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 For the past few years Rajabhat Maha Sarakham University has organized its 
Annual National Conference on Sciences and Social Sciences that has successfully 
attracted participants from all over the country and abroad.  During 2010 – 2011 the 
university has organized and planned for a variety of academic events to celebrate the 
university’s 80th anniversary.   The year 2011 also coincides with the Auspicious 
Occasion of His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary and His majesty’s 7th

Cycle.   Rajabhat Maha Sarakham University takes this great opportunity to  invite Thai 
and international students, professionals,  academics,  scholars and researchers  to 
celebrate the occasion and  join our International Conference on Sciences and Social 
Sciences  for Sustainable Development  in presenting their researches,  sharing their 
works, and establishing networks of academic cooperation  in a variety of disciplines in 
science and social sciences  organized in Maha Sarakham, one of the most peaceful and 
interesting provinces in the Northeast of Thailand, as well as  technology and 
education.  It is also expected that this special international event will lead to further 
cooperation in sciences and social sciences among Thai and international professionals 
in establishing research networks and partnerships in striving toward global sustainable 
development. 
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Opening Address 
by Dr. Sumet Tantivejkul 

Secretary-General of Chaipattana 
on International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development  

and International Conference on Sciences and Agricultural Technology 
Winyoo Kuwanunt Hall, 

Rajabhat Maha Sarakham University 
21-22 July 2011 

…………………………….. 

Distinguished guests, ladies and gentlemen: 

 It is a great honor for me to preside over the opening ceremony of the International Conference 
on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development and International Conference on Sciences 
and Agricultural Technology today.  Thai universities have played a vital role in our national 
development by producing graduates, conducting research, distributing research and academic findings 
to the public to be applied in their daily life.  Therefore, it is increasingly essential to provide 
opportunities for exchanging knowledge and experience in sciences and social sciences, among 
academics and researchers, for sustainable development.  His Majesty the King has long emphasized and 
initiated implementation of his concept as a driving force of development in various forms.  Through his 
dedicated and tireless works, His Majesty the King has devoted himself to the happiness of the Thai 
people by establishing and adopting the philosophy of Self-Sufficiency Economy as the main principle in 
all development projects, which are recognized all over the world. 

 So far, universities have given more attention and importance to sustainable development.   
This term has been used as the main theme in several conferences, academic discussions and seminars, 
and it is encouraging that this conference is implementing further discussions and presentations on this 
subjects.

 I would like to express my admiration and appreciation to Rajabhat Maha Sarakham University 
and other institutions in utilizing networks for organizing this International Conferences on Sustainable 
Development.  The conference not only aims to enhance academic cooperation, but also celebrate the 
Eighty-Fourth Birthday Anniversary of His Majesty the King.  The university, in cooperation with the 
Chaipattana Foudation, has offered the “Innovations for Local Development Program,” which reflects 
and university’s awareness of the Self-Sufficiency Philosophy for sustainable development. 

 I am very pleased to see there are so many Thai and foreign researchers and participants 
attending and presenting papers at this conference.  It is a great honor for this conference to have 
distinguished keynote speakers and esteemed speakers from abroad.  To these guests, I would like to 
express my sincere appreciation. 

 Now, may I take this auspicious moment to declare open the International Conference on 
Sciences and Social Sciences: Sustainable Development.  I hope this conference will be a great success 
for all the participants and meet all the conference objectives. 

Thank you. 

Conference Report and Welcoming Speeches 
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Report International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development 
and International Conference on Sciences and Agricultural Technology 

by Assoc. Prof. Dr. Somjet  Poosri 
Winyoo Kuwanunt Hall, 

Rajabhat Maha Sarakham University 
21-22 July 2011 

…………………………. 

Your Excellency, Secretary-General of the Chaipattana Foundation, 
Dr. Sumet Tantivejkul, distinguished guests, Ladies and Gentlemen: 

On behalf of Rajabhat Maha Sarakham University, we would like to welcome you to the 
International Conference on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development 2011 and 
International Conference on Sciences and Agricultural Technology 201l; and, we would like to express 
our deep appreciation to Dr. Sumet Tantivejkul, for presiding over the opening ceremony and presenting 
the opening address. 

 This conference is held in collaboration with five institutions; namely, 
• Indiana State University (America), 
• National Institute of Education (Singapore), 
• Nippon Veterinary and Life Science University (Japan), 
• Vinh University (Vietnam), and 
• Tenri University (Japan). 

This international conference aims to promote academic cooperation between Rajabhat Maha 
Sarakham University and Thai universities as well as foreign institutions.  It is also aimed at providing  
an opportunity for researchers and academics to share and exchange knowledge and experiences on 
Sciences and Social Sciences as well as Agricultural Science and Technology.  And, most importantly,  
it is to celebrate the Eight-Fourth Birthday Anniversary of His Majesty the King. 

 The conference will last two days, July 21-22, with estimated 800 participants.  Research 
presentation consist of both oral and poster presentations, making a total of 210 titles.  In addition, the 
conference is enhanced by other academic activities including special lectures, seminars workshops and 
exhibitions.  It is a great honor to welcome our three distinguished keynote speakers: 

• Dr. John Conant, Associate Professor and Chair, Department of Economics, Indiana State 
University, America 

• Dr. Stephen Aldrich, Assistant Professor, Department of Earth and Environmental Systems, 
Indiana State University, America, and 

• Dr. Lim Kam Ming, Associate Dean, Program Planning and Management, National Institute of 
Education 

Moreover, our participants, including 11 foreign guest speakers who specialize in different 
 fields of study, will join us in our conference paper presentations. 

 Again, on behalf of the organizing committee and staff, we would like to welcome you to the 
conference.  We sincerely appreciate your presiding over the opening ceremony of the “International 
Conference on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development.”  We also thank all the 
participants of the conference and distinguished guests from abroad for honoring us with your 
attendance.

Thank you. 
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Dr. Sumet Tantivejkul 

Address 
608  Sanarm Suapa Building, Sri Ayudhya Road, Dusit, Bangkok 10300 
Tel: 66 2282 4425   Fax: 66 2282 3339 

Education
1986 National Defense College, Class 28 
1982 Certificate in Economic Development Institute, World Bank, Washington D.C. 
1979 Royal Thai Army College Group 23 
1973 Certificate in Economic Planning from International Publique Administration Institute, Paris 
1969 Ph.D. in Political Sciences, Montpelier University 
1966 Dipl. In Political Sciences, Grenoble University, France 
1962 Baccalaureat Philosophie, Academic de Montpelier, France 
1955 High School, Vajiravudh College 

Working Experience 
September 1993 – February 1999 

Secretary-General of the Royal Development Projects Board 
October 1994 – December 1996 

Secretary-General of the National Economic and Social Development Board and the Royal 
Development Projects Board 

Awards 
November 2010 “Best Human-relationship of the year” from The Human Relation Society 
December 2008 “Father of the year” from National Father’s Day 
May 8, 2000 Outstanding national Figure in Economic Development from the Office of the National  

Identity Board 
March 1997 Plaque of Honour for Excellence in Loyalty and Honestly from the Office of the  

Commission of Counter Corruption 
May 1996 Dharmacaker Post Award for Being Useful for Buddhism in Environmental Support  

and Preservation, from the Religious Affairs Department, the Ministry of Education 
January 1996 “Mahidol Varanusorn” from the Council of the Public Welfare of Thailand under the  

Royal Patronage of His Majesty the King 
March 1996 Outstanding Civil Affairs Administrator 1995 (Gold Garuda) from Civil Affairs  

Association 
August 1995 Honorary Shield for “Role Person of the Year” from the statesman General Prem  

Tinsulanonda Foundation 

Keynote Speaker 
 

 

Assoc. Prof. Dr. John L. Conant 

Address 
Indiana State University     128 Lakeshore Drive 
Department of Economics     Terre Haute, IN 47803 
Terre Haute, IN 47809     (812) 877-6222 
(812) 237-2163      jconant@isugw.indstate.edu 

Education
Ph.D. Economics University of Tennessee, Knoxville, Tennessee  1984 
M.A. Economics  Washington University, St. Louis, Missouri  1978 
B.S. Economics  University of Missouri, St. Louis, Missouri  1976 
B.A. Biology  University of Missouri, St. Louis, Missouri  1976 

Working Experience 
July 1996 - Present:  Chairperson, Dept. of Economics 
August 1995 - present:  Director, Center for Economic Education 
August 1993 - present:  Professor of Economics, Indiana State University 
August 1987 - August 1983: Associate Professor of Economics, Indiana State University 
August 1981 - August 1987: Assistant Professor of Economics, Indiana State University 
August 1980 - May 1981:  Visiting Instructor, University of Missouri, St. Louis 

Awards 
• Distinguished Faculty Service Award, Indiana State University, April, 2011 
• President’s Medal, Indiana State University’s highest award for faculty for distinguished service 

and outstanding contributions to the university (2008) 
• Who’s Who Among America’s Teachers, 8th, 9th,  and 10th editions. (2004 - 2006) 
• Salvatori Fellow, The Heritage Foundation, Washington D.C., 1994-1995 
• Academic Advisor and Manuscript reviewer, The Heartland Institute, Chicago, Illinois. (9/87 to 

present). 
• Honor Certificate in Economic Education from Freedoms Foundation at Valley Forge for 

developing computer courseware to teach free enterprise. (1984) 
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Asst. Prof. Dr. Stephen J. Aldrich 
Address 
Department of Earth & Environmental System 
Indiana State University 
159 Science Building, Terre Haute, IN 47801, USA 
steve.aldrich@indstate.edu 
517-881-9118 (mobile), 812-237-2258 (office), 812-237-8029 (fax) 

Education
Ph.D. Geography, with a Doctoral Specialization in Environmental Science and Public Policy 
 August 2004 – May 2009 Michigan State University, Department of Geography 
Master of Arts, Geography 
 August 2002 – May 2004 Michigan State University, Department of Geography 
Bachelor of Arts, Geography and Environment & Society 
 August 1998 – May 2002 Clark University, Department of Geography 

Working Experience 
June 2010 – Present. Assistant Professor of Geography. Department of Earth & Environmental 

Systems. Indiana State University 
August 2009 – June 2010. Assistant Professor of Geography. Department of Geography, Geology,  
   and Anthropology. Indiana State University. 
Spring 2009. Teaching Assistant – Geography 324: Introduction to Remote Sensing (Online 

Section). Department of Geography, Michigan State University. Dr. Jiaguo 
Qi, supervising faculty. 

Fall 2008. Teaching Assistant – Geography 802: Geospatial Technologies. Department 
of Geography, Michigan State University. Dr. Joseph Messina, supervising 
faculty.

Fall 2008. Teaching Assistant (hourly) – Geography 428: digital Terrain Analysis. 
Department of Geography, Michigan State University. Dr. Ashton Shortridge, 
supervising faculty. 

Fall 2008. Teaching Assistant – Geography 324: Introduction to Remote Sensing. 
Department of Geography, Michigan State University. Dr. David Lusch 
supervising specialist 

Awards 
Collaborative Research: Contentious Land Change in Amazonia’s Arc of Deforestation. (Lead Principal  
Investigator). Total Request: $435,483, ISU Request:$135,528. Submitted to National Science 
Foundation, Geography and Spatial Sciences Program, January 2011 competition. 
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Assoc. Prof. Dr. Lim Kam Ming 

Address 
Office of Teacher Education, Psychological Studies, National Institute of Education, Nanyang 
Technological University, Singapore 
67903207 
Kamming.lim@nie.edu.sg 

Education
1999: Postgraduate Diploma of Teaching in Higher Education, Nanyang Technological University, 

Singapore. 
1992: Ph.D. (Social Psychology), Miami University, Ohio, USA. Dissertation 
1988: M.S. (Psychology), Eastern Michigan University, USA. Thesis 
1986: B.S. (Psychology / Computer Science), Eastern Michigan University, USA 

Working Experience 
• Dean for Program Planning and Management 
• Sub-Dean of the PGED program at NIE 
• Lecturer, Eastern Michigan University, Miami University and Northern Kentucky University 
• Academic Dean at Rima College (Malaysia) 
• Head of Department at Disted College (Malaysia) 
• Membership Chair/Council Member of the Singapore Psychological Society member of the 

American Psychological Association, Association for Psychological Science, Psi Chi Sigma Xi, 
Singapore Psychological Society, Society for Industrial and Organizational Psychology and 
Society for Personality & Social Psychology. 

Awards 
• Outstanding Contribution to Psychology in Singapore from the Singapore Psychological Society 
• Special Teaching Award from Miami University, 
• Dissertation Research Award from the American Psychological Association, 
• National Service Award from Psi Chi and Barton 
• Scholarship from Eastern Michigan University. 
• Listed in Marquis’s Who’s Who in Asia (1st ed.)(2007) and twice in Marquis’s Who’s Who in 

the World (13th ed.)(1996) and (20th ed.)(2003). He is a 
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Assoc. Prof. Dr. William R. Barratt 

Address 
Department of Education Leadership, Administration and Foundations 
Indiana State University 
Terre Haute, IN 47809 
willbarratt@indstate.edu 
http://wbarratt.indstate.edu 

Education
Ph. D. The University of Iowa, 1983, Student Development in Post-Secondary Education 
M. S. Miami University, 1973, Personnel Counseling 
B. A. Beloit College, 1972, History and Philosophy 

Working Experience 
2005 – Present Program Evaluation, Foundations of Education, and Research Seminar. 

Member, ISU Graduate Faculty 
1994 – 2005 Associate Professor, Department of Counseling, Indiana State University 
1988 – 1994 Student Affairs and Higher Education Program Coordinator, ISU Graduate 

Faculty
1987 – 1998 Independent researcher, Department of General Psychology, Budapest, 

Hungary 
1984 – 1987 Lecturer, Department of Counseling (College of Education) and Department 

of Business Administration (School of Business), Indiana State University 
1982 – 1983 Management Consultant, Coordinator of the Wellness Resource and the 

Employee Assistance Programs 
1979 – 1981 Office of Consultation and Research in Medical Education, the University of 

Iowa 
1978 – 1979 Office of V.P. for student services, Iowa Student Development Project, the 

University of Iowa 
1974 – 1976 Area Coordinator and Hall Director, Northwest Missouri State University 

Department of Housing 

Invited Speaker 
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Conference Program 

International Conference on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development (ICSSS 2011) 
and

 International Conference on Agricultural Sciences and Technology: 2011 (ICAST 2011) 
H.M the King’s 72nd Anniversary Celebration Building (Building 15)

Rajabhat Maha Sarakham University 
July 21 – 22, 2011 

Time Thursday,  July  21st  , 2011 Place

08.00 -09.00 Registration Winyoo Kuwanunt 
Hall

5th Fl. (Bld.15) 

09.00-10.30 
Welcome performance (RMU RUM CHUI CHAI) 
Welcome speech :  Assoc. Prof. Dr. Somjet Poosri  (RMU President) 
Opening  Address on  “Sustainable Development “  
:  Dr. Sumet  Tantivejkul  (Secretary – General of the Chaipattana Foundation) 

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5th Fl. (Bld.15) 

Keynote speaker  :  Assoc. Prof. Dr. John Conant (Professor and Chairman, 
Department of Economics) and  
Asst. Prof. Dr. Stephen Aldrich (Department of Earth and Environmental Systems, 
Indiana State University) 
“ The Social and Ecological Conflicts Inherent in Sustainable Local Economic 
Development Projects in a Global Economy “ 

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5th Fl. (Bld.15) 

Invited Speaker  :  Prof. Dr. Kishio  Hatai (NVLU, Japan) 
“ Fish Disease and Fish Farm Management Systems During Disease Outbreak in 
Japan ”

4A Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

10.30-12.00 

Invited Speaker:  Assoc.Prof. Dr. Kamol Lertrat  (KKU, Thailand)  
“Innovation in Agri-Food Chain for Health and Wellbeing” 

Invited Speaker:  Prof.Dr. Cynthia C. Divina  (CLSU, Philippines)  
“From lab to life: Philippines Educational Institutes Spear Heading Sustainable 
Development Science and Technology” 

Invited Speaker:  Assoc.Prof. Noel Buathong  (NUL, Laos)  
“Agriculture and Agricultural Development in Laos” 

4B Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

4A Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

4B Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

 
Note:   LCC. Bld. = Language Center and Computer Building 

Conference Program 

 

 

Time Thursday,  July  21st  , 2011 Place

12.00-13.00 LUNCH Ground Fl. 
(LCC. Bld.) 

13.00-14.30 Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Kasem  Soytong  (KMITL, Thailand) 
“Disease Management for Organic Crop Production in the Fields” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Jowaman  Khajarern  (KKU, Thailand) 
“Swine and Poultry Production Under Global Warming” 

Invited Speaker  :  Asst.Prof.Dr.Panarat  Phadee  (RMU, Thailand) 
“Tilapia Diseases and Management in Cage Culture” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr. Sirithon  Siriamornpun (MSU, Thailand) 
 “Phytochemicals in Thai Fruits and Edible Flowers and their Potentials for 
Functional Food Development” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Suchint  Simaraks  (KKU, Thailand) 
“Sustainable Agriculture” 

150703 
7th Fl. (Bld.15) 

150704 
7th Fl. (Bld.15) 

150705 
7th Fl. (Bld.15) 

150707 
7th Fl. (Bld.15) 

150708 
7th Fl. (Bld.15) 

Invited Speaker  : Dr. Achariya  Arksorn-in  
(The Director of NSTDA Academy)  “ ICT Competency ” 
(Organized by Faculty of Information Technology) 

4B Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

13.00-16.00 

Oral Presentations

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations in Human and Social Sciences 

-Presentations  in Agricultural  Sciences and Technology 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150506,150410 
4th,5th Fl. (Bld.15) 

150703,150704 
150705,150707 

150708 
7thFl. (Bld.15) 

08.00-16.00
(All day) 

- Exhibition on “ Sustainable Development in Agricultural Technology “ 

-Poster Presentations 

Ground Fl. 
(Bld.15) 
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International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS 2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011 

 

Time Thursday,  July  21st  , 2011 Place

12.00-13.00 LUNCH Ground Fl. 
(LCC. Bld.) 

13.00-14.30 Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Kasem  Soytong  (KMITL, Thailand) 
“Disease Management for Organic Crop Production in the Fields” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Jowaman  Khajarern  (KKU, Thailand) 
“Swine and Poultry Production Under Global Warming” 

Invited Speaker  :  Asst.Prof.Dr.Panarat  Phadee  (RMU, Thailand) 
“Tilapia Diseases and Management in Cage Culture” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr. Sirithon  Siriamornpun (MSU, Thailand) 
 “Phytochemicals in Thai Fruits and Edible Flowers and their Potentials for 
Functional Food Development” 

Invited Speaker  :  Assoc.Prof.Dr.Suchint  Simaraks  (KKU, Thailand) 
“Sustainable Agriculture” 

150703 
7th Fl. (Bld.15) 

150704 
7th Fl. (Bld.15) 

150705 
7th Fl. (Bld.15) 

150707 
7th Fl. (Bld.15) 

150708 
7th Fl. (Bld.15) 

Invited Speaker  : Dr. Achariya  Arksorn-in  
(The Director of NSTDA Academy)  “ ICT Competency ” 
(Organized by Faculty of Information Technology) 

4B Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

13.00-16.00 

Oral Presentations

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations in Human and Social Sciences 

-Presentations  in Agricultural  Sciences and Technology 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150506,150410 
4th,5th Fl. (Bld.15) 

150703,150704 
150705,150707 

150708 
7thFl. (Bld.15) 

08.00-16.00
(All day) 

- Exhibition on “ Sustainable Development in Agricultural Technology “ 

-Poster Presentations 

Ground Fl. 
(Bld.15) 
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Time Friday  ,  July  22nd  2011 Place

08.00-09.00 Registration Winyoo Kuwanunt 
Hall

5thFl. (Bld.15) 

Welcome performance: Hat Tha Cin Thin (Maha-sarakham Local Dance) 
Keynote Speaker :  Dr.Lim Kam Ming (Associate Dean, Program Planning 
and Management National Institute of Education, Singapore)
“  Teacher Education Model of the 21st Century  “ 

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5thFl. (Bld.15) 

09.00-10.30 Oral Presentations

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations in Human and Social Sciences 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 
4th,5th Fl. (Bld.15) 

150506,150410 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

09.00-12.00 
Symposium in “ Agriculture Education to be one Standard for ASEAN 
Economic Community in 2015 ”  
By Assoc. Prof.Dr.Ahnon  Tiangtrong, Asst.Prof.Dr.Chalermpon  Yuangklang, 
Mr.Wiwat  Salayakamthorn, Mr.San  Booncharoen and Dr. Sakorn Soisungwan 

4A Hall 

4thFl. (LCC. Bld.) 

09.00-10.45 Invited Speaker  : Dr.Sooksang  Kukanok  (The Associate Judge of 
Intellectual  Property) 
“ Educational Ethics  and  Intellectual  Property ” 
(Organized by Faculty of Information Technology) 

4B Hall 

4thFl. (LCC. Bld.) 

10.45-12.00 Invited Speaker  : Asst.Prof.Dr.Pisuttha  Arreerard  (Dean of Faculty of 
Information Technology)  
“ ICT  Learning  Resources ” 
(Organized by Faculty of Information Technology) 

4B Hall 

4thFl. (LCC. Bld.) 

10.45-12.00 Award presentations to alumni with an outstanding academic administration by 
RMU President 

Invited speaker:  Prof. Dr. Will Barratt, Department of Educational 
Leadership, Administration , and Foundations , School of education, Indiana 
State University. “ Education Leadership Beyond  2020 AD “ 

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5thFl. (Bld.15) 

 
 
 
 

 

 

Time Friday  ,  July  22nd  2011 Place

10.45-12.00 Oral Presentations

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations in Human and Social Sciences 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150506,150410 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

12.00-13.00 LUNCH Ground Fl. 
(LCC. Bld.) 

13.00-16.00 Oral Presentations

-Presentations in Educational Administration 

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations  in Agricultural  Sciences  and Technology 

-Presentations in Human and Social Sciences

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5thFl. (Bld.15) 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150703,150704 
150705,150707 

150708 
7thFl. (Bld.15) 

150506,150410 4th,5th

Fl. (Bld.15) 
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Time Friday  ,  July  22nd  2011 Place

10.45-12.00 Oral Presentations

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations in Human and Social Sciences 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150506,150410 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

12.00-13.00 LUNCH Ground Fl. 
(LCC. Bld.) 

13.00-16.00 Oral Presentations

-Presentations in Educational Administration 

-Presentations  in  Computer Education 

-Presentations in Education 

-Presentations in Sciences and Applied Sciences 

-Presentations  in Agricultural  Sciences  and Technology 

-Presentations in Human and Social Sciences

Winyoo Kuwanunt 
Hall

5thFl. (Bld.15) 

4C Hall 
4thFl. (LCC. Bld.) 

150701,150702 7thFl.
(Bld.15) 

150408,150505 4th,5th

Fl. (Bld.15) 

150703,150704 
150705,150707 

150708 
7thFl. (Bld.15) 

150506,150410 4th,5th

Fl. (Bld.15) 
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Time Friday  ,  July  22nd  2011 Place

08.00-16.00 - Exhibition on “ Sustainable Development in Agricultural Technology “ 

-Poster Presentations 

Ground Fl. 
(Bld.15) 

08.00-16.00 - Invited Speaker :  Dr.Chumpol Suparp
“ Teachers of the New Generation “ : The Ideal Image for Students 
(Organized by Association of Maha Sarakham Educators) 

H.M. the King’s 80th

Anniversary 
Celebration 

Conference Building 

10.00-17.00 -  Workshop on  “Holydron”  : Prof. Dr.EliZabeth Brown  
(Organized by Faculty of Education) 

Chor Kaew Room 
(Bld.7) 

13.00-16.00 -  Workshop on “Affective-Based Learning and Current Research Trends in 
Curriculum and Instruction”
: Asst.Prof. Dr.Larry  Tinnerman (Organized by Faculty of Education) 

Room 732 
(Bld.7) 

13.00-16.00 -  Workshop on  “Joint-Degree Program Development  for Sustainability”  : 
Assoc.Prof. Dr.Ngo Dinh Phuong and staff from  
Vinh University (Vietnam) and RMU staff of English Program,  
Faculty of Humanities and Social Sciences  
(Organized by Faculty of Humanities and Social Sciences) 

Puang Kram Room 
(Bld.3) 

 

 

Oral Presentation 

Session: Science and Applied Science Chair person  :  Dr. Phanwilai  Chomchit    President 
21st July 2011 Assoc.Prof.Dr.Nittaya  Saezim   Director

Time: 13.00-17.00  pm Dr. Wuttikorn Saikeaw Director
Room: 150408 , Bld.15  (4th Fl.) Asst.Prof. Kanjana   Khamsombat   Secretary

                          
No Code Topic Time Page 
1 SC01 Effect of Heating Temperature on Browning Reaction in Chicken Extract 

Miss  Patimarat   Noiram 
13.00-13.20 

2 SC02 Cylindrical Waveguide Antenna with an Offset Parabolic Reflector Expansion Gain for 
WLAN 
Mr. Sompop  Pimpol 

13.20-13.40 

3 SC03 Thermodynamic Study of Tar Removal from Fuel Gas from Biomass Gasification 
Using Tar Steam Reforming Using Tar Steam Reforming 
Ms. Daranee  Rulerk 

13.40-14.00 

4 SC04 Effect of Thermal Treatment on Taxiphyllin Degradation in Bamboo Shoot 
Miss Akkanut   Teeranopphawat 

14.00-14.20 

5 SC05 Effects of Different Process Temperatures on Quality of Sweet Corn Kernels in Brine 
Packed in Semi-Rigid Containers during Storage 
Mr.Sorose  Ketsarin 

14.20-14.40 

6 SC06 Antibacterial Activity of the Saussurea Lappa Extract  
Mr.Tanasak  Kaewsomboon 

14.40 -15.00 

7 SC07 The Extension Process of Sufficiency Economy Philosophy for Farmers in Phitsanulok 
Province, Thailand 
Ms.Sirin  Simarak 

15.00-15.20 

8 SC08 Reducing Delays in the Delivery of Ammunition Production 
Mr.Theerawit  Leardlob 

15.20-15.40 

9 SC09 The Heat Energy of Husk Charcoal and Corn Hulls Charcoal 
Mr.Montree  Nanta 

15.40-16.00 

10 SC10 The Development of   Facial Soap Made with Honey and Five Types of Thai Medicinal 
Herbs
Ms.Lumprai Prechachot 

16.00-16.20 

11 SC11 Electrical Energy Saving of Heating Air for Hot Air Dryer 
Ms. Sakultala  Wannapakhe 

16.20-16.40 

12 SC12 The Influence of the Chemical Fertilizer, Biological Fertilizer and Mixed Fertilizer 
(Chemical+ Organic + Biological Fertilizer) on Growth and Yield of the Hybrid Trat 
Golden Pineapple 
Mr. Peerapong  Klongtam 

16.40-17.00 

Session: Science and Applied Science  Chair person :   Dr. Netchanok  Jansawang    President 
21st July 2011 Asst.Prof. Dr.Wassana  Keawla Director

Time: 13.00-17.00  pm Dr. Nukul  Kudtalang   Director
Room: 150505 , Bld. 15 (5th Fl.) Dr. Manit  Unyapo      Secretary

No Code Topic Time Page 
1 SC13 The Effects of Animal Manures on Capsaicinoids Content in E-san Hot Pepper 

Cultivars (Capsicum annuum. and C. frutescense ) 
Mr. Pattana  Pasorn 

13.00-13.20 

2 SC14 Influence of the Nitrogen Sources on ABE Production from Sugarcane Juice 
Miss Nuntanut Sasananonth 

13.20-13.40 

3 SC15 Effect of Carbon and Nitrogen Sources on Oleaginous Yeast Lipid Production 
Mr..Kanapat  Benjawongsathien 

13.40-14.00 

4 SC16 Atractylodes Lancea and Its Growth Inhibition Against Pathogenic Bacteria 
Mr. Akarapol  Tangtongbenjasin 

14.00-14.20 

Oral & Poster Presentation
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Oral Presentation 
 

Session: Science and Applied Science Chair person  : Dr. Phanwilai  Chomchit President 

 21st July 2011  Assoc.Prof.Dr.Nittaya  Saezim Director 

Time: 13.00-17.00  pm  Dr. Wuttikorn Saikeaw Director 

Room: 150408 , Bld.15  (4th Fl.)  Asst.Prof. Kanjana   Khamsombat Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 SC01 Effect of Heating Temperature on Browning Reaction in Chicken Extract 

Miss  Patimarat   Noiram 

13.00-13.20 2 

2 SC02 Cylindrical Waveguide Antenna with an Offset Parabolic Reflector Expansion Gain for 

WLAN 

Mr. Sompop  Pimpol 

13.20-13.40 12 

3 SC03 Thermodynamic Study of Tar Removal from Fuel Gas from Biomass Gasification 

Using Tar Steam Reforming Using Tar Steam Reforming 

Ms. Daranee  Rulerk 

13.40-14.00 19 

4 SC04 Effect of Thermal Treatment on Taxiphyllin Degradation in Bamboo Shoot 

Miss Akkanut   Teeranopphawat 

14.00-14.20 30 

5 SC05 Effects of Different Process Temperatures on Quality of Sweet Corn Kernels in Brine 

Packed in Semi-Rigid Containers during Storage 

Mr.Sorose  Ketsarin 

14.20-14.40 36 

6 SC06 Antibacterial Activity of the Saussurea Lappa Extract 

Mr.Tanasak  Kaewsomboon 

14.40 -15.00 47 

7 SC07 The Extension Process of Sufficiency Economy Philosophy for Farmers in Phitsanulok 
Province, Thailand 

Ms.Sirin  Simarak 

15.00-15.20 54 

8 SC08 Reducing Delays in the Delivery of Ammunition Production 

Mr.Theerawit  Leardlob 

15.20-15.40 66 

9 SC09 The Heat Energy of Husk Charcoal and Corn Hulls Charcoal 

Mr.Montree  Nanta 

15.40-16.00 74 

10 SC10 The Development of   Facial Soap Made with Honey and Five Types of Thai Medicinal 
Herbs 

Ms.Lumprai Prechachot 

16.00-16.20 80 

11 SC11 Electrical Energy Saving of Heating Air for Hot Air Dryer 

Ms. Sakultala  Wannapakhe 

16.20-16.40 87 

12 SC12 The Influence of the Chemical Fertilizer, Biological Fertilizer and Mixed Fertilizer 

(Chemical+ Organic + Biological Fertilizer) on Growth and Yield of the Hybrid Trat 

Golden Pineapple 

Mr. Peerapong  Klongtam 

16.40-17.00 93 

 

Session: Science and Applied Science 
 Chair person : Dr. Netchanok  Jansawang President 

 21st July 2011   Asst.Prof. Dr.Wassana  Keawla Director 

Time: 13.00-17.00  pm   Dr. Nukul  Kudtalang Director 

Room: 150505 , Bld. 15 (5th Fl.)   Dr. Manit  Unyapo Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 SC13 The Effects of Animal Manures on Capsaicinoids Content in E-san Hot Pepper 

Cultivars (Capsicum annuum. and C. frutescense ) 

Mr. Pattana  Pasorn 

13.00-13.20 100 

2 SC14 Influence of the Nitrogen Sources on ABE Production from Sugarcane Juice 

Miss Nuntanut Sasananonth 

13.20-13.40 107 

3 SC15 Effect of Carbon and Nitrogen Sources on Oleaginous Yeast Lipid Production 

Mr..Kanapat  Benjawongsathien 

13.40-14.00 113 

4 SC16 Atractylodes Lancea and Its Growth Inhibition Against Pathogenic Bacteria 

Mr. Akarapol  Tangtongbenjasin 

14.00-14.20 121 

5 SC17 Local Wisdom on  Community Health Care for Decelerate Causing Diabetes Mellitus 
on Mon-Khmer Ethnic Group : Case Study  Surin’s Temple and Srisaket’s Temple 

Asst.Prof.Dr.Wasana  Kaewla 

14.20-14.40 129 

6 SC18 The Notification Computer Repair System through the Internet 

Asst.Prof. Natthapong  Phanmanee 

14.40-15.00 135 

7 SC19 Chloride Penetration of Ground Bottom Ash Concrete using Fully Immersed Method 

Mr.Phakhapol Changyant 

15.00-15.20 142 

8 SC21 Pork Drying using a Solar Tunnel Dryer 

Mr. Wittawat Tipsaenprom 

15.40-16.00 149 

 

 

Oral & Poster Presentation 
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Session: Science and Applied Science 
 Chair person : Dr. Phanwilai  Chomchit President 

 22nd July 2011   Assoc.Prof.Dr.Nittaya  Saezim Director 

Time: 09.00-12.00  am   Dr. Wuttigol Saikeaw Director 

Room: 150408 , Bld. 15  (4th Fl.)   Asst.Prof. Kanjana  Khamsombat Secretary 

      

No Code Topic Time Page 

1 SC22 Fabrication and Characterization of the Coated LSCF-GDC Cathode on Porous 

Alumina Support for SOFC 

Mr. Anuwat  Srisuwan 

09.00-09.20 156 

2 SC23 Microstructure, Phase and Properties of Illite-Rich Clays Mixture in Triaxial 

Porcelain Bodies 

Mr. Chiawchan  Saengthong 

09.20-09.40 168 

3 SC24 Study of nutrients in Bio-fermented Liquid from Seaweed Sargassum sp. from the Ao 
Thammachat, Laem Ngob, Trat and Use the AnaEPlus® as the Effective 

Microorganisms 

Miss Phattaraporn  Phucharoen 

09.40-10.00 182 

4 SC25 A Systemic Design of Electronically Tunable Ladder Filters Employing CC-DVCCs 

Mr. Saravut Konglumphun 

10.00-10.20 190 

5 SC26 The Tomato Planted in Membrance-House Covered By Converting Light 

Polyethylene Film in Membrane Quang Binh Vietnam 

Dr. Nguyen Duc Vuong 

10.20-10.40 199 

6 SC27 Reduction of Ammonia Nitrogen and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) from Soil 

Leachate by Wetland Plants 

Mr. Chatpong  Sameanram 

10.40-11.00 206 

 

Session: Science and Applied Science 
 Chair person  : Dr. Netchanok  Jansawang President 

 22nd July 2011   Asst.Prof. Dr.Wassana  Keawla Director 

Time: 09.00-12.00  pm   Dr. Nukul  Kudtalang Director 

Room: 150505 , Bld. 15 (5th Fl.)   Dr. Manit  Unyapo Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 SC28 Product Development of Dried Ma-kok (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) Chilli Paste 

Miss Jirarat  Kantakhoo 

09.00-09.20 212 

2 SC29 Silk Saket Image Clustering by Using k-mean Algorithm 

Miss Kanittha   Chun-ngam 

09.20-09.40 219 

3 SC30 The Study of Thermal Comfort of The Building with Ivy Planting on The Roof Top 

Mr. Sittipong Permpituck 

10.00-10.20 223 

4 SC31 Study on Water Quality of Floating Fish Cage in Chi River : A Case Study in Maha 

Sarakham Province 

Mrs Somsanguan Passsago 

10.20-10.40 229 

5 SC32 Design The Solar Dryer System for Mulberry Leaves and Quality 

Dr.Bordin Weawsorn 

10.40-11.00 245 
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Session: Humanity and Social Sciences 
Chair person : Asst.Dr. Sunee Satitanan President 

 21st July 2011  Assoc.Prof.Theerachai Boonmathum Director 

Time: 13.00-17.00  pm  Assoc.Prof. Dr. Wongphattana Sriprasert Director 

Room: 150506 , Bld. 15  (5th Fl.)  Dr.Sangrawee Donkeawbour Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 Hu01 A Research of the Names of Local Villages Inconsistent with their Cultural 
Background in Maha Sarakham Province 

Assoc. Prof. Theerachai Boonmatham 

13.00-13.20 251 

2 Hu02 Social Movement of Disable People 

Mr.Wichai Chanboon 

13.20-13.40 259 

3 Hu03 The Development of “Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces 

project” in the period of 2009-2010” 

Assoc. Prof. Dr. Pichai Saranrom 

13.40-14.00 263 

4 Hu04 Job Motivation of University Staffs in Loei Rajabhat University 

Dr. Kalaya Yotcamlue 

14.00-14.20 272 

5 Hu05 Local Capacity for Managing Risks and Vulnerabilities in the Thai-Lao Border Area 

Mrs.Panadda Pucharoensilp 

14.20-14.40 276 

6 Hu06 Participation Activity Factor of Students in Loei Rajabhat University 

Dr. Surapong Punchago 

14.40-15.00 289 

7 Hu07 Ideology of the United States Declaration of  Independence 

Mr.Trần Thị Thanh Hòa. 

15.00-15.20 293 

8 Hu08 Positive Subculture of Nonrecidivist Juvenile Offenders in   Northeast of Thailand 

Mr.Rattana Worabundit 

15.20-15.40 299 

9 Hu09 Empowerment on Family Caregivers for Quality of Life Development in People 

Living with HIV/AIDS. 

Asst.Prof.Dr. Kittiyaporn Choksawadphinyo 

15.40-16.00 308 

10 Hu10 The Comparative Study of Opinion of The Customers about The Health Promoting 

Hospital District, The Community Hospital and The Hospital Center in Surat Thani 
Province. 

Ms.Apiradee Srimuang 

16.00-16.20 316 

 

Session: Humanity and Social Sciences 
Chair person : Assoc. Prof.Dr. Surapol Saolom President 

 21st July 2011  Assoc.Prof.Dr. Narongrit  Sopa Director 

Time: 13.00-16.00  pm  Assoc.Prof. Dr. Mayureesirin Siriwan Director 

Room: 150410 , Bld. 15  (4th Fl.)  Miss Apinya  Anpanlum Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 Hu11 Well-being Futures for Isaan Universities: a Scenario. 

Mr.Martin Allinson 

13.00- 13.20 321 

2 Hu12 The Buddhist-Ethical Outlook towards the Buddha Image in Isan Thailand 

Miss Thidarat Duangsin 

13.20-13.40 340 

3 Hu13 Enhancing EFL Learner Autonomy for Sustainable Development 

Assistant Professor Dr. Amporn Sa-ngiamwibool 

13.40-14.00 346 

4 Hu14 The Role of Elephant Leaders Among The Kui People 

Mr.Poorite Poomiprathat 

14.00-14.20 357 

5 Hu15 Geographical Technologies of Bang Fire Related to Belife of Folk Northeastern, Thailand 

Ms. Supanee Thongchai 
14.20-14.40 363 

6 Hu16 The Study of Limitations of Public Participations in Urban Environmental 
Management in University Surrounding Areas: A Case Study of Naresuan 

University 

Dr.Witiya Pittungnapoo 

14.40-15.00 368 

7 Hu17 Language and Culture in Thai-Isan lullaby 

Ms. Phongnapa Phromkat 

15.00-15.20 375 

8 Hu18 Wisdom Inculcation Style of Thai-Isan and Lao Traditional Healers 

Ms.Buathong Chooumprabutra 

15.20-15.40 378 

9 Hu19 The Application of the TKI Theory with the Realist View of IPE to Comprehend on 

A Political Conflict: A Case Study on the Political Conflict between the PRC and 

the RoC 

Mr.Pixitthikun Kaew-ngam 

15.40-16.00 405 

10 Hu20 Business Counselor Development Mahasarakham Province Project, Thailand. Year 

2010-2011 

Dr. Bordin  Weawsorn 

16.00-16.20 413 
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Session: Humanity and Social Sciences 
Chair person : Asst.Prof.Dr. Sunee Satitanan President 

 22nd July 2011  Assoc.Prof.Teerachai Boonmathum Director 

Time: 09.00-12.00  pm  Assoc.Prof. Dr. Wongphattana Sriprasert Director 

Room: 150506 , Bld. 15  (5th Fl.)  Dr.Sangrawee Donkeawbour Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 Hu21 Social Security of Female Workers in Informal Sector 

Mr.Sakson  Akawasai 

09.00-09.20 422 

2 Hu22 Khok Yai Forest: The Area of Fighting and Negotiation for Power over Community 

Resource Management 

Mr.Tatchawat Laosuwun 

09.20-09.40 429 

3 Hu23 Street Furniture for Supporting Traffic Safety on University Campuses A Case 

Study of Naresuan University 

Dr. Witiya  Pittungnapoo 

09.40-10.00 435 

4 Hu24 People’s Political Movement in Nawa Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom 

Province 

Dr. Putthachak Sitthi 

10.00-10.20 442 

5 Hu25 Political Victims 

Mr.Warit Rasri 

10.20-10.40 449 

6 Hu26 Factors Influencing Staffs’ Work Efficiency and Effectiveness of Philips Electronics 

(Thailand) Limited 

Miss Patraporn Nernkrang 

10.40-11.00 454 

7 Hu27 Community  Conflict  Management  in  Public  Lands in  Maha  Sarakham  Province 

Mr. Witaya  Charoensiri 

11.00-11.20 463 

8 Hu28 Understanding and Application of Thai Television Rating System: A Survey among 
Parents in Bangkok 

Ms. Chutipa Kongsombut 

11.20-11.40 470 

9 Hu29 A Development of Urban Community Leaders’ Critical Thinking : In Case of 
Muang Maha Sarakham Municipality 

Asst  Prof. Sasithorn  Chaowarat 

15.20-15.40 483 

 

Session: Education 
 Chair person  : Assoc.Prof.Dr. Somsong  Suwapanit President 

 21st July 2011   Asst.Prof.Dr. Tipaporn Sutjaree Director 

Time: 13.00-17.00  pm   Assoc.Prof. Kanok Samawattana Director 

Room: 150701 , Bld. 15  (7th Fl.)   Miss Sirimanee  Derassamee Secretary 

 

No Code Topic Time Page 

1 Ed01 Prathomsuksa Sixth Students’ Higher-Order Thinking Representation in Human’s 
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Effect of Heating Temperature on Browning Reaction in Chicken Extract  
 

Patimarat Noiram1 and Montira Nopharatana1*  
 
 

ABSTRACT  
 The kinetics of brown color formation and reactants (reducing sugar and free amino acids) 
consumption in non-enzymatic browning of chicken extract during heating at different temperatures (100, 
120, 140, 160 ˚C) and times (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 min) were studied. The chicken extract was heated in a 
hermetically sealed stainless cup and kept at constant temperatures. Reducing sugar and free amino acid 
concentrations were determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The results indicated 
the presence of glucose as a reducing sugar in chicken extract and seventeen free amino acids were found. 
During heating, browning pigments increased and glucose concentration dramatically decreased when 
heating temperature and time increased. Most of free amino acid concentrations in chicken extract were 
rather constant while the lysine concentration was slightly decreased during heating. Brown color formation 
and reducing sugar consumption can be described by first-order reaction in series kinetic. The result 
indicated that glucose was a rate determining reactant of color formation in non-enzymatic browning reaction 
of chicken extract during heating.   
KEYWORDS: Non-enzymatic browning; Kinetics; Color formation; Reactant consumption; Chicken extract  

 
 

1. INTRODUCTION  
Poultry is one of the most important protein-rich food sources available today and its consumption 

continuously increases. Chicken meat supplies high protein of approximately 20 g/100 g raw skinless meat 
and low fat content of approximately 5 g/100 g raw meat skinless [1]. Roasting is a unit operation used in food 
processing to produce a safe product for consumption. Another purpose of roasting is to create flavor and 
brown color on the product surface. For roasted chicken, this browning phenomena is mainly the 
consequence of Maillard reaction.  
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The Maillard reaction is a type of non-enzymatic browning reaction which can be defined as the 
reactions between amino acids and reducing sugar. The formation of complex series of compounds called, 
Maillard reaction products, is associated with the development of brown pigments or Melanoidin [2].  This 
reaction affects the qualities of food products, in particular the sensory attributes including color, flavor and 
taste of the roasted product. In the early stage of the Maillard reaction, reducing sugar condenses with free 
amino group of amino acids or proteins to give a condensation product, N-substituted glycosylamine, via the 
formation of a Schiff’s base and the Amadori rearrangement [3, 4]. The subsequent degradation of Amadori 
product is dependent on pH of the system [5]. The rate of Maillard reaction and type of products formed 
depends on many factors, including temperature, time, water activity [6], type and concentration of reactant 
[7, 8, 9, 10].  

During roasting process, heat and mass transfer occurs simultaneously on the chicken surface. This 
leads to changes of temperature and water activity on the chicken surface. These phenomena can affect the 
reactant concentration of Maillard reaction.  

To control the Maillard reaction, the reaction steps of interest need to be studied in a quantitative way. 
Kinetic modelling can be used to describe and predict the rate of reaction at any time/temperature 
combination [11]. Several authors studied the kinetics of the Maillard reaction just by fitting simple kinetic 
models (like a zero-, first- or second-order reaction) to either single product formation or substrate 
degradation, for example, the formation of color or the degradation of reducing sugar. Bell et al. (1998) 
reported that glycine loss followed a second-order reaction model in a glucose/glycine mixture in a glassy 
state at 25 ˚C [12]. Carabasa and Ibarz (2000) reported that both zero- and first-order kinetic gave 
acceptable fits for brown color formation in glucose and amino acid systems heated at four different 
temperatures [13]. Even though lots of work has been done on only a few research has been carried out in 
real food model system. The study of reaction in real food model system can provide the real information of 
Maillard reaction in foods. In this study, a chicken extract was chosen as a system for studying the Maillard 
reaction during chicken roasting. The chicken extract has many advantages as the interferences from lipid 
and lipid interactions are removed. An aqueous system can be heated uniformly and the system still contains 
the main substrates in Maillard reaction. Due to the complexity of the Maillard reaction mechanism, changes 
of one compound in time cannot be linked to mechanisms using simple kinetics. In contrast, applying 
multiresponse modelling techniques to estimate kinetic parameters helps in building mechanism model.  The 
objective of this work was to study the effects of heating temperature Maillard reaction on browning reaction in 
chicken extract during heating using multiresponse modelling approach. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Extraction of Sugars and amino acids 
The extraction procedure used to isolate sugars from raw chicken was adapted from that of Aliani and 
Farmer, (2002) [14]. Approximately 20 g of raw homogenized chicken meat was homogenized with 50 ml of 
absolute ethanol for 2 min at full speed (Waring Model 32BL80, New Hartford, CT, USA.). Extraction and 
centrifugation were repeated three times using 50 mL of 80% aqueous ethanol. The total volume of the 
combined supernatants was approximately 40 ml, to which 150 ml of chloroform was added. A separating 
funnel was used to extract lipid; after approximately 40 min, the aqueous phase was removed, and the 
organic phase was discarded. The extract was filtered using Whatman No. 1 filter paper. All roasting 
treatments were carried out in a hot air oven (Memmert Model ULM 500, Germany). Chicken extract was 
filled into stainless cup and heated at 100, 120, 140 and 160˚C. At a given heating time, the samples were 
taken out of the oven to measure color, pH, amino acid and sugar at a specified time interval of 0, 5, 10, 15, 
20, 25 and 30 min. The experiments were carried out in duplicate. 
2.2 Determination of free amino acid 
The identification and quantification of amino acids by HPLC techniques followed the method of Jansen et 
al., 1991 [15]. 110 µl of chicken extract was added with 50 µL of 1.5 M NaHCO3 (pH 8.3), followed by 100 
µL of 2 mg/mL dabsyl chloride in acetone. The mixture was, filtered with syringe filter 0.2 µm and analyzed 
by HPLC (Waters, Milford, MA, USA) with a reversed phase Supelcosil column (size 4.6×150 mm, 3 µm 
particle size, Supelco analytical, USA). The temperature was controlled at 30 ˚C. Mobile phase A consisted 
of 25 mmol/l sodium acetate (pH 6.5)-acetonitrile-methanol (70:20:10, v/v/v). Mobile phase B consisted of 25 
mmol/l sodium acetate (pH 6.5)-acetonitrile-methanol (10:45:45, v/v/v). The elution was performed as follows: 
from 0 to 20 min, a linear gradient from 0 to 50% B; from 20 to 27 min, a linear gradient from 50 to 100% B; 
from 27 to 32 min, 100% B. The flow-rate was 1 ml/min. The UV-visible detector was adjusted to 456 nm. 
2.3  Determination of Sugars  
Sugar content was measure by the method of AOAC 982.14 [16]. Chicken extract was evaporated in a rotary 
evaporator (Buchi Model R-215, Japan) for 10-15 min at temperature of 50˚C and 42 mbar. Then the extract 
was diluted with 1:1 v/v by HPLC grade water and analyzed by HPLC (Waters, Milford, MA, USA) with 
Sugar-Pak column, (size 300×6.5 mm., USA). The mobile phase was HPLC grade water. Flow rate was 0.5 
ml/min and sample injection volume 10 µl. The temperature was controlled at 90 ˚C. The detector was 
Refractive Index (RI) detector. 
2.4 Measurement of browning 
Browning of Maillard Reaction Product samples were measured according to the method of Ajandouz et al. 
(2001) [17]. The absorbance was measured at 420 nm, using a UV-2101 spectrophotometer (Shimadzu, 
Kyoto, Japan). 
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2.5 Kinetic modelling  
Regression analyses were performed to describe color changes and amino acid and sugar  
losses. The browning rate corresponding to the slope of linear regression curve was estimated with 95% 
confidence interval.  

The data of amino acid/sugar-time curve were fitted with three different kinetic models according to 
the following equations (Van Boekel, 2001): the zero-order reaction, ktcc  0

, the first-order reaction,

 ktcc  exp0
, and the second-order reaction, kt

cc


0

11  where c0 is the initial concentration of reaction, k is 

the reaction rate constant, and t is the time. The reaction rate constants were estimated and the correlation 
coefficient (R2) was calculated. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
3.1 Determination of the chemical composition in chicken extract  

Chemical composition of chicken extract is shown in Table 1. Glucose was the only reducing sugar 
found in chicken extract with the concentration of glucose was 41.21 ± 5.97 mg/100 g of chicken breast or 
2.29 ± 0.13 mmol/kg of chicken breast. Ribose and fructose could not be detected in the chicken extract. The 
value of glucose was closed to that reported by Aliani and Farmer (2002) who studied reducing sugars and 
phosphorylated reducing sugars from chicken meat by using HPLC. They found glucose and ribose in 
chicken meat with the concentration of 40.4 ± 17.7 and 24.7 ± 8.4 mg/100 g of chicken breast, respectively 
[14]. However in this study, ribose was not detected in chicken breast. It could be because of the difference 
of breed. Seventeen free amino acids (Aspartic acid, Glutamic acid, Serine, Threonine, Glycine, Alanine, 
Arginine, Proline, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Phenylalanine, Cysteine, Lysine, Histidine, and 
Tyrosine) were detected in chicken extract. Arginine was the main free amino acid in chicken extract followed 
by proline, valine and lysine, respectively. 

Table 1 The concentrations of chemical composition in raw chicken  

Chemical composition 
(mmol kg-1 of chicken breast) 

Concentration 

(x ± SD ) 

  pH 6.54 ± 0.00 
aw 0.96 ± 0.02 

Reducing sugar  
 Glucose 2.29 ± 0.13 

Fructose ND 
Ribose ND 

Free amino acid  
 Aspartic acid 0.041 ± 0.003 
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Chemical composition 
(mmol kg-1 of chicken breast) 

Concentration 

(x ± SD ) 
Glutamic acid 0.104 ± 0.001 
Serine 0.062 ± 0.007 
Threonine 0.113 ± 0.040 
Glycine 0.014 ±0.000 
Alanine 0.093 ± 0.003 
Arginine 0.341 ± 0.002 
Proline 0.330 ± 0.010 
Valine 0.130 ± 0.001 
Methionine 0.112 ± 0.008 
Isoleucine 0.024 ± 0.001 
Leucine 0.041 ± 0.005 
Phenylalanine 0.056 ± 0.003 
Cysteine  0.014 ± 0.001 
Lysine 0.128 ± 0.003 
Histidine 0.092 ± 0.002 
Tyrosine 
 

0.076 ± 0.002 
 

 

  
 
3.2 Changes of sugar and free amino acid content in chicken extract during heating 

Glucose concentration dramatically decreased when heating temperature and time increased as 
shown in Figure 1a. Most of free amino acids concentration in chicken extract remained almost constant 
throughout the study. However, lysine concentration slight decreased during heating (data not shown). The 
difference in glucose and amino acid degradation could be explained by the amino acid regeneration from 
the initial condensation products as well as the parallel reaction of glucose into its isomer fructose. Moreover, 
sugar could be degraded into organic acid when the sugar heating alone [5, 10]. During heating, pH in 
chicken extract slightly decreased when heating temperature and time increased as shown in Figure 1c.This 
was due to the formation of organic acid in Maillard reaction. The lowest pH was presented in the sample 
heated at 160˚C. The concentration of browning pigment (melanoidins), which is also known as Maillard 
reaction end products also increased when heating time and temperature increased as shown in Figure 1b.  

x: mean, SD: standard deviation, ND: not detected. 
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Figure 1 Glucose content (a) browning pigment (b) and pH (c) of chicken extract heated at                                                                     

(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C. 
 
 

3.3 Modelling of browning reaction in chicken extract 
In order to understand the browning reaction in chicken extract, kinetic model was used as a tool to 

predict the phenomena during heating. As most of free amino acid concentration was rather constant, it was 
assumed that as glucose was a rate determining reactant for the color formation in Maillard reaction in 
chicken extract (Scheme1). Zero, first and second order reaction models were fitted with the loss of glucose. 
The result revealed that glucose loss was best fitted with a first order reaction. However, the model could not 
predict as shown in Figure 2 and 3.   
 
                                  Reducing sugar                                    Browning pigment (Melanoidins) 
 

 
Scheme 1 Irreversible reaction for the formation of browning pigment in chicken extract 
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               Martins & Van Boekel (2005) reported that browning pigment or melanoidins formation was the result 
of many reactions and many intermediates were formed during the reaction. Therefore, the intermediate 
formation was added into the revise scheme as shown in scheme 2. The model in Scheme 2 was fitted with 
the experimental data with higher R2 as shown in Figure 4, 5 and Table 2. It revealed that brown color 
formation and glucose consumption can be described by first-order reaction in series kinetics. The reaction 
rate constant (k) of glucose consumption and browning pigment formation at various temperatures are shown 
in Table 2.  

 
Figure 2 Fit of the kinetic model of glucose consumption in Scheme 1 during heating at                                   

(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C.  

 
Figure 3 Fit of the kinetic model of browning pigment formation in Scheme 1 during heating at                       

(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C. 
 

     Reducing sugar                      Intermediate                     Browning pigment (Melanoidins) 
 
Scheme 2 Irreversible reaction in series for the formation of browning pigment  in chicken extract 
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Figure 4 Fit of the kinetic model of glucose consumption in Scheme 2 during heating at                                   

(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C. 

 
Figure 5 Fit of the kinetic model of browning pigment formation in Scheme 2 during heating at                        

(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C. 
 

Table 2 Reaction rate (k) and correlation coefficient (R2) of browning reaction in chicken extract 
Main product Temperature 

(°C) 
Scheme 1 Scheme 2 

k ×10-2     
(min-1) 

R2 k ×10-2     
(min-1) 

R2 

Glucose 100 0.03 0.97 1.94 0.98 
 120 0.04 0.88 3.41 0.96 
 140 0.11 0.90 5.02 0.98 
 160 0.17 0.84 6.97 0.97 
Browning pigment 100 0.03 0.93 0.04 0.90 
 120 0.04 0.96 0.07 0.96 
 140 0.11 0.88 0.12 0.97 
 160 0.17 0.89 0.17 0.97 
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4. CONCLUSIONS  
The kinetic of brown color formation and reactants consumption of Maillard reaction in chicken extract was 

studied at four different heating temperatures of 100, 120, 140 and 160 °C. The results indicated that glucose 
only and seventeen free amino acids were found in the chicken extract. Arginine was the main free amino 
acid in chicken extract followed by proline, valine and lysine, respectively. During heating, glucose 
concentration and browning pigment formation dramatically decreased when heating temperature and time 
increased. Most of free amino acids concentration in chicken extract remained almost constant throughout 
the study. However, lysine concentration slight decreased during heating. pH in chicken extract slightly 
decreased when heating temperature and time increased. Therefore, it was assumed that glucose was a rate 
determining reactant in Maillard reaction in chicken extract. Brown pigment formation and glucose 
consumption could be described by a first-order reaction in series kinetic.   

 
REFERENCES  
Bonoli, M., Caboni, F.M., Rodriguez, E.T.M., Lercker, G. 2007  Effect of feeding fat sources on the quality and  
            composition of lipids of precooked ready-to-eat fried chicken patties, Journal of Food Chemistry, 101,  
            1327 ” 1337. 
Martins, I.F.S.S., Jongen, M.F.W., Van Boekel, M.A.J.S. 2001 A review of Maillard reaction in food and  
             implications to kinetic modeling, Journal of Food Science & Technology, 11, 364-373. 
Friedman, M. 1996 Food browning and its prevention: an overview, Journal of Agricultural and Food  
          Chemistry, 44, 632”652. 
Van Boekel, M. A. J. S. 1998 Effect of heating on Maillard reactions in milk, Journal of Food Chemistry, 62,  
            403”414. 
Martins, I.F.S.S., Van Boekel, M.A.J.S. 2005 Kinetic of glucose/glycine reaction pathways: influences of pH  
             and reactant initial concentrations, Journal of Food Chemistry, 92, 437-448. 
Mundt, S., Wedzicha, B.L. 2007 A kinetic model for browning in the baking of biscuits: Effects of water activity  
             and temperature, Journal of Food Science and Technology, 40, 1078-1082. 
Jing, H., Kitts, D. D. 2002 Chemical and biochemical properties of casein”sugar Maillard reaction products,  
           Food and Chemical Toxicology, 40, 1007-1015. 
Laroque, D., Inisan, C., Berger, C., Vouland, E., Dufossé, L., Guérard, F. 2008  Kinetic study on the Maillard  
             reaction, Consideration of sugar reactivity, Journal of Food Chemistry, 111, 1032-1042. 
Kim, J.S., Lee, Y.S. 2008 Effect of reaction pH on enolization and racemization reaction of glucose and  
             fructose on heating with amino acid enantiomers and formation of melanoidins as result of the Maillard  
             reaction, Journal of Food Chemistry, 108, 582-592. 
Lamberts, L., Rombouts, I., Delcour, A.J. 2008 Study of nonenzymatic browning in  -amino acid and  - 
             aminobutyric acid/sugar model system, Journal of Food Chemistry, 111, 738-744. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-45CDC1B-6&_user=500342&_coverDate=07%2F31%2F2002&_alid=1747900327&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5036&_st=13&_docanchor=&_ct=2&_acct=C000024678&_version=1&_urlVersion=0&_userid=500342&md5=010d3af4dea450cd6285ee21423eb49c&searchtype=a


International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

11 

 

Martins, I.F.S.S., Van Boekel, M.A.J.S. 2005 A kinetic model for the glucose/glycine Maillard reaction  
                   pathways, Journal of Food Chemistry, 90, 257-269. 
Bell, L.N., Touma, D. E., White, K. L., Chen, Y. H. 1998 Glycine loss and Maillard browning as related to the  
                  glass transition in a model food system, Journal of Food Science, 63, 625”628. 
Carabasa, G.M., Ibarz, R.A. 2000 Kinetics of colour development in aqueous glucose system at high  
                 temperature, Journal of Food Engineering, 44, 181”189. 
Aliani, M., FARMER, J.L. 2002 Postcolumn Derivatization Method for Determination of Reducing and  
                 Phosphorylated Sugars in Chicken by High Performance Liquid Chromatography, Journal of  
              Agricultural and Food Chemistry, 50, 2760-2766. 
Jansen, H. J. M. E., Van Den Berg, H. R., Miedema, B.R., Doorn, L. 1991 Advantages and limitations of pre- 
                column derivatization of amino acids with dabsyl chloride. Journal of Chromatography, 553, 123- 
                133. 
AOAC International, Method of Analysis for Nutrition Labelling, Chapter 33,: Sugars (Mono&Di), Separation of  
                Sugars in Honey Liquid Chromatographic Method. 982.14, 1993. 
Ajandouz, E.H., Tchiakpe, L.S., Ore, F.D., Benajiba, A., Puigserver, A. 2001 Effects of pH on caramelization  
                and Maillard reaction kinetics in fructose”lysine model systems, Journal of Food Science, 66, 926” 
                931. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

12 

 

Cylindrical Waveguide Antenna with an Offset Parabolic Reflector Expansion Gain for WLAN 
 

Sompop Pimpol1 

 

ABSTRACT  
This paper presents the design of a cylindrical waveguide antenna with an offset parabolic reflector 

expansion gain. However, access point service covers in limited area. Also, the transceiver system for point-
to-point wireless local area network (WLAN) is an efficient method to increase service point for networks, 
increase coverage area, and save cost for maintenance. In this principle, we are interested in the transceiver 
system for point-to-point WLAN design. The components in this system include antenna with offset parabolic 
reflector, which increase gain, and the part of Bi-directional amplifier circuit. The system is designed at 
resonance frequency of 2.4 GHz under the IEEE 802.11b, g standard which operates in the Industrial, 
Scientific and Medical (ISM) band. Moreover, we test and analyze results with their implementation. It is found 
that the proposed antenna is accessible to bandwidth about 8.3 % (2.3 ” 2.5 GHz), the antenna has the half-
power beamwidth (HPBW) in both E- and H-plane of about 110 and front-to-back ratio of > 20 dB at the 
frequency of 2.4 GHz. Measured the average gain is about 35.12 dBi. The proposed antenna with high gain 
and narrower beamwidth is developed for outdoor IEEE 802.11b, g point-to-point communication.  
KEYWORDS: Cylindrical waveguide, parabolic reflector, wireless local area network (WLAN), narrower 
beamwidth. 

 
INTRODUCTION 

The wireless communication system has continuously developed in both sending and receiving images, 
voices, and data. Especially, the wireless internet has grown very fast as  can be seen from the extending of 
internet service providers (ISPs). Presently, wireless networks are implemented everywhere with the name of 
Wireless Local Area Network (WLAN), since to its convence to install and use without wire connecting [1]. 
However, the system must be under the IEEE 802.11b, g standard which operate in the ISM band or the 
frequency range of 2.4 ” 2.484 GHz. Thus, the antenna is very important equipment in the wireless 
communication system. 
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Increasing antenna gain is one way to increase the efficiency of the antenna for sending and receiving 
signals. There are many techniques for the gain enhancement, for example, using a horn antenna. It is the 
method of the radiation pattern beam directly to the front. An other example is linear or planar array of the 
antenna, which is called the antenna array method. However, this method has a disadvantage of power loss 
from the transmission line. It depends on the number of antenna elements. Antenna matching is also difficult 
to be implemented. The method of increasing antenna gain by using an antenna composed with a parabolic 
reflector causes the antenna high-directivity, low side lobe, and low cross-polarrization level, as presented in 
[2], if the antenna is placed at the centre of the parabolic reflector and distance is adjusted appropriately. 
This paper presents an increase in the antenna performance (high antenna gain), for outdoor transmission. 
The proposed antenna was developed from the cylindrical waveguide antenna which is typically used as an 
indoor antenna. By installing it with the offset parabolic reflector [3], many good characteristics antenna were 
achieved. Most of substantial works related to the cylindrical structure have been done about the concentric 
cylindrical waveguide. The cutoff wavelength of this structure was determined by Lin and Omar [4]. Finally, 
the offset parabolic reflector was used for reflecting and concentrating an electromagnetic wave to the 
antenna. For this method, the antenna is easy to match, construct and safe cost in addition. The material is 
also easy to find. 

 
ANTENNA DESIGN 

The antenna design is separated into two parts, including an antenna which acted as a radiator and a 
reflector. In the first part, the structure of the cylindrical waveguide antenna is shown in Figure 1(a). The 
dimension of the cylindrical waveguide antenna, consisted of the length (l1) = 3.125 cm, the diameter of 
cylinder (l2) = 6.25 cm, the length of cylinder (l3) = 12.5 cm, and the length of monopole antenna (d) = 3.125 
cm. The antenna is fed by coaxial feed at the monopole antenna using N-type connector. To validate our 
extraction mode technique, we used it for experimental extraction of the mode content excited in multimode 
waveguide by an antenna whose mode amplitudes can be theoretically calculated: a monopole probe 
antenna coupled into a cylindrical waveguide, as shown in Figure 1(a). This type of coupling was well studied 
[5]. Typically, a sinusoidal current distribution is assumed on such an antenna, which allows one to calculate 
amplitudes and antenna impedance as functions of waveguide diameter, operating frequency, and monopole 
length. Note that the monopole antenna excites all in phase modes, which means that the extracted 
amplitudes are real. Finally, the dimensions of the cylindrical waveguide antenna were designed and 
simulated by using SuperNEC software. 
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       (a)                     (b) 

Figure 1. Structure of antennas, (a) The cylindrical waveguide, (b) Offset parabolic reflector. 
In the second part, the metal offset parabolic reflector has the diameter (D) = 150 cm, the depth (h) = 

28.25 cm, and the focus length (F) = D2/16h. The offset parabolic reflector is shown in Figure 1(b). The 
parabolic reflector is used for reflecting an electromagnetic wave to its front side and concentrating the wave 
to the position where the radiated antenna is located. The maximum gain is obtained from the expression [6], 

2

210logdBi

D
G  



  
   

   
, 

where,   is the reflection coefficient that is fixed at 65%,   is the wavelength, and D is the reflection 
diameter. The calculated gain of the offset parabolic reflector GdBi at the frequency of 2.4 GHz is 30.01 dBi, 
the with the focus length to the diameter ratio of 0.33. 
Figure 2 shows the 3D radiation patterns and the antenna gain from the SuperNEC simulation software. From 
this figure, the gain of the antenna (28.9 dBi) with an offset parabolic reflector, is greater than that without an 
offset parabolic reflector (6.01 dBi), across all the bandwidth, as shown in Figure 2(b) and (d), respectively.  

 

                           
                    (a)                                                           (b) 
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                    (c)                                 (d) 
Figure 2. SuperNEC software simulated, (a) Geometry of a cylindrical waveguide  antenna, (b) 3D radiation 
pattern cylindrical waveguide antenna, (c) Geometry, and (d) 3D radiation pattern of cylindrical waveguide 
antenna with an offset  parabolic reflector. 
EXPERIMENTEL RESULTS  

Figure 3(a) shows the cylindrical waveguide antenna and Figure 3(b) shows the antenna after it is 
composed with the offset parabolic reflector. Obviously, high-gain antenna is attained. Gains were measured 
in an open area by using spectrum analyzer of HP E4402B and signal analyzer of HP E4421B. The distance 
between the reflector and radiated antenna was optimized and we found the measured gain of the proposed 
antenna of 35.12 dBi. 

 

 
                                   (a)                             (b) 
Figure 3 (a) Cylindrical waveguide antenna, (b) The cylindrical waveguide antenna with an offset parabolic 
reflector. 

 
A return loss of the fabricated antenna were measured using the HP 8753ES network analyzer in an 

anechoic chamber. For the cylindrical waveguide antenna, the measured bandwidth of the return loss was 
8.3% (VSWR<1.5:1) at 2.4 GHz in the frequency range of 2.3 ” 2.5 GHz. After the antenna composed with the 
offset parabolic reflector, the range of bandwidth was slightly shifted to a higher value with a similar pattern. 
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The measured results from both of the antenna are shown in figure 4. Note that the both measured 
bandwidths of both were the same. 

 
Figure 4. Measured return losses of the cylindrical waveguide antenna with and without  an offset parabolic 
reflector. 

Figure 5 shows the measured antenna gains of the cylindrical waveguide antenna with and without an 
offset parabolic reflector across the bandwidth. Gains of both antenna were increased as the frequency is 
increased, and gain of the antenna with an offset parabolic reflector was about 12 dB greater than the 
antenna without an offset parabolic reflector across the bandwidth. However, the average gain was about 
12.73 dBi and 35.12 dBi for the antenna with and without an offset parabolic reflector, respectively. 

 

 
  Figure 5. Measured gain of the cylindrical waveguide antenna with and without an offset  parabolic reflector. 
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                 (a)               (b) 

    Figure 6. Measured E- and H-plane co-polarization patterns of cylindrical waveguide  
                    antenna at the frequency 2.4 GHz (a) without (b) with an offset parabolic reflector. 

 
   The far-field radiation patterns were measured at the frequency of 2.4 GHz. Figure 6(a) shows the E- and H-
plane co-polarization patterns of the cylindrical waveguide antenna. It was found that the front-to-back ratio 
was about 15 dB. The half power beam-width (HPBW) on the E-plane pattern was about 680 which was 
slightly different from the H-plane pattern, which has the HPBW of about 650. Moreover, the E-plane radiation 
pattern was more symmetry than the H-plane because of the antenna geometry and the fed point. Figure 6(b) 
shows the radiation patterns of the cylindrical waveguide antenna with an offset parabolic reflector. The 
measured radiation pattern in the E-plane was similar to the pattern in the H-plane. The measured HPBW in 
both E- and H-plane were nearly the same value at about 110 due to the circle offset parabolic reflector. Front-
to-back ratio was > 20 dB at the operating frequency of 2.4 GHz. For the radiation in Figure 6(a) and (b), the 
measured E- and H-plane cross-polarization is not shown because of it’s value as compared to the co-
polarization. 
 
CONCLUSIONS 

In this paper, the SuperNEC software was used for simulation and design of the cylindrical waveguide 
antenna with the offset parabolic reflector for performing cover the ISM band. The simulation showed that the 
radiation pattern and the antenna gain was optimized. The proposed antenna has shown a better radiation 
pattern and gain comparing to the original cylindrical waveguide antenna at the operation frequency 2.4 GHz. 
From the measurement, the designed antenna had the HPBW in both E- and H-plane of about 110 and the 
front-to-back ratio of > 20 dB at the frequency of 2.4 GHz. The average gain was about 35.12 dBi. The 
measured return loss has a bandwidth of about 8.3% (2.3 - 2.5 GHz). The advantages of this newly developed 
antenna are an ease for construction and cost effective. The antenna is suitable for implementing as a point-
to-point link in the wirless local area network (WLAN) communication system. 
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Thermodynamic Study of Tar Removal from Fuel Gas from Biomass Gasification  
using Tar Steam Reforming  

 
D. Rulerk1, S. Assabumrungrat1 and S. Vivanpatarakij2  

 
ABSTRACT  

 Tar is a major problem in a biomass gasification process as it can be condensed from the obtained 
fuel gas at low temperatures, causing various process-related problems, e.g. blocking, fouling, corrosion, 
erosion and abrasion of process equipments. Tar steam reforming is a very attractive technique for tar 
removal. It converts high molecular weight hydrocarbons of tar into smaller gas products including H2, CH4, 
CO and CO2. Hydrogen is particularly of interest due to its high energy density and clean energy. This 
preliminary work was carried out to determine suitable operating conditions for tar steam reforming which can 
improve the fuel gas quality in terms of tar elimination and its enhanced hydrogen extent in the fuel gas from 
the biomass gasification process. In this study, the tar steam reforming was assumed to be at thermodynamic 
equilibrium and the calculations were performed using Aspen plus program. Representative tar consisted of 
toluene, naphthalene, pyrene, and phenol whose compositions varied with temperatures of biomass 
gasification (700-900๐C). The calculations were performed for various values of operating temperatures (400-
700๐C) and steam to carbon (S/C) ratios (1.33-4). Increasing the tar steam reforming temperature and S/C 
ratio resulted in a significant increase of H2 product and decrease in the tar composition in the fuel gas. The 
suitable operating conditions were determined and found to be dependent on the temperature of biomass 
gasification.  
KEYWORDS: Biomass gasification, Tar, Steam reforming, Hydrogen production 
 
1. INTRODUCTION  

Nowadays, depletion of fossil fuel sources and environmental problems such as global warming are the 
world’s major issues. Therefore, a number of current researches have been focusing on renewable energy in 
order to replace the conventional fossil fuel-based energy. Biofuel, a promising renewable energy, has been 
widely investigated, such as bio-methane, biomass to liquid (BTL), biomass to gas (BTG) and bio-hydrogen. 
Hydrogen is an attractive fuel due to its high energy density and clean energy (combustion of hydrogen does  
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not cause any pollution, and no carbon dioxide, a major cause of global warming, is emitted).  Biomass 
gasification has attracted huge interest by producing a gas rich in H2 and CO which can be used as a fuel for 
electricity generation or fuel cell [1, 2]. The major problem of biomass gasification is that the producer gas 
from this process usually contains unacceptable levels of tar causing environmental hazards and process-
related problems from tar condensation at low temperatures, thus blocking, fouling, corrosion, erosion and 
abrasion of process equipments such as engines and turbines. 
 Several methods for tar removal are possible [3]: tar removal by physical processes e.g. filters, 
scrubbers, adsorption, cooling tower and wet electrostatic precipitators, and chemical processes e.g. thermal 
methods, catalytic methods and steam reforming methods [4]. 
Tar steam reforming is a very attractive technique for tar removal as it is converted into useful gas containing 
H2, CH4, CO and CO2. Generally tar is a complex mixture of aromatics with significant amounts of poly 
aromatic hydrocarbons (PAHs). It is represented here by a mixture of compounds. The typical composition of 
tar from biomass gasification as reported by [4] consists of benzene, toluene, other one-ring aromatic 
hydrocarbons, naphthalene, and other two-ring aromatic hydrocarbons, etc. There are 6 classes of tar based 
on the tar classification system developed by [5]. Each class is also divided into different types of tar 
according to its different nature.  
 To cover the entire range of significant compounds in tar, a mixture of four compounds with each 
compound representing a specific class of compounds and the composition equal to the composition of that 
group in actual tar is used. The species and their amounts that were chosen to represent tar are toluene 
representing all the one-ring compounds, naphthalene representing two-ring compounds, phenol 
representing phenolic and other heterocyclic compounds, pyrene representing three-rings and higher 
compounds [6]. Several kinds of catalysts have been studied, researched, developed and used in removal of 
tar, such as mineral resource: calcined dolomites, magnesites, zeolites, olivine, mayenite mineral; alkali metal 
catalysts, Ni-based catalysts and novel metal catalysts [7]. 
 Various catalysts have been found to be active for tar removal. Nickel-based catalysts show high 
activities for reforming of tar. When used as the secondary catalysts, the supported nickel catalysts could 
attain nearly complete decomposition of both tar and ammonia decomposition [7,8]. However, Ni catalyst 
suffers from coke deposition, leading to deactivation of the catalysts [9]. Ni/CeO2 (75%)”ZrO2(25%) showed 
the most pronounced catalytic performance in the steam reforming of benzene and showed strong resistance 
to coke deposition. The Y-zeolite and NiMo catalysts were found to be the most effective, such that 100% tar 
removal can be achieved at 550 ๐C. 
 Nowadays steam reforming of tar from biomass gasification has attracted considerable attention. For 
this work, improvement of hydrogen production from tar steam reforming is investigated with an aim to find 
suitable condition (temperature and steam to carbon ratio, S/C ratio) for tar reformer which provides the 
highest amount of H2 product and tar conversion by preliminary simulations using Aspen Plus program. 
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Different mixtures of phenol, naphthalene, toluene, and pyrene as model compounds of tar at different 
temperatures of biomass gasification were considered.  

 
2. MATERIALS AND METHODS  
2 Theory 
 2.1.1. Biomass gasification 
 Gasification technology is a process to convert solid fuel or biomass, such as wood, wood residues, 
agricultural residues and waste streams to fuel gas. Carbon accumulated in biomass reacted with partial 
oxidation with air to syngas (Eq.1) 

 Biomass (with moisture) + Air           Syngas + Tar + Ash + ….  (1) 

 The main products of the process are hydrogen (H2), methane (CH4), carbon monoxide (CO), and carbon 
dioxide (CO2). Furthermore tar and ash were byproducts of biomass gasification. Tar can be eliminated by 
steam reforming and consequently increases syngas in the product (Eq.2). 

 Tar + H2O                            CO + H2 + CH4 + CO2          (2) 

 The tar compounds from wood pyrolysis were investigated at atmospheric pressure and temperature 
range 700 ” 900 ๐C and the compositions were found to be temperature-dependent [10]. Singh et al. [6] has 
proposed classification of tar compounds based on structure; toluene (C7H8) represents all the one-ring 
compounds, naphthalene (C10H8) represents two-ring compounds, phenol (C6H6O) represents phenolic and 
other heterocyclic compounds, and pyrene (C16H10) represents three-rings and higher compounds. Therefore, 
tar was usually represented by a mixture of four compounds with each compound representing a specific 
class of compounds and the composition equal to the composition of that group in actual tar [10]. Fig. 1 
shows the tar compositions at different temperatures to be used in this study.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Major compounds chosen to represent tar model compound [10]. 
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 2.1.2. Tar steam reforming 

 The steam reforming of tar representative compounds (toluene, naphthalene, pyrene, and phenol) 
are given in Eqs.3-6. The methane steam reforming (Eq.7) and water gas-shift reaction (Eq.8) were also 
considered. 
   
      ∆H393K = +881.74 kJ/mol   (3) 

 ∆H393K = +1,177.8 kJ/mol   (4)  
∆H393K = +651.7  kJ/mol      (5) 

      ∆H393K = +1,834.7 kJ/mol     (6) 
∆H393K = +209.44 kJ/mol          (7) 
∆H393K= -40.01   kJ/mol     (8) 

 
2.2. System modeling 
 The tar steam reforming process has been modeled by using Aspen plus. All 10 components were 
taken into account: naphthalene (C10H8), toluene (C7H8), phenol (C6H6O), pyrene (C16H10), methane (CH4), 
carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), hydrogen (H2), nitrogen (N2)and water (H2O). In the 
calculations, the inputs are molar quantities of the reactant naphthalene (C10H8), toluene (C7H8), phenol 
(C6H6O), pyrene (C16H10), nitrogen (N2) and water (H2O), and the outputs are 4 components of products and 6 
components of reactants. Block type: RGibbs representing tar steam reforming reactor (TSR) is used to 
simulate the reaction based on multiphase equilibrium using Gibbs free energy minimization. The TSR reactor 
operates at temperature 400 -700 ๐C and a pressure of 1 atm. Thermodynamic properties are based on 
PENG-ROB and calculation options are phase equilibrium and chemical equilibrium. The tar steam reforming 
test using tar model compounds, and the test condition is listed in Table. 1. 
 
Table 1 Experimental condition 

Tar  1%mol 
N2 balance 99%mol 
S/C ratio 1.33 ” 2.33 
Tar obtain biomass gasification 700 ” 900 ๐C 
Temperature 400 ” 700 ๐C 
Inlet tar 
Inlet water 
Pressure 

300  ๐C 
110 ๐C 
1 atm 

 

2287 1177 HCOOHHC 

22810 141010 HCOOHHC 

221016 211616 HCOOHHC 

2266 865 HCOOHOHC 

224 3HCOOHCH 

222 HCOOHCO 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  
3.1. Tar steam reforming of each tar model compound  
 
 In this section, the productivity and tar conversion to syngas via tar steam reforming of each tar 
model compound including toluene, naphthalene, pyrene and phenol are investigated at different reaction 
temperature (400”700๐ C) and S/C molar ratio (1.33 - 4). 
 
3.1.1. Reaction temperature 
 
 Simulations of tar steam reforming of each tar model compound were carried out using an S/C ratio 
of 2.33. Table 2 shows the compositions of gas product (mol %) (water and nitrogen are not included) at 
different reaction temperatures. It was found that when increasing the reaction temperature, the composition 
of CO increases initially but decreases at temperatures higher than 500 ๐C. The composition of H2 always 
increases with increasing temperature. However, the compositions of CH4 and CO2 in the gas product 
decrease with increasing temperature. At temperatures higher than 500 ๐C, the CO2 composition is less than 
0.1 %mol. The composition of tar model is a remnant of the reactions. It decreases with increasing 
temperature but over temperature 500 ๐C that composition of tar increases again. The simulations of tar steam 
reforming of each tar model compound indicate that the reforming ability of the tar model follows the order: 
phenol < toluene < naphthalene < pyrene; however, pyrene offers the highest potential for hydrogen 
production. 
 
3.1.2. S/C ratio 
 
 The effect of the S/C ratio (ranging from 1.33 to 4.00) on toluene, naphthalene, pyrene and phenol 
steam reforming was investigated at various temperatures (T = 400 -700 ๐C). The results are shown in Fig.2. 
For toluene (Fig.2a) and pyrene (Fig.2c), with increasing  temperature the compositions of CO and CH4 

increase while that of H2 is quite constant. For naphthalene (Fig.2b) and phenol (Fig.2d) the compositions of 
CO and CH4 decrease while that of H2 is constant; however, at S/C ratio higher than 2.33 the composition of 
H2 increases but those of CH4 and CO decrease rapidly. The composition of CO2 is close to zero and tar left 
over from the reaction gradually decreases in all tar model compound. 
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Table 2  Reaction temperature effect on gas composition of tar steam reforming (S/C : 2.33). 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Reaction condition: steam / carbon : 2.33  (water and nitrogen are neglect.) 

 
 

 
Tar compound 

Reaction 
Temperature Gas Composition  (%mol) 

  
 

(๐C) CO CO2 CH4 H2 tar 

Toluene 400 43.2 1.1 48.9 0.7 

 

6.1 

 

500 44.2 0.1 46.6 3 6.1 

 

600 43.3 >0.1 41.7 8.4 6.5 

 

700 41.7 >0.1 33.3 17.8 7.1 

       Naphthalene 400 42.8 2.8 41 1.2 12.2 

 

500 46.1 0.2 37.6 4.6 11.5 

 

600 44.7 >0.1 31.2 12.4 11.6 

 

700 42.3 0 22.1 23.9 11.7 

       Pyrene 400 37.1 6.9 37 2.2 16.8 

 

500 45.6 0.4 31.7 7.3 15.1 

 

600 44 >0.1 24 17.3 14.6 

 

700 41.4 0 14.8 29.5 14.3 

       Phenol 400 55.3 0.1 44.3 0.2 0.1 

 

500 55.4 0 44 0.5 0.1 

 

600 55.1 0 43.2 1.5 0.2 

 

700 54.4 0 41.9 3.3 0.4 
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3.2. Tar steam reforming of tar model compound mixture 
 In this section, the steam reforming of tar derived from biomass gasification was investigated. The 
compositions of model tar consisting of toluene, naphthalene, pyrene and phenol varied with gasification 
temperature (700 ” 900 ๐C) as shown in Fig. 1.  
In the simulations, temperature range of 400”700๐ C and S/C molar ratio varied from 1.33 to 4 were 
considered to study the effects of these operating parameters. 
 
(a) Toluene                                                       (b) Naphthalene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Pyrene                (d) Phenol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Effects of  S/C  ratio on theoretical equilibrium values of gas composition from tar model compound. 
(Reaction temperature 700 ๐C) 
3.2.1. Reaction temperature 
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 Simulations of tar steam reforming of mixing tar were carried out at an S/C ratio of 2.33. Table 4 
summarizes the compositions of gas product (mol%) (water and nitrogen are not included) at different 
reaction temperatures. From the results, it was observed that the influence of operating temperature on the 
product gas composition shows almost the same trend as the individual tar model compound (Table 3). 
However, the composition of pyrene is the only tar remnants of the reaction. It decreased with increasing 
temperature but at temperatures higher than 500๐C, it increases again. The tar composition obtained from the 
biomass gasification at 700๐C provides higher gas product than the others and the best reaction temperature 
is 700๐C because the amount of hydrogen is the largest. 
 
Table 4.  Reaction temperature effect on gas composition of tar steam reforming (S/C : 2.33).    

 
** Reaction condition: steam / carbon : 2.33  (water and nitrogen are neglect.) 
 
 
 
 
 
 
 

Tar from  
biomass gasification 

Reaction 
Temperature Gas Composition  (%mol) 

 

 

(๐C) (๐C) CO CO2 CH4 H2 C16H10 
700 400 37.4 9.6 47.9 2.6 2.6 

 
500 48.7 0.7 40.1 8.5 2.0 

 
600 47.0 >0.1 30.7 20.0 2.2 

 
700 43.8 >0.1 19.3 34.2 2.6 

800 400 37.9 9.7 46.8 2.5 3.1 

 
500 49.3 0.7 39.3 8.3 2.4 

 
600 47.6 >0.1 30.0 19.7 2.6 

 
700 44.4 >0.1 18.9 33.6 3.0 

900 400 36.7 8.4 47.3 2.5 5.1 

 
500 46.8 0.6 40.0 8.4 4.2 

 
600 45.0 >0.1 30.6 20.0 4.4 

 
700 42.0 >0.1 19.2 34.0 4.7 
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Fig. 3.  Effects of temperature and S/C ratio on theoretical equilibrium values of gas composition. (Tar from 
biomass gasification at 700 ๐C) 
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3.2.2.  S/C ratio 
 
 The effect of S/C ratio on tar steam reforming at various temperatures for tar compound obtained 
from biomass gasification at 700 ๐C was considered. The results are shown in Fig. 3. Within the range of S/C 
ratios (1.33 to 4.00), an obvious influence on gas composition was observed. The compositions of CO2 and H2 
are constant until an S/C ratio of 3.33 and then they rapidly increase in a reaction temperatures of 500 ” 600 ๐

C for composition of H2 while at temperature 400 ” 500 ๐C that of CO rises rapidly. At the temperature of 700 ๐

C, the composition of H2 is the highest among all temperatures. The compositions of CO and CH4 increase 
slightly until an S/C ratio of 3.33 and then it decreases. In addition, the composition of pyrene decreases with 
increasing S/C ratio. 
 The influences of S/C ratio and temperature on gas composition can be explained by the reactions 
involved in the tar steam reforming as reported for the cases of each tar model compound and mixture of tar 
compounds. The main reactions are provided in Eqs.3-8. A large S/C molar ratio induces the equilibrium for 
reactions (7) and (8) to be shifted towards H2 production. With the increase of temperature, H2 content slightly 
increases when increasing S/C molar ratio. Comparison between the simulation results for each tar model 
compound and mixture of tar compounds on tar steam reforming indicates that the mixture of tar compounds 
shows higher H2 content than the individual tar model compound. In addition, the amount of tar left over from 
the reaction is less.  

The thermodynamic simulation is considered as a good way to bring understanding on the tar steam 
reforming especially when using the tar composition reported from the real biomass gasification. Similarly, 
according to Tiejun et al. [12] who studied reforming of raw fuel gas from biomass gasification to syngas 
using NiO”MgO catalyst, raw fuel gas from biomass gasification contained H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, 
C2H2, N2 and tar which is a by-product from gasification. The raw fuel gas contained about 13 identifiable tar 
species. The report also reported that the amount of tar species obtained from biomass gasification can be 
converted into gas species almost completely. At high reforming temperature, a very high H2 content and low 
tar content were reported. It is clear that the use of tar steam reforming can eliminate tar while increasing the 
production of syngas. 
 
4. CONCLUSIONS  

 In this paper, the steam reforming of tar from biomass gasification has been studied for simultaneous 
tar removal and hydrogen production. The calculations were based on thermodynamic equilibrium using 
Gibbs free energy minimization. The results of thermodynamic simulations indicate that tar was favorable 
converted to syngas at high temperatures and S/C molar ratio. The comparison results between tar model and 
mixture of tar compound on tar steam reforming indicated that the mixture of tar compound showed higher 
amount of hydrogen. The composition of tar derived from biomass gasification at     700 ๐C offers  the highest 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

29 

 

H2 content. Tar steam reforming is a good approach for simultaneous tar removal and increasing syngas 
content in the gasification gas.  
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Effect of Thermal Treatment on Taxiphyllin Degradation in Bamboo Shoots 
 

Akkanut Teeranopphawat1, Tipaporn Yoovidhya1*, and Suvit Tia2 
 

ABSTRACT 
 

Bamboo shoot contains toxic compounds called cyanogenic glycoside, taxiphyllin, which breaks 
down to produce hydrogen cyanide, which is toxic to human. To overcome the problem of residual cyanide 
content in bamboo shoot product, this research was therefore aimed to study the effect of heat treatment on 
taxiphyllin decomposition in bamboo shoot. The work was divided into 2 parts. The first part was concerned 
with the study of taxiphyllin distribution in bamboo shoot so as to identify the proper part of bamboo shoot for 
subsequent degradation kinetic study. For the two species studied, it was found that taxiphyllin was uniformly 
distributed along the radius of Phai-Ruak but not so with Phai-Wan. The second part of the study investigated 
taxiphyllin degradation as affected by heating time. Three species of bamboo shoot, Phai-Ruak, Phai-Wan, 
and Phai-Tong, were studied. The results obtained based on the analyzed residual taxiphyllin content, in the 
form of HCN, demonstrated that the degradation of taxiphyllin increased as the heating time increased, and 
its degradation followed first-order reaction kinetics. Moreover, the taxiphyllin degradation rate of Phai-Wan is 
similar to that of Phai-Tong, while Phai-Ruak showed the fastest rate among the 3 species studied.  

 
1. INTRODUCTION 
 
Taxiphyllin, a toxic compound called cyanogenic glycoside, is a bitter substance found in bamboo shoot 
(Bargava et al., 1996). It is hydrolyzed to hydrogen cyanide which is a toxic substance to human. The 
potential toxicity of bamboo shoots can be significantly reduced by adequate processing to break down the 
cyanogenic glycoside and remove the resulting hydrogen cyanide. According to health risk assessment 
report in 2007, Bureau of quality and safety of food, Department of medical sciences, Thailand, it was 
reported that the high potential of cyanide content was found in boiled bamboo shoots, pickled bamboo 
shoots and bamboo shoots in rectangular package. This could be due to insufficient method to reduce HCN 
content during processing. Moreover, these high levels of residual HCN contents can promote health 
problem to the exposed consumer.  
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Although a cyanide problem is not recognized in the bamboo shoot industry, there are several reports 
mentioning about significant toxic of bamboo species containing significant, potentially very toxic, amounts of 
cyanogenic glycosides in their shoots. In the food processing, heat treatment is one of the most important 
factors that affects the stability of taxiphyllin. Bamboo shoot becomes edible because of the instability of 
taxiphyllin. However, if it is eaten raw or processed inadequately, its consumption may be potentially harmful 
due to the presence of cyanogenic glycoside. The objective of this research is to study the effect of heat 
treatment on taxiphyllin decomposition in bamboo shoots to improve the safety and quality of bamboo shoot 
products by overcome the problem of residual cyanide content in bamboo shoot production. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1 Taxiphyllin distribution along bamboo shoot radius 

 
Fresh bamboo shoots, Phai-Ruak (Thyrsostachys siamensis Gamble), Phai-Wan (Bambusa sp.) and Phai-
Tong (Dendrocalamus asper Backer), purchased from a local market, were used. Since the information on 
distribution of taxiphyllin in Phai-Ruak is available (Jaiwonglok, 2009), only Phai-Wan was investigated in this 
study. Three bamboo shoots were used. After peeling, twelve cylindrical pieces of Phai-Wan of the same size 
(1.0 cm diameter and 8 cm long) were prepared from 2 distinct layers (inner and outer layers) (see Figure 1) , 
4 pieces from each layer. Then, the taxiphyllin content in terms of total cyanide was measured in each 
separate layer by acid hydrolysis method (Bradbury et. al., 1991). Finally, the statistical analysis was 
performed using the pair sample t-test to analyze the difference in total cyanide content between the two 

layers at a significant level of 0.05 (=0.05). 
 
2.2 Taxiphyllin degradation in bamboo shoots 
 

After peeling, shoots of Phai-Wan and Phai-Tong, cut at 6-8 cm from the top having 5-7 cm in diameter, 
were used to make 8 cylindrical pieces of equal size along the radius of bamboo shoots (see Figure 2). For 
Phai-Ruak, the mid-portion of bamboo shoot, 12 cm from the top (10 cm in length), was used to make 8 
pieces of equal size along the radius (see Figure 3). Then each piece from the same shoot was placed into 8 
different beakers, continuing doing this until getting the required weight. For studying of taxiphyllin 
degradation, these pieces were blanched in boiling water (100oC), and at the specific time intervals, they 
were taken out. After rapid cooling, taxiphyllin in terms of total cyanide content was determined and taxiphyllin 
degradation curve was made.  
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3 RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1 Taxiphyllin distribution along bamboo shoot radius 

Jaiwonglok (2009) found that taxiphyllin content of Phai-Ruak was uniformly distributed along bamboo 
shoots radius. In this study, Phai-Wan was investigated for the taxiphyllin content along its radius by 
separating the shoot into 2 distinct layers (inner and outer layers) as shown in Figure 1. It was found that 
taxiphyllin content in the inner and outer layers were 447.88±78.12 and 588.63±71.58 mg HCN/kg fresh shoot 
respectively, as shown in Table 1 and Figure 4. It can be observed from Table 1 and Figure 4 that the shoot’s 
outer layer contained more cyanide content than the inner one. The statistical analysis was performed to 
analyze the difference in taxiphyllin content between the two layers using pair sample t-test. The result 
showed significant difference (p≤0.05) between the two layers studies. Therefore, unlike Phai-Ruak, 
taxiphyllin content of Phai-Wan is not uniformly distributed along its radius. The result agreed with the study of 
Bradbury (1991) who reported that the distribution of linamarin (cyanoginic glycosides in cassava) in the 
cassava’s roots is not uniform; the root peel has higher (12 folds) linamarin concentration than the inner 
parenchymatic tissue. 
 
3.2 Taxiphyllin degradation during heating 
 

The effect of heating time on taxiphyllin degradation in bamboo shoot during heating at 100C is shown 
in Figure 5. The results showed that, for all shoots studied, the taxiphyllin content rapidly decreased with the 
increase in heating time and among the 3 types studied, Phai-Wan, Phai-Tong and Phai-Ruak, taxiphyllin 
degradation of Phai-Ruak was the fastest. This may be because Phai-Ruak has lower density than Phai-Wan 
and Phai-Tong. Heat can then be easily penetrated through its shoot than the other two types. Moreover, the 
taxiphyllin degradation followed first order reaction kinetics (Figure 6) and first order reaction rate constants of 
Phai-Tong, Phai-Wan and Phai-Ruak were 0.0992, 0.1002 and 0.2326 min-1 respectively, as shown in Table 2. 
.  
First order reaction rate constant (k) was calculated using the following equation; 
 

   
 

  
       

 
Where C0 is the initial taxiphyllin content (mg HCN/kg fresh shoot) and C is the taxiphyllin content (mg HCN/kg 
fresh shoot) after t minutes of heating at a given temperature. The kinetic parameters are summarized in Table 
2. It was observed that the degradation rate of taxiphyllin of Phai-Wan is similar to that of Phai-Tong. And Phai-
Ruak showed the fastest rate among the 3 types studied. The reaction rate constant could be used to 
calculate the time for degradation of the required amount of taxiphyllin in bamboo shoot. 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

33 

 

4 CONCLUSION 
 

Unlike Phai-Ruak, taxiphyllin was not uniformly distributed along the radial axis of Phai-Wan. The shoot’s 
outer layer was found to contain higher taxiphyllin level than the inner layer. Moreover, the taxiphyllin content 
of bamboo shoot decreased with the increase in heating time and its degradation followed first order reaction 
kinetics. With the use of reaction rate constant, one can calculate the heating time required for degradation of 
taxiphyllin in bamboo shoot to the safe level for consumption.  
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Table 1 The average taxiphyllin content in each section along radius axis of Phai-Wan. 
 

Taxiphyllin content (mg HCN/kg fresh shoot) 
Inner layer Outer layer 

447.8878.12* 588.6371.58* 
*Standard deviation  
 
Table 2   First-order reaction rate constant (k) of taxiphyllin degradation at heating      
               temperature of 100oC 

Bamboo Shoots K (min-1) R2 (Regression Analysis) 
Phai-Tong 0.0992 0.99 
Phai-Wan 0.1002 0.99 
Phai-Ruak 0.2326 0.89 
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Figure 1  Two layers of Phai-Wan for studying taxiphyllin distribution along radial axis. 
 

 
 
 
 

 
                   Figure 2   Preparation of the samples (Phai-Wan and Phai-Tong) for studying taxiphyllin 

                     degradation. 
 

 
 

 
 
                                 Figure 3  Preparation of the samples (Phai-Ruak) for studying taxiphyllin degradation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4   Taxiphyllin in terms of total cyanide content in each layer along 

Phai-Wan radius of 3 shoots; inner layer (), outer layer (). 
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              Figure 5   Change of taxiphyllin, determined as total cyanide content, during heating at 100oC of  
                               Phai-Wan( ), Phai-Tong( ) and Phai-Ruak( ). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6     
 

Figure 6 Degradation of taxiphyllin determined as total cyanide content during 
heating at 100oC of Phai-Wan( ), Phai-Tong( ) and Phai-Ruak( ). 
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Effects of Different Process Temperatures on Quality of Sweet Corn Kernels in Brine Packed in  
Semi-Rigid Containers during Storage 

 
Sorose Ketsarin1, Suvit Tia2, Tipaporn Yoovidhya1,* 

 
ABSTRACT 

 
Sweet corn kernels in brine turn brown during storage when they are packed in semi-rigid containers, 

resulting in shelf-life reduction. Reduction in thermal process applied would provide better product quality. 
This study was therefore aimed to investigate the effects of thermal process on the quality of the product. The 
work was divided into 2 parts. The first part was concerned with the quality and safety of the product when the 
lowered thermal process (F0 = 6 min) was used instead of the current one (F0 = 8 min). The results indicated 
that process of F0 = 6 min provided microbiologically safe product with better quality when compared with the 
current one. Then the second part of the study investigated the effects of different process temperatures (118, 
121, 124 and 127 oC), which gave the same lethal effect, F0 = 6 min, on product quality during storage at 20, 
30, 40 and 50 oC. The product quality was quantified in terms of color as indicated by the CIE L*, a* and b*, 
browning index (BI) and 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3[2H]-furanone (DMHF), while the product aroma was 
investigated in terms of the dimethyl sulfide (DMS) content. The heat penetration results indicated that the 
time to reach F0 of 6 min at 118, 121, 124 and 127 oC of 8545110-mm retortable carton was 22, 16, 12 
and 9 minutes, respectively. The process of 9 min at 127 oC gave a product with better color and higher level 
of DMS than other processes. It could be concluded that the process of high temperature and short time 
provided better-quality product than other studied processes.  
 
KEYWORKS: Browning reaction, Dimethyl sulfide, Process, Semi-rigid container             
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INTRODUCTION 
Canned sweet corn is one of Thailand main products which are exported to the world market. Thailand is 

the fourth exporter of the world of sweet corn products of which canned sweet corn is the most popular one. 
Retortable carton, namely Tetra RECART™, is a semi-rigid container that is used as an alternative package to 
replace the metal can. However, the sweet corn kernels turn brown during storage when they are packed in 
the retortable carton, resulting in shelf- life reduction. Wongkum (2009) reported that auto-oxidation of 
phenolics was the major cause of browning of sweet corn kernels in brine packed in retortable carton. 
Reduction in thermal process applied would provide better product quality.  This work was thus aimed at 
investigating the quality (color and aroma) of sweet corn kernels in brine packed in retortable carton as 
affected by different thermal processes during storage at 20, 30, 40 and 50 oC . The parameters investigated 
were color (L*, a*, b* values), browning index (BI), 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3[2H]-furanone (DMHF) content, 
and dimethyl sulfide (DMS) content.  
 
MATERIALS AND METHODS 
 

Sweet corns (Zea mays var. rugosa) obtained from the suppliers of Siam Del Monte Co., Ltd. ATS5 variety 
(code 19) was used in this work. 

 
2.1 Heat penetration study and process establishment 
 

Heat penetration studies were conducted at 4 temperatures, namely 118, 121, 124 and 127  oC, with the 
aim of providing the same sterilizing value (F0) of 6 min. The worst case conditions were applied using 245 
grams of corn kernels and 155 grams of brine. Ten samples of product packed in retortable carton were 
tested in duplicate. The test samples were placed at the slowest heating zone of the FMC water spray retort, 
model A146 (M4765) (Belgium). The calibrated readymade type T thermocouples (Ellab, Hilleroed, Denmark) 
were used. The data acquisition was recorded by E-ValTM software packages (Ellab, Hilleroed, Denmark). The 
retort conditions used were 17 min come-up-time (CUT) and overpressure of 4 bars. The lowest lethal rate 
was used to establish the scheduled process providing F0 = 6 min using the Ball formula method. Then the 
product was confirmed its safety by microbiological evaluation of TIS, 335-2523 method. The products 
processed using the established process time at each process temperature including the current process of 
20 min at 121 oC (F0 = 8 min) were then stored at 20, 30, 40 oC for 32 weeks and at 50oC for 16 weeks. The 
samples were periodically taken out for analysis of physicochemical attributes. 
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2.2 Color measurement 
 

The color (CIELab) of sweet corn kernels was evaluated using a color measurement spectrophotometer 
(Hunterlab, model Color Quest® XE, Virginia, U.S.A.). The measurement was set up under D65 (day-light) 
light source, large viewing area (1 inch diameter) and the observer at 10o. The CIELab parameters, namely 
‚L*‛ (lightness; white, 100: black, 0), ‚a*‛ (redness; red, +: green, -) and ‚b*‛ (yellowness; yellow, +: blue, -) 
were determined by means of the Universal software. The colorimetric spectrophotometer was standardized 
against a standard white tile (X=80.31 Y=85.1, Z=88.97) on RSEX mode before measuring the sample. Two 
readings were made for each replication to obtain uniform color value.  
 
2.3 Determination of non-enzymatic browning index (BI) 
 

The method used was Cohen (1998) assay with some modification as follows: 10 ml of 95% ethyl alcohol 
was added to 10 ml of brine, for corn kernels, 10 ml of 95% ethyl alcohol was added to 10 grams of blended 
kernels. The mixture was then centrifuged using a refrigerated centrifuge (Hitachi, model CR21, Ibaraki, 
Japan) at 4,000×g for 20 minutes at 4oC. The supernatant was filtered through a filter paper (Whatman No.1). 
The absorbance value measured at 420 nm using UV-VIS scanning spectrophotometer (Shimadzu, model UV-
2101 PC, Kyoto, Japan) was considered as the browning index. 
 
2.4 Determination of 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3[2H]-furanone (DMHF) 
 

Determination of DMHF was conducted using the modified method recommended by Walsh et al. (1997). 
To extract DMHF from the sample,  10 grams of processed sweet corn kernels were blended with methanol 
(AR Grade, Sigma, Germany) acidified with HCl (AR Grade, Merck, Germany) (1000:1) for 1 min and then 
adjust the volume of the mixture to 25 mL. The homogenate was then centrifuged at 2500×g using a 
refrigerated centrifuge (Hitachi, model CR21, Ibaraki, Japan) for 5 min at 18oC. The clear supernatant was 
filtered through a 0.20 μm filter membrane before being analyzed by high-performance liquid chromatograph 
(HPLC) (Waters, model 600, Milford, MA, USA.).  
 
2.5 Determination of DMS levels 
 

The manual SPME device equipped with a 50/30 μm DVB/CAR/PDMS fiber (Supelco, Bellfonte, PA, USA) 
was used for extraction of DMS which is low boiling volatile compound from sweet corn kernel in brine. The 
method used was Breeden and Juvik (1992) assay with some modification. Gas chromatograph (Hewlett 
Packard, Model 5890 Series II Plus, Palo Alto, California) was used with Inert Cap wax capillary column (GL 

Science, Tokyo, Japan) (0.32 mm i.d.  30 m length, 0.25 µm film thickness) and a flame ionization detector.  
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RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1  Establishment of scheduled process 
 

The process time of each process temperature which provides the same F0 = 6 min is shown in Table 1. 
The microbiological evaluation results indicated that the process of F0 = 6 min provided the safe product 
since there were no pathogenic and spoilage bacteria detected as shown in Table 2.The quality of the 
products obtained using these processes of F0 = 6 min was then compared with the current process (121 oC / 
20 min) of F0 = 8 min.  
 
3.2 Color characteristics of sweet corn during storage at different temperatures 
 
For color measurement, the sweet corn kernels processed at 118, 121, 124 and 127oC were blended to obtain 
the homogenous sample. Browning of the product was presented as the change in a*/a0* value. Figure 1 
shows the change in a*/a0* value of the products processed by using different process temperatures during 
storage at 40 and 50oC. For discussion of the results, the processes were named F6-118, F6-121, F6-124, and 
F6-127 to represent the process temperatures of 118, 121, 124, and  127oC respectively , while F8  
represented  the current process (F

0
 = 8 min). 

  
The results indicated that, after 16-week storage at 50 oC and 32-week storage at 40 oC, the color of sweet 

corn kernels tended to be darker with increasing storage time and storage temperature, especially at 
accelerated storage temperature of 50oC. In addition, the results of L*/L

0
* at 50oC clearly showed that F6-127 

seemed to give the best result with the highest value. 
 
3.3 Non-enzymatic Brown Index (BI) of sweet corn during storage 
 

BI values as affected by different storage temperatures were presented in terms of A420/A
0

420. The 
absorbance at 420 nm was used to define the BI. The color observed with high BI values indicated darkening 
associated with non-enzymatic browning reaction. It was observed that A420/A

0
420 values increased with 

increasing storage time and storage temperature, especially at 40 and 50oC. Figure 2 shows that A420/A
0

420 of 
F6-121 is higher than other processes while A420/A

0
420 of F6-127 tends to increase slower than others.  

3.4 DMHF Content of Sweet Corn 
 

DMHF (also known as Furaneol)  is one of the supposed degradation products of sugars in the presence 
of amino acids. Moreover, it occurred in corn product. Figure 3 shows the increasing trend of DMHF/DMHF0 
during the initial storage of 8 weeks and then it tends to decrease with increasing storage time. The increase 
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in DMHF content may indicate its participation in the brown pigment formation resulting in browning of sweet 
corn during long”term storage.  
 
3.5 DMS content 
 

DMS is low-boiling volatile which was developed during processing and appeared to be the dominant 
character of cooked sweet corn aroma (Wiley, 1985). DMS peak extracted by head space micro-extraction 
and couple with GC method is shown in Figure 4. Figure 5 shows the DMS content of the product of each 
process at the initial stage. Among the five processes studied, the product processed at 127oC (F6-127) 
showed the highest DMS level. Figure 6 shows the change in DMS content presented as DMS/DMS0 of 
different process temperatures during storage at 40 and 50oC.  This content tended to increase with 
increasing storage time. It was found that all processes seem to show no differences in increasing rate of 
DMS.  
 
CONCLUSIONS 
 

In this study, the new process of F0 = 6 min could be used to replace the current process of F0 = 8 min 
since it was proved to be microbiologically safe. In addition, among different process temperatures studied 
that gave the same F0 of 6 min, it was observed that a*/a0*, BI, DMHF and DMS of the process F6-127 gave 
better results than other processes. It can be concluded that high temperature and short time process 
provides sweet corn kernels in brine packed in semi-rigid container of good color and aroma quality. This may 
result in the shelf-life extension of the product.  
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Table 1 Process time of different process temperatures to provide the same F0 = 6 min 

 
Temperature (oC) Time (min) 

F0 (min) 
Initial product temp Process temp CUT Process 

40 118 17 22 6.1 
40 121 17 16 6.1 
40 124 17 12 6.1 
40 127 17 9 6.3 

 
Table 2 Microbiological evaluation results 

 
Microbiological testing Sample taken Result Method 

Mesophilic flat sour bacteria 2 g Not detected TIS, 335-2523 
Putrefactive anaerobes 2 g Not detected TIS, 335-2523 
Sulfide spoilage 1 g Not detected TIS, 335-2523 
Thermophilic anaerobic bacteria 2 g Not detected TIS, 335-2523 
Thermophilic flat sour bacteria 2 g Not detected TIS, 335-2523 
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Figure 1 The change in a*/a0* value of different process temperatures during storage at 40 (a) and 50oC (b) 
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Figure 2 The change in A420/A
0

420 of different process temperatures during storage at 40 (a) and 50oC (b) 
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Figure 3 The change in DMHF/DMHF0 of different process temperatures during storage at 40 (a) and 50oC (b) 
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Figure 4 DMS peak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 The DMS content of the product of each process at the initial stage 
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Figure 6 The change in DMS/DMS0 of different process temperatures during storage at 40 (a) and 50oC (b) 
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Antibacterial Activity of the Saussurea Lappa Extract  
 

T. Kaewsomboon1, A. Tangtongbenjasin1 and C. Satirapathkul 2 
 

ABSTRACT 
 

Saussurea lappa is a well-known traditional medicinal plant in Asia. Its root parts have been used as 
herbal medicine due to their various biological activities such as anti-cancer, anti-inflammatory, and 
antibacterial activity. In this study, hexane, acetone, ethanol, methanol and water extracts from the dried roots 
of Saussurea lappa were tested against gram-positive and gram negative bacteria to determine the influence 
of solvent polarity on antibacterial efficacy of Saussurea lappa. The acetone extracts exhibited the highest 
antibacterial activity among the other extracts with minimal inhibitory concentration (MIC) of 0.625 mg/ml 
against all of the three bacterial strains. The influence of solvent polarity on extraction efficiency was also 
studied by comparing the calculated percentage extraction yield and observing the micrographs under 
scanning electron microscopy (SEM). The solvents with higher polarity were found to give higher yield of 
extract. The water extract gave the highest extraction yield. The morphology of the S. lappa particle surface 
before and after extraction was examined using SEM. After analyzing the micrographs, the particle surface 
before extraction was smooth, whereas the surfaces after exposed to those solvents in extraction process 
were more uneven and had a lot of holes. 

 
KEYWORDS: Saussurea lappa, antibacterial, pathogenic bacteria, scanning electron microscopy 

 
1. INTRODUCTION 

Plants have been used for their four requisites: food, clothing, shelter and medicines. In term of 
medicines, plants have gained more attention by many researchers due to their therapeutic properties. These 
properties can be attributed to the presence of high amounts of polyphenols, polysaccharides, tannins and 
other secondary metabolites. Therefore, medicinal plants or herbs continue to play an important role in 
healthcare, i.e., herbal or food supplements and novel drugs [1].   
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Saussurea lappa is a famous traditional herbal medicine especially in Asian countries. In Thailand, S. 
lappa was used as one of ingredients in Ya-hom, the Thai traditional recipe for stomach discomfort and 
fainting [2] treatment. Root oil and roots of S. lappa are used for treating and alleviating pain in abdominal 
distention and tenesmus [3]. They are also used for treatment of dental caries, halitosis, infection, itching, 
leucoderma, periodontal disease and ringworm [4]. 

Extracts of S. lappa (root parts) are reported to possess antiasthmatic (hot water extracts) [5]; anti-
angiogenesis (methanol extract) [6]; anti-cancer or anti-carciogenesis (ethanol, methanol and hexane 
extracts) [7]; anti-inflammatory activity (ethanol and methanol extracts) [8]; antiviral (methanol extract) [9]; 
anti-ulcer and cholinergic effect in mice (acetone extract) [10]; and gastroprotective effect in mice (methanol 
extract) [11]. On the contrary, there are only a few studies reporting the antibacterial activity of S. lappa 
extract, for example, the inhibitory effect of ethanol extract against the growth of Streptococcus mutans [12] 
and Helicobacter pylori [13].  

The present research on the S. lappa, therefore, was undertaken to study the effect of solvent 
polarity on antibacterial efficacy of S. lappa by disk diffusion assay and on extraction efficiency by both 
comparing the calculated percentage extraction yield of five S. lappa extracts, hexane, acetone, ethanol, 
methanol and water, and analyzing the scanning electron micrographs of the dried herb powder surface 
before and after treating with those solvents. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Plant Material 
      Root parts of Saussurea lappa were procured from local market in Thailand. After washed with distilled 
water, plant samples were then dried at a constant temperature of 50 oC in an oven for 24 hours and chopped 
into small pieces before being ground into powder. 
 
2.2. Preparation of Saussurea lappa extracts 

The dried powder of the S. lappa roots was subjected to extraction with each solvent of increasing 
polarity (hexane, acetone, ethanol, methanol, and water).  Five grams of the dried plant powder were 
extracted with 25 ml of those solvents at room temperature for 3 days in a dark before being filtered through 
Whatman filter paper IV to remove the solid powder out. The remaining parts, acquired after removing those 
solvents out and becoming totally dried by vacuum distillation in rotary evaporator, were weighted, then 
dissolved in 10% DMSO, sealed and stored in the dark at 4oC. 

 
2.3 Microorganisms 

The extracts of S. lappa were individually tested against three bacterial strains: Bacillus subtilis 
(ATCC 6633), Staphylococcus aureus (ATCC 29737) and Escherichia coli (ATCC 10536). Those bacterial 
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strains provided by Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University were cultured 
overnight on nutrient agar and kept at 4oC before use. 

 
2.4 Disk diffusion assay 

Determination of antibacterial activities of various solvent extracts of the plant S. lappa was carried 
out using disk diffusion method. The assay was performed in triplicate each time and the mean inhibition 
zones were calculated and reported. 
2.5 Determination of minimal inhibitory concentration 

The minimal inhibitory concentrations (MICs) of S. lappa extracts were determined by serial dilution 
method. The MIC values were recorded as the concentration in last tube in which color change, precipitate, or 
bubbles (when being shaken) were not observed. The experiment was carried out in triplicate each time. 
 
2.6 Scanning electron microscopy (SEM) 
 The surface morphology of plant powder before and after extraction with each solvent can be 
analyzed by examining the scanning electron micrographs. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1 Extraction Yield 
 Five solvents of increasing polarity (hexane, acetone, ethanol, methanol and water) were used to 
extract the dried powdered S. lappa roots, obtaining five different extracts. Their extraction yields in 
percentage were shown in Fig. 2.  The water extract gave the highest percentage yield of 37.92%, followed by 
the methanol and ethanol extracts with 28.64% and 24.79% respectively, whereas the yields of the acetone 
and hexane extracts were much lowered, 6.30% and 2.24% respectively. This result suggests that the higher 
the degree of the solvent polarity, the higher the extraction efficiency. 
 
3.2. Antibacterial Activity 

To determine their antibacterial activity, five different extracts of S. lappa were prepared by 
subjecting the stem of S. lappa in powder form to extraction with five solvents of increasing polarity (hexane, 
acetone, ethanol, methanol and water). The antibacterial activity of S. lappa extracts was evaluated against 
both gram-positive (B. subtilis and S. aureus) and gram-negative (E. coli) bacteria and its efficacy was 
assessed by the diameters of inhibition zones and minimal inhibitory concentration values. 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

50 

 

 
Figure 2. Percentage extraction yield (%) of  S. lappa extracts 

 

 
Figure 3. Disk diffusion assay of the S. lappa  extracts against bacteria 

 
The minimal inhibitory concentration values of the acetone extract inhibiting the 100% growth of B. 

subtilis, S. aureus and E. coli were the same as 0.625 mg/ml. 
Table 1. Inhibition zone diameter (mm) of S. lappa extracts 

Extracts 
  

 Inhibition zone (mm) ± S.D.a 

 Gram-positive Bacteria  Gram-negative Bacteria 
 B. subtilis  S. aureus  E. coli 

  Hexane 18.83 ± 0.76 17.17 ± 0.58 12.67 ± 0.76 
  Acetone 19.17 ± 1.04 18.67 ± 1.16 16.50 ± 0.50 
  Ethanol 8.00 ± 0.50 8.33 ± 0.29 8.83 ± 0.58 
  Methanol 8.67 ± 0.3 7.67 ± 0.29 8.67  ± 0.76 
  Water 0 0 0 

a Mean value of three determinations, each from a different plate 
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The diameters of inhibition zones obtained by the disk diffusion assay at the concentration of 2.5 
mg/ml were shown (Table 1 and Fig. 3).  Hexane, acetone, ethanol and methanol extracts gave the inhibition 
zone but the water extract did not. The inhibition zone of acetone extracts was the highest of all the other 
extracts against all three (both gram-positive and gram-negative) bacteria, followed by the hexane extract that 
its inhibition zones were slightly lowered.   The inhibition zone diameters of acetone extract against B. subtilis, 
S. aureus and E. coli were 19.17, 18.67, and 16.50 mm, respectively, whereas that of hexane extract against 
B. subtilis, S. aureus and E. coli were 18.83, 17.17, and 12.67 mm, respectively. Ethanol and methanol 
showed moderate antibacterial activity. The inhibition zone diameters of ethanol extract against B. subtilis, S. 
aureus and E. coli were 8.00, 8.33, and 8.83 mm, respectively, whereas that of methanol extract against B. 
subtilis, S. aureus and E. coli were 8.67, 7.67, and 8.67 mm, respectively. However, the water extract gave 
zero inhibition zone diameters for all those three bacteria. Therefore, in summary, the result of inhibition zones 
of S. lappa reveals that the acetone extract, after compared with the other extracts, has the highest 
antibacterial activity, indicating that the bio-active compound(s) acting as antibacterial agent are relatively 
more non-polar or hydrophobic. 

 
3.3. Scanning Electron Microscopy 

The influence of solvent polarity on yield of extract was also studied by observing under scanning 
electron microscopy (SEM). The morphology of the S. lappa’s particle surface before and after extraction was 
examined using SEM. After analyzing the micrographs, the particle surface before extraction was smooth, 
while the surfaces after exposed to those solvents in extraction process were more uneven and had a lot of 
holes. As shown in Fig. 4 the degree of surface irregularity increases corresponding to the higher polarity of 
the solvent used for extraction. 

 
(a) 

 

(b) 

 
 
Figure 4.  Scanning Electron Micrograph of S. lappa before extraction (a) and after treating with solvent in 
extraction process  (b) 
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4. CONCLUSION 
Saussurea lappa extracts have been used as a traditional medicine in many Asian countries due to 

their various biological and pharmacological properties. The result in this study demonstrates that the polarity 
of solvent significantly affects both antibacterial efficacy and extraction efficiency of S. lappa. The relatively 
low polar solvents are more effective when antibacterial efficacy is taken into consideration whereas the 
relatively high polar solvents are better when considering extraction efficiency. Compared with the others, 
acetone extract of S. lappa exhibits the highest antibacterial efficacy, followed by the hexane extract. The 
ethanol and methanol showed moderate antibacterial activity. They are effective as an antibacterial agent 
against both gram-positive and gram-negative bacteria whereas the water extract is inactive to those 
bacteria. The calculated percentage extraction yield and the micrographs of SEM confirmed that the 
extraction yield increases with the higher polarity of the solvent. In this study, the water extract gave the 
highest yield, followed by the methanol and ethanol extract respectively. To summarize, acetone extract 
should be selected for its highest antibacterial efficiency, regardless of its low extraction efficiency.  
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The Extension Process of Sufficiency Economy Philosophy for Farmers  
in Phitsanulok Province, Thailand 

 
Sirin Simarak1, Surapol Sreshthaputra2 

 
ABSTRACT 

 
The Sufficiency Economy Philosophy (SEP), based on HM King’s speech, was believed to be a 

guideline for solving Thailand’s problems since 1997. It was also used as a framework in developing the Ninth 
National Economic and Social Development Plan as well as the current plan. In agricultural sector, an 
application of SEP was known as ‚A New Agricultural Theory‛. All governmental organizations involved in this 
sector were responsible in extending the SEP to farmers. The objective of this study was to explore the 
extension process for farmer in learning SEP. Especially emphasized on the extension methods for farmer to 
create the in-formal education which related to adults learning theory. The results of this study derived from 
the adults learning model theory and the extension methods to farmer, focus group discussions of 15 SEP 
extension organizations and the in-depth interview of 18 SEP model farmers. It was found that the farmers’ 
learning in Phitsanulok was adults learning by experience which was direct experience from work or diversity 
of farming activity that was self - learning and dynamically change. Therefore, the SEP learning extension for 
farmer in Phitsanulok must be the process that encouraged farmer to keep on self - learning by using a model 
farmer or a SEP learning central as a place in communicating knowledge and experience directly between 
farmer and model farmer, farmer and officer, and along with farmer continuously. Moreover, this study also 
found that the important supporting factors in extending the SEP learning to farmer were the necessarily in 
assigning the SEP as a policy of the country continually and also the SEP extension organization must clearly 
understood the philosophy. 
 
KEYWORDS: Sufficiency Economy Philosophy, Agricultural Extension, Learning, Farmers. 
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INTRODUCTION 
   For the past decade, His Majesty King Bhumibol had given guideline to the Thai people to overcome 

the economics problems as so-called ‘Sufficiency Economy Philosophy’ (SEP). It was first included in the 
Ninth National Economic and Social Development Plan (2002-2006) as a guideline principle for national 
development. HM the King’s SEP was one of many choices that could be used as a guidance for developing 
the country. The sufficiency economy was a philosophy that encouraged people from every walk of life to 
follow the middle path leading to the balance of their life such as food sufficiency without indebtedness. The 
Office of the National Economic and Social Department Board of Thailand had added the SEP in the Tenth 
National Economic and Social Development Plan (2007-2011) with the aim to overcome the economics 
problems faced by all sectors in the country. As a result, the agricultural sector had  put this policy into 
practice. The SEP was applied extensively in agriculture sector called “A New Theory of Agriculture” 

Punpienrat (2006) stated that most of Thai farmers lived in poverty and, in turn, had an unpleasant life. 
However, the SEP was believed to be the farmers’ way of life enabling the farmers to eradicate poverty and 
hence disseminated this Philosophy to farmers, but they could not understand clearly the philosophy. This 
led them unable to implement the philosophy to apply in their daily lives. It was clear that the farmers could 
not follow the government policy with regard to the SEP during the Ninth Plan because they could not adopt 
it properly. According to a recent survey on the public understanding of SEP, it was found that there were 
roughly two groups of people: the first group comprehensively understand and able to apply SEP in their 
daily lives and those who did not understand this philosophy as they received inaccurate information 
(University, R. S., 2004). Moreover, on 4 December 1998, His Majesty King Bhumibol said to his people in 
his birthday ceremony at Sala Dusidalai Suan Jitlada Dusit Palace about the understanding of SEP as 
follows: 
‚…The word ‚sufficiency economy‛ does not exist in the text book, there are other words but not this word. My 
last year speech said that the word Sufficiency Economy is used because there are no other words and also 
said that the sufficient economy just has to be implemented only in a half or only in a quarter to apply. It is not 
necessary to implement all and I think this is understandable to all. In last months, there is someone who has 
applied this SEP for a long time said that this SEP is very good and understands that one quarter means one 
in four part of the country. The one quarter does not mean area of the country but it means one quarter of the 
practice. This has to be clear because even Ph.D holders may not understand clearly. After reading again it is 
clear that the SEP does not need to implement all the principle, only one half or one quarter is enough. In 
addition, it is not possible to implement all the SEP, therefore to implement one quarter is enough and 
possible to implement. This is what I would like to explain last year…‛ (Puntasane, 2006)     
 
‚...คําวา่เศรษฐกิจพอเพยีงนีไ้มม่ใีนตําราไมเ่คยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยา่งอื่นแตไ่มใ่ช้คํานี ้ปีที่แล้วพดูวา่ เศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะหาคาํอื่นไมไ่ด้และได้พดูอยา่งหนึง่วา่ เศรษฐกิจพอเพียงนีใ้ห้ปฏิบตัิเพียงคร่ึงเดยีวคือ ไมต้่องทัง้หมด หรือ
แม้จะเศษหนึง่สว่นสีก็่พอ ในคราวนัน้เมื่อปีที่แล้วก็นกึวา่เข้าใจกนั แตเ่มื่อไมน่านเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะวา่ได้
ปฏิบตัิเก่ียวกบั การพฒันามาช้านานแล้ว มาบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงนีด่ีมากแล้วก็เข้าใจวา่ปฏิบตัิเพียงเศษหนึง่สว่นสีก็่
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พอนัน้ หมายความวา่ ถ้าทาํได้เศษหนึง่สว่นสีข่องประเทศก็พอนัน้ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพยีง และทําได้เพียงเศษ
หนึง่สว่นสีก็่พอนัน้ ไมไ่ด้แปลวา่เศษหนึง่สว่นสีข่องพืน้ท่ี แตเ่ศษหนึง่สว่นสีข่องการกระทํา ต้องพดูเข้าในเร่ืองเลย เพราะ
หนกัใจวา่ แม้แตค่นทีเ่ป็นดอกเตอร์ก็ไมเ่ข้าใจอาจจะพดูไมช่ดั แตเ่มื่อกลบัไปดทูี่เขยีนจากที่พดู ก็ชดัเจนแล้ววา่ควรจะ
ปฏิบตัิเศรษฐกิจพอเพียงไมต้่องทัง้หมด เพยีงคร่ึงหนึง่ก็ใช้ได้ แม้จะเป็นเศษหนึง่ส่วนสีก็่พอ หมายความวา่วิธีปฏิบตัิ
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ไมต้่องทาํทัง้หมดและขอเพิ่มเติมวา่ถ้าทาํทัง้หมดก็จะทําไมไ่ด้ ฉะนัน้จึงพดูวา่เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบตัิเศษหนึง่สว่นสีก็่ควรจะพอและทําได้ อนันีเ้ป็นข้อหนึง่ที่จะอธิบายคาํพดูทีพดูมาเมื่อปีที่แล้ว...‛ 

Therefore, it was noticed that HM’s had put emphasised that it was not possible to implement all the 
SEP especially when applying to Agriculture. There was an application example in agriculture called “A New 
Theory in Agriculture”, but this theory did not mean that every farmer must apply the SEP as a guideline of 
daily lives. The degree of sufficiency of each people was not the same. Farmers should apply the SEP for 
their suitability by using  in 3 components and 2 underlying conditions to be suitable for each person. 

Phitsanulok was an interesting province in studying learning model of farmer in lower northern  Thailand, 
because it was the center of lower northern parts of Thailand since the fifth Economic and Social 
Development Plan. According to seventh Economic and Social Plan, it was known as “Indo China 
intersection” since it was the center of transportation among Indochina region (Chareonmuang, 2004) Even 
though Phitsanulok was Indo China intersection but most of the population were farmers (Chareonmuang, 
2004). The Phitsanulok geography was a flat area and there were two important rivers called Nan River (Big 
Kwar) and Yom River (Small Kwar). About 60.1% of the area was agriculture land that used for growing rice, 
cassava, sugar cane and soybean (Department of Environmental Quality Promotion, cited in 
(Chareonmuang, 2004 ) since 2000 the agricultural products value was 7,662 million Baht (Provincial 
Statistical Office 2003, cited in Chareonmuang, 2004 )  

The most important sustainable development method for the farmers was to develop a learning process 
for solving problems which was supported by the public sector. In this research, it was aimed to investigate 
how to transmit the understanding of SEP which was believed as a guideline to solve the livelihood problem of 
the farmers and how to convert it into a good practice and reach a good quality of life. Therefore, the 
investigate of SEP extension process for farmer in Phitsanulok lead to appropriate selection of the SEP 
extension methods for farmer.  

 
MATERIALS AND METHODS 

The objective of this research was to study the SEP extension process of farmers which emphasized on 
the extension methods for farmer to create informal learning that was relevant to the adults learning theory. 
The research methods were as follows: 

 
      Research Instrument 

The question was used as the tools in investigating the SEP extension process for farmers in Phitsanulok 
which was consisted of the content of SEP that was applied in agriculture, the SEP extension method for 
farmer of the organization and the supporting factors for farmer in learning SEP.  
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      Collecting Data 
The analysis and synthesis methods of the theory study consisted of the study of adults learning theory 

and the agricultural extension process from article, journal and text book to determine the framework of in-
depth interview of 18 farmers who were the representative in applying SEP from 9 districts and group 
discussion with the 15 SEP extension workers from supporting organization. 

 
     Research Validity 

The triangulation validity was used to validate the data by examining the data in the same issue from the 
theory study, farmer's interview and the discussion with the extension officer. 

 
      Data analysis 

The content analysis was used to analyze the data by summarizing the SEP extension process for farmer 
in Phitsanulok in the aspect of the extension of farmer's learning and the extension method for farmer.  Then, 
the coordination of the finding and the theory were interpreted by determining which research comments were 
conform and different from the finding and would be describe in presentation. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
    1 Background of SEP in Agricultural 

 
For the past ten years, His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy had been intensively 

promoted in Thailand. The sufficiency economy was a philosophy that encouraged people from every level to 
live their life following the middle path. Thus, sufficiency economy philosophy was one of choices that could 
be used as guidance for developing the country. In addition, Sathirathai and Piboonsravut (2004) mentioned 
that the concept of His Majesty the King were emphasized ‚the way for recovery that would lead to a more 
resilient, balance and sustainable development, and ability to meet the challenge arising from globalization 
and other change‛ 

 
According to Board (1999) a definition of sufficiency economy philosophy from His King Majesty was as 

follow: 
 

“Sufficiency Economy is a philosophy that stresses the middle path as an overriding principle for appropriate 
conduct by the populace at all levels. This applies to conduct starting from the level of the families, 
communities, as well as the level of nation in development and administration so as to modernize in line with 
the forces of globalization. “Sufficiency” means moderation, reasonableness, and the need of self-immunity 
mechanism for sufficient protection from impact arising from internal and external changes. To achieve this, 
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an application of knowledge with due consideration and prudence is essential. In particular, great care is 
needed in the utilization of theories and methodologies for planning and implementation in every step. At the 
same time, it is essential to strengthen the moral fibre of the nation, so that everyone, particularly public 
officials, academia, businessmen at all levels, adhere first and foremost to the principle of honesty and 
integrity. In addition, a way of life based on patience, perseverance, diligence, wisdom and prudence is 
indispensable to create balance and be able to cope appropriately with critical challenges arising from 
extensive and rapid socioeconomic, environmental, and cultural changes in the world.” (Unofficial transition. 
A working definition compiled from remarks made by His Majesty and King on various occasions and 
approved by His Majesty and sent by His Majesty’s Principle Private Secretary to the NESDB on November 
29, 1999) 
 
 From the stated meaning of SEP, Extension (2000: online)  also stated that the principle and concept 
of  SEP were the development based on the basis of middle way and precaution by considering the 
moderation, reasonableness, self - immunity including by using knowledge, deliberation and moral in 
combination with the planning, decision making and execution. Board (2003: online) explained the working 
definition of sufficiency into 3 characteristics as follows: 

1. Moderation meant appropriately which was not too much and not too less in the dimension 
of action such as the production and consumption in moderate level that brought the balanced and prompt 
against the change.  

2. Reasonableness meant the decision about the level of moderation that should be 
reasonable by carefully considering the cause factor and the relevant data along with the expected results 
which could occur from those actions. 

3. Self ” immunity meant the prompt preparation for the consequence and change in any 
aspect which would be occurred by considering the possibility of any situation that could be occurred in the 
sooner or later future. 

 
The Conditions of Sufficiency Action 
1. A set of knowledge that brought about to implement the economic activity in moderate level 

which was needed 
a. Knowledge was the storage of all relevant knowledge included the content of any relevant 

subjects to be a fundamental for implementation in any opportunity and time frame. 
b. Deliberation was the capability in connectivity of acquired knowledge and theory in 

associate with planning before applying in every implemented step. 
c. Precaution was the awareness in utilization of implemented plan from any principle into 

application because in fact, the situation always changed. Therefore, the application of knowledge and 
deliberation need to be employed carefully and keep up with the changing situation. 

http://dict.longdo.com/search/deliberation
http://dict.longdo.com/search/deliberation
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2. Ethics Qualification which had to be strengthen includes 
a. Mental /wisdom by emphasized on moral knowledge that was aware of moral, faithful and 

suitable knowledge. 
b. Behavior or way of lives by emphasis on patience, diligence, intelligence and deliberation. 

 
Therefore, in order to be balanced and prompt against rapid and widely changes in Social and economic, 

His Majesty suggested the implemented guideline on SEP which was called ‚A New Theory Agriculture‛ for 
the farmers to be self - supporting, live without difficulty, sufficiently living and be modest according to one's 
economic capacity, abstemious, behave appropriately and self - supporting. The farm administration 
extension group, agricultural business extension units, Extension (2000) conducted a first level of new theory 
agriculture about urban agriculture production base into disseminate by having the production in the 
characteristics of self - sufficient and diversity of activity in farmland, supportively activity, utilization of family 
labor, reduction cost of production, increase earning and also integrate farmland activity to create benefit. 
Formerly, farmer cultivated for consuming by employing surrounding natural and crop diversity and mixture of 
plant including vegetable, fruit, tree, herbal and living plants in agro forestry type. These plants were ecology 
relationship that need differently and appropriate environment to grow such as sunlight, temperature, humidity 
and soil. For example, small bush plants need not much light under big bush plants, a destruction of insect 
disease occur to restrict the amount of some plant to be properly in the plant ecology system and mixed or 
variety of plant have ability to inhibit the infection of disease and other insects which brought the balance 
living capability. 

 
The way of life in SEP for farmer level was the economy for agricultural emphasis on self-sufficiency of 

farmer in applying knowledge for managing land especially water resource and agricultural activity by 
adopting the first level of new theory which applied sufficiency production base in farmland and mostly 
utilized natural resource in order to diversify the agricultural activity in farmland to be supportively activity, 
increase earning activity, fully utilized family labor, reduction cost of production and also integrate cropping, 
husbandry and fishery in farmland to create maximum benefit.  

 
The diversity in farmland was also important in agriculture according to SEP by employing multi-farm 

activity in the same area such as 
1. Rice was the main food for Thai people for consuming in family. 
2. Pond was the water source in farmland and raise animals 
3. Vegetable for household consuming, reducing daily expense. 
4. Herbal was food and folk medicine. 
5. Tree and timber were firewood building and wickerwork. 

http://dict.longdo.com/search/deliberation
http://dict.longdo.com/search/abstemious
http://dict.longdo.com/search/agroforestry
http://dict.longdo.com/search/epiphytotic
http://dict.longdo.com/search/husbandry
http://dict.longdo.com/search/fishery
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6. Animal husbandry was protein source of food and increase income. 
7. Flower and ornamental plants were beauty, recreation and increase income 
8. Fertilizer was soil nourishment for maintaining a balance of nature and environment  
 

Moreover, the diversity of activity in farmland was also supportively activity in some aspects such as 
1. Fishery in rice field which the byproduct of rice was the food of fish and the fish eat the rice 

pest, beside the feces of fish was fertilizer for rice. 
2. Vegetable cultivation and chicken feeding which chicken eat vegetable scraps and chicken 

feces were fertilizer for vegetable. 
3. The utilization of resources in farmland such as animal feces were manure, the scraps of 

leaves and grass were fertilizer, the scrap of vegetable was fish food and rice straw used in mushroom, 
manure, moisture soil and food for animal 
 
Therefore the SEP application of his majesty for adopting as a guideline for implementing agricultural activity 
of farmer could be done reasonably and supportively balance without relying on irrelevant factor which 
resulted in self - immunity and self - sufficient. The earn living employing SEP could be done as follows: 

1. Mixed and variety of agriculture was the beginning of SEP. 
2. Vegetable cultivate for reducing the expense of food in family 
3. Using manure and fertilizer with chemical fertilizer for reducing the expense and soil 

improvement 
4. Growing mushroom in rice straw and scrap material in rice field 
5. Growing fruit and tree in the backyard 
6. Growing herbal for improving health and sanitation 
7. Fishery in garden plot, rice field and pond for protein food and increase earning. 
8. Feeding local area chicken and egg chicken around 10 -15 for food in family by using 

paddy and rice bran from rice farm. Corn for animal feeding from agricultural plants and scrap vegetable from 
vegetable cultivation. 

9. Biogas from feces of cow or pig for making fuel in household. 
10. Extracted biochemical from vegetable scrap and herbal for using in farmland. 

 
Moreover the SEP way of life was to earn a living on the available resources by using knowledge and 
capability in order to be sufficient in moderation characteristics that resulted in well-being of family. The 
surplus from living could be sold for earning and reserved for future. Therefore SEP was the way of living in 
moderate way base on the self - dependence as follows: 
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1. Mental aspect by being self - dependence, positive conscious, self and overall nation 
creative, generosity mind, compromise and consideration based on the common interest. 

2. Social and community aspect by helping each other and creating vigorously social network. 
3. Natural resource and environmental aspect by intelligence production management, 

acknowledgement value of natural resource and environment, and based on conservation and sustainable 
utilization.  

4. Technology aspect by utilization of available and modern technology properly and conform 
to the need and environment, application of intelligence of locality and development of technology from self - 
learning. 

5. Economy aspect by increase earning, expense reduction and reserve for capital. 
 

Therefore, SEP in agricultural could be applied in daily life of farmers as appropriated because SEP was 
the principle in middle way lifestyle that carried out an activities in moderation, appropriation and 
reasonableness of actions. By using this philosophy, each farmer could applied variety of agricultural 
methods depend on the locating area and experience of farmer by emphasized on moderate living, 
production enough for consumption and then sharing or distributing suitability including building self-immunity 
in living by operate diversity of activity in agricultural for natural balanced and sustainability. 
 
    2. The SEP extension process for Farmer in Phitsanulok. 
 

The study found that the SEP learning of farmer in Phitsanulok was the learning from self - reliance 
activities according to level 1 of New Agricultural Theory. These activities were the capability of knowledge 
management in land field and water resources in agriculture activities, mostly utilization of natural resources, 
variety agricultural activities in land field, supportive activities, extra earning activities, fully utilization of family 
workforce, production cost reduction, the mixed activities of plant, animal husbandry, and fishery in field to 
fully utilization of land, understanding the problem in family by using household accounting to reduce cost 
and reasonably manages the cost. This included the field management by reducing the reliance on the 
external factor and more on self - reliance by using available natural resource in agricultural such as using 
organic fertilizer instead of chemical fertilizer and using wood vinegar instead of pesticide. 

 
The stated activities helped the farmer in Phitsanulok to learn the content of SEP in the aspect of self - 

understanding and self - reliance. These learning were experience-focus learning that managed the 
experience adults learning of farmer to acceptance and changed behavior.  The learning of farmer needed 
practical learning to gain experience and created new knowledge that conformed to the existing knowledge. 
This was the process of self-learning which farmer who was the learner was dynamics.  

http://dict.longdo.com/search/adequately
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The SEP learning of farmer was driven by the government, private organization, the basic education 

commission, the local educational organization and mass communication. These organizations were 
supporter and extension of SEP knowledge to farmer by selecting the model farmer to transfer knowledge and 
experience in a form of SEP learning central. The supported organization role was to help in production 
technology, the knowledge in agricultural and acted as a coordinator for farmer to learn in term of training, 
study tour, practice and knowledge and experience exchange in SEP by emphasis on exchange knowledge 
between farmers. 

 
The SEP extension for farmer was the cooperation between the extension officer and farmers. Worth 

(2006) was reported that the farmer would learn when changed from knowledge receiver to self - learning with 
the extension officer and enabler. The learning consisted of 3 important components that were always self- 
investigation to continual develop the knowledge in order to truly understand, the assimilation of knowledge 
by applying the knowledge in order to understanding the activity, and knowledge sharing in order to create 
skill and promote sustainable self-learning and group-learning which indicated the corporation by sharing the 
knowledge between farmers, officer and enabler. 

 
Moreover, the supporting organizations with the basic education commission educated and practiced for 

basic school student to initiate the SEP concept in the form of SEP learning central in School. This learning 
central educated the student in saving money activity in school and home accounting in order for the student 
whom their parents were farmer could use these activities together. The objectives were to create the 
awareness of expense between the student and their parent and to extend the SEP concept through this 
student. 

 
From the content of SEP learning of farmer in Phitsanulok, the process of extending SEP for farmer should 

consider the factors as follows: 
1. The attention on the concept of farmer’s experience by learning from variety of activity. 
2. The experience reflection of farmer by observation and trial practice the agricultural activity 

according to the SEP concept. 
3. The summarize of concept and principle in agricultural implementation activity according to 

SEP concept. 
4. The trial practice to aware of implementation value. 
5. The knowledge of farmer was from the investigating and self-researches. 
6. The knowledge assimilation by implementing the agricultural activity according to SEP 

concept to understand the activity 
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7. The skill and the experience of farmer derived from the knowledge exchange and sharing 
between the farmer and the officer and between the farmer groups in cooperation manner. 

 
Therefore, the extension method for farmer in learning SEP should be a method of learning by 

experience as follows: 
1. The established of SEP learning central for a learning resources and demonstrate the 

agricultural activity for farmer. 
2. Training, study tour and presenting the model of SEP for exchange the SEP concept and 

agricultural activity. 
3. The agricultural experience reflection from the model farmer for the farmer to aware of the 

SEP implementation in agricultural and the reason of implementation SEP. 
4. The supporting for farmer to learn the home accounting and farming account 
5. The supporting for farmer to understand the mix agricultural in a corporative system and 

environmental friendly. 
6. The supporting for farmer to be self - reliance by producing everything for consuming to 

reduce the household cost. 
7. The supporting of cooperative problem solving by letting the children of farmer to create a 

home account in order to learn the problem of the family. 
8. The farmer and extension officer were discussion in the form of agricultural activity 

continually. 
9. The discussion about the agricultural between the farmers continually. 
 
Moreover, the supporting factors in learning SEP for farmer are as follows: 
1. SEP was the speech of his majesty king. 
2. SEP was including in National Economic and Social Development Plan and was the policy of 

every organization. 
3. The extension officers had truly understood the SEP. 
4. The extension organizations took part in learning and build network of SEP management 
5. The extension organization monitored the selected farmer continuously 
6. The government focused on budgeting the SEP extension continuously. 
7. The farmers were desirable to develop himself to be more capable continually. 
8. The mass media includes radio television and newspaper pay attention on presentation 

about SEP news. 
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CONCLUSIONS 
From the finding of SEP extension process for farmer in Phitsanulok, it was found that the extension 

concept was the learning by experience which was correlated to the experience adult learning of Kob’s Model 
(as cite in M. McMullan, et al., 2003) but the learning was exchange learning by using model farmer as a 
central of meeting to exchange the production activity and exchange the attitude of farmer continually. This 
finding also correlated with the knowledge extension model for farmer of Worth (2006) in the aspect of the 
exchange and learning together among farmer and between farmer and the extension officer. On the other 
hand, the frequently change of the government policy discontinued the supporting SEP extension and the 
learning exchange between farmer and enablers from this finding and Worth (2006) was different.  Therefore, 
the continual containing SEP in the nation economic and social development plan at least could maintain the 
driven for farmer because SEP was appropriated with the context of Thai farmers. 
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การลดความล่าช้าของการส่งมอบงานของกระบวนการผลติกระสุน 
Reducing Delays in the Delivery of Ammunition Production 

 
ธีรวิทย์ เลิศลบ1 และสีรง ปรีชานนท์ 2 

Theerawit Leardlob, Seeronk Prichanont 
 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลติกระสนุ เพื่อให้สง่มอบ
สนิค้าได้ทนัตามกําหนด โดยได้ทําการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการจดัการวตัถดุิบ และขัน้ตอนในการวางแผนการ
ผลติ โดยทําการศกึษากระบวนการวางแผนการผลติ แยกตามประเภทกลุม่สนิค้าเพื่อนํามาวเิคราะห์ความต้องการใช้
วตัถดุิบและกําหนดนโยบายในการสัง่ซือ้ ซึง่งานวิจยันีไ้ด้นําระบบกําหนดจดุสัง่และปริมาณสัง่ (Order Point Order 
Quantity) มาใช้ ผลจากการปรับปรุงโดยใช้ข้อมลูในการสัง่ซือ้ในปี 2553 พบวา่ สามารถลดความลา่ช้าในการสง่มอบงาน
ให้หมดไปได้ โดยการแก้ปัญหาการร้างวตัถดุิบ ลดการสญูเสยีโอกาสจากการไมม่ีสนิค้าสง่มอบ และช่วยลดต้นทนุรวมของ
การควบคมุพสัดคุงคลงัตอ่ปี ลงจากเดิม 20.35%  
 
ค าส าคัญ: ระบบจดุสัง่ใหม,่ การวางแผนการผลติ, การควบคมุวสัดคุงคลงั 

 
ABSTRACT 

 
 The objective of this research was to propose the procedure in improving the production process of 
ammunition resulting in on time delivery by enhancing the process of the raw material management and the 
production planning, by study planning process and incurring orders have been classified by group of 
products in order to analyze the requirement of raw material and to identify purchasing policy. This research 
adopted the Order Point Order Quantity System to develop. The consequence of such improvement was 
revealed that this system use data in 2010 can reduce the problem in the Delivery of lateness by reduce the 
problem in the process of raw material cleaning, decrease the opportunity cost from the disability of on time 
delivery and reduce the total cost of inventory control per year from 20.35%.  
 
KEYWORDS: Re-Order Point System, Production planning, Inventory control system 
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บทน า 
 โรงงานท่ีทําการศกึษา เป็นโรงงานท่ีดําเนินการผลติและจําหนา่ยดินสง่กระสนุและกระสนุปืนครบนดัให้กบัสว่น
ราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศพร้อมทัง้พฒันาการผลติผลติภณัฑ์ 
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศให้สามารถพึง่พาตนเองได้ในอนาคต โดยในครัง้นีไ้ด้ทําการศกึษาในสว่นที่เป็นกระบวนการ
วางแผนและควบคมุการผลติกระสนุ 

 สาํหรับปัญหาที่เกิดขึน้คือ การสง่มอบสนิค้าไมท่นักําหนด จากรายงานของแผนกแผนการผลติในปี 2551 และ
2552 ทางโรงงานสง่สนิค้าไมท่นักําหนดจํานวน 9 รายการ จากทัง้หมด 66 รายการ หรือคิดเป็น 13.64% และแตล่ะ
รายการสง่มอบลา่ช้าเป็นเวลาประมาณ 160 วนั ทําให้ทางโรงงานต้องเสยีคา่ปรับ เสยีความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และขาด
เงินทนุหมนุเวียน  
 ในงานวิจยัที่ผา่นมา การแก้ปัญหาในการสง่มอบสนิค้าให้ทนัตามกําหนด (ณฐิณี เทียนน้อย, 2550) ได้กําหนด
นโยบายในการสัง่ซือ้ ซึง่ได้นาํระบบกําหนดจดุสัง่และปริมาณสัง่ (Order Point Order Quantity) มาใช้ในการปรับปรุง
นโยบายการสัง่ซือ้วตัถดุิบ ทําให้แก้ปัญหาในการสง่มอบงานลา่ช้าได้ และ (ชยัยงค์ สขุศรีสมบรูณ์, 2550) ได้ทําการวิจยั
เก่ียวกบัการจดัการยาคงคลงัของสถาบนัเวชศาสตร์การบิน โดยนําหลกัการ การจดัการสนิค้าคงคลงัด้วยการประยกุต์ใช้
ตวัแบบ EOQ (Economic Order Quantity) ร่วมกบัจดุสัง่ซือ้ (Reorder Point) มาใช้ ทําให้สามารถควบคมุปริมาณยาคง
คลงั และกําหนดจดุสัง่ซือ้ได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้สามารถลดคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานลงได้ 

 ในสว่นของการวางแผนการผลติที่เป็นการวิจยั ในการปรับปรุงระบบแผนการผลติ (ดวงกมล สมบรูณ์มนสัชยั, 
2549) ได้ทําการปรับปรุงระบบแผนงานการผลติในการชบุเคลอืบผิวชิน้งานแบบถงักลิง้ เพื่อปรับปรุงระบบแผนงานการ
ผลติ โดยใช้วธีิการแก้ไขโดยการดําเนินการปรับปรุงคา่เวลาทีใ่ช้ในการผลติ  การจดัตารางการผลติ ทําให้สามารถปรับปรุง
ระบบแผนงานการผลติได้ดีขึน้ และ(วิภาวี พิเชฐพงศา, 2549) ได้ทําการพฒันาระบบการวางแผนการผลติสาํหรับโรงงาน
ขนม ซึง่มีลกัษณะการผลติตามความต้องการของลกูค้า และผลผลติมีความต้องการทางตลาดที่หลากหลาย จงึได้มี
การศกึษาระบบการวางแผนการผลติใหมโ่ดยคาํนงึถึงความสามารถในการผลติในแตล่ะกระบวนการ เพื่อยน่ระยะเวลาใน
การผลติ ทําให้สง่สนิค้าได้ทนัตามกําหนด 

 ในสว่นของระบบ (Material Requirements Planning, MRP) (Adel A. Ghobbar* and Chris H. Friend, 
2004) สาํรวจบริษัทการบิน 175 แหง่มี 152 แหง่ที่ใช้ระบบ Reoder Point ที่เหลอืใช้ระบบ MRP ในการบํารุงรักษา และ
ควบคมุพสัดคุงคลงั พบวา่ บริษัทท่ีใช้ระบบ MRP นีท้ําให้ผลกําไรเพิ่มขึน้ คา่ใช้จ่ายของพสัดคุงคลงัลดลง มีการตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของตลาดได้เร็วขึน้ สามารถให้บริการลกูค้าได้ตามกําหนด 

 จากงานวิจยั (ชาติรส สมัมะวฒันา, 2551) ได้ทําการจําลองสถานการณ์กบัการจดัการสนิค้าคงคลงัของวตัถดุิบ
ในอตุสาหกรรมเกษตร เพื่อใช้ในการวางแผนการสัง่ซือ้ และกําหนดปริมาณวตัถดุิบคงคลงัเพือ่การบริหารวตัถดุิบคงคลงั
และลดคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้ เพื่อให้การจดัการวตัถดุิบคงคลงัมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. ลดความลา่ช้าของการสง่มอบสนิค้า 

2. ปรับปรุงนโยบายการจดัซือ้วตัถดุบิ 

3. ทําการจําลองสถานการณ์ก่อนนาํไปใช้จริง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1) ศกึษาและรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นของโรงงานกรณีศกึษา 
 งานวจิยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณซึง่โรงงานกรณีศกึษาเป็นลกัษณะการผลติแบบตามสัง่ ผู้วจิยัได้ทําการค้นหา
สาเหตขุองปัญหาโดยทาํการศกึษากระบวนการวางแผนการผลติ (ชมุพล ศฤงคารศิริ 2552) โดยเก็บข้อมลูในปี 2551-
2552 จากการสอบถามแผนกแผนการผลติ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารติดตอ่กับลกูค้า การประมาณการวางแผนการจดัซือ้ การ
จดัซือ้ การจดัตารางการผลติ การผลติ จนถึงการสง่มอบ เพื่อท่ีจะทราบวา่สาเหตทุี่ทําให้การสง่มอบลา่ช้าเกิดจากสาเหตุ
ใด เพื่อจะได้ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุง 
 จากการศกึษาขัน้ตอนในการทํางานของแผนกตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการผลติ และจากแผนภมูิกระบวนการผลติ
สามารถสรุปได้วา่ สาเหตทุี่สง่มอบสนิค้าไมไ่ด้ทนัตามกําหนด เกิดจากการขาดวตัถดุิบประกอบกระสนุซึง่เป็น 8 รายการ
จาก 9 รายการท่ีทําให้สง่มอบสนิค้าลา่ช้า และเมื่อวเิคราะห์สาเหตทุี่ทําให้เกิดการขาดวตัถดุิบพบวา่ ได้รับวตัถดุิบลา่ช้า
กวา่ทีกํ่าหนด ซึง่เป็นขัน้ตอนของการจดัซือ้และรอรับท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน และมีความไมแ่นน่อนท่ีเกิดทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงงาน สาํหรับนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบที่ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั จะทําการสัง่ซือ้จากแผนการผลติ ซึง่การ
จดัหาวตัถดุิบจนถงึการทําสญัญาซือ้ขาย มีความไมแ่นน่อนในเร่ืองของเวลานาํ ทําให้ไมส่ามารถผลติได้ตามตารางการ
ผลติ เมื่อกําหนดวนัสง่มอบให้ลกูค้า จงึไมส่ามารถสง่สนิค้าได้ทนัตามกําหนด 

2) การดําเนินการแก้ปัญหา 
 1. ปรับปรุงนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบ โดยกําหนดขอบเขตการทดลองตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2552 ถงึ มิถนุายน 

2553 
 เนื่องจากฝ่ายจดัซือ้จะต้องรอฝ่ายผลติเสนอให้จดัหาวตัถดุิบมากอ่น และจากการท่ีวตัถดุิบแตล่ะชนิดมี

ระยะเวลาจดัหาที่นาน และการจดัซือ้ที่มีความไมแ่นน่อนที่เกิดขึน้จากภายในและภายนอกโรงงาน ทําให้ผลติสนิค้าไมไ่ด้
ทนัตามกําหนดสง่มอบ การปรับปรุงนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบ เพื่อแก้ไขปัญหาในเร่ืองความไมแ่นน่อนที่เกิดขึน้ สามารถ
ทําโดยการกําหนดวตัถดุิบสาํรองขึน้เพื่อให้มวีตัถดุิบอยูใ่นคลงัสาํหรับกรณีฉกุเฉิน และในเร่ืองระยะเวลานาํของวตัถดุิบ 
(พิภพ ลลติาภรณ์ 2552) จะกระทําโดยการนําเอาระบบกําหนดจดุสัง่ใหมม่าใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึง่เมื่อฝ่ายผลติได้รับ
คําสัง่ผลติ และทําการวางแผนเสร็จแล้ว ก็สามารถเบิกวตัถดุิบมาใช้ได้ทนัที ซึง่มวีตัถดุิบทัง้หมด 14 รายการ 

 จากความต้องการวตัถดุิบที่มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณสนิค้า มาทาํการทดสอบ One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) พบวา่ความต้องการมีรูปแบบเป็นปกติ (Normal Distribution) 
ด้วยเหตนุีจ้งึสามารถนาํคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความต้องการวตัถดุิบมา
ใช้เป็นพารามิเตอร์ในการคํานวณจดุสัง่และปริมาณสัง่ซือ้ได้  
การหาคา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้และจดัเก็บวตัถดุิบ (พิภพ ลลติาภรณ์, 2552) 

 1) คา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ (Ordering Cost) หาได้จากคา่เอกสารการสัง่ซือ้ คา่โทรศพัท์และคา่โทรสาร เงินเดือน
ของพนกังานฝ่ายจดัซือ้ ซึง่รวมคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ทัง้สิน้ประมาณ 3,068 บาทตอ่ครัง้ 
 2) คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษา (Carrying Cost) คือคา่ใช้จ่ายในการดแูลคลงัวตัถดุิบได้แก่ ต้นทนุเงินทนุ 
คา่ใช้จา่ยในการดแูลคลงัวตัถดุิบ และเงินเดือนฝ่ายคลงัวตัถดุิบ ซึง่รวมเป็นคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาทัง้หมดเทา่กบั 
511,713 บาท/ปี และนํามาคิดเป็นสดัสว่นโดยเปรียบเทียบกบัมลูคา่วตัถดุิบคงคลงัโดยเฉลีย่ซึง่เทา่กบั 3,324,849 บาทตอ่
ปี ดงันัน้จะได้สดัสว่นในการเก็บรักษาวตัถดุิบคงคลงัเฉลีย่เทา่กบั 0.1539 หรือคิดเป็น 15.39% ตอ่ปี  
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 การคิดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาวตัถดุิบโดยแยกตามรหสัวตัถดุิบจะคํานวณได้จากสมการท่ี (1) โดยแสดง
ตวัอยา่งการคาํนวณวตัถดุิบรหสั A2 ที่มีราคาวตัถดุิบตอ่หนว่ย (C) เทา่กบั 2.75 บาท และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการเก็บ
รักษา (h) เทา่กบั 15.39% ตอ่ปี 

H = hC     (1) 
H = 0.1539 x 2.75 
H = 0.423 บาท/หนว่ย/ปี 

ดงันัน้คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาวตัถดุิบรหสั A2 เทา่กบั 0.42 บาท/หนว่ย/ปี 
การคาํนวณหาจดุสัง่และปริมาณสัง่ 
 1) คํานวณปริมาณสัง่ซือ้วตัถดุิบจากสมการท่ี (2) โดยวตัถดุิบรหสั A2 คา่เก็บรักษาวตัถดุิบ (H) เทา่กบั 0.42 
บาท/หนว่ย/ปี หรือเทา่กบั 0.035 บาท/หนว่ย/เดอืน คา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้ตอ่ครัง้ (P) เทา่กบั 3,068 บาท/ครัง้ และคา่
ความต้องการใช้วตัถดุิบ (D) จะได้จากคา่เฉลีย่ความต้องการในการใช้วตัถดุิบที่เกิดขึน้ เทา่กบั 43,525 ชิน้/เดือน 

Q = ((2*D*P)/H)    (2) 

Q = (2 × 43,525 × 3,068)/0.035) 
Q = 87,353.04 ชิน้ 

ดงันัน้จะสัง่ซือ้วตัถดุิบครัง้ละเทา่กบั 87,400 ชิน้ 
 2) การคํานวณวตัถดุิบสาํรองจากสมการท่ี (3) โดยแสดงตวัอยา่งการคาํนวณวตัถดุิบรหสั A2 ซึง่มรีะยะเวลานํา 

(LT) โดยเฉลีย่ของการรอรับวตัถดุิบเทา่กบั 3.5 เดือน (ที่มา: ฝ่ายจดัซือ้) ในกรณีนีท้างโรงงานได้กําหนดเป้าหมายตาม
ตวัชีว้ดั ในประเด็นการตอบสนองตอ่การจดัหากระสนุเพื่อสนบัสนนุหนว่ยงานของรัฐ โดยมีตวัชีว้ดัในเชิงปริมาณที่ต้องให้
การสนบัสนนุได้ร้อยละ 95 ดงันัน้ในการวิจยันีจ้ึงใช้ระดบัการให้บริการเทา่กบั 95% ซึง่จะได้คา่ Z เทา่กบั 1.645 และคา่

เบี่ยงเบนมาตรฐาน d เทา่กบั 41,240 ชิน้/เดือน แตเ่นื่องจากเวลานํายาวกวา่ 1รอบ โดยรอบการสัง่ (T) ในแตล่ะครัง้จะมี
ระยะเวลาประมาณ 87,400/43,525 เทา่กบั 2.01 เดือน และ m คือจํานวนเต็มน้อยที่สดุของ LT/T ซึง่เทา่กบั 3.5/2.01 = 1 

ss = Z*d* -mT)   (3) 

ss = 1.645 × 41,240 ×(3.5-(1 × 2.01))        
ss = 82,809 ชิน้ 

ดงันัน้วตัถดุิบสาํรองคลงัรหสั A2 เทา่กบั 82,809 ชิน้ 
 3) คํานวณจดุสัง่ซือ้วตัถดุิบจากสมการท่ี (4) โดยอตัราเฉลีย่ความต้องการวตัถดุิบ A2 เทา่กบั 43,525 ชิน้/เดือน 
เวลานาํโดยเฉลีย่ (LT) เทา่กบั 3.5 เดือน วตัถดุิบสาํรองคลงั ss เทา่กบั 2,250 ชิน้ 

ROP = ((d*LT) ” m(T*d)) + ss  (4) 
ROP  = {(43,525 × 3.5) ” 1(2.01 × 43,525)} + 82,809 
ROP  = 147,661 ชิน้ 

ดงันัน้จดุสัง่ซือ้วตัถดุิบรหสั A2 จะเทา่กบั 147,661 ชิน้ 
3) การสร้างตวัจําลองแบบสถานการณ์ 
 การจําลองสถานการณ์ (Simulation) (รุ่งรัตน์ ภิสชัเพ็ญ, 2553) เป็นการสร้างแบบจําลอง เพื่อเลยีนแบบ
สถานการณ์จริงของระบบตา่งๆ เพื่อท่ีจะศกึษาการไหลของกิจกรรม โดยการอ้างองิข้อมลูในอดีต เพื่อหาผลลพัธ์ของ
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กระบวนการทัง้หมด ซึง่ช่วยวเิคราะห์สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัของระบบ และช่วยหาทางเลอืกทีเ่หมาะสม ก่อนนําไปใช้
กบัการปฏิบตัิงานจริง  
 กระบวนการในการสัง่ซือ้วตัถดุิบ จะใช้นโยบายคลงัวตัถดุิบด้วยรอบเวลาในการสัง่ซือ้ไมค่งที่ด้วยนโยบาย (s, Q) 
(ชาติรส สมัมะวฒันา, 2551) โดยทางแผนกคลงัจะตรวจสอบระดบัคงคลงัเมื่อมีการเบิกของออกไปผลติสนิค้า และเมื่อ
ระดบัสนิค้าตํา่กวา่คา่ Smin จะต้องมกีารสัง่สนิค้าเข้ามาใหม ่ โดยปริมาณในการสัง่จะเทา่กบั Q โดยมีระยะเวลานาํของ
สนิค้า และจากข้อมลูในอดีตลกูค้ามคีวามต้องการสนิค้าเป็นแบบปกติ และเมื่อใดที่ลกูค้าสัง่สนิค้าแล้ว มีสนิค้าไมเ่พียงพอ
ตอ่ความต้องการ ลกูค้าจะรอรับสนิค้า โดยแสดงลาํดบัขัน้ตอนการทํางานในแบบจําลองดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพลาํดบัขัน้ตอนการทํางานในแบบจําลอง 
 

ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของจํานวนวตัถดุิบโดยการจําลองสถานการณ์ 
 การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของจํานวนวตัถดุิบขาดมือ จํานวนวตัถดุบิคงคลงัเฉลีย่ในระบบ และคา่ใช้จ่ายรวมของ
วตัถดุิบคงคลงัของระบบนโยบายจดุสัง่ปริมาณสัง่กบันโยบายแบบเดิม โดยคา่เฉลีย่ของจํานวนวตัถดุิบขาดมือลดลง 67% 

No Inventory enough 

to fill order ? 

Decrease Inventory level  

Inventory level = Inventory level - Backorder 

Varbackorder = Varbackorder - Backorder 

 

Wait until enough 

end 

Yes 

Yes 

No 

Compute Order Quantity  

Order Quantity = Q  

onorder = onorder + Order Quantity 

 

Delay order lead-time 

Increase Inventory level  

onorder = onorder - Order Quantity 

Inventory level = Inventory level + Order Quantity 

 

Fill order ? 

No 

Yes 

Customer 

order 

Receive Demand Quantity 

Inventory level 

>= Demand 

Quantity? 

Decrease Inventory level 

Backorder = Demand Quantity - Inventory level 

Inventory level = 0 

 

Decrease Inventory level 

Inventory level = Inventory level - Demand Quantity 

Backorder = 0 

Varbackorder = Varbackorder + Backorder 

 

Inventory level + 

onorder <= Smin 

? 

No 

Yes 
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จํานวนวตัถดุิบคงคลงัเฉลีย่ในระบบ เพิ่มขึน้ 8% ซึง่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของการขาดวตัถดุิบที่เกิดขึน้ แต่
คา่ใช้จา่ยรวมของวตัถดุิบคงคลงัก็มีคา่เพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั ซึง่เทา่กบั 62% เพราะการนําระบบจดุสัง่ปริมาณสัง่มาใช้ ต้อง
มีการจดัเตรียมวตัถดุิบสาํรองคลงัไว้ด้วย จงึทําให้คา่ใช้จ่ายสว่นนีเ้พิ่มเข้ามา  
 2. การปรับปรุงนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบ 
 หลงัจากการจําลองสถานการณ์ของระบบแล้ว จึงนําระบบกําหนดจดุสัง่และปริมาณสัง่มาใช้ในการปรับปรุง
นโยบายในการจดัซือ้วตัถดุิบ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2552 ถึง มิถนุายน 2553 โดยงานวิจยันีกํ้าหนดให้วตัถดุิบ ที่มี
การสัง่ซือ้ครัง้แรก มีจํานวนเทา่กบัระดบัจดุสัง่ซือ้รวมกบัปริมาณสัง่ซือ้วตัถดุิบของรหสัวตัถดุิบ A2 ซึง่เทา่กบั 235,061 ชิน้ 
โดยสมมตฐิานคือ ทีเ่วลาเร่ิมต้น (เดือนกนัยายน พ.ศ.2552) จะมจํีานวนวตัถดุิบอยูใ่นคลงัพร้อมพร้อมที่จะนําไปใช้ในการ
ผลติ เมื่อนํานโยบายมาใช้ จะได้ตวัอยา่งดงัตารางที่ 1 (รหสัวตัถดุิบ A2 ที่มีจดุสัง่อยูท่ี่ 147,661 ชิน้ และปริมาณสัง่ที ่
87,400 ชิน้) 
 
ตารางที่ 1 แผนการจดัซือ้วตัถดุิบรหสั A2 
 

 
จํานวนวตัถดุิบ (ชิน้) 

ชว่งเวลา
(เดือน) 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

อปุสงค์ 0 100,600 50,000 0 24,000 0 0 80,000 55,000 0 

รับ 
    

0 0 87,400 0 0 0 

คงคลงั 235,061 134,461 84,461 84,461 60,461 60,461 147,861 67,861 12,861 12,861 

ออกออเดอร์ 0 0 87,400 0 0 0 0 0 87,400 87,400 
สถานะคง

คลงั 235,061 134,461 171,861 171,861 147,861 147,861 147,861 67,861 100,261 187,661 

 
 หลงัจากการนําระบบกําหนดจดุสัง่และปริมาณสัง่มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายในการจดัซือ้วตัถดุบิทัง้หมด 14 

รายการแล้วทําให้มวีตัถดุิบสาํหรับรอรับการผลติจากลกูค้าได้ทัง้หมด แตม่ีรายการวตัถดุิบ A10 และ A11 ที่มีการขาด
แคลนเมื่อลกูค้าสัง่สนิค้าเข้ามา แตร่ะยะเวลาของการขาดวตัถดุบิเทา่กบั 1 เดือนเทา่นัน้ ซึง่ไมส่ง่ผลตอ่การสง่มอบสนิค้า 
เพราะอยูใ่นกําหนดสง่ 

 การประเมินต้นทนุรวมของการควบคมุพสัดคุงคลงัตอ่ปีเมื่อนําระบบกําหนดจดุสัง่และปริมาณสัง่มาใช้ โดยการ
คํานวณได้จากสมการท่ี (5) (พิภพ ลลติาภรณ์ 2552) โดยแสดงตวัอยา่งการคาํนวณต้นทนุรวมของวตัถดุิบรหสั A2  

TC = (D/Q)*P + (Q/2)*H    (5) 
TC = {(309,600 × 3,068)/87,400} + {(87,400 × 0.42)/2} 

             = 29,362.81 บาท 
 โดยต้นทนุรวมในการควบคมุวตัถดุิบคงคลงัตอ่ปี (โดยไมร่วมต้นทนุราคาพสัดคุงคลงั) หลงันําระบบกําหนดจดุ
สัง่และปริมาณสัง่มาใช้จะลดลงเทา่กบั 59,891.54 บาท หรือเทา่กบั 20.35% 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัหลกัการในการจดัการพสัดคุงคลงัในเร่ืองของการแก้ปัญหาความไมแ่นน่อนของ
เวลาในการจดัหาวตัถดุิบ ซึง่สนบัสนนุกบังานวจิยัที่ผา่นมาในเร่ืองของการจดัการพสัด ุในงานวิจยันีถ้ึงแม้วา่คา่ใช้จ่ายรวม
ของวตัถดุิบคงคลงัเพิ่มขึน้ ซึง่ตา่งจากงานวิจยัที่ผา่นมา แตต้่นทนุรวมในการควบคมุวตัถดุิบคงคลงัตอ่ปีลดลงเหมือนกบั
งานวจิยัที่ผา่นมา โดยงานวิจยันี ้ มีความไมแ่นน่อนของความต้องการสนิค้ามาก จึงเป็นเหตทุี่ทําให้คา่ใช้จา่ยรวมของ
วตัถดุิบคงคงเพิ่มขึน้  
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากปัญหาที่เกิดขึน้ คือการสง่มอบสนิค้าไมท่นักําหนด ทําให้ต้องทบทวนการวางแผนการผลติของกระบวนการ
ผลติกระสนุ เพื่อหาสาเหตขุองปัญหา และพบวา่มาจากการขาดวตัถดุิบประกอบกระสนุ ที่มกีารสง่มอบลา่ช้าจากผู้
จําหนา่ย เพราะมคีวามไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการจดัหาวตัถดุิบที่มาจากทัง้ภายใน-ภายนอกของโรงงาน และ
ทางผู้ จําหนา่ย ดงันัน้จึงนาํระบบจดุสัง่และปริมาณสัง่มาใช้ ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากความไมแ่นน่อน โดยการหา
คา่ตวัแปรตา่งๆทีใ่ช้ในการคํานวณ จากนัน้ทําการออกแบบระบบจําลองสถานการณ์เพื่อทดสอบก่อนนําไปใช้จริง พบวา่
ระบบจําลองแสดงถงึการขาดวตัถดุิบลดลง แตม่ีคา่ใช่จา่ยรวมของวตัถดุิบคงคลงัเพิม่ขึน้และจึงนําไปทดสอบกบัความ
ต้องการสนิค้าตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2552 ถึง มถินุายน 2553 พบวา่ สามารถลดการขาดแคลนวตัถดุิบลงได้ และสามารถ
ผลติสนิค้าได้ทนัตามกําหนดทัง้หมดจํานวน 23 รายการ แตม่วีตัถดุิบ 2 รายการท่ีมีการขาดแคลนเกิดขึน้ แตไ่มท่าํให้สง่
มอบสนิค้าลา่ช้าเพราะวตัถดุิบมาถึงในเดือนถดัไป ซึง่สามารถผลติสนิค้าได้ทนัตามกําหนดสง่มอบ และสามารถลดต้นทนุ
รวมในการควบคมุวตัถดุิบคงคลงัตอ่ปีลงได้ ดงันัน้ในการนําระบบจดุสัง่ปริมาณสัง่มาใช้ในการแก้ปัญหา สามารถทําให้ลด
ความลา่ช้าของการสง่มอบงานของกระบวนการผลติกระสนุลงได้ 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจยัครัง้นีท้ําให้ทราบถึงการแก้ปัญหาในกรณีของกระบวนการผลติที่เกิดความไมแ่นน่อนในเร่ืองของ
ระยะเวลาในการจดัหาวตัถดุิบ โดยนําวิธีระบบจดุสัง่ปริมาณสัง่มาใช้ในการแก้ปัญหา ในกรณีที่ปริมาณความต้องการ
สนิค้ามีความไมแ่นน่อนสงู โดยการจําลองสถานการณ์ในตอนแรก เพื่อดผูลการจําลองก่อนที่จะนําไปใช้จริง ทําให้ทราบวา่ 
ระบบนีเ้หมาะสมทีจ่ะนําไปใช้ปฏิบตัิจริงหรือไม ่ ซึง่จะเป็นประโยชน์สาํหรับผู้ประกอบการขนาดเลก็ที่จะไมต้่องซือ้
โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมีราคาแพงมาใช้ 
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พลังงานความร้อนของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้าวโพด 
The Heat Energy of Husk Charcoal and Corn Hulls Charcoal  

 
                        มนตรี  นันตา*, กฤษฎา บุญชม†, อโนดาษ์ รัชเวทย์‡, วิระภรณ์ ไหมทอง§ 
                    Montree Nanta1, Kritsada Boonchom2, Anodar Ratchawet3, Wiraporn Maithong4  

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อหาและเปรียบเทียบคา่พลงังานความร้อนที่ได้จากการเผาในระบบปิดแบบจํากดั

อากาศ ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ ของถ่านแกลบและถ่านเปลอืกข้าวโพด โดยทดลองบรรจแุกลบและเปลอืกข้าวโพดใน
ภาชนะปิดสนิทแล้วนาํไปเผาในเตาเผาที่ควบคมุอณุหภมูใิห้คงที ่ ที่อณุหภมูิและเวลาที่แตกตา่งกนั คือทดลองที่อณุหภมู ิ
400 oC, 500 oC, 600 oC และ 700 oC เป็นเวลา 2, 3, 4 และ 5 ชัว่โมง และหาคา่พลงังานความร้อนโดยบอมบ์แคลอรี
มิเตอร์ พบวา่ ถ่านแกลบเผาที่อณุหภมูิ 600 oC เวลา 3 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนมากที่สดุ คือ 19,973 J/g ถ่าน
แกลบเผาที่อณุหภมูิ 700 oC เวลา 2 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนน้อยที่สดุ คือ 18,282 J/g ถ่านเปลอืกข้าวโพดเผาที่
อณุหภมูิ 600 oC เวลา 3 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนมากที่สดุ คือ 28,892 J/g ถ่านเปลอืกข้าวโพดเผาที่อณุหภมูิ 400 
oC เวลา 2 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนน้อยที่สดุ คือ 25,432 J/g โดยคา่พลงังานความร้อนของทัง้ถา่นแกลบและถา่น
เปลอืกข้าวโพดที่เผา ณ อณุหภมูแิละเวลาตา่ง ๆ มีคา่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พลงังานความร้อน, ถ่านแกลบ, ถ่านเปลอืกข้าวโพด 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to determine and compare the heat energy that burnt in a closed 

system with limited air by various temperatures and times from husk charcoal and corn hulls charcoal. The 
husk and corn hulls had contained in the sealed container and had been burnt in a furnace at a various 
constant temperature (at 400 oC, 500 oC, 600 oC and 700 oC) and various time (2, 3, 4 and 5 hours). The result 
found that the heat energy from husk charcoal which had been burnt at 600 oC in 3 hours had the maximum 
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value 19,973 J/g and the minimum heat energy value was 18,282 J/g that from the charcoal that had been 
burnt at 700 oC in 2 hours. The heat energy from corn hulls charcoal which had been burnt at 600 oC in 3 
hours had the maximum value 28,892 J/g and the minimum heat energy value was 25,432 J/g that from the 
charcoal that had been burnt at 400 oC in 2 hours. The heat energy of husk charcoal and corn hulls charcoal 
which had been burnt at various temperatures and times were different with significance at the level of 0.05. 
KEYWORDS: heat energy, husk, corn hull 

 
บทน า 

พลงังานเป็นปัจจยัที่สาํคญัในการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของประชาชน เมื่อเกิดวิกฤตกิารณ์การขาด
แคลนพลงังาน ทําให้มกีารวิจยัพฒันานําวสัดทุี่มีอยูใ่นท้องถ่ินหรือในประเทศมาใช้ประโยชน์มากขึน้เพื่อเป็นพลงังาน
ทางเลอืก เช่น การศกึษาอตัราสว่นท่ีเหมาะสมระหวา่งฟางข้าวกบัซงัข้าวโพดมาผลติเป็นแทง่เชือ้เพลงิแข็ง(พร และคณะ, 
2548) การศกึษาเปรียบเทียบการผลติถ่านเชือ้เพลงิจากวสัดุเหลอืใช้ประเภทซงัข้าวโพดและใบไม้แห้งและวสัดอุื่นโดยผสม
วสัดเุหลอืใช้กบัแป้งและนํา้ ในอตัราสว่นตา่งกนั(สหรัตน์  และสงิห์แก้ว, 2549) การผลติถ่านอดัแทง่จากวสัดเุหลอืใช้จาก
การเกษตรกรรม ประเภทเปลอืกถัว่ลสิง เปลอืกเมลด็ทานตะวนั และเปลอืกถัว่ลสิงผสมเปลอืกเมลด็ทานตะวนั(วานชิ และ
คณะ, 2550)  การผลติเชือ้เพลงิแข็งโดยการนําวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ ที่ได้ทําการเผา
ที่อณุหภมูิ 600 องศาเซลเซียสจนเกิดเป็นผงถา่นแล้วนํามาอดัในเคร่ืองอดัเชือ้เพลงิแขง็ที่ผลติขึน้ (กิตติศกัดิ ์และอญัชลา
,2550) การศกึษาการเตรียมถ่านจากของแขง็ที่เป็นของเสยีที่ได้จากการหีบนํา้มนัปาล์ม (palm-oil mill solid waste)( Guo 
and Lua ,1998) เป็นต้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศกสกิรรม  ประชาชนสว่นใหญ่เป็นกสกิร  ทําการเพาะปลกูพชืไร่ เช่น ข้าว  ข้าวโพด อ้อย 
ถัว่เหลอืง ถัว่เขียว ในจํานวนพชืที่กสกิรปลกูดงักลา่วนี ้ข้าวมีพืน้ที่ปลกูมากกวา่พืชชนดิอื่น ๆ คิดเป็นพืน้ท่ี
ประมาณ  11.3% ของพืน้ท่ีทัว่ประเทศ (ประพาส วีระแพทย์, 2550) ในแตล่ะปี ประเทศไทยได้แกลบ ปีละกวา่ 6 ล้านตนั
จากโรงสทีัว่ประเทศ สามารถนาํมาใช้ผลติกระแสไฟฟ้าได้ปีละกวา่ 1.2 - 1.6 ล้านตนั และเหลอืทิง้อยูต่ามแปลงนาทัว่
ประเทศอีกกวา่ 4.3 ล้านตนั  พืน้ที่ปลกูข้าวโพดในประเทศไทยมีถงึ 6.61 ล้านไร่ มีมลูคา่การสง่ออกถึง 1,491 ล้านบาทใน
ปี 2548 ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเป็นภาคที่มกีารปลกูข้าวโพดมากที่สดุตามลาํดบั (ปวิชนนท์, 
2551) ในอําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่มีข้าวโพดซึง่เป็นผลผลติทางการเกษตรปริมาณมาก ในแตล่ะปีมีผลผลติ
ข้าวโพดสงูราว 20,000 ตนั ทําให้มีปริมาณเปลอืกข้าวโพดสงูถงึ 3,333.34 ตนั ซึง่เปลอืกข้าวโพดเหลา่นีจ้ะถกูกําจดัด้วย
การเผาทิง้ ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ ขณะที่นกัวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้ศกึษาการผลตินํา้ตาลไซโลส
จากเปลอืกข้าวโพดแห้งด้วยวิธีทางชีวภาพให้ปริมาณนํา้ตาลไซโลสสงู สามารถนาํใช้เป็นสารตัง้ต้นผลตินํา้ตาลไซลทิอล 
เพิ่มมลูคา่วสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร ทัง้ยงัลดปัญหามลพิษจากการเผากําจดัเปลอืกข้าวโพด (ศนูย์สือ่สารวิทยาศาสตร์
ไทย, 2552) นอกจากนีย้งัมีผู้ทาํการศกึษาวิจยัเพื่อออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบ หาสตูรผสมการอดัถา่นแกลบและหา
คา่ประสทิธิภาพการใช้งานคา่ความร้อนของถ่านแกลบ (รักษ์ชาติ, 2549) 

จากความตื่นตวัทางด้านการพฒันาพลงังานทางเลอืก การนําเศษวสัดเุหลอืใช้จากภาคเกษตรกรรมมาก่อ
ประโยชน์และเพิ่มมลูคา่ โดยการนําเอาเศษวสัดเุหลอืใช้ตา่งๆ มาผลติเป็นเชือ้เพลงิชีวมวล จึงเป็นแนวทางหนึง่ในการนํา
เศษวสัดเุหลอืใช้จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านพลงังานให้มากที่สดุ อนึง่ แกลบและเปลอืกข้าวโพดเป็นวสัดุ
เหลอืใช้ทางการเกษตรที่มีอยูจํ่านวนมากในภาคเหนือ ทําให้ก่อปัญหาขยะทางการเกษตร ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาสมบตัิทาง
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ความร้อนของถ่านแกลบและถ่านเปลอืกข้าวโพด ท่ีเผาในระบบปิดแบบจํากดัอากาศ ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ เพื่อหา
คณุสมบตัิที่ดีที่สดุมาแปรรูปเป็นถ่านอดัแทง่นําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งง่าย สะดวก และประหยดัเงินตรา ลดการพึง่พา
พลงังานจากตา่งประเทศ ทําให้มนษุยชาติสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งยัง่ยืนตามเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาคา่พลงังานความร้อนจากถา่นแกลบและถา่นเปลอืกข้าวโพดที่ได้จากการเผาในระบบปิดแบบจํากดั
อากาศ ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบคา่พลงังานความร้อนท่ีได้จากการเผา ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ ในระบบปิดแบบจํากดั
อากาศ ของถา่นแกลบและถา่นเปลอืกข้าวโพด  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การดาํเนินการวจิยัแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ การเตรียมตวัอยา่ง ได้แก่ แกลบ และเปลอืกข้าวโพด  การเผา
ถ่านแกลบและถา่นเปลอืกข้าวโพด และการหาคา่พลงังานความร้อนของถ่านแกลบและถ่านเปลอืกข้าวโพด ในการเตรียม
ตวัอยา่งทาํการอบแกลบ และ เปลอืกข้าวโพด ในตู้อบท่ีอณุหภมูิ 120 oC จนนํา้หนกัของวตัถดุิบลดลงจนมคีา่คงที่ จากนัน้
นําวตัถดุิบ ปริมาณ 150 กรัม เข้าสูก่ระบวนการเผา โดยใสว่ตัถดุบิในภาชนะสแตนเลสทรงกระบอกขนาดเส้นผา่น
ศนูย์กลาง 4 นิว้ สงู 10 นิว้  ปิดฝาให้สนิทแล้วนาํไปเผาในเตาเผาไฟฟ้า ที่ควบคมุอณุหภมูิให้คงที่ ทีอ่ณุหภมูิ 400 oC, 500 

oC, 600 oC และ 700 oC เป็นเวลา 2, 3, 4 และ 5 ชัว่โมง นําวตัถดุบิท่ีได้จากการเผาบดให้ละเอียดและร่อนผา่นตะแกรง
เบอร์ 38 (Sieve No. 38) เพื่อให้มีขนาดน้อยกวา่ 1.0 mm จากนัน้นําผงถา่นท่ีได้เข้าสูก่ระบวนการหาคา่พลงังานความ
ร้อนโดยใช้เคร่ืองบอมบ์แคลอรีมเิตอร์ จากนัน้เปรียบเทียบคา่พลงังานความร้อนท่ีได้จากการเผา ณ อณุหภมูิและเวลาตา่ง 
ๆ ของถ่านแกลบและถ่านเปลอืกข้าวโพด โดยหาคา่ความแตกตา่งของพลงังานความร้อนท่ีได้จากถ่านแกลบและถา่น
เปลอืกข้าวโพด จากการทดสอบสมมติฐานแบบสองทางโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis 
of Variance: ANOVA,F-test)ที่คา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงภาชนะสแตนเลสทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 4 นิว้ สงู 10 นิว้ 
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ผลการวิจัย 
การหาคา่พลงังานความร้อนจากถ่านแกลบและถา่นเปลอืกข้าวโพดที่เผาในระบบปิดแบบจํากดัอากาศ ณ 

อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ ให้ผลการวิจยัดงัภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงคา่พลงังานความร้อนของถ่านแกลบที่เผา ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงคา่พลงังานความร้อนของถ่านเปลอืกข้าวโพดที่เผา ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ 
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อภปิรายผลการทดลอง   
ผลการหาคา่พลงังานความร้อนของถ่านแกลบจากการเผาในภาชนะปิดสนิท ณ อณุหภมูิและเวลาตา่งๆ พบวา่ 

ให้พลงังานความร้อนในชว่ง 18,282 – 19,973 J/g โดยเผาที่อณุหภมูิ 700 oC เป็นเวลา 2 ชัว่โมงให้คา่พลงังานความร้อน
ตํ่าสดุ และเผาที่อณุหภมูิ 600 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนสงูที่สดุ ผลของคา่พลงังานความร้อนท่ีได้
ตา่งจากงานวจิยัของรักชาติ ทา่โพธ์ (2549) ที่เผาแกลบในถงันํา้มนั 200 ลติร ให้คา่พลงังานความร้อนสงูสดุเพียง 
16,814.5 J/g  

ผลการหาคา่พลงังานความร้อนของถ่านเปลอืกข้าวโพดจากการเผาในภาชนะปิดสนิท ณ อณุหภมูิและเวลา
ตา่งๆ พบวา่ ให้พลงังานความร้อนในช่วง 25,432 ” 28,892 J/g โดยเผาที่อณุหภมูิ 400 oC เป็นเวลา 2 ชัว่โมงให้คา่
พลงังานความร้อนตํา่สดุ และเผาที่อณุหภมูิ 600 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนสงูที่สดุ ขณะที่สหรัตน์  
วงษ์ศรีษะ และสงิห์แก้ว ป๊อกเทิง่(2549)ได้เผาใบไม้แห้งให้เป็นคาร์บอนที่อณุหภมูิ 350 oC ใช้เวลา 20 ” 30 นาที ให้คา่
พลงังานความร้อนในช่วง 18,643 ” 20,189 J/g 

จากผลของพลงังานความร้อนท่ีได้จากทัง้กรณีของถา่นแกลบและถ่านเปลอืกข้าวโพดที่ได้จากการเผาในภาชนะ
ปิดสนิท ณ อณุหภมูิ 600 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จะให้คา่พลงังานความร้อนสงูสดุและให้คา่ความร้อนสงูกวา่การเผาในถงั
นํา้มนั 200 ลติร อาจเป็นผลมาจากในกระบวนการเกิดถา่นท่ีได้จากการเผาในภาชนะปิดที่ไมใ่ห้อากาศเข้าเป็นการจํากดั
การคาร์บอ-ไนเซซนัไมใ่ห้เกิดรวดเร็วมากเกินไป อีกทัง้วตัถดุิบที่ใช้ในการเผาได้จํากดัความชืน้ให้ตํ่ามาก ๆ จะทาํให้
สามารถเกิดคาร์บอ-   ไนเซซนัได้ดี กระบวนการเกิดคาร์บอไนเซซนัจะเสร็จสมบรูณ์ที่อณุหภมูิ 400oC แตจํ่าเป็นต้องให้
ความร้อนตอ่ไปเพื่อลดปริมาณสารระเหย และเพิม่ปริมาณคาร์บอนคงที่ของถ่านทําให้ถ่านท่ีได้มคีา่ความร้อนสงู แตถ้่าให้
อณุหภมูิถึง 700 oC สารระเหยจะถกูลดลงจนไมม่ีอยูเ่ลย และถ่านท่ีได้จะประกอบด้วยคาร์บอนและเถ้าเทา่นัน้สง่ผลให้คา่
พลงังานความร้อนท่ีได้มีคา่ตํา่ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การเผาที่อณุหภมู ิ 600 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ให้คา่พลงังานความร้อนสงูที่สดุทัง้กรณีของถา่นแกลบและถ่าน
เปลอืกข้าวโพด และจากการเปรียบเทียบคา่พลงังานความร้อนของทัง้ถา่นแกลบและถา่นเปลอืกข้าวโพดโดยใช้ F- test คา่
พลงังานความร้อนท่ีได้จากการเผา ณ อณุหภมูิและเวลาตา่ง ๆมคีา่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในกระบวนการผลติถา่นอดัแทง่ให้ได้คณุภาพดีนัน้ควรต้องใช้วตัถดุิบที่มีคา่ความชืน้ตํ่ามาก ๆ และถ่านควรเผา
ในภาชนะปิดแบบจํากดัอากาศ และใช้อณุหภมูใินการเผาที่ 600 oC เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ในการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยั ขอขอบพระคณุ ดร.นภารัตน์ จิวาลกัษณ์ ที่ให้คําปรึกษาในการออกแบบภาชนะสาํหรับ
เผาวตัถดุิบ ขอขอบพระคณุคณุพิชิต พรมเสนใจ นกัวิชาการเคมี ศนูย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่ที่ให้ความช่วยเหลอืตลอดจนอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจยั ขอขอบคณุสถาบนั
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี(สสวท.) ท่ีให้ทนุอดุหนนุการทําวิจยัในครัง้นี ้และขอขอบคณุโรงเรียนศรีสวสัดิ์

วิทยาคารจงัหวดันา่นท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ีและเตาอบสาํหรับการวจิยัในครัง้นี ้
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การพัฒนาผลติภณัฑ์สบู่ ล้างหน้าจากน า้ผึง้ โดยมีส่วนผสมสมุนไพร  5  ชนิด 
The Development of Facial Soap Made with Honey and Five Types of Thai Medicinal Herbs  
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บทคดัย่อ 
 

วตัถปุระสงค์การพฒันาผลิตภณัฑ์สบู่ล้างหน้าจากนํา้ผึง้ โดยมีสว่นผสมสมนุไพร 5 ชนิด คือ  1) ศึกษาคณุสมบตัิ
ทางเคมีความเป็นกรดด่าง ของสบู่ล้างหน้าจากสบู่ผสมนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมุนไพร 5 ชนิด 2)ศึกษาคุณสมบตัิทาง
กายภาพของสบู่ล้างหน้าจากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมุนไพร 5 ชนิด    3) ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ผลติภณัฑ์สบูล้่างหน้าของสบูล้่างหน้าจากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร 5 ชนิด ประกอบด้วยสี, ความสวย
ใส,ความสมํ่าเสมอ, ความคงทนของเนือ้สบู่, ฟอง, กลิ่น, ความปลอดภยั, ความสามารถในการลดจุดด่างดําพร้อมทําให้
ผิวหน้าขาว และการทําให้ผิวชุ่มชืน้หลงัการใช้     

จากการศึกษาพบว่า  ค่าความเป็นกรด-ด่างของสบู่นํา้ผึง้และสบู่นํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5 ชนิด  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั ลาํดบัคา่เฉลีย่ จากมากไปหาน้อย  คือ ผสมนํา้ผึง้, นํา้มะขามเปียก, นํา้คัน้มะละกอสกุ, ขมิน้ผง, นํา้คัน้ว่านหาง
จระเข้ และเปลอืกมงัคดุผง  มีคา่เฉลีย่ 9.30, 9.26, 9.26, 9.23, 9.20  และ8.93  พีเอช(pH ) ตามลําดบั ระยะเวลาในการ
แข็งตวัสบูแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย  คือ สบูผ่สมเปลอืกมงัคดุผง, นํา้ผึง้, ขมิน้ผง, นํา้
มะขามเปียก,  นํา้คัน้ว่านหางจระเข้ และนํา้คัน้มะละกอสกุ มีค่าเฉลี่ย 92.33, 76.00, 71.66, 68.00, 66.33 และ 64.33  
นาที ตามลาํดบั ความคงทนเมื่อสมัผสักบันํา้ของสบู่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ 
ผสมนํา้ผึง้, นํา้คัน้ว่านหางจระเข้, นํา้คัน้มะละกอสกุ,  ขมิน้ผง, นํา้มะขามเปียก และเปลือกมงัคดุผง มีค่าเฉลี่ย  18.53, 
17.83, 17.50, 17.43, 16.53 และ 15.66  ชัว่โมง ตามลาํดบั สาํหรับความพงึพอใจที่มีตอ่สบูน่ํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร 
5 ชนิด เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบวา่ ความปลอดภยั, ส,ี สมํ่าเสมอ, ความชุ่มชืน้, สวยใส, ฟอง, กลิ่น, ความคงทน 
และลดจดุดา่งดํา         มีคา่เฉลีย่  4.79, 4.35, 4.30, 4.27, 4.20, 4.07, 3.81, 3.75 และ 3.53 คะแนน ตามลาํดบั   
ค าส าคัญ   การผลติ, นํา้ผึง้, สมนุไพร, คณุสมบตัิทางเคมี, คณุสมบตัิทางกายภาพ และความพงึพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษา ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2   รศ.ดร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ABSTRACT 
 

The production of  facial soap  made with honey and five types of Thai medicinal  herbs were set the 
objective  as following  1) Study on chemical properties. 2) Physical properties of  facial soap on forming time 
and solubility time  made with  honey bee and honey bee with five type of Thai medicinal  herbs  including 
turmeric powder, peel of mangosteen powder , tamarind solution, papaya solution and Aloe vera gelatin, and 
3) Comparative study on satisfaction of the user for 9 topics on quality of facial soap. The experiment was  
done at faculty of Agricultural technology Rambhai Barni Rajabhat University from June 2010 up to May 2011. 
The chemical propertiy of facial soap was collected data on pH of facial soap. The physical properties were 
study  on  the forming(solidification) time and solubility time of facial soap. The satisfaction of the user were 
based on color, clarity, regularity, durability, soapsuds, smelling, safetiness, the ability to reduce black(dark) 
spot, whitening and moisturing. 

The experiment was revealed that pH value of honey bee and honey bee mixed with 5 types of 
medicinal herb facial soap were significant difference from turmeric powder, powder of mangosteen peel, 
tamarind solution, papaya solution and Aloe vera gelatin mangosteen powder with average pH as 9.30, 9.26, 
9.26, 9.23, 9.20 and 8.93 respectively. Forming time was significant difference as 92.33, 71.66, 76.00, 68.00, 
66.33 and 64.33 min respectively. And solubility time were significant difference as 18.53, 17.83, 17.50, 17.43, 
16.53 and 15.66 hour respectively. The satisfaction of the user also showed from highest to lowest that 
safetiness, color, regularity, moisturing, clarity, soapsuds, smelling, durability and the ability to reduce 
black(dark) spot as 4.79, 4.35, 4.30, 4.27, 4.20, 4.07, 3.81, 3.75 and 3.53 score respectively. 
KEYWORDS:  Production of facial soap, Honey bee, pH properties, Physical properties and Satisfaction  

 
บทน า 

สบูเ่ป็นของใช้ที่ใกล้ตวัมากที่สดุ คนเราใช้สบูท่ําความสะอาดร่างกายในทกุๆวนั  สบูจ่ึงเป็นของใช้ที่จําเป็นมากตอ่
ทกุคน  คนสว่นมากจะใช้สบูก้่อนโดยสบูก้่อนทํามาจากสารเคมี คือ ทํามาจากไขมนัสตัว์และโซดาไฟ ซึง่ในบางครัง้การใช้
สบูเ่หลา่นีน้ัน้บางคนอาจเกิดอาการแพ้สารเคมีที่นํามาทาํสบูไ่ด้  ปัจจบุนัจึงมีการประยกุต์และพฒันาสบูเ่ป็น สบู่
สมนุไพร  สบูย่า  สบูน่มสด  สบูเ่พื่อสขุภาพ และอื่นๆ  ทําให้ผู้ ช้ามารถเลอืกใช้สบูไ่ด้ตามวตัถปุระสงค์  เช่น ใช้ตาม
ประโยชน์ และคณุคา่ตา่งๆที่จะได้รับจากการใช้สบู ่ หรือแม้กระทัง่เร่ืองของราคา สบูผ่สมสมนุไพรสมารถทําใช้เองได้ง่าย 
แตผู่้ใช้ทัว่ไปมกัจะซือ้สบูม่าใช้เอง จะไมค่อ่ยทาํขึน้มาใช้เอง ดงันัน้จึงมีผู้ผลติบางรายได้ผลติสบูเ่พือ่จําหนา่ย ทําให้มีชมุชน
หลายแหง่ได้ผลติสบูก้่อนใสและนําไปจดทะเบยีนเป็นสนิค้าโอทอปขึน้ โดยการผลติสบูน่ัน้จะมีการผสมสมนุไพรหลายชนิด
ลงไปในสบู ่ซึง่สว่นผสมที่มีผู้นิยมใช้มาก ได้แก่ นํา้ผึง้ และสมนุไพรชนิดอื่นๆอีกมาก เพื่อให้ผู้ใช้มโีอกาสได้เลอืกซือ้ใช้ตาม
คณุสมบตัิของสมนุไพรชนิดนัน้ๆ แตใ่นบางครัง้ผู้ผลติเองก็ควรท่ีจะมีการพิจารณาด้วยวา่ จะใช้สมนุไพรอะไร  เพราะ
สมนุไพรบางชนิดเมื่อนํามารวมกนั สมนุไพรท่ีใช้นัน้จะมีฤทธ์ิไปตอ่ต้านสมนุไพรอ่ืนท่ีหรือไม ่ หรือผสมกนัแล้วจะเกิดการ
แยกตวัหรือไม ่และสมนุไพรที่ใช้นัน้จะไปทําลายความเป็นดา่งของสบูห่รือไม่ 

สบูก้่อนท่ีมีขายโดยทัว่ไปจะแตกตา่งกบัสบูก้่อนใส เพราะสบูก้่อนแข็งสว่นใหญ่จะสกดัเอากลเีซอรีนออก เป็น
ของแข็งทีม่ีลกัษณะลืน่และให้ฟองเมื่อละลายนํา้ เป็นผลผลติที่ได้จากการท่ีไขมนั ไมว่า่จากพืชหรือสตัว์ทําปฏิกิริยากบัดา่ง
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(ฉนัทรา  พนูศิริ, ม.ป.ป.)  แตส่บูก่ลเีซอรีนหรือสบูก้่อนใส จะใช้สารตัง้ต้นท่ีเป็นกลเีซอรีน ซึง่สารนีม้รีาคาแพง แตจ่ะชว่ย
เพิ่มความชุ่มช่ืนให้กบัผิวอาบแล้วไมรู้่สกึผิวแห้ง แตก่ลบันุม่สบาย(Marcel and Ronni,1996) ผู้วจิยัจึงมีแนวความคดิ
พฒันาสตูรการทําสบู ่เพื่อทําให้ลดต้นทนุการผลติลง โดยเฉพาะสบูท่ี่มีสว่นผสมของสมนุไพรชนิดตา่งๆมาเป็นสว่นผสมใน
สบูก้่อนใส เช่น  นํา้ผึง้, ขมิน้ผง, เปลอืกมงัคดุผง, นํา้มะขามเปียก, นํา้คัน้มะละกอสกุ และนํา้คัน้วา่นหางจระเข้ (นงเยาว์ 
เทพยา,  2549) (พชิยั และคณะ, 2551)  เนื่องจากสมนุไพรเหลา่นีม้ีคณุสมบตัิที่สามารถนาํมาใช้เป็นสว่นผสมในสบูไ่ด้ 
และจากการศกึษาพบวา่ นํา้ผึง้มคีณุประโยชน์ พร้อมทัง้สมนุไพรที่ได้จากพชืก็มีประโยชน์กบัผิวพรรณด้วยเช่นกนั (เมวิ
การ์ เกตนุอก,  2553) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด  
2. เพื่อศกึษาคณุสมบตัิทางกายภาพ ด้านระยะเวลาในการแขง็ตวั และความคงทนของสบูเ่มื่อสมัผสักบันํา้ ของสบู่

ล้างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด  
3.  เพื่อศกึษาเปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ผลติภณัฑ์สบูล้่างหน้าจากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสม

สมนุไพร  5  ชนิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศกึษาคณุสมบตัิสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด 

1. การศึกษาคุณสมบตัิด้านเคมี ของสบู่  โดยการที่นําสบู่ไปทดสอบ  หาค่าความเป็นกรดด่าง (pH/พีเอช) วาง
แผนการทดลองแบบ     Completely Randomized Design (CRD) เคร่ืองมือการทดสอบ  คือ เคร่ืองวดัพีเอช(pH ” 
meter)  รุ่น  S-40  ยี่ห้อ  METTLER  TOLEDO  ระบบ  Seven  Multi  Made  in  china 

2. การศกึษาคณุสมบตัด้ิานกายภาพ  โดยการวดัระยะเวลาในการแข็งตวัของสบู่, ความคงทนของสบู ่ วางแผนการ 
ทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD) การแขง็ตวัของสบูว่ดัโดยเมื่อเทสบูท่ี่ละลายหมดแล้วเทลงใน
พิมพ์สบู ่ ก็เร่ิมจบัเวลา  จนกระทัง่สบูแ่ข็งตวัสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้ ก็ถือเป็นเวลาสิน้สดุ สว่นความคงทนของสบู ่วดั
โดยการนําสบูม่าแช่นํา้ แล้วจบัเวลา จนกวา่สบูก้่อนนัน้จะละลายจนหมดก้อน 

3. ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์สบู่ล้างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสม
สมนุไพร 5  ชนิดโดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้สบู่  แบ่งออกเป็น 9  ข้อ  คือ  สี, ความสวยใส, ความสมํ่าเสมอ
ของเนือ้สบู,่  ความคงทนของเนือ้สบูข่ณะฟอก,  ฟองของสบู,่  กลิน่ของสบู,่  ความปลอดภยัในการใช้ของสบู่, ความสามารถใน
การลดจดุดา่ง-ดําพร้อมทําให้ผิวหน้าขาวหลงัการใช้ และการทําให้ผิวชุ่มชืน้หลงัการใช้ 

การทดสอบระดบัความพึงพอใจ  เป็นการนําสบู่ไปให้ผู้ทดสอบได้ลองใช้สบู่และตอบแบบสอบถาม กําหนดระดบั
ความพึงพอใจเป็น  5  ระดบั    โดยทดสอบกบัเพศหญิง  จํานวน  20 คน ซึ่งเป็นการถามความคิดเห็นของผู้ทดสอบสบู ่
เมื่อสบูแ่ข็งตวัแล้วเก็บไว้ 2  สปัดาห์ จึงนําสบูไ่ปให้ผู้ทดลองใช้ได้ใช้ หลงัจากมีการใช้สบู่แล้วก็ตอบแบบสอบถาม จากนัน้
นํามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และโดยกําหนดเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย   (บญุชม ศรีสะอาด. 2535) ดงันี ้ระดบั
คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สดุ, 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก, 2.50 – 
3.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจปานกลาง, 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อย, 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความ
พงึพอใจน้อยที่สดุ 
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ผลการวิจัย 
การพฒันาผลติภณัฑ์สบูล้่างหน้าจากนํา้ผึง้ โดยมีสว่นผสมสมนุไพร  5  ชนิด  ได้ผลการศกึษา ดงันี ้ 

1. ความเป็นกรด-ด่าง ของสบู่ล้างหน้าที่ได้จากน า้ผึง้และน า้ผึง้ผสมสมุนไพร  5  ชนิด  ดงันี ้

ตาราง  1.  แสดงคา่ความเป็นกรด-ดา่งของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร 5 ชนิด 

 
ซ า้ 

สบู่
น า้ผึง้ 
(pH) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
ขมิน้ผง 
(pH) 

สบู่น า้ผึง้ 
ผสม 
เปลือก
มังคุดผง 
(pH) 

สบู่น า้ผึง้
ผสมน า้

มะขามเปียก 
(pH) 

สบู่น า้ผึง้ผสมน า้คัน้ 
มะละกอสุก 

(pH) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
น า้คัน้ว่าน
หางจระเข้ 

(pH) 

1 
2 
3 

9.5 
9.4 
9.0 

9.3 
9.2 
9.2 

9.0 
8.9 
8.9 

9.3 
9.3 
9.2 

9.2 
9.3 
9.3 

9.2 
9.2 
9.2 

เฉลีย่* 9.30b 9.23b 8.93a 9.26b 9.26b 9.20b 
หมายเหตุ – ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแถวแสดงคา่ความแตกตา่งกนัของข้อมลูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ  95 
 จากตาราง 1.  ผลการศกึษาทางด้านเคมี  สบูท่ี่นําไปทดสอบ  หาคา่ความเป็นกรด-ด่าง  พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกนัของข้อมูลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดย สบู่นํา้ผึง้ผสมเปลือกมงัคุดผง มี
คา่เฉลีย่ความเป็นกรด – ดา่ง น้อยที่สดุ และสบูผ่สมนํา้ผึง้ มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง มากที่สดุ 
2. คุณสมบตัิทางด้านกายภาพ  โดยการวดัระยะเวลาในการแขง็ตวัของสบูแ่ละความคงทนของสบูล้่างหน้าที่ได้จาก
นํา้ผึง้ และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด 
ตาราง  2  แสดงคณุสมบตัิทางด้านกายภาพ (ระยะเวลาในการแข็งตัว/นาที)ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้  และนํา้ผึง้
ผสมสมนุไพร  5  ชนิด 

 
ซ า้ 

สบู่
น า้ผึง้ 
(นาที) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
ขมิน้ผง 
(นาที) 

สบู่น า้ผึง้ 
ผสม 

เปลือกมงัคุด
ผง 

(นาที) 

สบู่น า้ผึง้ผสม
น า้มะขามเปียก 

(นาที) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
น า้คัน้มะละกอ

สุก 
(นาที) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
น า้คัน้ว่านหาง

จระเข้ 
(นาที) 

1 
2 
3 

75 
78 
75 

71 
72 
72 

90 
95 
92 

69 
65 
70 

65 
65 
63 

66 
65 
68 

เฉลีย่* 76.00c 71.66b 92.33d 68.00ab 64.33a 66.33a   
หมายเหตุ – ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแถวแสดงคา่ความแตกตา่งกนัของข้อมลูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ  95 

จากตาราง 2.  ผลการศึกษา ระยะเวลาในการแข็งตัว (นาที)ของสบู่ล้างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้  และนํา้ผึง้ผสม
สมนุไพร  5  ชนิด  พบว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการแข็งตัวของสบู่ มีความแตกต่างกนัของข้อมลูอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดย สบูน่ํา้ผึง้ผสมนํา้คัน้มะละกอสกุ มีการแข็งตวัเร็วที่สดุ 
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ตาราง 3.  แสดงคณุสมบตัิทางด้านกายภาพ (ความคงทนของสบูเ่มื่อสมัผสักบันํา้ /ชัว่โมง) ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้
และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด 

 
ซ า้ 

สบู่ 
น า้ผึง้ 
(ชั่วโมง) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
ขมิน้ผง 
(ชั่วโมง) 

สบู่น า้ผึง้ ผสม 
เปลือกมงัคุด

ผง 
(ชั่วโมง) 

สบู่น า้ผึง้ผสมน า้
มะขามเปียก 
(ชั่วโมง) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
น า้คัน้ 

มะละกอสุก 
(ชั่วโมง) 

สบู่น า้ผึง้ผสม 
น า้คัน้ว่าน
หางจระเข้ 
(ชั่วโมง) 

1 
2 
3 

18.3 
18.0 
19.3 

17.2 
17.1 
18.0 

15,4 
15.3 
16.3 

16.2 
17.2 
16.2 

17.2 
17.2 
18.0 

18.0 
17.4 
18.1 

เฉลีย่* 18.53c 17.43bc 15.66a 16.53ab 17.50ab 17.83bc 
หมายเหตุ – ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแถวแสดงคา่ความแตกตา่งกนัของข้อมลูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ  95 
 จากตาราง 3  ผลการศกึษาทางด้านกายภาพ(ความคงทนของสบูเ่มื่อสมัผสักบันํา้ /ชัว่โมง) ของสบูล้่างหน้าที่ได้
จานํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร 5  ชนิด  พบวา่ คา่เฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัของข้อมลูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยสบูน่ํา้ผึง้ไมผ่สมสมนุไพรมีความคงทนมากที่สดุ 
 
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์สบู่ ล้างหน้าที่ได้จากน า้ผึง้และน า้ผึง้ผสมสมุนไพร  5  
ชนิด 
ตาราง 4.  แสดงระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้สบูท่ี่มีตอ่ผลติภณัฑ์สบูล้่างหน้าจากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด 

ชนิดสบู่ 
 

ความพึงพอใจ 
สบู่น า้ผึง้ 

สบู่น า้ผึง้
ผสมขมิน้ผง 

สบู่น า้ผึง้
ผสมเปลือก
มังคุดผง 

สบู่น า้ผึง้
ผสมน า้

มะขามเปียก 

สบู่น า้ผึง้
ผสมน า้คัน้
มะละกอสุก 

สบู่น า้ผึง้
ผสมน า้คัน้
ว่านหาง
จระเข้ 

เฉล่ีย 

1. ส ี
2. สวยใส 
3. สมํ่าเส
มอ 
4. คงทน 
5. ฟอง 
6. กลิน่ 
7. ความ
ปลอดภยั 
8. ลดจดุ
ดา่งดํา 
9.ความชุม่ชืน้ 

4.75 
4.60 
4.60 
3.95 
4.30 
3.80 
4.75 
3.45 
4.25 

3.95 
3.85 
4.05 
3.80 
4.15 
3.75 
4.75 
3.45 
4.30 

3.40 
3.20 
3.85 
3.40 
4.00 
3.75 
4.75 
3.90 
4.00 

4.65 
4.10 
4.10 
3.80 
3.90 
3.95 
4.75 
3.55 
4.45 

4.70 
4.70 
4.70 
3.80 
4.10 
3.80 
4.85 
3.40 
4.25 

4.70 
4.75 
4.50 
3.75 
4.00 
3.85 
4.90 
3.45 
4.40 

4.35 
4.20 
4.30 
3.75 
4.07 
3.81 
4.79 
3.53 
4.27 

เฉลี่ย 4.27 4.00 3.80 4.13 4.26 4.25  
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษาการพฒันาผลติภณัฑ์สบูล้่างหน้าจากนํา้ผึง้ โดยมีสว่นผสมสมนุไพร  5  ชนิด  สรุปผลการศึกษาได้ 

ดงันี ้
ผลการศกึษาคณุสมบตัิทางด้านเคมี ความเป็นกรด-ดา่ง ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  

ชนิด ได้ผลการวิจยัดงันี ้
1). ความเป็นกรด- ดา่งของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด  มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  โดยสบูน่ํา้ผึง้ผสมเปลอืกมงัคดุผง  มีคา่เฉลีย่ความเป็นกรด-ดา่ง น้อยที่สดุ 
 2). ผลการศึกษาคุณสมบตัิทางด้านกายภาพของสบู่ล้างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร 5 ชนิด ได้

ผลการวิจยัดงันี ้
  2.1)  ระยะเวลาในการแข็งตัว(นาที)ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้  และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  ชนิด  มีความ

แตกตา่งกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  โดยสบูน่ํา้ผึง้ผสมนํา้คัน้มะละกอสกุ ใช้ระยะเวลาในการแข็งตวัน้อยที่สดุ 
2.2)  ความคงทนของสบูเ่มื่อสมัผสักบันํา้ (ชัว่โมง) ของสบูล้่างหน้าที่ได้จากนํา้ผึง้และนํา้ผึง้ผสมสมนุไพร  5  

ชนิด  มีความแตกตา่งกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  โดยสบูท่ี่มีนํา้ผึง้ไมผ่สมสมนุไพร มีความคงทนมากที่สดุ คือละลายนํา้
ช้าที่สดุ 

3).  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าจากนํา้ผึง้ และนํา้ผึง้ผสม
สมนุไพร 5 ชนิด พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่สี อยูใ่นระดบัมาก, ความสวยใส อยูใ่นระดบัพอใจมาก, ความ
สมํ่าเสมอของเนือ้สบู่ อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก, ความคงทนของเนือ้สบู่ขณะฟอก อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก, ฟอง
ของสบู ่อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก, กลิน่ของสบู ่อยูใ่นระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก, ความปลอดภยัในการใช้
ของสบู่ อยู่ในระดบัมากที่สดุ, ความสามารถในการลดจุดด่างดําและทําให้ผิวหน้าขาว อยู่ในระดบัมาก และ ความรู้สึก
ด้านการทําให้ผิวชุ่มชืน้ อยูใ่นระดบัมาก และเมื่อมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ ใช้เปรียบเทียบกบัสบู่ชนิดพบว่าผู้ ใช้มี
ความพงึพอใจกบัสบูท่ี่นํามาให้ทดสอบมากกวา่ทัง้ในด้านสี,ความสวยใส, ความปลอดภยั, การทําให้หน้าขาว และการทํา
ให้ผิวชุ่มชืน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความเป็นกรด- ดา่งของสบูน่ํา้ผึง้ผสมเปลอืกมงัคดุผง ดีที่สดุ คือ มีค่าความเป็นกรด –ด่าง เหมาะกบัผิวคนมาก
ที่สดุ สาํหรับระยะเวลาในการแข็งตวัสบู่ สบู่นํา้ผึง้ผสมนํา้คัน้มะละกอสกุ แข็งตวัเร็วที่สดุ   ด้านสว่นสบู่ผสมนํา้ผึง้ ละลาย
นํา้ช้ากว่าสบู่ผสมสมนุไพรชนิดอื่นๆ  ทางด้านความพึงพอใจของผู้ ใช้ทัง้ 9 ด้าน ผู้ ใช้มีความพึงพอใจต่อสบู่ผสมนํา้ผึง้
มากกวา่สบูผ่สมสมนุไพรชนิดอื่นๆ 
 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถผลติผลติภณัฑ์ใหมจ่ากนํา้ผึง้ และสมนุไพรในรูปของสบูล้่างหน้า โดยผู้ใช้ให้
ความพงึพอใจเพิ่มมากขึน้ สมควรท่ีจะนําชนิดของนํา้ผึง้เพิ่มเติม เช่น นํา้ผึง้จากชนัโรง และควรจะเพิ่มสมนุไพรชนดิตา่งๆ
ให้หลากหลายเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้อตัราหรือสดัสว่นท่ีเหมาะสมของสว่นผสมแตล่ะชนิดตอ่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
ความนิยมของตลาดหรือลกูค้า 
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การประหยดัพลังงานไฟฟ้าในส่วนของการท าอากาศร้อนส าหรับเคร่ืองอบลมร้อน 
Electrical Energy Saving of Heating Air for Hot Air Dryer 

 
สกุลตลา วรรณปะเข1 , กฤษฎากร บุดดาจันทร์2 , ศิระษา เจ็งสุขสวสัดิ์3 

Sakultala Wannapakhe1 , Khridsadakhon Booddachan2 , Sirasa Jengsooksawat3 
 

บทคดัย่อ 
 

ปัจจุบนัการอบแห้งผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรถือได้ว่าเป็นกรรมวิธีที่นิยมใช้ในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ทางการ
เกษตรแต่ในการอบแห้งโดยใช้เคร่ืองอบลมร้อนก็มีการใช้พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองอบลมร้อนมากซึ่งโดยปกติทัว่ไปแล้ว
เคร่ืองอบลมร้อนที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ฮีทเตอร์ในการทําอากาศให้ร้อนซึ่งถือได้ว่าเป็นสว่นที่ใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นปริมาณ
มากส่วนหนึ่งในการอบแห้งโดยใช้เคร่ืองอบลมร้อนทัว่ไป ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงประยุกต์ใช้ท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบที่
ติดตัง้วาล์วกันกลบัมาช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในส่วนของการทําอากาศร้อน ท่อความร้อนแบบสัน่ วงรอบที่
ติดตัง้วาล์วกนักลบัทําจากทอ่ทองแดงแบบคาปิลลารีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2 mm อณุหภมูิที่ใช้ในการทดสอบ 
90 oC และที่ความเร็วลม 0.5 m/s , 1.0 m/s และ 1.5 m/s พบว่าเคร่ืองอบลมร้อนที่ติดตัง้ท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบที่
ติดตัง้วาล์วกนักลบัสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 46.18 % , 25.55 % และ 12.66 %  ที่ความเร็วลม 0.5 , 1.0 และ 
1.5 m/s ตามลาํดบั   
ค าส าคัญ   ทอ่ความร้อน , เคร่ืองอบลมร้อน , เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อน , ทอ่ความร้อนแบบสัน่ 

 
ABSTRACT 

 
Nowadays, agricultural product drying is demonstrative process for keeping agricultural product 

nevertheless more energy is used for drying process by using hot air dryer. The electrical energy using of the 
normal electrical hot air dryer is used heater for air heating. The electrical energy is more using in the air 
heating section by heater of normal hot air dryer, therefore; closed-loop oscillating heat pipe (CLOHP/CV) was 
applied for saving electrical energy in the air heating section. CLOHP/CV made from capillary copper tube 
with inner diameter of 2 mm. The temperature of air for testing was 90 oC and the air velocity was 0.5 m/s, 1.0 
m/s and 1.5 m/s. It was found that the hot air dryer with CLOHP/CV can save energy more than the normal hot 
air dryer of 46.18, 25.55 and 12.66% at hot air velocity of 0.5, 1.0 and 1.5 m/s., respectively. 
KEYWORDS:  Heat Pipe, Hot Air Dryer, Heat Exchanger, Oscillating Heat Pipe 
 
_______________________ 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายประเภท และหลายประเภทมีการผลิตเพื่อการ

ส่งออก  ดังนัน้ จึงต้องมีการถนอมอาหารซึ่งการอบแห้งก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กับผลิตผลทางการเกษตร แต่
กระบวนการอบแห้งนัน้ถึงแม้วา่จะมีข้อดีหลายด้านแตก็่มีข้อเสยีในเร่ืองของการใช้พลงังาน โดยเฉพาะถ้าเป็นเคร่ืองอบลม
ร้อนที่อบที่อณุหภมูิสงูมกัจะต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในการอุ่นอากาศให้ได้อณุหภมูิตามที่กําหนด  โดยการอุ่นอากาศนีโ้ดย
สว่นใหญ่จะใช้ฮีทเตอร์ในการอุน่อากาศซึง่สิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก ดงันัน้หากเราสามารถอุน่อากาศกอ่นที่
จะผา่นฮีทเตอร์ก็จะเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า  

ทอ่ความร้อน (heat pipe) เป็นอปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนท่ีมีคา่การนําความร้อนสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบค่า
การนําความร้อนของท่อความร้อนกับโลหะทองแดงที่มีมิติเท่ากันแล้ว ค่าความร้อนก็จะสงูกว่าถึง 300 เท่า (ประดิษฐ์ 
เทอดทลู, 2536) ที่เป็นเช่นนีก็้เนื่องจากท่อความร้อนทํางานโดยอาศยัความร้อนแฝง ในการระเหยและควบแน่นของสาร
ทํางานซึ่งสารทํางานที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสารที่ใช้กบัเคร่ืองทําความเย็น เช่น R123, R134a, นํา้, เอทานอล, แอมโมเนีย 
ฯลฯ โดยชนิดของสารทํางานที่เลือกใช้ก็จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการนําไปประยกุต์ใช้งาน ซึ่งปัจจุบนันัน้ท่อความร้อนได้ถูก
พฒันาและมีหลากหลายประเภทซึ่งท่อความร้อนที่ใช้ในงานวิจยันีเ้ลือกใช้ท่อความร้อนแบบสัน่ซึ่งถือเป็นท่อความร้อน
ชนิดใหมท่ี่มีการสง่ถ่ายความร้อนท่ีแตกตา่งจากท่อความร้อนแบบธรรมดา คือ การเกิดแท่งฟองไอและของเหลวในท่อจะ
ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่แบบสัน่ของของไหลทํางานซึ่งเกิดขึน้ด้วยตวัเอง (Self excited Oscillating) โดยเกิดขึน้จากแรงขบั
ของคลืน่แรงดนัท่ีไมแ่นน่อนอยา่งรุนแรงสาเหตมุาจากการเดือดแบบฟองและการควบแนน่ของสารภายในท่อสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ชนิดหลกั ๆ คือ    ท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบ ท่อความร้อนแบบสัน่ปลายปิด และท่อความร้อนแบบสัน่
ปลายปิดแบบมีวาล์วกนักลบั และจากทอ่ความร้อนแบบสัน่ทัง้ 3 ชนิดนีไ้ด้มีการศกึษาถึงคณุลกัษณะการถ่ายเทความร้อน 
(Rittidech, S., 2007) พบว่าท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบัเป็นท่อความร้อนที่สามารถสง่ถ่ายความ
ร้อนได้ดีกว่าท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบและแบบสัน่ปลายปิด นอกจากนัน้ยงัได้มีนกัวิจยัที่ได้ทําการทดลองประยกุต์ใช้
ท่อความร้อนมาช่วยในการลดความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศในระบบอบแห้งคือ Meena,  P. ในปี 2007 เช่นกนั ได้ศึกษา
เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบ เคร่ืองอุน่อากาศที่ใช้ท่อความร้อนแบบสัน่วงรอบติดตัง้วาล์วกนักลบัสําหรับลดความชืน้
สมัพทัธ์ในระบบอบแห้ง พบวา่สามารถนําเคร่ืองอุน่อากาศที่ใช้ทอ่ความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบัสาํหรับลด
ความชืน้สมัพทัธ์ในระบบอบแห้ง สามารถลดความชืน้สมัพทัธ์และเพิ่มอณุหภมูิของอากาศในระบบอบแห้งได้    
 ดังนัน้จากเหตุผลข้างต้นสําหรับงานวิจัยนีจ้ึงได้เลือกใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตัง้ วาล์วกันกลับ
ประยกุต์ใช้กบัเคร่ืองอบลมร้อนเพื่อช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นการทําอากาศร้อนของเคร่ืองอบลมร้อน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ศกึษาถึงการประยกุต์ใช้ทอ่ความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบัเพื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นการ
ทําอากาศร้อนของเคร่ืองอบลมร้อน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ทําการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบลมร้อนเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบ ดงัภาพท่ี 2 โดยเคร่ืองอบลมร้อนท่ี
ยงัไมไ่ด้ตดิตัง้เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อนแบบทอ่ความร้อน CLOHP/CV ทดสอบวดัคา่การใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นของ
ฮีทเตอร์ หลงัจากนัน้ติดตัง้เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อนแบบทอ่ความร้อน CLOHP/CV ซึง่ CLOHP/CV ทําจากทอ่ทองแดง
คาปิลลาร่ีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางภายใน 2 mm จํานวนโค้งเลีย้ว 40 โค้งเลีย้ว และติดตัง้วาล์วกนักลบั 2 ตวั สารทํางานท่ี
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ใช้คือนํา้ โดยเติมเข้าไปในทอ่ 50% โดยปริมาตรรวมของทอ่ CLOHP/CV หลงัจากสร้างเคร่ืองอบลมร้อนท่ีติดตัง้ทอ่ 
CLOHP/CV เรียบร้อยแล้วก็ทาํการทดสอบเพื่อหาคา่การใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นของฮีทเตอร์ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้คือ 
อณุหภมูิที่ใช้ในการทดสอบคือ 90 oC วดัคา่อณุหภมูิโดยใช้เคร่ืองวดัอณุหภมูิ รุ่น testo 177-t4  v01.10  สายวดัทีใ่ช้คือ
สายเทอร์โมคปัเปิล้ Type K ความเร็วของอากาศร้อนท่ีใช้คือ 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s โดยเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัความเร็ว
ของอากาศร้อนท่ีใช้คือ เคร่ืองวดัความเร็วลมรุ่น testo 425 ในการวดัคา่การใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นของฮีทเตอร์วดัได้จาก
การบนัทกึเวลารวมที่ฮีทเตอร์ทํางานตัง้แตเ่ร่ิมเปิดเคร่ืองอบลมร้อนโดยใช้เวลาทดสอบ 2 ชัว่โมง โดยวสัดทุีใ่ช้ในการ
ทดสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นของฮีทเตอร์คือวสัดพุรุนขนาดพืน้ท่ีโดยรวม 16 m2 นอกจากนัน้เมื่อมกีารจา่ย
กระแสไฟเข้าสูฮี่ทเตอร์ให้ทาํการวดักระแสไฟฟ้าและคา่ความตา่งศกัย์ทางไฟฟ้าโดยคลปิแอมป์มเิตอร์ที่ใช้ของฮีทเตอร์
ทัง้หมดเพื่อนําไปใช้ในวิเคราะห์หาคา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็น kW.hr โดยใช้ความสมัพนัธ์ 
 กําลงัไฟฟ้า (วตัต์)    = ความตา่งศกัย์ (โวลต์)  x กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 
 พลงังานไฟฟ้า (กิโลวตัต์.ชัว่โมง)  = กําลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต์) x เวลา (ชัว่โมง) 
 ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังานไฟฟ้า (%) = [(พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ของเคร่ืองอบลมร้อนท่ีไมไ่ด้ติดตัง้ทอ่  
      CLOHP/CV ” พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ของเคร่ืองอบลมร้อนท่ีตดิตัง้ทอ่  
      CLOHP/CV) x 100%] / พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ของเคร่ืองอบลม 
      ร้อนท่ีไมไ่ด้ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ทอ่ความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบั (CLOHP/CV) 
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   (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 2 เคร่ืองอบลมร้อน ก.) ที่ไมไ่ด้ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV  ข.) ที่ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงทิศทางการไหลของอากาศร้อนผา่นเคร่ืองอบลมร้อนท่ีติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV 
 

โบวเวอร์
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ภาพท่ี 4 แสดงทิศทางการไหลของอากาศร้อนผา่นเคร่ืองอบลมร้อนท่ีไมไ่ด้ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV 
 
 

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 แสดงการประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าในการอบแห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเร็วลม 
(m/s) 

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ในการทดสอบ
ของเคร่ืองอบลมร้อนท่ีไมไ่ด้

ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV (kW.hr) 

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ในการ
ทดสอบของเคร่ืองอบลมร้อนท่ี
ติดตัง้ทอ่ CLOHP/CV (kW.hr) 

ประสทิธิภาพการ
ประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า (%) 
0.5 7.630 4.106 46.18 

1.0 8.523 6.345 25.55 
1.5 13.299 11.6151 12.66 

โบวเวอร์
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อภปิรายผลการวิจัย 
งานวิจยันีไ้ด้ศึกษาถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของการทําอากาศให้ร้อนของเคร่ืองอบลมร้อน

โดยทําการทดสอบที่อณุหภมูิ 90 องศาเซลเซียส และที่ความเร็วลม 0.5 m/s , 1.0 m/s และ 1.5 m/s พบว่าเมื่อติดตัง้ท่อ
ความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบัสามารถช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ โดยพบว่าที่ความเร็วลม 0.5 m/s 
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 46.18 % , ที่ความเร็วลม 1.0 m/s สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 25.55 % และที่
ความเร็วลม 1.5 m/s สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 12.66 %  เนื่องจากที่ความเร็วลมตํ่าท่อความร้อน CLOHP/CV 
สามารถถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศได้ดีกวา่ที่ความเร็วลมสงูและที่ความเร็วลมตํ่าอากาศที่ผา่นฮีทเตอร์ได้รับการถา่ยเท
ความร้อนจากฮีทเตอร์ได้ดีกวา่ที่ความเร็วลมสงู ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Meena, P. (2007) โดยพบวา่ที่ความเร็วลม
ตํ่าทอ่ CLOHP/CV สามารถถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศได้ดีกวา่ที่ความเร็วลมที่สงูกวา่ ดงันัน้จึงสง่ผลให้ฮีทเตอร์ทํางาน
น้อยลง ทําให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัฮีทเตอร์น้อยกวา่ที่ความเร็วลมสงู ดงัตารางที่ 1  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยนีไ้ด้ทําการศึกษาการประหยัดพลงังานไฟฟ้าโดยทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วลม 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s พบวา่เมื่อติดตัง้ทอ่ความร้อนแบบสัน่วงรอบที่ติดตัง้วาล์วกนักลบัสามารถช่วยลดการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าได้ จากผลการทดสอบจะพบวา่ความเร็วลมมีผลต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าในสว่นของการทําอากาศให้ร้อน 
โดยพบวา่ที่ความเร็วตํ่าสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้มากกวา่ที่ความเร็วลมสงู 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
  งานวิจยันีส้ามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้กบังานด้านการถนอมพืชผลทางการเกษตรโดยใช้วิธีอบแบบลมร้อน โดย
จะสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าในสว่นของการทําอากาศให้ร้อน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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อิทธิพลของปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยชวีภาพ  และปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรีย์+ชีวภาพ) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของสับปะรดพันธ์ุตราดสีทอง 

The Influence of the Chemical Fertilizer, Biological Fertilizer and Mixed Fertilizer (Chemical+ Organic + 
Biological Fertilizer) on Growth and Yield of the Hybrid Trat Golden Pineapple 

  
พีรพงษ์ ครองธรรม1  พิชัย สราญรมย์2  และวริศชนม์ นิลนนท์3 

Peerapong  Klongtam1  Pichai Saranrom2 and Waritchon Ninlaon 3  
 

บทคดัย่อ 
 
 อิทธิพลของปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยชีวภาพ  และปุ๋ ยผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ) ที่มีตอ่การเจริญเติบโตและผลผลติของ
สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองมีวตัถปุระสงค์ คือ  1) เพื่อศกึษาอิทธิพลของปุ๋ ย ที่มีผลตอ่การเจริญเติบโต ด้านความกว้างของ
ทรงพุม่ และจํานวนใบตอ่ต้น ในแตล่ะ  ช่วงอาย ุคือ อาย ุ 3  , 5  และ 7  เดือน  2) เพื่อศกึษาอทิธิพลของปุ๋ ย ที่มีผลตอ่
นํา้หนกัผลสด โดยดําเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เร่ิมต้นปลกูเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทําการเก็บเก่ียวผลผลติในเดือน สงิหาคม พ.ศ. 2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) จํานวน  5 ซํา้ โดยแต่ละปัจจยัของปุ๋ ยทัง้  6  ปัจจยั คือ 1.ไมใ่ช้ปุ๋ ยชนิดใดๆ(กลุม่ควบคมุ = 
control) 2.ปุ๋ ยชีวภาพโดยเชือ้จลุนิทรีย์ 3.ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั 4.ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ 5.ปุ๋ ยเคม ี  และ 6.ปุ๋ ย
ผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ) เก็บข้อมลูทางด้านความกว้างของทรงพุม่และจํานวนใบ/ต้นเมื่อครบ 3, 5 และ 7 เดือน รวมทัง้
นํา้หนกัผลสดเมื่อผลมีอายคุรบ 135 วนั  
 จากการศกึษาพบวา่ชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยเคมจีะมคีวามกว้างของทรงพุม่มากที่สดุ  รองลงมาในชว่งระยะ 3 เดือน, 5 
เดือน  คือ การให้ปุ๋ ยเคมีผสมอินทรีย์, ในช่วงระยะ 7 เดือน คือ ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั และชดุทดลองที่มีความกว้างของ
ทรงพุม่น้อยที่สดุ คือชดุทดลองทีไ่มใ่ช้ปุ๋ ยชนิดใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ) ซึง่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สาํหรับ
การศกึษาการเจริญเติบโตทางด้านจํานวนใบ/ต้นในช่วงอาย ุ 3, 5 และ 7  เดือน พบวา่ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมี  สาํหรับ
การศกึษานํา้หนกัผลสดของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองเมื่ออายคุรบ 135 วนั พบวา่ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั
จะทําให้ผลสบัปะรดมีนํา้หนกัมากที่สดุ รองลงมาคือชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยเคมี และชดุทดลองที่มีนํา้หนกัผลสดน้อยที่สดุ คือ
ชดุทดลองที่ไมใ่ห้ปุ๋ ยสตูรใดๆ เลย(กลุม่ควบคมุ)  ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันัน้จากการศกึษานีส้รุป
ได้วา่ในการผลติสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองควรมกีารให้ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกัเนื่องจากทําให้ผลผลติของสบัปะรดพนัธุ์
ตราดสทีองมีนํา้หนกัผลสดมากสดุและยงัเป็นการประหยดัคา่ใช้จา่ยมากกวา่ปุ๋ ยเคมีเพราะต้นทนุการผลติที่ให้ปุ๋ ยเคมีนัน้
สงูมากกวา่การให้ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั 

   
ค าส าคัญ   สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง, ความกว้างของทรงพุม่, จํานวนใบตอ่ต้น, นํา้หนกัผลสด 
 
_____________________________ 
1   นกัศกึษา ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2   รศ.ดร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3 ผศ.ดร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ABSTRACT 
 

The influence of the chemical fertilizer, biological fertilizer  and mixed fertilizer (chemical+ organic + 
biological fertilizer), on growth and yield of the hybrid trat golden pineapple was done faculty of agricultural 
technogy. Rambhaibarni Rajabhat University from July 2009 up to August 2010.The of objective was set as 
following 1) The influence of fertilizer on growth of the hybrid trat golden pineapple as width of leaves canopy, 
and number of leaves/stem 2) The influence of fertilizer on yield as fresh weigh of fruit. The experiment was 
laid out by Completely Randomized Design (CRD) with 5 replications. The treatment composed of 6 kind of 
fertilizer as following 1.Control 2. Biological fertilizer  by Effective Microorganism 3. Biological fertilizer  by 
fermented fish 4. Biological fertilizer  by natural agriculture formulation 5. Chemical fertilizer 6. Mixed fertilizer 
(chemical+ organic + biological fertilizer).The collected data were collect on growth (width of leaves , and 
number of leaves/stem) on 3, 5 and 7 month and yield (fresh weigh of fruit after 135 day from treat with 
flowering procedures.)  
 The result conveyed that the growth of pineapple on the width of leaves canopy at 3, 5 and 7 month 
were statistical significant as following, the chemical fertilizer and mixed fertilizer (chemical+ organic + 
biological fertilizer) and biological fertilizer  by fermented fish were given the first and second on the width of 
leaves canopy and number of leaves/stem respectively. The lowest leaves canopy and number of leaves/stem 
respectively was showed under control application. The yield as fresh weigh of pineapple fruit were statistical 
significant as following, the biological fertilizer  by fermented fish and chemical fertilizer were given the first 
and second on fresh weigh of pineapple fruit respectively. The lowest fresh weigh was showed under control 
application. The application of biological fertilizer  by fermented fish was given not only highest yield but also 
lower investment.  
KEY WORD: The hybrid trat golden pineapple, The width of pineapple leaves canopy, The number of 
pineapple leaves/stem, The yield of pineapple as fresh weigh of fruit 

 
บทน า 

ประเทศไทยสง่ออกผลติภณัฑ์สบัปะรดแปรรูปเป็นอนัดบัหนึง่ของโลกด้วยมลูคา่การสง่ออกมากกวา่  2  หมื่น
ล้านบาทติดตอ่กนัมาเป็นเวลานานกวา่ 15  ปีโดยมีสว่นแบง่การตลาด    ร้อยละ  35 (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2549) 

ประเทศไทยมีการปลกูสบัปะรดกนัมากมายเพื่อการบริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยสบัปะรดที่ปลกู
แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ สง่โรงงานเพื่อแปรรูป ได้แก่พนัธุ์   ปัตตาเวยี สาํหรับพนัธุ์ที่ใช้รับประทานผลสดได้แก่  1.ภแูล 2.
ศรีราชา      3.ภเูก็ต 4. อินทรชิต และ 5.ตราดสทีอง ซึง่สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง (จินดารัฐ  วีระวฒุิ, 2541) มจีดุเดน่คือ  
ปลกูง่าย ทนทานตอ่โรคและแมลงรวมทัง้สภาพแวดล้อมตา่งๆ ได้ดีมีความต้องการทางตลาดสงูจนได้รับการยอมรับให้เป็น
ผลไม้ประจําจงัหวดัตราดอกีชนิดหนึง่นอกเหนือจากพชืเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เช่น ระกํา ยางพารา ปาล์มนํา้มนั เป็นต้น ซึง่
สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง สามารถเก็บผลได้ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะเดน่ทางด้านผลที่ใหญ่  รสชาติหอม
หวาน  กรอบ  สามารถบริโภคได้หมดทัง้เนือ้และแกนใน   อีกทัง้ยงัขยายพนัธุ์   ได้ง่าย  เพราะแตกหนอ่ได้มาก  สามารถ
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ขึน้ได้ดีในสภาพภมูิประเทศและดินในจงัหวดัตราด (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราด, 2549)  และยงัมีคณุประโยชน์ทางด้าน
ยารักษาโรคด้วยซึง่มีปรากฏในตาํรายาไทย (กรมป่าไม้, 2530, พิชยั สราญรมย์, 2552) ซึง่ในขณะนีท้างจงัหวดัได้มีการ
ผลกัดนัด้านการสง่ออกของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองและยงัมีการสง่เสริม พฒันาให้มีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้เพื่อที่จะให้
สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองของจงัหวดัตราดนัน้ได้ก้าวไปสูต่ลาดโลกตอ่ไปในอนาคตแตปั่ญหาที่สาํคญัทางด้านการผลตินัน้
ก็คือต้นทนุการผลติที่สงูโดยเฉพาะราคาปุ๋ ยเคมีทีม่ีราคาสงูมากจงึทําให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทนุและเลกิปลกู
จึงทําให้ผลผลติที่ออกสูต่ลาดลดน้อยลงด้วยจากปัญหาดงักลา่วจงึจําเป็นท่ีจะต้องมกีารจดัการด้านการปลกูที่ยงัคงรอการ
พฒันาทางด้านการให้ปุ๋ ยซึง่ปัจจบุนัมีทัง้ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยสตูรผสมตา่งๆสมควรท่ีจะมกีารศกึษาหาข้อมลูเพื่อ
ปลกู  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศกึษาอิทธิพลของปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยอินทรีย์  และปุ๋ ยเคมีผสมปุ๋ ยอนิทรีย์ ท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตของต้น 

สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง โดยศกึษาความกว้างของทรงพุม่ และจํานวนใบตอ่ต้น  
2.เพื่อศกึษาอิทธิพลของปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยอินทรีย์  และปุ๋ ยเคมีผสมปุ๋ ยอนิทรีย์ ท่ีมีผลตอ่นํา้หนกัผลสดเมือ่อาย ุ            

ครบ 135  วนั ของผลสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.สถานท่ีดาํเนินการทดลองทีค่ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบรีุ  
ทางด้านการบนัทกึ  ข้อมลูและกระบวนการทดลองตา่งๆ โดยดําเนินการปลกูในแปลง หมูท่ี่ 1 ตําบลทา่โสม อําเภอเขาสมิง          
จงัหวดัตราด  

2.ระยะเวลาดาํเนินการทดลอง 
  เร่ิมปลกูสบัปะรด เดือนกรกฎาคม 2552 และเก็บเก่ียวเดือน สงิหาคม 2553 
 3.แผนการทดลอง 

3.1 วางแผนการทดลองแบบ   Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํา้  
3.2 ปัจจยัที่ใช้ในการทดลองคือ 1.ไมใ่ช้ปุ๋ ยชนิดใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ) 2.ปุ๋ ยอินทรีย์โดยเชือ้จลุนิทรีย์ 

(ปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ) 3.ปุ๋ ยอินทรีย์โดยนํา้สกดัชีวภาพจากปลาหมกั 4.ปุ๋ ยอินทรีย์โดยสตูรธรรมชาติ (ปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ) 5.ปุ๋ ยเคมี                
(สตูร 13-13-21 และสตูร 15-15-15 ผสมกบัปุ๋ ยสตูร  46-0-0 อตัรา1: 1,สตูร 15-15-15  และสตูร 15-15-15:21-0-0 อตัรา
1: 1)  และ 6.ปุ๋ ยเคมีผสมอินทรีย์(สตูรบํารุง, สตูรฟืน้ฟแูละสตูรสะสมอาหาร เทา่กบั  9-3-0+5-3-5+3-9-9+3-9-9)   

3.3 นําข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้  F ” test  หาคา่เฉลีย่  คา่วาเรียนซ์   และทดสอบความ
แตกตา่งของ   คา่เฉลีย่ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่โดยวิธี    Least   Significant  Difference  (LSD)  และทําการวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติโดย ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป                                            
         4.ข้อมลูที่ศกึษา  
         4.1 ศกึษาการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุม่โดยทาํการวดัความกว้างของทรงพุม่และการ
นบัจํานวนใบตอ่ต้นในชว่งอาย ุ3, 5 และ 7 เดือน 
                              4.2 ศกึษานํา้หนกัผลผลติทางด้านนํา้หนกัผลสดเมื่อครบ 135 วนั   
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ผลการทดลอง 
ผลการทดองทางด้านการเจริญเติบโตประกอบด้วยความกว้างทรงพุม่และจํานวนใบตอ่ต้น ได้ผลสรุปดงันี ้  
1.ความกว้างของทรงพุม่ เมื่อได้รับปุ๋ ยทัง้ 6 ชนิด  
 

ตาราง  1.  แสดงคา่เฉลีย่ความกว้างของทรงพุม่ของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองในชว่งระยะ 3  เดอืน 5 เดือน และ  7 เดือน      
ที่ได้รับปุ๋ ยทัง้ 6 ชนิด 
 

อายุของ
สับปะรด 
(เดอืน) 

ไม่ใช้ปุ๋ยชนิด
ใดๆเลย(กลุ่ม

ควบคุม) 
(ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพ
โดย 

เชือ้จุลนิทรีย์ 
(ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพจาก
ปลาหมกั 
(ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพโดย
สูตรธรรมชาต ิ

(ซม.) 

ปุ๋ยเคม ี
(ซม.) 

ปุ๋ยผสม (เคม+ี
อินทรีย์+

ชีวภาพ) (ซม.) 

3 
5 
7 

50.40a 
90.08A 
115.46a 

55.22bc 
92.04AB 
119.08bc 

56.52bc 
96.38C 
122.14d 

53.22ab 
94.00BC 
118.58b 

57.32c 
100.84D 
124.04e 

56.82bc 
99.90D  
120.08c  

หมายเหตุ – คา่เฉลีย่ในแตล่ะช่วงอายขุองสบัปะรดที่มตีวัอกัษรกํากบัอกัษรใดอกัษรหนึง่ที่เหมอืนกนัแสดงวา่ไมแ่ตกตา่ง
กนัทางสถิติ  คา่เฉลีย่ที่มีตวัอกัษรกํากบัไมม่ตีวัใดตวัหนึง่ทีเ่หมือนกนัแสดงวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 

 
จากตาราง 1.  พบวา่ความกว้างของทรงพุม่ของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง ในช่วงระยะ 3, 5 เดือน และ 7 เดือน         

ชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยเคมมีีคา่เฉลีย่ความกว้างของทรงพุม่สงูที่สดุ รองลงมา ในชว่งระยะ 3  เดือน  5 เดือน  คือ การให้ปุ๋ ยเคมี
ผสมอินทรีย์, และในช่วงระยะ 7 เดือน คือ ปุ๋ ยอินทรีย์โดยนํา้สกดัชีวภาพจากปลาหมกั และชดุทดลองที่มีความกว้างของ
ทรงพุม่น้อยที่สดุ คือชดุทดลองทีไ่มใ่ช้ปุ๋ ยชนิดใดๆ เลย(กลุม่ควบคมุ)  ซึง่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ลาํดบั
คา่เฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยชีวภาพโดย
เชือ้จลุนิทรีย์,    ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ) มีคา่เฉลีย่ 57.32, 56.82, 56.52, 
55.22, 53.22  และ50.40 ซม. ตามลาํดบั สาํหรับในชว่งอาย ุ5 เดอืน ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ย
ผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ, ปุ๋ ยชีวภาพโดยเชือ้จลุนิทรีย์ และไม่
ใช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย     (กลุม่ควบคมุ) มีคา่เฉลีย่ 100.84, 99.9, 96.38, 94.00, 92.04 และ 90.08 ซม. ตามลาํดบั ในชว่ง
อาย ุ7  เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญั ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย  คือ  ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ย
ผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพโดยเชือ้จลุนิทรีย์, ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย (กลุม่
ควบคมุ) มคีา่เฉลีย่ 124.04, 122.14, 120.08, 119.08, 118.58 และ 115.46 ซม. ตามลาํดบั  
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2.จํานวนใบตอ่ต้น เมื่อได้รับปุ๋ ยทัง้6 ชนิด  
ตาราง 2.  แสดงคา่เฉลีย่จํานวนใบตอ่ต้นของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองในชว่งระยะ 3  เดือน  5 เดอืน และ  7 เดือน   
ที่ได้รับปุ๋ ยทัง้ 6 ชนิด 
 

อายุของ
สับปะรด 
(เดอืน) 

ไม่ใช้ปุ๋ย
ชนิดใดๆ
เลย(กลุ่ม
ควบคุม) 
 (ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพ
โดย 

เชือ้จุลนิทรีย์ 
(ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพจากปลา
หมัก 
(ซม.) 

ปุ๋ยชีวภาพ
โดยสูตร
ธรรมชาติ 
(ซม.) 

ปุ๋ยเคม ี
(ซม.) 

ปุ๋ยผสม (เคม+ี
อินทรีย์+

ชีวภาพ) (ซม.) 

3 
5 
7 

31.60a 
46.00A 
58.20a 

33.00a 
48.00B 
60.60b 

35.80b 
53.40C 
68.20c 

32.80a 
48.00B 
61.60b 

37.40b 

58.00D 

72.20d 

33.40a   
53.00C 
68.00c 

หมายเหตุ – คา่เฉลีย่ในแตล่ะช่วงอายขุองสบัปะรดที่มตีวัอกัษรกํากบัอกัษรใดอกัษรหนึง่ที่เหมอืนกนัแสดงวา่ไมแ่ตกตา่ง
กนัทางสถิติ  คา่เฉลีย่ที่มีตวัอกัษรกํากบัไมม่ตีวัใดตวัหนึง่ทีเ่หมือนกนัแสดงวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 

จากตาราง 2  พบวา่ จํานวนใบตอ่ต้นของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองในชว่งระยะ 3, 5 เดือน และ 7 เดือนนัน้ชดุ
ทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมมีีการเพิ่มจํานวนใบได้สงูที่สดุ รองลงมา คือ ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยปุ๋ ยอินทรีย์โดยนํา้สกดัชีวภาพจากปลา
หมกั และชดุทดลองที่มีจํานวนใบตอ่ต้นน้อยที่สดุ คือ ชดุทดลองที่ไมใ่ห้ปุ๋ ยชนิดใดๆ เลย(กลุม่ควบคมุ)  ซึง่มีความแตกตา่ง
กนัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยผสม (เคม+ีอินทรีย์+
ชีวภาพ),          ปุ๋ ยชีวภาพโดยเชือ้จลุนิทรีย์, ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ)    มี
คา่เฉลีย่ 37.40, 35.75, 33.40, 33.00, 32.80  และ31.60  ใบตามลาํดบั สาํหรับในชว่งอาย ุ5  เดือน ลาํดบัคา่เฉลีย่จาก
มากไปหาน้อย  ปุ๋ ยเคมี,      ปุ๋ ยชีวภาพชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพโดย
เชือ้จลุนิทรีย์, ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ)  มีคา่เฉลีย่ 58.00, 53.40, 53.00, 
48.00, 48.00 และ 46.00ใบ  ตามลาํดบั ในช่วงอาย ุ7  เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหา
น้อย  คือ ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยผสม   (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ, ปุ๋ ยชีวภาพ
โดยเชือ้จลุนิทรีย์, และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ)  มีคา่เฉลีย่  72.20, 68.20, 68.00, 61.60, 60.60 และ 58.20 ใบ
ตามลาํดบั  
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3.ผลผลติของสบัปะรดทางด้านนํา้หนกัผลสดเมื่อได้รับปุ๋ ยทัง้6 ชนดิ  
ตาราง 3.  แสดงนํา้หนกัผลสดของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองเมื่ออายคุรบ 135 วนั หลงัจากการบงัคบัดอก ที่ได้รับปุ๋ ยทัง้  
6 ชนิด 
 

 
ซ า้ 

ไม่ใช้ปุ๋ย 
ชนิดใดๆเลย 
(กลุ่มควบคุม) 

(กรัม) 

ปุ๋ยชีวภาพ
โดย 

เชือ้จุลนิทรีย์ 
(กรัม) 

ปุ๋ยชีวภาพจาก
ปลาหมกั 
(กรัม) 

ปุ๋ยชีวภาพโดย
สูตรธรรมชาต ิ

(กรัม) 

ปุ๋ยเคม ี
(กรัม) 

ปุ๋ยผสม  
(เคม+ีอินทรีย์+
ชีวภาพ) (กรัม) 

1 
2 
3 
4 
5 
รวม 

994.62 
796.78 
1224.18 
1090.98 
1063.19 
5169.75 

1314.98 
1192.66 
1072.58 
948.39 
1321.09 
5849.70 

1661.63 
1439.29 
1485.55 
1398.14 
1498.50 
7483.11 

1592.50 
1311.54 
1401.11 
1179.07 
1184.61 
6668.83 

1298.26 
1371.66 
1476.90 
1539.60 
1552.29 
7238.71 

1309.05 
1163.30 
1447.69 
1257.31 
1355.54 
6532.39 

เฉลีย่* 1033.95a 1169.94ab 1496.62c 1333.77bc 1447.74c 1306.48bc 
หมายเหตุ – คา่เฉลีย่ในแตล่ะช่วงอายขุองสบัปะรดที่มตีวัอกัษรกํากบัอกัษรใดอกัษรหนึง่ที่เหมอืนกนัแสดงวา่ไมแ่ตกตา่ง
กนัทางสถิติ  คา่เฉลีย่ที่มีตวัอกัษรกํากบัไมม่ตีวัใดตวัหนึง่ทีเ่หมือนกนัแสดงวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 
 
 จากตาราง  3  พบวา่ นํา้หนกัผลสดของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองเมื่ออายคุรบ 135 วนั ชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยอินทรีย์
โดยนํา้สกดัชีวภาพจากปลาหมกั มีคา่เฉลีย่ของนํา้หนกัผลสดสงูที่สดุ รองลงมา คือ ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมี และชดุทดลอง
ที่ให้นํา้หนกัผลสดน้อยที่สดุ คือ ชดุทดลองที่ไมใ่ห้ปุ๋ ยชนิดใดๆ เลย(กลุม่ควบคมุ)   ซึง่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  ลาํดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย  คือ ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั, ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยชีวภาพโดยสตูรธรรมชาติ,   ปุ๋ ยผสม 
(เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ), ปุ๋ ยชีวภาพโดยเชือ้จลุนิทรีย์, และไมใ่ช้ปุ๋ ยสตูรใดๆเลย(กลุม่ควบคมุ) มีคา่เฉลีย่ 1496.62, 
1447.74, 1333.77, 1306.48,1169.94     และ 1033.95 กรัม ตามลาํดบั  
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศกึษาการเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ คือ ความกว้างของทรงพุม่, จํานวนใบตอ่ต้น  และผลผลติ 
ทางด้านนํา้หนกัผลสดเมื่ออาย ุ135 วนั ของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 1)   ผลการศกึษา ความกว้างของทรงพุม่ของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง ในช่วงระยะ 3   เดือน  5  เดือน  และ  7 
เดือน พบวา่ สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองที่ให้ปุ๋ ยเคมี มกีารเจริญเตบิโตดีที่สดุในทกุช่วงอายทุีม่ีการวดัผลทัง้นีเ้นื่องจาก   มี
ความกว้างของทรงพุม่มากกวา่การให้ปุ๋ ยชนิดอื่นๆ  
 2)  ผลการศกึษาการนบัจํานวนใบตอ่ต้นของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองในชว่งระยะ 3 เดือน  5 เดือน และ 7 เดือน 
พบวา่ สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองที่ให้ปุ๋ ยเคมี มีจํานวนใบมากที่สดุในทกุชว่งอายทุี่มกีารวดัผล คือ มีจํานวนใบมากกวา่การ
ให้ปุ๋ ยชนดิอื่นๆ  
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 3)  ผลการศกึษาการชัง่นํา้หนกัของผลสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองเมื่อครบ 135 วนั พบวา่ สบัปะรดพนัธุ์ตราดสี
ทองที่ให้ปุ๋ ยอินทรีย์โดยนํา้สกดัชีวภาพจากปลาหมกั มีนํา้หนกัผลสดเฉลีย่สงูที่สดุ คือ มีนํา้หนกัตอ่ผลสดสงูกวา่การให้ปุ๋ ย
ชนิดอื่นๆ  

 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการอิทธิพลของปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยชีวภาพ  และปุ๋ ยผสม (เคม+ีอินทรีย์+ชีวภาพ) ที่มีผลตอ่การเจริญเติบโตและ
ผลผลติของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง สรุปได้วา่ ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมเีพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสี
ทองนัน้ทําให้มีความกว้างของทรงพุม่มากที่สดุชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยชนิดอื่นๆ รองลงมา คือ ชดุทดลองที่มีความกว้างของทรง
พุม่น้อยที่สดุ คือชดุทดลองที่ไมใ่ช้ปุ๋ ยชนิดใดๆ เลย (กลุม่ควบคมุ)   
 การศกึษาการเจริญเติบโตทางด้านจํานวนใบตอ่ต้นของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง พบวา่ ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมมีี
การเพิม่จํานวนใบได้สงูที่สดุ รองลงมา คือ ชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยชีวภาพจากปลาหมกั และชดุทดลองที่มีจํานวนใบตอ่ต้นน้อย
ที่สดุ  คือ ชดุทดลองที่ไมใ่ห้ปุ๋ ยชนิดใดๆ เลย (กลุม่ควบคมุ)    
 การศกึษานํา้หนกัผลสดของสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีองเมื่ออายคุรบ 135 วนั พบวา่ ชดุทดลองทีใ่ห้ปุ๋ ยชีวภาพจาก 
ปลาหมกั มีคา่เฉลีย่ของนํา้หนกัผลสดสงูที่สดุ รองลงมา คือ ชดุทดลองที่ให้ปุ๋ ยเคมี และชดุทดลองที่ให้นํา้หนกัผลสดน้อย
ที่สดุ คือ ชดุทดลองที่ไมใ่ห้ปุ๋ ยชนดิใดๆ เลย (กลุม่ควบคมุ)   
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถนาํผลการวจิยัไปใช้ในการผลติสบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การนําปุ๋ ยจากปลา
หมกั เพราะให้ผลผลติและการเจริญเติบโตดีเทา่กบัปุ๋ ยเคมี แตต้่นทนุของปุ๋ ยอินทรีย์ถกูกวา่โดยผลผลติยงัมีคณุภาพตรง
ตามความต้องการของตลาด 
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The Effects of Animal Manures on Capsaicinoids Content in E-san Hot Pepper Cultivars 
(Capsicum annuum. and C. frutescense ) 

 
Pattana Pasorn1 Uthai WiChai2 Reamjit Suttisokshueak3 

 
ABSTRACT 

 
 Hot pepper is one of the main ingredients of various foods in many Asian countries, particularly E-san 
and Thai food. We aimed to select the most suitable E-san hot pepper for organic farming system. We tested 
the effects of three animal manures on the capsaicinoids content produced from different cultivars of hot 
pepper. The tested animal manures including cattle manure, chicken manure, pig manure and a controlled 
set (no fertilizer). The results showed that the pig manure provided the highest yield and facilitated the highest 
capsaicinoids content compared to other manures. The most suitable cultivars of hot pepper for this organic 
farming system were Capsicum annuum cv. Khao and C. frutescense cv. Som. This study can be applied to 
the other sites of organic farming system to improve both quality and quantity of the E-san hot pepper 
production. 
KEYWORDS:  Capsaicinoids Content, E-san Hot  Pepper, Organic Farming System, Plant Selection 

 
1. INTRODUCTION  

Hot pepper is one of the biggest products in the world markets, particularly the ones contain 
oleoresin oil which provides capsaicinoids and volatile oil (Zewdie and Bosland, 2000). Furthermore, Hot 
pepper is a very important part of food and drug industries (Jin et al., 2008).  Approximately 4,000 tons of 
Oleoresin oil has been demanded in the world market (Nair, 2005).  The melting point of Capsaicinoids is 
approximately 63-65 degrees Celsius, and boiling point at 210-220 °C. Capsaicinoids contains various 
derivatives e.g. capsaicin (CAP) (69%), dihydrocapsaicin (DH) (22%), nordihydrocapsaicin (NDH) (7%) and 
other derivatives which provide spicy test in hot pepper (Zewdie and Bosland, 2001, Zewdie and Bosland, 
2000)   

There are two processes in capsaicinoids synthesis including fatty acid metabolism and 
phenylpropanoid pathway (Prasad et al., 2006).  Capsaicin is a major alkaloid provides pungency which only 
produced in Capsicum fruits (Walsh et al., 2001). It is biosynthesized by capsaicin synthase (CS) through the 
condensation of vanillylamine, a phenyl propanoid pathway intermediate, and fatty acid moieties in placental 
tissues of Capsicum fruits (Iwai et al., 1978; Prasad et al. 2006).  The concentration of capsaicin in hot pepper 
is influenced by both genetic and environmental components as well as biochemical processes, soil nutrients, 
moisture, temperature, pH, and humidity were reported to influence the capsaicinoids content (Bosland, 
1996).  For example, N and P contents were negatively correlated with capsaicinoids content (Johnson and 
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Decoteau, 1996).  Furthermore, soil moisture directly influences the products of photosynthesis and 
consequently affects the capsaicin and dihydrocapsaicin concentrations (Sung et al. 2005).   

Healthy eating trends have been considered worldwide during the recent decades resulting in rapid 
growth of organics food market. The global market for organic food has been predicted to increase by 53.6% 
from 2007-2012 (approximately 71 billion US dollars (Commerce Intelligence of MOC : CIM, 2008).  

In Thailand, there are at least 35,317 ha of hot pepper plantation areas and produce about 
353,922.46 tons. The most common hot pepper being consumed and planted in E-san area (Northeast of 
Thailand) are the local varieties that never been improved under breeding programs (S. Techawongstien, 
unpubl. data). The characteristics of these local hot peppers are unique favor and odor, with relatively high 
pungency level (50,000-100,000 SHU) which depends on environmental factors, e.g. weather, soil moisture, 
and soil nutrients (Sung et al. 2005). Not only in European countries and America, the consumption of hot 
peppers in Thailand has also increased. Thus, investigating the cropping systems is needed to improve both 
quantitative and qualitative organic farming systems. We aimed to improve the production of local hot 
peppers by selecting the suitable varieties that provide the highest pungency level to fulfill the market 
demands which will increase the product value and improve the local ways of life and sustainable farming 
systems. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Plant materials 

The study was conducted in Sungmek subdistrict, Kantaraluk district, Si saket province during January-
May 2010 after rice harvesting season. E-san hot peppers were grown under the Split-plot Design with three 
replicates of main experimental plots. The four main plots were prepared with different animal manures as 
pre-planting: 1) controlled plot (no manure applied), 2) cattle manure applied (12.5 kg/10 m2), 3) chicken 
manure applied (12.5 kg/10 m2), 4) pig manure applied (12.5 kg/10 m2). The sub-plots including hot peppers 
a variety wasCapsicum frutescens (Khao variety), and three varieties of C. annuum  which are Som, Hua Rue, 
and Jinda varieties. Each experimenting sub-plot was 2 x 5 m and the spaces between individuals were 60 x 
30 cm.  Then, we applied additional animal manures in five times simultaneously. Firstly, 40 g of cattle manure 
5 days after the seedlings were transplanted into the plots (approximately 2.2 tons/ha), then the combination 
of three animal manures at the ratio of 1:1:1 (a total of 6 km/10 m2 of the mixed manures) were applied at other 
four successive times when the first application was the beginning of flowering of the first crop and the three 
other successive applications were after each harvesting. The hot peppers from four harvesting times were 
mixed as one sample, totaling 48 samples.   
2.2 Capsaicinoids analysis 

Capsaicinoids analysis was conducted to determine two main components including capsaicin, 
dihydrocapsaicin, and total capsaicinoids as well as pungency (Scollvil Heat Unit; SHU) following Collin et al. 
(1995) using the HPLC (Agilent 1100 series HPLC) column vertisep UPS C-18 HPLC 4.6x250 mm, 5µm .  The 
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mobile phase was a mixture of acetonitrile : DI water : acitic acid (500:500:1), at the 1.2 mL/min flow rate.  The 
capsaicin and dihydrocapsaicin were identified and quantified using standard of both Fluka : 76320 (8-
methyl-N-vanillyl-6-nonenamide) and dihydrocapsaicin Fluka : 37274.  The standard curves were prepared 
using serial dilution of 0, 25, 50, 100, 150, 200 ppm. 

Capsaicinoids content (ppm) was calculated following the American spice trade Association: (ASTA, 
1985) as  [[peak area of capsaicin + (0.82)*(peak area of dihydrocapsaicin)]*(ppm standard)*(ml 
acetonitrile)]/[(total peak area of capsaicin standard)(g sample)]. Then the ppm contents were reversed to 
mg/g (w/w): [ppm capsaicinoids * ml acetonitrile)]/1000 ml.  
2.3 Data analyses  

 The data were analyzed using the Statistix v.8 package. The Capsaicinoids contents of all 
experimented hot peppers were tested using ANOVA for a split-plot design and the multiple comparison was 
analyzed using LSD.  
 
3. RESULTS 
 The results showed that the hot peppers in the plot that applied pig manure in soil preparation gave 
the significant higher level of capsaicinoids contents (Capsaicin, Dihydrocapsaicin, Nordihydrocapsaicin, and 
Capsaicinods) compared to the other manures and the control (Table 1).  Khao variety of Capsicum annuum 
provided the highest capsaicinoids content and significantly higher than the other three varieties (Table 2).  
Capsaicinoids contents were lowest in the Huarua and Jinda varieties of C. annuum which were not 
significantly different (Table 2).  
 
4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

To improve the capsaicinoids content (pungency level), pig manure is the most appropriate fertilizer 
in this organic farming systems in E-san soil.  One possible explaination is that it contains the high content of 
P (3.46%) which is three times higher than the P content in chicken manure (Table 3). P is important for 
facilitating flower and fruiting production of most vascular plants.  The optimal P content in the soil will 
suppress the N absorption in the plants during the fruit setting period. In fact, N usually reduces 
capsaicinoids content because N stimulates the peroxidase enzyme activity. Consequently, it changes 
capsaicinoids into other intermediate compounds during senescence (Contreras-Padilla and Yahia,1998, 
Bajaj et al., 1979)   

Our results suggest that the most suitable hot pepper is the Khao variety of Capsicum annuum which 
is the local variety that showed the best response to the application of animal manure in the organic farming 
system. The other alternative is the Som variety (C. frutesens) which showed the relatively high pungency 
level.   
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Table 1. The means of capsaicinoids contents of four hot peppers varieties in different animal manures under 
the  organic farming system at Kantharalak district, Sisaket province during January-May 2010. 

Manure Capsaicin 
(mg/g) 

Dihydrocapsaicin 
(mg/g) 

Nordihydrocapsaicin 
(mg/g) 

Capsaicinods 
(mg/g) 

Pungency 
(SHU) 

Control 2.4009 b1 2.1087 b 0.3012 b 4.8197 b 77599 b 
Cattle  2.5607 b 2.2407 b 0.3231 b 5.1213 b 82455 b 

Chicken 2.5842 b 2.2611 b 0.3201 b 5.1683 b 83208 b 
Pig  2.9088 a 2.5452 a 0.3636 a 5.8174 a 93661 a 

CV (%) 7.07 7.05 7.01 7.06 7.06 
1 means within the same column followed by the same letter are not significantly different at the α =0.01.  
 
Table 2. The means of capsaicinoids contents of four hot peppers varieties in different animal manures under 
the organic farming system at Kantharalak district, Sisaket province during January-May 2010.  

Hot 
pepper 
variety 

Capsaicin1 
(mg/g) 

Dihydrocapsaicin 
(mg/g) 

Nordihydrocapsaicin 
(mg/g) 

Capsaicinods 
(mg/g) 

pungency 
(SHU) 

Jinda 2.0214 c 1.7688 c 0.2527 c 4.0428 c 65088 c 
Khao 3.4933 a 3.0569 a 0.4367 a 6.9867 a 112487 a 

Huarua 2.1812 c 1.9084 c 0.2726 c 4.3622 c 70232 c 
Som 2.7667 b 2.4216 b 0.3460 b 5.5351 b 89116 b 

CV (%) 7.43 7.43 7.42 7.43 7.43 
1 means within the same column followed by the same letter are not significantly different at the α = 0.01. 
 
Table 3.  Reported N P K percentages contained in the animal manures.  
Manure type N (%) P (%) K  (%) References 
chicken 3.73 1.73 0.14 Han et al. (2002) 
 1.80 0.48 0.29 Li et al. (2006) 
 3.39 1.69 2.03 Tiquia and Tam (2000) 
 1.60 1.80 2.00 Apply from Erv (2003) 
 2.65 2.69 1.85 Nareelak  (2005). 
 2.63 1.68 1.26 mean 
cow 1.35 0.9 3.0 Apply from Erv (2003) 
 1.33 1.45 3.85 Sommer and Hutchings (2001) 
 1.63 0.63 3.46 Sommer and Hutchings (2001) 
 1.22 0.21 0.46 Hart et al. (1977) 
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Manure type N (%) P (%) K  (%) References 
 1.73 0.49 0.3 Nareelak  (2005). 
 1.58 0.86 2.05 mean 
pig 4.40 3.70 5.25 Sommer and Hutchings (2001) 
 3.66 0.74 3.62 Sommer and Hutchings (2001) 
 2.36 4.50 0.40 Atiyeh 2001 
 2.20 2.10 1.00 Apply from Erv (2003) 
 2.83 6.25 0.11 Nareelak  (2005). 
 3.09 3.46 2.08 mean 
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Influence of the Nitrogen Sources on ABE Production from Sugarcane Juice 
 

 N. Sasananonth1, C. Satirapipathkul1 * , C. Muangnapoh1, V. Burapatana2 and M. Phisalaphong 1 

 
ABSTRACT   

In order to investigate the effects of organic and inorganic nitrogen sources on the growth of 
Clostridium acetobutylicum ATCC 824 and ABE (acetone, butanol and ethanol) production from sugarcane 
juice, batch bioreactors were used for fermentation process in this study. The experiments were conducted 
under controlled pH equal to 5.0, temperature at 35 oC and sugarcane juice medium at the initial reducing 
sugar concentration of 80 g/L. In comparison between yeast extract and ammonium acetate to be used as a 
single nitrogen source, total solvent obtained from the fermentation were 24.8 and 18.1 g/L, respectively. The 
butanol fermentation could be inhibited by using only ammonium acetate (inorganic nitrogen) as nitrogen 
source in media leading to lower sugar consumption compared with the use of yeast extract (organic 
nitrogen). Conversely, the total solvent, cell growth and solvent production rate could be considerably raised 
when co-nitrogen source (yeast extract/tryptone/ammonium acetate or yeast extract/ammonium acetate) were 
used in complex media. The optimal condition for butanol production was the fermentation by using yeast 
extract and ammonium acetate as co-nitrogen source providing the total solvent 31.2 g/L, cell growth 4.3 g/L 
and solvent production rate 0.31 g/L.h-1. In addition, the ABE production at 13, 13.4 and 4.8 g/L, respectively, 
were also gained. 
KEYWORDS:  Butanol, Nitrogen source, Clostridium, Sugarcane juice, Batch fermentation 

 
INTRODUCTION  

The depletion of global fossil fuels and associated environmental problems are driving the need for 
the alternative forms of energy [1]. Research has been intensified towards production of alternative fuels such 
as ethanol and butanol by fermentation in response to increasing price of gasoline and decreasing of foreign 
oil reserve. Butanol is a superior fuel to ethanol, it has higher energy content than ethanol and it can be added 
to gasoline in high concentration up to nearly 100% of the fuel concentration without a vehicle modification. 
The production of Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) from alternative renewable carbon source attracted great 
attention recently because of its advantages for industrialization. 
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Sugarcane (Saccharum officinarum) is a tropical crop cultivated in various parts of Thailand in order 
to be used for sugar production. Sugarcane juice contains 15-20 % total sugars (90% sucrose and 10% 
glucose or fructose).   High concentration of sugar with many organic nutrients and minerals make it suitable 
for ABE production by fermentation with Clostridium strains.Renewed interest in solvent producing 
fermentations has resulted in the development of defined media for the acetone-butanol fermentation by 
Clostridium acetobutylicum [2-5]. An intensive effort has also been made to define the metabolic and 
physiological effects of various nutrient sources incorporated into the media. These research activities have 
been reviewed [6-9], nitrogen requirements have come under special scrutiny because of their effects on cell 
growth and ultimately on solvent production. Previously, it was indicated that combinations of organic and 
inorganic nitrogen sources in the medium may affect cell growth and solvent production of C. acetobutylicum 
[10]. More studies [11] using defined media have also suggested that combinations of organic and inorganic 
nitrogen sources can affect solvent production by C. acetobutylicum. An earlier study has reported 
Clostridium butyricum ATCC 824 is an efficient ABE producer from sugar cane juice [12]. Objectives of this 
study were to select suitable nitrogen sources for ABE fermentation, including ammonium acetate, yeast 
extract and tryptone. A batch fermentation process was carried out to find out how the nitrogen sources and 
their concentrations affect fermentation performances in terms of total solvent production and solvent 
production rate, bacterial growth and residual substrate. 
 
MATERIALS AND METHODS  
2.1 Inoculum 

Clostridium acetobutylicum ATCC 824 was maintained by weekly transfer in Reinforced Clostridium 
Medium (RCM). Incubation temperature was 35 °C for 2 days and anaerobic conditions were produced and 
maintained using nitrogen gas feeding. Maintenance cultures were heat shocked (80 °C for 10 min) monthly 
to ensure adequate growth and solvent production. Inoculum were prepared by subculturing 2 ml of the 
maintenance culture into 20 ml RCM and incubating at 35 °C for 2 days under anaerobic conditions. This 
subculture was used to inoculate (10% v/v) 6 ml of RCM. Cultures were grown for 48 h under anaerobic 
conditions at 35 °C before transferring into sugarcane juice medium. 
  
2.2 Medium and test condition. 

The basal medium used for the 1L-fermentor was a modification of a previously described medium 
[13]. It consisted of (per liter): KH2PO4, 0.5 g; MgSO4.7H20, 0.3 g and FeSO4.7 H20, 10 mg sterilized (121 °C 
for 15 min). The sugarcane juice was added to autoclave and cooled basal medium. Organic and inorganic 
nitrogen requirements were supplied by yeast extract, tryptone and ammonium acetate at different 
concentrations. Sugarcane juice was prepared separately from the basal medium, sterilized (110 °C for 20 
min) and then added to sterile basal medium in fermentor. The pH of the combined medium before 
inoculation was 5.8 to 6.0. 
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2.3 Batch fermentation. 
Fermentations were routinely performed in 1 L-fermentor with a 700 m1 working volume. The 

fermentor was autoclaved (121°C for 15 min) with basal medium. After filling with sterile sugarcane juice, they 
were warmed to 35 °C and purged of oxygen by bubbling with ultrapure nitrogen for 30 min prior to and after 
inoculation. Fermentor temperature was maintained at 35 °C with an external water bath. All fermentations 
were performed with mixing  at 200 rpm and were stopped after 96 h. Results were recorded at different times 
during the experimental period. 
 
2.4 Analysis. 

The reducing sugar content was analyzed by the 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) method. Solvent and 
acids were analyzed by gas chromatography (Shimadzu model GC 7 AG). Cell concentration was estimated 
by optical density using a predetermined correlation between optical density at 650 nm wavelength and cell 
dry weight. ABE productivity was calculated as ABE produced in g/L of broth divided by the fermentation time 
or the time when fermentation stopped. 
 
RESULTS AND DISCUSSION  

To study the effect of organic and inorganic nitrogen combinations on ABE production by Clostridium 
acetobutylicum ATCC 824, experiments were carried out. For comparison, various parameters were 
calculated for the stationary phase of fermentation. Results of studies on cell growth, solvent production and 
substrate utilization are shown in Table 1. 
 

Cell growth  
Cell growth, as measured by culture absorbance, was the lowest when using ammonium acetate (8 

g/L) as sole nitrogen source (Table 1). Using only yeast extract (6 g/L) in media increased the cell growth 
more 1.9 times compared to using only ammonium acetate (8 g/L). The weight of cells increased with 
increasing yeast extract concentration. Maximum absorbance occurred at the highest yeast extract 
concentration tested (8 g/L) with addition of ammonium acetate (3 g/L) to the media. However, when media 
contained ammonium acetate (3 g/L) and yeast extract (2 g/L), the addition of tryptone (6 g/L) resulted in 
decreased maximum culture absorbance. 
  

Solvent production 
Solvent production was affected by changing the concentration of organic and inorganic nitrogen 

sources. Fermentations in media with only ammonium acetate (8 g/L) had approximately 30% lower total 
solvent production than fermentations in media with only yeast extract (6 g/L) (Table 1). Using yeast extract 
had positive effect on the butanol yield and butanol ratio. The butanol was increased about 1.65 times. The 
combination of yeast extract (8 g/L) and ammonium acetate (3 g/L) resulted in maximum solvent production.  
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Using the combination of yeast extract and ammonium acetate in the medium, butanol concentration was 
approximately equal to using the combination of three nitrogen sources. However, the butanol ratio was 
increased from 2.8 to 6.0. 
Table 1. Solvent production data  for the acetone-butanol-ethanol fermentation performed by Clostridium 
acetobutylicum  ATCC 824 in sugarcane juice media containing  yeast extract, tryptone and ammonium 
acetate 
 

Medium 
Nitrogen conc. 

(g/L) 

Cell 
growth 
(g/L) 

Total 
solvent 
(g/L) 

Solvent conc. (g/L) 
Residual 

substrate (g/L) No. 
Acetone Butanol Ethanol 

1 NH4 acetate 8 1.2 18.1 7.4 5.8 4.9 48.4 
2 yeast extract 6 2.3 24.8 8.3 9.6 6.8 3.9 
3 NH4 acetate 3 

4.3 31.2 13 13.4 4.8 4.3 

 
yeast extract 8 

4 NH4 acetate 3 
1.9 21.8 6.2 13.4 2.2 4.02 

 
yeast extract 2 

 
tryptone   6 

 

 
Fig. 1. Effect of  medium types on solvent production rate during fermentations by Clostridium  
acetobutylicum  ATCC 824  in sugarcane juice medium  no. 1, 2, 3 and 4 
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Examination of the solvent ratio data (Table 1) showed that changing the concentration of three 
nitrogen sources had largely effect on the composition of the total solvent production when the ratio was 
calculated by normalizing the data to give fractions of the total solvent production. Average solvent 
production rate (taken over the time period from inoculation to maximum solvent production) changes were 
noted as both organic and inorganic nitrogen concentrations changed (Fig. 1). The average solvent 
production rate increased from 0.19 g/L h - 1 to 0.24 g/L h - 1 when using yeast extract instead of ammonium 
acetate in media.  The combination of yeast extract and ammonium acetate increased the average solvent 
production rate from 0.24  g/L h - 1  to 0.31 g/L h - 1. The production rate was decreased to   0.21 g/L h” 1 with 
the combination of yeast extract, ammonium acetate and tryptone.  Tryptone concentration appeared to have 
negative effect on the average solvent production rate in media containing the combination of yeast extract 
and ammonium acetate. 

 
Substrate utilization 
Residual reducing sugar was generally detectable after the fermentations were completed. The 

residual concentrations of 48.4, 3.9, 4.3 and 4.02 g/L were found in fermentations with media no. 1, 2, 3 and 
4, respectively.  Residual reducing sugar was approximately 4 g/L in all fermentations with organic nitrogen 
source in the media. These results indicated that the maximum nitrogen requirements appear to be reached 
for the reducing sugar concentration present. The Highest concentration of residual reducing sugar was 
detected in fermentations with media containing ammonium acetate. The inorganic nitrogen source did not 
enhance the sugar uptake of Clostridium acetobutylicum ATCC 824. 
Overall, these results, combined with solvent production and cell growth data indicate that organic nitrogen 
concentrations have significantly positive effect. When the medium contained yeast extract, an additional 
positive effect, possibly caused by the higher concentration of amino acids, may have resulted in the 
observed high reducing sugar uptake and increased solvent production. The solvent production rate, acetone 
concentration and ethanol concentration were reduced although the butanol concentration was not changed 
when addition of tryptone in media. Further research is necessary to identify the precise reason for these 
results.   
 
CONCLUSIONS  

In summary, the above data show that changes in organic nitrogen concentration in the medium will 
affect cell growth, solvent production and possibly the metabolic rate of  
Clostridium acetobutylicum ATCC 824 in batch fermentations. The concentration of inorganic nitrogen could 
affect the solvent production rate of this fermentation when the organic nitrogen source did not restrict growth 
or solvent production. Maximum solvent production rates, cell growth and solvent production were obtained 
with sugarcane juice media containing 8 g/L yeast extract and 3 g/L ammonium acetate. When these 
optimized conditions were used in batch fermentation a total fermentation time of 96 h was achieved using a 
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relatively high butanol concentration (13.4 g/L). The acetone and ethanol concentration may be further 
increased by adjustment ratio of these three nitrogen sources. 
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Effect of Carbon and Nitrogen Sources on Oleaginous Yeast Lipid Production 
 

K. Benjawongsathien1 and C. Satirapipathkul 2* 

 
ABSTRACT 

 
Microbial lipid is an important substrate for biodiesel production, cosmetic product component. The 

efficiency of lipid production by Rhodotorula glutinis cultivated on a glycerol medium was evaluated. Shake-
flask cultivations were conducted under temperature at 30 oC and 200 rpm. The fungi were cultured on media 
containing glycerol and yeast extract or (NH4)2SO4 as basic sources for carbon and nitrogen, respectively. 
Media containing glycerol and yeast extract were the most efficient for yeast lipid production during 8 days of 
culture time. According to the result, Rhodotorula glutinis prefer yeast extracts-containing media than 
(NH4)2SO4-containing media in terms of dry weight, lipid content, and lipid production rate. The optimum 
condition for lipid production is the culture medium with 40 g/L glycerol, 0.2 g/L yeast extract as composition. 
The maximum biomass and lipid concentration was 6.8  and 1.5 g/l, respectively. By lipid production rate 
calculation, lipid production rate was 0.005 g/l/h.  
 
KEYWORD: Oleaginous Yeast, Lipid Production, Glycerol, Nitrogen Source  

 
1.INTRODUCTION 

Microbial lipid production has been interesting in many fields of industries and researches. It was 
researched that microbial lipid exhibit emollient property and become another alternative source for the 
biodiesel production replacing vegetable oils [1]. Microbial lipid can be produced by oleaginous 
microorganisms. These microorganisms including algae, bacteria, mold, and yeast have specific metabolisms 
to accumulate lipid inside their cells in the excess carbon source and limiting nitrogen source condition [2]. 
Oleaginous yeast is a better candidate than others due to many reasons. It grows with higher rate and 
collects larger lipid content. Additionally, this group of organism can utilize carbon nutrient from various 
sources such as glucose, sucrose, glycerol, or waste and agricultural component [3]. Crude glycerol is a 
major component of transesterification by-product from the biodiesel production.  Reduced price of glycerol 
from increasing biodiesel production has become the concern of the glycerol industry. Emily R. Easterling et 
al. found that glycerol can be used as carbon substrate in fermentation for microbial lipid production [4]. 
____________________________________________________ 
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Many different condition factors in lipid production culture of oleaginous yeast are proved in different lipid 
yield. Increase of C: N ratio in culture condition is the most significant factor resulting high lipid content [5-7]. 
Siguo Wua et al. found that phosphate concentration (C: P ratio) has an impact on a lipid accumulation 
regardless of C: N ratio [8]. We found from our previous research that Rhodotorula glutinis culture with 100 g/l 
reducing sugar condition showed the highest lipid yield and lipid production rate [9]. Our research interest is 
further focused on improving lipid yield by altering each culture condition of glycerol including glycerol 
concentration, types of nitrogen sources (yeast extract and (NH4)2SO4), and their concentration to investigate 
which condition produces the highest yield. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Microorganism and media 

 R. glutinis TISTR 5159, obtained from Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 
was used for lipid production. It was maintained on a yeast and malt extract agar slant ( g/L, glucose 10, 
peptone 5, yeast extract 3, malt extract 3 and agar 15) at4 ˚C until used. A plate culture was incubated at 30 
˚C for 24 h. The cell was then transferred to 250 mL flask containing 240 mL of culture medium (g/L, yeast 
extract 10, peptone 10, and dextrose 20). The flasks were incubated at 30 ˚C and 200 rpm for 24 h for seed 
culture. The carbon source used in liquid medium was glycerol with three different concentrations. The culture 
media used in the experiments contained 250 mL of (g/L) yeast extract 1, KH2PO4 1, Na2HPO4 12H2O 1, 
MgSO4.7H2O 0.4, with variation of glycerol and  (NH4)2SO4 concentration. Glycerol is varied in three different 
concentration; 20, 40 and 60 g/L, when (NH4)2SO4 is varied between 0.2 and 0.4 g/L with initial pH 4. The 
strain of R. glutinis is then transferred to 12 test media solution and kept for seven days. 
 
2.2 Biomass and lipid analysis 
           Culture samples were harvested by centrifugation and washed twice with distilled water. The washed 
samples were dried at 105 °C for 20”24 h to a constant weight and the biomass was determined 
gravimetrically. The cellular total lipid was obtained by extraction with chloroform-methanol (2:1, v/v). Lipid 
yield was calculated as g lipid produced per g glucose utilized. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
          To study the effect of organic and inorganic nitrogen combinations on lipid production by R. glutinis, 
experiments were carried out. For comparison, various parameters were calculated for the exponential phase 
of cultivation. Results of studies on cell growth (dry weight), lipid content and lipid production rate are shown. 

 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

115 

 

Dry weight 
The difference of dry weight by the influence of carbon and nitrogen sources with nitrogen concentration 

is shown in the figure 1. Nitrogen concentration of both sources was maintained at 0.2 g/l. The result clearly 
indicated that culture medium containing yeast extract did not exhibit the same graph characteristics as 
(NH4)2SO4, regardless of glycerol concentration. 

Figure 1 showed the relationship among the types of nitrogen (yeast extract and (NH4)2SO4) and different 
amount of glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l) to observe growth rate of the oleaginous yeast. In this 
case, nitrogen concentration of both sources was maintained at 0.2 g/l. It seemed to be two different trends of 
graphs. With the set of (NH4)2SO4 at 20, 40, and 60 g/l of glycerol, the dry weight tended to become stable at 
about 120 h. The approximate value of these two was about 3.1 g/l of biomass. On the other hand, with all 
three glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l) in yeast extract in (NH4)2SO4, they increased until the end 
period. The maximum dry weight was 6.8 g/l at 170 h with 20 g/l of glycerol concentration in yeast extract.  

The graph figure 2 showed the dry weight determination with two types of nitrogen (yeast extract and 
(NH4)2SO4) at 0.4 g/l and different glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l). It indicated using yeast extract 
was better than (NH4)2SO4 at all glycerol concentration in biomass yield. The yeast extract sets seemed to 
exhibit linear relationship of dry weight and time with the highest dry weight yield 6.7 g/l at 40 g/l of glycerol in 
yeast extract. However, in (NH4)2SO4 types, there appeared to be kink at about 80 h. At 60 g/l of glycerol in 
(NH4)2SO4, it almost stayed flatten since hour of 80 with approximate 2.7 g/l of dry weight. It could be inferred 
that R. glutinis stopped to grow at about 80 h.  

From the information given above, yeast extract appeared to be a good nitrogen source containing 
glycerol as a carbon source in the growth phase of R. glutinis. In addition, regardless of nitrogen 
concentration, both 0.2 and 0.4 g/l of yeast extract, dry weight yield showed similar result with 6.8 and 6.7 g/l 
of biomass, respectively 

 
Lipid content 
Figure 3 showed the lipid yield among two types of nitrogen (yeast extract and (NH4)2SO4) at 0.2 g/l and 

different glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l). Of six lines shown, there were two lines that gave the 
different result. With 20 and 60 g/l of glycerol in (NH4)2SO4 , the amount of lipid started to decrease at about 
120 h, whereas using yeast extract showed an increase in lipid content. It was surprising that 40 g/l of 
glycerol in (NH4)2SO4 was not only decreasing, but also rapidly increasing. However, lipid accumulation did 
not rapidly shoot up until 72 h of culture time. The highest lipid yield was 1.5 g/l with 40g/l of glycerol in yeast 
extract. 
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              Figure1: Effect of different glycerol concentration and 0.2 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on dry weight 
of R. glutinis during cultivation 

.                         
  

              Figure2: Effect of different glycerol concentration and 0.4 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on dry weight 
of R. glutinis during cultivation 
 

Figure 4 showed the lipid content among two types of nitrogen (yeast extract and (NH4)2SO4) at 0.4 g/l 
and different glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l). R. glutinis was likely to prefer having yeast extract as 
a nitrogen source for lipid production. It also produced much higher lipid (1.55 g/l) at 40 g/l glycerol in yeast 
extract condition. At 20 g/l of glycerol in (NH4)2SO4, nonetheless, lipid content gradually decreased at 120 h 
with minimum 0.35 g/l.  
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             Figure3:  Effect of different glycerol concentration and 0.2 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on lipid 
content of R. glutinis during cultivation 

 
       Figure4: Effect of different glycerol concentration and 0.4 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on lipid content of 
R. glutinis during cultivation 
 

According to lipid yield on both 0.2 and 0.4 g/l of each nitrogen type concentration, R. glutinis was still to 
like having yeast extract as a nitrogen source regardless of glycerol concentration. The yeast did not definitely 
preferred (NH4)2SO4 with 20 and 60 g/l of glycerol concentration in lipid production. With 40 g/l of glycerol in 
0.2 and 0.4 g/l yeast extract, R. glutinis was able to accumulate lipid the highest (1.5 g/l of the yield in 0.2 g/l 
yeast extract and 1.55 g/l of the yield in 0.2 g/l yeast extract) among all the conditions. 
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Lipid production rate 
The graph on figure 5 showed the lipid production rate between two types of nitrogen (yeast extract and 

(NH4)2SO4) and different glycerol concentration (20, 40, and 60 g/l). At 40 g/l glycerol concentration in yeast 
extract, it seemed to be the best lipid production rate since the rate rose up to about 0.004 g/l h at 24 h, 
continued to stay at the same rate until 120 h, and finally slightly decreased at 170 h. However, the other 
condition such as 20 g/l glycerol in both yeast extract and (NH4)2SO4 reached the highest rate at 72 h and 
rapidly dropped until the end. Note that 60 g/l glycerol in (NH4)2SO4began to obtain the least lipid production 
rate during the short period of time and died out (about 120 h only). 

The graph on figure 6 showed the lipid production rate among two types of nitrogen (yeast extract and 
(NH4)2SO4) and different glycerol concentration (20, 40, 60 g/l). Of six conditions, three sets of yeast extract 
seemed to have higher lipid production rate as a whole. Likewise, among the conditions, lipid production rate 
(highest at about 0.005 g/l h) always increased from the beginning up to the end with 40 g/l glycerol 
concentration in yeast extract; the rest increased and then decreased. 

Observing from these two conditions, lipid production rate appeared to be at best at the condition of 40 
g/l glycerol in 0.2 g/l yeast extract. At this condition, the rate started very early, but 0.4 g/l yeast extract did not 
begin until 24 h. In addition, 0.2 g/l of yeast extract reached its maximum value (0.004 g/l h) at 24 h and stay 
stable almost the entire process despite of the fact that 0.4 g/l yeast extract had the highest lipid rate (0.005 
g/l h). 

The above data show that changes in nitrogen source and concentration in the glycerol media will affect 
cell growth, lipid content and lipid production rate and possibly the metabolic rate of this oleaginous yeast. 
The concentration of organic nitrogen could positively affect the lipid production and growth but the inorganic 
nitrogen had little effect on those parameters. The optimal condition for growth and lipid accumulation of 
Rhodotorula glutinis was 40 g/l glycerol concentration with 0.2 g/l of yeast extract. It seemed that R. glutinis 
likely to prefer intermediate amount (40g/l) of glycerol as a carbon source and low level of yeast extract (0.2 
g/l) as a nitrogen source. When optimizing our condition, the results showed 6.8 g/L biomass, 1.55 g/L lipid 
content, and 0.005 g/L/h lipid production rate.  
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                 Figure5: Effect of different glycerol concentration and 0.2 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on lipid 
production rate of R. glutinis during cultivation 
 

 
         Figure6: Effect of different glycerol concentration and 0.4 g/l yeast extract or (NH4)2SO4 on lipid 
production rate of R. glutinis during cultivation 
 
4. CONCLUSIONS 

       This study demonstrates that oleaginous yeast has capability to utilize glycerol and convert into 
triacylglycerol. To obtain the best lipid yield, the culture condition can be manipulated by altering glycerol 
concentration, nitrogen sources and their concentration. This result is needed as valuable information to the 
larger scale of biodiesel production.  
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Atractylodes Lancea and Its Growth Inhibition Against Pathogenic Bacteria 
 

A.Tangtongbenjasin 1, T. Kaewsomboon 1 and C. Satirapathkul 2* 
 

ABSTRACT 
 

Different solvents of varying polarity: water, methanol, ethanol, acetone and hexane were examined 
and compared their capabilities to extract essential active agents from dried Atractylodes lancea. Water was 
found to be the best among interested solvents for extraction which yields 29.13% of dried herb. Methanol 
and Ethanol attractively yields 16.54% and 13.76% whereas acetone and hexane can extract only 5.98% and 
4.68% of dried herb, respectively. Observation under scanning electron microscope (SEM) of A. lancea 
treated by different solvents indicated the distinct changes of the surface morphology. High polar solvents 
were investigated to dramatically destroy the surface of treated powder meanwhile low polar solvents were 
observed to cause only mild damage to the surface of treated powder. The extracts of A. lancea were also 
evaluated for their antibacterial activities against both gram-negative and gram-positive pathogenic bacteria. 
The antibacterial activity of A. lancea extracts prepared from various solvents was investigated by Disc 
Diffusion method. Compared to all other extracts, the acetone extract was found to exhibit the most significant 
antibacterial activity against all types of bacteria followed by the hexane extract. The methanol and ethanol 
extracts displayed mild inhibition of bacterial growth while the water extract showed no inhibition at all. The 
acetone extracts at different concentrations were then incubated with all interested strains, and the minimum 
inhibitory concentration (MIC) of each type of bacteria was determined. The MIC values of E. coli, B. subtilis 
and S. aureus are 5.00, 2.50 and 1.25 mg ml-1 respectively.  

 
KEYWORDS: Atractylodes lancea, Pathogenic Bacteria, Extraction, Inhibition, Surface Morphology 
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2. INTRODUCTION 

 
Nowadays, the use of synthetic compounds is widely found in daily life; for example, household 

detergents, diet preservatives and medicines. In medical and pharmaceutical field, medicines are normally 
produced from some procedures involving chemicals and unnatural products. They are additionally found to 
have undesired side-effects if patients consume them exceed a secured limit or use them for a long time. 
Therefore, natural products such as traditional herbal medicines are good candidates as an alternative 
solution to replace the use of chemicals. This is because their extracts can exhibit the same properties as 
chemicals. They are also easily found in local plants, quite cheap compared to general synthetic medicines 
and biocompatible to human. In addition, being from nature is more acceptable for human. Many scientific 
studies states that some metabolites such as terpenes, flavonoids and alkaloids which are beneficial to 
biological applications are believed to be accumulated in the parts of some medicinal plants [1]. 

Pathogenic bacteria typically found in food including products from cattle and sea are said to be prime 
causes of many diseases. Acquiring these strains in an amount exceeding the secured limit can result in 
abnormality and probably lead to severe disorders. As a result, a presence of medicines having antibacterial 
property is now popular among people since they are responsible for killing or inhibiting a growth of harmful 
strains.  Particularly, natural extracts capable for antibacterial property can become a significant basis of 
various applications such as food industries, cosmetology, textile industries and alternative medicines.  

Atractylodes lancea (Thumb.) DC (Asteraceae) is widely distributed in Asia. It has long been used as 
crude herbs to treat a lot of diseases such as rheumatic diseases, digestive disorders, night blindness and 
influenza. In addition, A. lancea has been reported that it is used as diuretic and gastric medicines against 
stomachic damage and dyspepsia [2]. In traditional Thai folklore, it has been shown to possess anticancer 
activities in various human cancerous cell lines [3].  

This study was designed to investigate the extraction efficiency of different solvents on A. lancea to 
obtain bioactive molecules. The antibacterial activity against gram-negative and gram-positive strains of these 
solvent extracts was determined via standard methods. Additionally, the selected solvents were observed on 
their effects to the changes of surface morphology under scanning electron microscope. 

 
3. MATERIALS AND METHODS 
 
3.1 Plant materials 

Rhizomes of Atractylodes lancea were purchased from Thai traditional herb shop located in 
Bangkok. The rhizomes were washed by distilled water, sliced, and incubated at 50 oC for 24 hours. All 
samples were physically ground into fine powder. 
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3.2 Isolation of crude extracts 

Five solvents varying in polarity, hexane, acetone, ethanol, methanol and water, were used in the 
extraction process. The herb powder was weighed 5 g and dissolved in 25 ml of different solvents. All the 
mixtures were then carefully kept in a dark place at room temperature for 3 days. The extracts were filtered 
through Whatman filter paper IV to separate the treated powder and supernatants. The solvent was 
evaporated under controlled pressure in a rotary evaporator. The weight of solid remains after evaporation 
completed was recorded to calculate a yield of extraction and immediately dissolved in 10 % dimethyl 
sulfoxide (DMSO, Merck, Germany). The extract solution was stored at 4 oC before use. The concentration of 
each extract solution was calculated and expressed in the unit of milligram of extract per milliliter of solvent 
(mg ml-1). 

 
3.3 Microorganisms and cultures 

Three interested pathogenic bacteria consisting of Escherichia coli, Bacillus subtilis and 
Staphylococcus aureus, obtained from the Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn 
University. The cultures were regularly subcultured in nutrient broth every week and stored at 4 oC before 
using. 

 
3.4 Antibacterial assay 

The antibacterial activity of A. lancea extracts was determined by disc diffusion method. Positive 
control of common antibiotic medicines and negative control of non-antibacterial chemicals were also carried 
out to compare the effects. The experiments were done in three replecations and the average of the clear 
zone was noted. 

 
3.5 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

MICs of the extracts were found out by the broth dilution method using a serial dilution of extract 
solutions. The MIC values were implied as the lowest concentration which can exhibit the growth inhibition of 
bacteria. The experiments were performed in three replications. 

 
3.6 Morphological observations of herb powder 

A. lancea powder before and after treated with solvents were incubated at 50 oC to eliminate water 
content. After that, all the powder was observed with scanning electron microscope (SEM). The images of 
powder before and after extraction were investigated morphological change, which implied the extraction 
efficiency of each solvent. 

 
3.7 Data analysis 
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 Data was analysed using statistical analysis method: ANOVA (MINITAB® Release 14) with α = 0.05. 
4. RESULTS AND DISCUSSION 
 
4.1 Effects of selected solvents to yields of extracts 

The extracting capability of five solvents varying in polarity on A. lancea was determined. The 
percentage yields of extracts from 10 g of dried A. lancea were 29.12 % using water, 16.54 % using 
methanol, 13.76 % using ethanol, 5.80 % using acetone and 4.68 % using hexane as shown in Fig. 1. The 
results obviously indicated that increasing in polarity of solvents can yield higher extracts. From the results, 
water was the best solvent for extraction on A. lancea followed by ethanol and methanol whereas the desired 
extracts were scarcely gained from both acetone and hexane. 
3.2 Antibacterial activity of A. lancea extracts from different solvents 

The antibacterial activity of A. lancea extracts from various solvents was studied on three interested 
strains: E. coli, B. subtilis and S. aureus, and the average results were shown in Table 1. The data obtained in 
the set of three replicates was analyzed separately for each type of strain. Statistical analysis showed that all 
data the correlations (r2) calculated for all three organisms were all in excess of 0.962 with p-value < 0.05. The 
results of Disc Diffusion method were shown in Fig. 2. Acetone extract displayed an outstanding antibacterial 
activity against E. coli, B. subtilis and S. aureus. Hexane extract showed an excellent activity though lower 
than acetone extract against E. coli, B. subtilis and S. aureus. Both methanol and ethanol extracts performed 
a moderate antibacterial activity, but ethanol seemed to exhibit a little bit better. Methanol extract 
demonstrated an inhibitory activity against E. coli, B. subtilis and S. aureus. Similarly, Ethanol extract was 
found to be active against E. coli, B. subtilis and S. aureus. Despite of its maximum yield, water extract had 
no capability to inhibit the growth of any strain, giving away a zero clear zone. From the results, low polarity 
solvents distinctly performed better inhibitory effects to the strains than high polarity ones. Most of the extracts 
exhibited the competent potential to inhibit the growth of all strains except water extract which could not kill 
any bacteria at all. This implied that bioactive molecules showing an inhibitory effect against pathogenic 
bacteria should have low polar nature since they were generally dissolved in acetone and hexane. In addition, 
all the extracts were found to have higher antibacterial activity against gram-negative bacteria, which is E. 
coli, than gram-positive bacteria, which are B. subtilis and S. aureus. 
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Figure 1. Percentage yield of 10 g dried            Figure 2. Antibacterial activity of the extracts                                                                                                                               
powder after extraction with 50 ml of water,     using disc diffusion method grown on nutrient 
 methanol, ethanol, acetone and hexane.            agar medium. 

Naturally, gram-negative strains have a protective layer called lipopolysaccharide (LPS) surrounding 
their membrane. This layer acts as a well-organized frontier that prevents the strains from external damages, 
so they are able to survive in an extreme environment [4]. However, the previous study [5] indicated that 
growth and oxygen consumption of gram-negative bacteria such as E. coli are commonly inhibited by short 
chain fatty acids. A removal or a defect of LPS portion leads to a malfunction of LPS itself and the natural 
protection is eventually destroyed. Furthermore, lipophilic fractions found in A. lancea [6] were believed to be 
responsible for the interruption of this ordered structure though the exact mechanism has not been fully 
understood yet. 

 
Table 1. Clearance zones of various extracts from A. lancea on three pathogenic strains:   
E. coli, B. subtilis and S. aureus. 

Solvents 
Diameter of Inhibition zones (mm) ± S.D.a 

E. coli B. subtilis S. aureus 
Hexane 13.17 ± 1.00 11.33 ± 1.26 10.17 ± 0.58 
Acetone 18.17 ± 1.04 13.17 ± 0.76 12.00 ± 0.50 
Ethanol 12.33 ± 0.29 9.17 ± 0.29 11.67 ± 0.58 

Methanol 12.17 ± 0.60 9.33 ± 0.29 9.83 ± 0.76 
Water 0.00 0.00 0.00 

a Mean value of three determinations, each from a different plate  
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4.3 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 
The growth of three strains was observed after the incubation at 37 oC for 24 hours in varied 

concentrations of A. lancea extracts and recorded the relative changes. A presence of bacteria in this 
experiment can be noticed from sediments, an increase in turbidity and bubble formation. Table 2 shows the 
minimum inhibitory concentrations of acetone extracts, having highest antibacterial activity in Disc Diffusion 
test, when treated with three pathogenic bacteria. The acetone extract of A. lancea was able to suppress the 
growth of E. coli at the MIC value of 5.00 mg ml-1 followed by B. subtilis at the MIC value of 2.50 mg ml-1. The 
most sensitive strain in this study is S. aureus which its growth can be effectively inhibited at the MIC value of 
1.25 mg ml-1. 
Table 2. MIC values of acetone extract from A. lancea against three pathogenic strains: E. coli, B. subtilis and 
S. aureus. 

Solvent 
extract 

MIC value of solvent extract (mg ml-1) a 

E. coli B. subtilis S. aureus Positive Control 
Negative 
Control 

20.00 - - - + - 
10.00 - - - + - 
5.00 - - - + - 
2.50 + - - + - 
1.25 + + - + - 
0.63 + + + + - 
0.31 + + + + - 
0.16 + + + + - 
0.08 + + + + - 

a  - Absence of growth, Positive Control: Bacterial suspension and saline; + Presence of growth, Negative 
Control: Extracts and broth 
 
3.4 Observation with scanning electron microscope (SEM) 

The morphological change of A. lancea powder after extraction by various solvents was visualized. 
The SEM micrograph for untreated powder shows normal smooth surface with a small fraction of remnants 
scattering (Fig. 3a). For treated powder with different solvents, the SEM micrographs indicate an 
augmentation in a degree of damage to the surfaces as the polarity of the solvents increases (Fig. 34b-3f). 
The surface of water, the highest polarity solvent, treated powder is found to be intensely destroyed and 
becomes irregular shape. A number of deep and wide holes are observed to appear on the surface, meaning 
that most of tissues were removed. Likewise, smaller pores and rough granules can be seen on the surface of 
both methanol and ethanol extract treated powder. Degraded tissues are obviously found dispersing on entire 
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surface as well. On the contrary to low polar solvents, acetone and hexane are discovered to mildly affect 
morphological change. Both solvents ruin the surface of the powder by a little and some tiny pores are 
present. 

 
5. CONCLUSION 
 

The present investigation convinces that the extracts from A. lancea rhizomes, being utilized as 
traditional medicine in many countries, have an antibacterial activity against both gram-negative and gram-
negative bacteria. Their degree of activity considerably depends on the type of solvents used where low polar 
solvents were observed to give away active molecules. Acetone extract exhibits the excellent growth inhibition 
of all strains followed by hexane extract. On the contrary, methanol and ethanol extracts demonstrate the 
moderate activity whereas no antibacterial property is found in water extract. By these observations, it can be 
concluded that essential molecules performing an ability to kill pathogenic bacteria are hydrophobic because 
they are dissolved well in low polar solvents. 

Despite of the fact that high polar solvents can scarcely pull out the active molecules having 
antibacterial activity, they can effectively extract other active molecules and grant highest yield; for example, 
water, ethanol and methanol. The SEM micrographs of A. lancea powder show the correlated results that 
morphological change is clearly seen when the powder is treated by water. Conversely, low polar solvents 
cause only mild damages to the surface morphology of A. lancea powder and yield the small amount of 
products. 

 

 
    Figure3. SEM micrographs showing morphological change of A. lancea powder before (a) and after 
treated with hexane (b), acetone (c), ethanol (d), methanol (e) and water (f). 
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ภมิูปัญญาท้องถิ่นในระบบแพทย์พืน้บ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญเขมร : 
กรณีศึกษาวัดในจังหวดัศรีสะเกษและ จังหวัดสุรินทร์* 

 
Local Wisdom on Community Health Care for Decelerate Causing Diabetes Mellitus on Mon-Khmer Ethnic 

Group: Case Study Surin’s Temple and Srisaket’s Temple 
 

Assistant Professor Dr. Wasana Kaewla1 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาภมูิปัญญาท้องถ่ินในระบบการแพทย์พืน้บ้านต่อการชะลอการป่วยด้วย
โรคเบาหวานของกลุม่ชาติพนัธุ์มอญเขมร : กรณีศกึษาในจงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัสริุนทร์โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นหา
ภมูิปัญญาด้านการรักษาผู้ ป่วยเบาหวานแบบพืน้บ้านในพืน้ท่ีอีสานใต้  และเพื่ออธิบายบทบาททางสงัคมของพระสงฆ์ใน
การดแูลสขุภาพด้วยองค์ความรู้ในระบบการแพทย์พืน้บ้านกลุม่ชาติพนัธุ์ของสายตระกูลมอญเขมรด้วยกรอบแนวคิดทาง
มานษุยวิทยาการแพทย์ที่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลแบบดัง้เดิมที่มีตอ่ผู้ ป่วยเบาหวานในบริเวณพืน้ที่ของสองจงัหวดั ทํา
การเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุม่ยอ่ย และการแลกเปลีย่นความคิดเห็นอยา่งมีสว่นร่วม   

ผลการศกึษาพบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่ชาวบ้านศรัทธายงัมีความเช่ือในการดแูลสขุภาพตามแนวทางการรักษา
แบบพึ่งพาภมูิปัญญาพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาเบาหวานที่ให้รสขม เปรีย้วและฝาด มาบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้   
รวมทัง้การนําหลกัการของสรรพสิ่งในธรรมชาติมาทําการรักษาผู้ ป่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่างกลมกลืนเป็นสาระ
เดียวกันโดยใช้กรรมวิธีการรักษาแบบพืน้บ้านผสมผสานไปกับหลกัการอธิบายองค์ความรู้ในร่างกายคนโดยเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระบบจกัรวาลภายในร่างกายมนษุย์แบบองค์รวม แสดงให้เห็นวา่ความรู้ในการดแูลสขุภาพที่พระสงฆ์ได้สืบ
ทอดมา เป็นองค์ความรู้ในศาสตร์การแพทย์ตะวนัออกและเป็นภมูิปัญญาของท้องถ่ินซึ่งตรงข้ามกบัรูปแบบการรักษาเชิง
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมยัใหมท่ี่มีระบบการรักษาบําบดัผู้ ป่วยด้วยศาสตร์ทางความคิดแบบการลดสว่น 
 
ค าส าคัญ : ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ระบบแพทย์พืน้บ้าน  โรคเบาหวาน  กลุม่ชาติพนัธุ์ 
 

ABSTRACT 
     This research aims to study local knowledge in medical folk to delay diabetes mellitus on Mon-Khmer 
Ethnic Group : A Case Study in Si Sa Ket and Surin Province, with the aim to search for wisdom knowledge for 
the local treatment of diabetes type in the south-northeast(Esarn tai) area and to explain the social role of 
monks in the health care knowledge in traditional medicine of ethnic groups of Mon Khmer family with the 
conceptual framework of medical anthropology which involved to the traditional medical treatments with 
diabetes patients, in the area of the two provinces. Data was collected by in-depth interviews, The focus 
group and discussion with participation.  
 
________________________________________________________ 

1Public Health Program, Sciences and Technology of Faculty, Surindra Rajabhat University 
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 The results showed that The role of monks villagers believed to have faith in health care, treatment 
guidelines rely on the wisdom herbs used to treat diabetes, to taste bitter. Sour and astringent. To relieve the 
symptoms of diabetes. Including the principles of all things in nature to the patient making understand 
harmony is a material similar using methods of treatment of local combined with the principles described 
knowledge in human bridging relations system, the universe within The human body holistically. Demonstrate 
that knowledge in health care, the monks was derived. A body of knowledge in medical science and the 
wisdom of the East as opposed to local patterns of medical treatment of the modern scientific system of 
treatment therapy for patients with cognitive science to reductionism 
KEYWORDS:   Traditional Knowledge, Traditional medical system, diabetes mellitus, ethnic group  
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช มีอารยธรรมที่งดงามประเทศหนึ่ง แต่ละภาคมีลกัษณะเด่นแตกต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะวฒันธรรมของภาคอีสานที่เน้นไปถึงคุณค่าภูมิปัญญา  ในหลายด้าน ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือภมูิปัญญา
ด้านวฒันธรรมชมุชน ซึง่จดัว่าเป็นอตัลกัษณ์ที่ชีใ้ห้เห็นถึงการมีแนวความคิดในการดํารงอยู่ของชุมชนที่มีการสืบทอดกนั
มาจากรุ่นสูรุ่่น ในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง มขุปาฐะ และการแสดงความรู้สกึที่เป็นภาษาในฐานะที่
ภาษาเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไมไ่ด้ รวมทัง้ความรู้ในการปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาลและงาน
ฝีมือแบบดัง้เดิม (tranditional craft - manship)  เมื่อพิจารณาถึงความเก่ียวพนัของมนษุย์ระหว่างมรดกทางวฒันธรรม 
ทัง้ที่จบัต้องไมไ่ด้และที่จบัต้องได้ ด้วยเง่ือนไขทางกระบวนการโลกาภิวตัน์และการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ที่ชมุชนท่ีไมอ่าจ
หลีกเลี่ยงต่อการมีปฏิสมัพันธ์ใหม่ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก อาจก่อให้เกิดการคุกคามต่อมรด กทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากขาดการค้นหาทรัพยากรที่จะมาคุ้มครองซึง่วา่ด้วยอนสุญัญาเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้  
องค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ  ได้ให้ความสาํคญัตอ่มรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องไมไ่ด้ อนั
ได้แก่ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อเป็นหลกัประกันต่อการพฒันาที่ยั่งยืน ได้มุ่งความสนใจร่วมกันในอนัที่จะ
คุ้มครองทรัพย์สนิทางวฒันธรรมที่จบัต้องไมไ่ด้ของมนษุยชาติ 
 ชมุชนตา่ง ๆ ในภมูิศาสตร์ของประเทศไทยได้ก่อกําเนิดการมีชมุชนในหลากหลายรูปแบบทัง้ชมุชนพืน้เมือง กลุม่ 
ชุมชนต่างได้มีบทบาทหน้าที่ของตนด้านวัฒนธรรมที่เป็นเคร่ืองคํา้จุน ให้สงัคมอยู่รอดได้ หากวิเคราะห์ในมิติของ
นิเวศวิทยาวฒันธรรมชุมชน จะเห็นว่า ชุมชนหมู่บ้านและวดัใน ตําบลต่าง ๆ เช่น อําเภอจอมพระ อําเภอเขวาสินรินทร์ 
จงัหวดัสริุนทร์ เป็นชมุชนท่ีมีประวตัิศาสตร์ที่บนัทกึไว้เป็นตํานานซึง่มีมาคูก่บัชมุชนเมืองสริุนทร์ในสมยัพระยาสริุนทร์ภกัดี
ศรีณรงค์จางวาง และชมุชนเมืองลีงมีภมูิปัญญาท้องถ่ิน ที่อดุมสมบรูณ์อย่างรอบด้าน เช่น ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะ
พืน้บ้าน  ด้านอาหาร-ขนม ด้านการทํามาหากิน ด้านศิลปกรรม ด้านหตัถกรรมพืน้บ้าน ด้านสมนุไพร ด้านจกัสาน เป็นต้น 
และได้มีการสาํรวจรวบรวมไว้ครอบคลมุทัง้ตําบล จํานวน 23 ภมูิปัญญา ได้สะท้อนให้เห็นวา่วดักบัชมุชนมีความเก่ียวข้อง
กนัในมิติของสงัคมวฒันธรรมการแพทย์และวิถีประชาที่ใช้วดัเป็นสถานท่ีจําเป็นสาํหรับทกุช่วงชีวิตที่จะบําบดัทกุข์บาํรุงสขุ
ของชุมชนมาอย่างยาวนาน จากประวตัิศาสตร์ในตํานานการอพยพของกลุ่มชนเพื่อหนีภยัทัง้ภยัธรรมชาติ ภยัจากโรค
ระบาด ไปหาแหลง่ที่อยูใ่หม ่เพื่อสร้างที่อยูใ่หม ่ท่ีเหมาะสม ต่อการดํารงชีพของสมาชิกกลุม่ ผู้นําชุมชน จึงอพยพผู้คนใน
สมยันัน้ ทําให้เกิดภมูิปัญญาผู้ รู้ในการสร้างบ้านเมือง เกิดผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ และเรียกผู้สนัทดัด้านเหลา่นัน้ว่า หมอ
ครู เช่น หมอสตูร หมอยา หมอลํา หมอแคน หมอผี หมอจอดกระดกู หมอเป่า เป็นต้น เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้
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เก่ียวกับภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พืน้บ้าน ด้านสมุนไพร และการบําบัดรักษาเพื่อชะลออาการเจ็บป่ว ยจาก
โรคเบาหวาน  และเพื่อเสริมสร้างบทบาทวฒันธรรมท้องถ่ินโดยนําภมูิปัญญามาจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ให้เกิด
คณุคา่ตอ่สงัคมและเป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อการคุ้มครองวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นยทุธศาสตร์ใหม่ในการพฒันาท้องถ่ินอย่าง
ยัง่ยืน โดยการมองให้เห็นภาพรวมที่เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวม (Holistic) ในมิติทางด้านวฒันธรรมและการแพทย์พืน้บ้านที่
เป็นภูมิปัญญาดัง้เดิมที่มีศกัยภาพและประสบการณ์หลากหลายในการบําบดัรักษาผู้ ป่วยและองค์ความรู้เหลา่นีกํ้าลงั
เลอืนหายไปตามกาลเวลา หากมีการสืบค้นกรรมวิธีการแพทย์พืน้บ้านตลอดจนอตัลกัษณ์และจิตวิญญาณที่มีคณุค่าต่อ
ความศรัทธาและความเช่ือตอ่ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้าน และมีบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์ความรู้ดงักลา่วเป็นทนุทาง
วฒันธรรมที่สืบทอดมาอย่างไม่ขาดสาย และมีความเป็นสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ความตระหนกัใน
ภารกิจด้านการวิจัย เพื่อการพฒันาท้องถ่ินจึงให้ความสําคัญต่อการนําองค์ความรู้จากระบบการแพทย์พืน้บ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีสร้างความเข็มแข็งกบัชมุชนมาปรับให้เข้ากบัคนรุ่นใหม ่และพฒันาเชิงอนรัุกษ์ในรูปแบบการจดัการองค์
ความรู้ในมิติของศนูย์การเรียนรู้สาํหรับหลกัสตูรมานษุยวิทยาการแพทย์พืน้บ้านอีสานใต้ของประเทศไทยให้ชนรุ่นหลงัได้
ศกึษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อสาํรวจและค้นหาองค์ความรู้ภมูิปัญญาในระบบการแพทย์พืน้บ้านด้านสมนุไพรและ บทบาทของพระสงฆ์ใน
การบําบดัเพื่อชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ของกลุม่ชาติพนัธุ์มอญเขมรจงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัสริุนทร์  
 
ขอบเขตของการวิจัยด้านพืน้ที่และบุคคลที่ศึกษา 
    ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศกึษาในสํานกัสงฆ์และวดั 4 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้ ป่วยและผู้มารับบริการโดยถามอาการ
ผู้ ป่วยที่มารับการรักษา ซึ่งสมัพนัธ์กับการป่วยด้วยโรคเบาหวานและได้นําเอาภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พืน้บ้านมาใช้
บําบดัเพื่อชะลอการเจ็บป่วยจากเบาหวาน และความเช่ือด้านสุขภาพของผู้ ป่วยเบาหวานในการแสวงหาทางเลอืกใหม่ใน
บริการสุขภาพ ที่ทางวัดดําเนินการอย่างไม่เป็นทางการในการให้บริการทางสุขภาพ  พืน้ที่ในจงัหวดัศรีสะเกษ ได้แก่ 
วดัล้านขวด อําเภอขนุหาญและวดัสระกําแพงน้อย    สว่นในพืน้ท่ีจงัหวดัสริุนทร์ทําการศกึษาที่วดับ้านแร่ ตําบลแร่ อําเภอ
เขวาสนิรินทร์  และวดับ้านโคกกรม ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จงัหวดัสริุนทร์  ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากผู้ ให้
ข้อมลูหลกัและจากการบอกตอ่แบบลกูโซห่รือสโนว์บอลส์   ผลการศึกษา ในการวิจยัครัง้นีพ้บวา่  ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้าน
พืชสมนุไพรที่ชะลออาการป่วยของ โรคเบาหวานจากพืชสมนุไพรให้ยา เพื่อนํามาจดัเป็นตํารับยา โดยจําแนกตามกรรมวิธี
การปรุงยา  พบวา่  ภมูิปัญญาพืชสมนุไพรให้ยาที่พระสงฆ์นํามาใช้เพื่อการชะลออาการป่วยของโรคเบาหวานในจงัหวดัศรี
สะเกษ พบว่าในชุมชนมีการแสดงออกในแง่บทบาทของการเตรียมยาสตูรของหลวงพ่อหลุ่ย แห่งวดัปราสาทสระกําแพง
น้อย ใช้ต้น เปลอืกต้นไม้แดง และชาวเขมรจงัหวดัสริุนทร์ ท่ีวดัหลวงพอ่สพุฒัน์  วดับ้านแร่ ใช้สว่นทัง้ 5 ของต้นสะเดา เป็น
พืชตวัแรกในการรักษาเบาหวาน  และสตูรหลวงพ่อรอด วดัโคกกรมใช้เปลือกต้นกนัเกรา และต้นกําแพงเจ็ดชัน้ มาตาก
แห้งแล้วต้มดื่มแทนนํา้  พืชที่ให้ยามกัใช้ตวัยาสมนุไพรที่มีรสขม ฝาด จากคําบอกเลา่จากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการนํา
ภมูิปัญญามารักษาแบบชะลออาการป่วย หรือเพื่อบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน มีการนําพืชที่ให้รสขม รสฝาด และรส
เปรีย้ว มาเป็นตํารับยารักษาโรคเบาหวาน 

ภมูิปัญญาอาหารจากพืชให้ยาที่สมัพนัธ์กบัโรคเบาหวานของกลุม่ชาติพนัธุ์มอญเขมรในจงัหวดัศรีสะเกษและ
สริุนทร์นิยมนํา พืชอาหารให้ยา มกัใช้พืชผกัที่ให้รสขมเปรีย้วและฝาดมารับประทานโดยเช่ือว่าจะบรรเทาอาการของ
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โรคเบาหวานได้  แกงไก่ใสม่ดแดง ที่เช่ือวา่การรับประทาน  และการกิน ดีปลาสดๆ ผกัสะเดาลวกต้ม ใช้จิม้นํา้พริก  มีผู้ ให้
ข้อมลูบางราย นํารังมดแดงที่อยู่ตามก่ิงของต้นมะม่วงมาต้ม แล้วดื่มแทนนํา้ การรับประทานผกัรสขม เช่นผกัสะเดาลวก
จิม้นํา้พริก จะช่วยบําบดัโรคเบาหวาน ผู้ ป่วย เบาหวานมีกรรมวิธีการรักษาตนเองด้วยสมนุไพรที่ได้ทดลองด้วยตนเองและ
หมอพืน้บ้านมีองค์ ความรู้ที่สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ ป่วยเบาหวานควบคู่ไปกับแบบแผนการรักษาพยาบาลของ 
โรคเบาหวานจากภาครัฐ จดัว่าหมอพืน้บ้านมีพืน้ที่และโอกาสในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการทางสขุภาพแก่ชุมชน 
ภาครัฐให้การยอมรับอยา่งทดัเทียมกบัสถานบริการของทางการ มีการนําพืชสมนุไพรที่ใช้รักษานํามาผลิตเป็นชุดยารักษา
เบาหวานมีทัง้ชนิดสมุนไพรสดและตํารับยาต้ม  รวมถึงการปฏิบตัิตวัในข้อห้ามการรับประทานอาหารแสลงที่อิงอยู่บน
หลกัการของธรรมชาติภายในร่างกายและมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะการรับประทานอาหารตาม
ฤดกูาล 
  การนํากรรมวิธีการรักษาแบบพึง่ตนเองที่สามารถรักษาเบาหวานด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ินด้วยการนําเอากลุม่พืช
อาหารให้ยามาจดัทําฐานข้อมลูพืชให้ยาแบง่ตามเทคนิคการจดัตํารับยาบําบดัรักษาโรคเบาหวาน  ประกอบด้วย ชดุยาต้ม  
ชดุสมนุไพรสด    ชดุสมนุไพรจากสตัว์ เช่น มดแดง ดีปลา  ในศรีสะเกษและสริุนทร์นัน้ยงัมีการสบืทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ี
มีการพึง่พิงสมนุไพรจากธรรมชาติ ตามระบบนิเวศที่ชมุชนตัง้บ้านเรือนอยูม่ีคณุลกัษณะการใช้สรรพคณุของพชืให้ยาทีเ่น้น
พืชให้รสขม รสฝาด รสเปรีย้ว และความเช่ือที่มีค่านิยมการนําพืชเป็นทัง้อาหารและยามาเป็นหลกัในการดูแลสขุภาพ
เบือ้งต้นเป็นการพึง่ตนเอง  
 
อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้นําผลการวิจยัดงักลา่วมาอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ดงันี ้

1. ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านการแพทย์พืน้บ้านที่ช่วยชะลออาการป่วยจากโรคเบาหวานนัน้มี 
ข้อค้นพบและอภิปรายได้วา่หลกัดลุยภาพของความสมดลุของสารอาหารตา่งๆหรือมีธาตปุระกอบที่วางอยู่บนรากฐานของ
พทุธและเต๋าได้อธิบายไว้อย่างกลมกลืนบนหลกัการของดลุยภาพระหว่างคนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ดงัเช่น กรณีการ
รับประทานอาหารที่ได้จากธรรมชาติ เช่นพืช ผกัตามฤดกูาลที่หมนุเวียนไปนัน้ จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับสมดลุของธาตุ
ทัง้ 4 ในร่างกายอย่างเป็นพลวตัร ถ้าธาตคุวามร้อนไม่เผาผลาญเป็นพลงังานก็จะก่อให้เกิดการสะสมไว้ในร่างกายทําให้
ร่างกายมีการสะสมเกินพอดี ก็จะสง่ผลต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะเบาหวานที่มีนํา้ตาลสงูมากจะแสดงออกมาทางระบบ
ตา่งๆ เกือบทกุระบบ นัน่ร่างกายเสยีดลุยภาพแล้ว 
 การรับประทานพืชให้ยาสมุนไพรที่เป็นการชะลออาการเบาหวาน เป็นการนํารสขมเข้าไปสู่ร่างกาย จะช่วย
กระตุ้นการหลัง่นํา้ดีออกมาย่อยสารอาหารประเภทไขมนั จึงทําให้ไม่มีพลงังานสว่นเกินได้สะสมไว้  การกินธาตขุมไปตดั
หวาน จึงเป็นการทํางานแบบขัว้ตรงข้าม( Binary Opposition ) ของร่างกายที่สอดคล้อง กบัหลกัการของหยินหยางที่เป็น
ขัว้ที่ตรงข้ามกันแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว  ดังที่ การรับประทานของสดที่มีธาตุเย็นเช่นอาหารหมู่พวกผักสด ใน
โรคเบาหวานภูมิปัญญาพืน้บ้านจะเน้นการรับประทานยอดผกั อาทิ ยอดผกัสะเดาและผกัรสขม ฝาดที่รับประทานเป็น
สํารับผัก ร่วมกับการปรุงอาหารโดยใช้เคร่ืองเทศที่มีรสเผ็ดร้อน ประกอบด้วยอาหารสําหรับผักสดประกอบในการจัด
เมนอูาหารท่ีมีกบัรับประทานกบัผกักินแนมที่ให้สรรพคณุเป็นธาตเุย็น ซึง่กลุม่คนในเขตอีสานใต้ได้มีการสบืทอดวฒันธรรม
การรับประทานอาหารตามฤดกูาล สภาพอากาศ อาหารในเทศกาลงานบญุที่มีภมูิปัญญาโภชนาหารอนัพร่ังพร้อมไปด้วย
องค์ความรู้ในการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคของชนชาวบ้านดัง้เดิมที่เรียกกันว่า การแพทย์ชาติพนัธุ์   (Ethno 
Medicines) หรือ (Traditional Medicines) เพราะประเภทของผกัตา่งให้ความหมายออกมาเป็นคณุคา่ในแง่ของประโยชน์
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ตอ่การทํางานของอวยัวะตา่งๆ ภายในร่างกายเพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ีมีความสมดลุได้ดงันัน้ คณุค่าในภมูิปัญญาระบบนิเวศ
ชาติพนัธุ์  (Ethno Ecology of Knowledge) จึงให้คณุค่าในการดแูลสขุภาพ  (Health Care) อย่างองค์รวมไปด้วยกัน
กลา่วคือเน้นการกินพืชเป็นยา 
 2. การสงัเคราะห์ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านตํารับยาเบาหวาน เนื่องจากพบว่าตํารับที่ได้จากปราชญ์พืน้บ้านด้าน
การบําบดัรักษา มีการอธิบายองค์ความรู้ที่ได้พิสจูน์ด้วยสมาชิกในครัวเรือนได้ยืนยนัข้อมูลมาแล้วในระดบัหนึ่ง และมี
ความสอดคล้องในความมีอตัลกัษณ์เดียวกนัที่สะท้อนผลการอภิปรายข้อค้นพบได้ว่า  บริบทวฒันธรรมของกลุ่มคนใน
จงัหวดัศรีสะเกษและสริุนทร์ในพืน้ท่ีการวิจยัพบว่า   ค่านิยม และวิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุ์มอญเขมรดงักลา่ว   มีวิถีชีวิต
พึ่งพาธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ตามแนวเชิงภเูขา และบริเวณที่มีป่าเบญจพรรณไปจนถึงป่าดงดิบจะมีวตัถดุิบใน
การปรุงยาที่พึง่พาอาศยัธรรมชาติ   ยาสมนุไพรเหลา่นัน้ มีสภาวะหน้าที่ช่วยชะลออาการโรคเบาหวานให้กบัคนในชุมชน
ได้ อยา่งนานปัการ  จะเห็นได้ว่าลกัษณะองค์ความรู้ของภมูิปัญญาในกลุม่ชาติพนัธุ์มอญเขมรเป็นองค์ความรู้ที่เกิ ดจาก
ความสมัพนัธ์ ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ สิง่แวดล้อม จะแสดงออกมาในลกัษณะภมูิปัญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขัน้พืน้ฐาน
ด้านปัจจยัสี ่การบริหารจดัการองค์กร ชุมชน ตลอดทัง้การประกอบอาชีพต่าง ๆ และมีระบบเทคโนโลยีในการผลิตจนทํา
ให้วิถีชีวิตของมนษุย์ก้าวพ้นความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติที่มีลกัษณะทางกายภาพจนก่อให้เกิดวิถีแห่งการดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของสงัคมที่ตกตะกอนทางจิตวิญญาณ นัน่ก็คือระบบทางสงัคมก่อให้เกิดการพฒันาทางจิตของมนษุย์เรียกได้ว่า 
เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเองและสร้างบรรทดัฐานของสงัคม เกิดโลกทศัน์ใหมแ่หง่การหลดุพ้นจากความต้องการที่เป็น
เพียงความจําเป็นขัน้พืน้ฐานเคลื่อนไปสู่ความเป็นอิสรภาพ เกิดสภาวะที่ว่างเปลา่  (Space) หรืออาจเกิดปรัชญาให้แก่
สงัคม มนษุย์มีความเข้าใจความรู้ความจริงในธรรมชาติ และ เมื่อมีภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกบักลุม่หรือสงัคม จึงได้
แตกแขนงก่ิงก้านจนกลายเป็น ภมูิปัญญาเฉพาะด้าน เกิดเป็นขอบขา่ยหรือ สหสาขาวิชาการเฉพาะศาสตร์  (Branches of 
Subject) หรือเกิดเป็นขอบขา่ยทางภมูิปัญญาเภสชัศาสตร์เพื่อป้องกนัโรค สง่เสริมสขุภาพ และชะลออาการเจ็บป่วยจาก
ผลของร่างกายที่กําลงัจะเสยีสมดลุภายในให้สามารถปรับดลุยภาพภายในร่างกายโดยองค์ความรู้ดงักลา่วทีส่บืทอดมานัน้
ล้วนได้ผ่านการทดสอบ ทดลองมาแล้วและยงัปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต ค่านิยมในการปฏิบตัิของคนในชุมชน จากสภาวะ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่สาํคญัโรคหนึง่ที่มีอาการแทรกซ้อน นบัวา่เป็นภยัเงียบที่อาจมาพร้อมๆ โรคความดนัโลหิตสงู ซึง่พบ
มาในชนบทเขตอีสานใต้ซึ่งมีอุบัติการณ์ในวัยที่ลดตํ่าเร่ือยๆ ดงันัน้ข้อค้นพบจากงานวิจัยนีไ้ม่ว่าจะเป็นการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการรักษาสขุภาพโดยพระ แล้ว จึงควรเน้นการพึ่งตนเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชนที่ประหยดั ดงันัน้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในระบบการแพทย์พืน้บ้านนัน้จึงควรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่าทบทวนใหม่ในการสนับสนุนให้สามารถ
จดับริการเป็นหนว่ยการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ ป่วยได้อีกแหง่หนึง่  
 
เอกสารอ้างอิง 
ธิติ  สนบับญุ  และคณะ (บก.).  (2549).  การดูแลรักษาเบาหวานแบบองค์รวม.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาตอ่มไร้ทอ่ และ 

เมตะบอลสิม  ภาควิชายทุธศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ยศ  สนัติสมบตัิ. (2548). มนุษย์กับวัฒนธรรม.(พิมพ์ครัง้ที่ 3).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
มศัยา  แซจ่งึ. (2547).  ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกนัโรค :  

กรณีศึกษาสตรีเขมรถิ่นไทย หมู่บ้านหน่ึงในจังหวัดสุรินทร์.  วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบณัฑิต   
(สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ)  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 

Kleinman A. (1980). Patient and Healer in Context of Culture. Berkeley : University of California Press .   



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

134 

 

ผู้ให้ข้อมูล  
พระครูอาภสัสรธรรมคณุ (หลวงพอ่รอด) วดัโคกกรม อําเภอพนมดงรัก จงัหวดัสริุนทร์ 
พระอาจารย์สพุฒัน์  สปิุงคลดั วดับ้านแร่ อําเภอเขวาสนิรินทร์ จงัหวดัสริุนทร์ 
หลวงพอ่หลุย่ วดัสระกําแพงน้อย อําเภออทุมุพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

135 
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The Notification Computer Repair System through the Internet 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบโดยใช้วิธีแบบกล่องด า  และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ   โดยด าเนินการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ   โดยใช้การพัฒนาระบบ
โดยภาษาพีเอชพีและระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จ านวน  30  คน  และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน   3  คน   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    แบบสอบถาม
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ มีต่อระบบ   ขัน้ตอนการ
ด าเนินการวิจัย  ได้แก่  1)  การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี  7  ขัน้ตอน  
การก าหนดปัญหา  การวิเคราะห์ระบบ   การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบ  การทดสอบระบบ  การติดตัง้
ระบบ  และบ ารุงรักษาระบบ  2) สร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบและสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  โดยวิธีตอบแบบสอบถาม
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ  กลุ่มบุคลากร  เจ้าหน้าที่  โดยวิธีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อระบบ  และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของระบบ  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ มีต่อ
ระบบ  สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า  1)  ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยในการจดัการ  บนัทึก  สืบค้น  
และแสดงรายการแจ้งซ่อมผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้งานมีความ
สะดวกในการใช้งานระบบ เนื่องจากระบบงานเดิมทําให้เกิดความลา่ช้าในการให้บริการและการจดัทํารายงาน  2)  ผลการ
ประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญ  มีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัดี   และ  3)  ผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีตอ่ระบบ   เจ้าหน้าที่  มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัมาก   สรุปได้ว่าระบบที่พฒันาขึน้ช่วยในการจดัการ  
บนัทกึ  สบืค้น  และแสดงรายการแจ้งซอ่มผา่นระบบได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง  ทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
มีความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ได้อย่าง
รวดเร็ว   ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ถกูต้อง และสามารถนําระบบไปใช้งานได้จริง  
 
ค าส าคัญ  ระบบแจ้งซอ่มคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์, ประสทิธิภาพของระบบ,  
ความพงึพอใจ 
 
 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 อาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

This research aims to develop a the notification computer repair system. Through the internet. To 
study the effectiveness of the system by using a black box testing. And to evaluate the satisfaction of users on 
the system. Develop the systems development life cycle. Using PHP language and a database management 
system by my SQL. The sample group was 30 personnel in the Rajabhat Maha Sarakham University. the 
notification computer repair system. Questionnaire for evaluation. and Questionnaire the user's satisfaction 
with the system. Steps to conduct research ware. 1) Development of the notification computer repair system 
prompted a 7 step. Problem Definition. , Analysis., Design . Development ., Testing., Implementation., 
Maintenance. 2) A questionnaire evaluating the performance of the system and create a questionnaire 
satisfaction with the system. 3) Collecting data from experts by respondents assess the effectiveness of the 
system . User and staff by respondents' satisfaction with system users. Data analysis by determining the 
system performance. Analysis of user satisfaction with the system. Statistical analysis was used Mean, 
Standard Deviation and t-test value.  

Research results found that 1) the notification computer repair system help in managing records and 
search through the list inform repair quickly and accurately. Technical staff and computer users are very easy 
to use system. Because the old system caused delays in services and reporting. 2) Evaluation of performance 
by experts performance was good. and 3) Assessment of user satisfaction with the system and staff Satisfied 
with the system at a high level. Conclusion the system was developed to help manage records and search 
through the list inform repair quickly and accurately. The technical staff computers are easy to manage 
information to make available to personnel within Rajabhat Maha Sarakham University quickly. The system 
can meet the needs of users is required. And can lead to system actually works. 
 
KEYWORD: The Notification Computer Repair system. Through the Internet , Performance of Systems, 
Satisfaction. 
 
บทน า  
        ปัจจบุนัเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ได้เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของระบบการทํางานมากขึน้ ดงัจะเหน็ได้วา่มกีารนํา
คอมพิวเตอร์ไปประยกุต์ใช้กบังานตา่งๆหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร ด้านการคมนาคม ด้านการสือ่สาร 
ด้านธนาคาร และด้านการศกึษา จึงอาจกลา่วได้ว่ายคุนีเ้ป็นยคุของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัสิง่ตา่งๆรอบตวัเรามากขึน้  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เป็นสถานศกึษาหนึ่งที่มีการสง่เสริมการนําคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรภายในสํานกังานของมหาวิทยาลยัฯ  ในขณะเดียวกนัผู้วิจยัพบว่าเกิดปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีปัญหาในด้านซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์  เนื่องจากความ
ต้องการในการซอ่มบํารุงคอมพิวเตอร์ ในแตล่ะวนัมีจํานวนมาก จึงทําให้ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ต้องทําการตรวจเช็คและ
ให้บริการซอ่มบํารุงภายในสาํนกังานตา่งๆ  ทัง้หมดในมหาวิทยาลยัฯ บางครัง้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถแจ้งฝ่ายเทคนิค
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คอมพิวเตอร์ได้  เนื่องจากต้องออกไปให้บริการจึงทําให้ไมส่ามารถทําการตรวจเช็คและซ่อมได้ตามเวลาที่ต้องการ  ทําให้
เกิดความลา่ช้าในการปฏิบตัิงาน ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานภายในมหาวิทยาลยั 

 จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะการพฒันาระบบแจ้งแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อลดปัญหาความลา่ช้าในการแจ้งซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทัง้นีจ้ะทําให้ทราบถึงข้อมลูการซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อเป็นสารสนเทศแก่ผู้ บริหารในการพัฒนาเทคโนโลยีใน
มหาวิทยาลยัฯ ตอ่ไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2.  เพื่อหาคณุภาพของระบบระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีแบบกลอ่งดํา 
 3.  เพื่อหาความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบระบบแจ้งซอ่มคอมพวิเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 
ขอบเขตการวิจัย 
       1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ที่ใช้งานระบบแจ้ง
ซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต  จํานวนประมาณ  300  คน  
1.2  กลุม่ตวัอยา่ง  แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  ได้แก่   

1.2.1  ผู้ใช้งานระบบ  คดัเลอืกโดยวิธีเจาะจง   จํานวน  30  คน  
 1.2.2  เจ้าหน้าที่  คดัเลอืกโดยวิธีเจาะจง   จํานวน  3  คน 
  2.  ตัวแปร  
 2.1  ตวัแปรต้น ได้แก่  ระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2.2  ตวัแปรตาม ได้แก่   
  2.2.1  การยอมรับประสทิธิภาพของระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ โดยใช้วิธี
แบบกลอ่งดาํ 
  2.2.2  ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซอ่มคอมพวิเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ระบบแจ้งซ่อมคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบออนไลน์ 
  การพฒันาระบบได้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของวงจรการพฒันาระบบ  มี  7  ขัน้ตอน 
  1.1 กําหนดปัญหา (Problem Definition)  ศกึษาปัญหา  ศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ  ของระบบงานเดมิ    
  1.2  วิเคราะห์ระบบ  (Analysis)  การวิเคราะห์ระบบงานโดยเร่ิมจากแผนภาพกระแสข้อมลู  แผนภาพ
การไหลของข้อมลู  และแผนภาพอี-อาร์   
 1.3  ออกแบบ  (Design)  การออกแบบ  การพฒันาแบบจําลองทางกายภาพ  โดยเร่ิมจากสว่นของอปุกรณ์และ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ   
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  1.4  พฒันาระบบ  (Development)  ติดตัง้โปรแกรมสาํหรับการพฒันาระบบประกอบด้วยติดตัง้
โปรแกรม  Apache,  Macromedia  Dreamweaver  MX , โปรแกรมภาษา    PHP   
  1.5  ทดสอบ  (Testing)  นําระบบที่พฒันา  เสร็จแล้วมาทดสอบระบบเพื่อค้นหาจดุบกพร่อง  ดงันี ้
  1.6  ติดตัง้ (Implementation)  ติดตัง้ระบบ เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานจริง  ภายหลงัจากการทดสอบจน
มัน่ใจได้วา่ระบบสามารถทํางานได้จริง  
  1.7 บํารุงรักษา (Maintenance) เป็นขัน้ตอน  การปรับปรุงแก้ไขระบบภายหลงัจากมกีารใช้งานจริง ซึง่
อาจเกิดขึน้จากการผิดพลาดของโปรแกรม  
 2.  แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    2.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามประเมิน
ประสทิธิภาพของระบบ   
  2.2  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ  โดยได้รับคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญ  และ
ดําเนินการสร้างแบบสอบถามประเมินประสทิธิภาพของระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
  2.3  กําหนดกรอบทีจ่ะประเมนิโดยแบง่ประเดน็ที่จะประเมินเป็น 4 ด้าน  ดงันี ้ 1) ด้าน Function 
Requirement   Test  2)   ด้าน  Function   Test  3)  ด้าน  Usability  Test  4)  ด้าน  Security  Test     
  2.4  กําหนดระดบัความคิดเห็นและเกณฑ์การประเมิน  
  2.5  นําแบบสอบถามประเมินประสทิธิภาพของระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างแบบสอบถาม  พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด  ความถกูต้องสมบรูณ์   
  2.6  วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพและจดัทําเป็นแบบประเมินประสทิธิภาพฉบบัสมบรูณ์เพื่อ
นําไปใช้จริง 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ   แบ่งออกเป็น  2  ชุด  ได้แก่ 
  3.1 แบบสอบถามความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ 
  3.2 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขัน้ตอนการเก็บรวมรวมข้อมลู  แบง่ออกเป็น  2  กลุม่  ดงันี ้
 1.  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  3  คน หลงัจากได้นําเสนอระบบงานแล้วแจกแบบประเมินประสทิธิภาพของระบบ  
และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมลู 
 2.  กลุม่เจ้าหน้าที่และบคุลากรผู้ใช้งานระบบ  ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  2.1  ขอความร่วมมือสาํนกับริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองพฒันานกัศกึษา  ในการทดลองใช้ระบบ
แจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา  2  เดือน 

 2.2  แนะนําการใช้งานระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต ให้เจ้าหน้าที่และบคุลากร
ผู้ใช้งานระบบทราบ  เพื่อให้ใช้งานระบบได้ถกูต้อง 
      2.3  นําแบบสอบถามสง่ให้เจ้าหน้าที่และบคุลากรผู้ใช้งานระบบ 

     2.4 นําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามและนําไปวเิคราะห์
ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.   การวิเคราะห์ข้อมลู 

      1.1  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็  จากผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคนิค  จํานวน 3  คน 
        1.2  วิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ  โดยจะแบง่สว่นของผู้ใช้ออกเป็น  2   กลุม่   เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทคนิคคอมพิวเตอร์  จํานวน   3  คน  และบคุลากรผู้ใช้งานระบบ  จํานวน  30  คน 

2.  สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญและความพงึพอใจของผู้ใช้กลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ระบบแจ้งซอ่มคอมพวิเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็  ที่พฒันาขึน้นี ้ได้พฒันามาจากภาษา PHP และมีการ
จดัการฐานข้อมลูด้วยภาษา SQL โดยมีการพฒันาในสว่นหน้าเวบ็สาํหรบผู้ใช้งาน และสว่นหลงัเวบ็สาํหรับผู้ดแูลระบบ 
 2.  ประสทิธิภาพของระบบแจ้งซอ่มคอมพวิเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
  
ผลการประเมินความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคที่มีตอ่ระบบจํานวน  3  คน  ดงัตารางที่  1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านเทคนิค 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้าน Function Requirement Test 4.00 0.33 ดี 
ด้าน  Function  Test 4.00 0.58 ดี 
ด้าน  Usability  Test 3.89 0.35 ดี 
ด้าน  Security  Test 4.25 0.27 ดี 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.04 0.07 ดี 
 
 จากตารางที่ 1  พบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่ระบบอยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.04, S.D. = 0.07) แยกเป็นราย
ด้านพบวา่ความคดิเห็นในด้าน Function Requirement Test อยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.00,S.D. = 0.33) ด้าน  Function  Test 
อยูใ่นระดบัดี( X  = 4.00, S.D.= 0.58) ด้าน Usability  Test อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.89, S.D. = 0.35) และด้าน  Security  
Test  อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.25, S.D. = 0.27) 
 3.  ความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่ระบบ 
 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่ระบบ  จํานวน  2  กลุม่  แสดงได้ดงัตารางที่  2 
 
ตารางที่  2  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
เจ้าหน้าที ่ 4.25 0.57 มาก 
ผู้ใช้งานระบบ 4.47 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.36 0.59 มาก 
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 จากตารางที่  2  พบวา่ผู้ใช้กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ระบบอยู่ในระดบัมาก ( X =4.36,S.D.= 0.59) แยก
เป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่มีีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.57)  ผู้ ใช้งานระบบมีความ
พงึพอใจตอ่ระบบอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.59)    
 
 
อภปิรายผล 
 1.  การพฒันาระบบ   ระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต   พฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ 
และมีการเขียนแผนภาพอี-อาร์  ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้ระบบ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึน้ และระบบมี
ขัน้ตอนการจดัการงานแจ้งซอ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทัง้ขัน้ตอนการแจ้งซอ่ม  การรายงาน  การติดตามผลการให้บริการ  ทํา
ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ ใช้งานระบบเป็นอย่างมาก  และทําให้ผู้ ใช้งานสา มารถเข้าถึงการบริการของฝ่ายเทคนิค
คอมพิวเตอร์ได้อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว  และสามารถติดตามผลการให้บริการและคําแนะนําตา่งๆในระบบได้ 
 2.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ เช่ียวชาญพบว่า
ระบบมีประสทิธิภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  แสดงให้เห็นวา่ระบบท่ีพฒันาขึน้  มีความเหมาะสมในการใช้งาน  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ถกูต้องและสามารถนําไปใช้งานได้จริง  
 3.  ความพงึพอใจของผู้ใช้ทีม่ีตอ่ระบบ  พบวา่เจ้าหน้าทีม่ีความพงึพอใจตอ่ระบบท่ีพฒันาขึน้ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ เพราะระบบท่ีพฒันาขึน้ชว่ยให้การบริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอยา่งทัว่ถงึและรวดเร็วขึน้  อํานวยความ
สะดวกและประหยดัเวลาในการติดตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ให้บริการกบัผู้ รับบริการ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  ที่พฒันาขึน้สามารถทํางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทํา
ให้ผู้ ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ได้  ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้งาน  ช่วยให้การ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วขึน้   สามารถตรวจสอบผลการให้บริการ และข้อแนะนําตา่งๆ ท่ีเจ้าหน้าที่ให้การบริการแก่
ผู้ใช้งานระบบ  ผลการประเมินประสทิธิภาพผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบอยู่ในระดบัดี   ( X  = 4.04, S.D. = 0.07)  
จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากสมมติฐานได้ว่า  การพัฒนา ระบบแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี   ผู้ ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัมาก  
( X = 4.47, S.D. = 0.59)  โดยจากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ที่มีต่อระบบจาก
สมมติฐานได้วา่  ผู้ใช้ มีความพงึใจตอ่ระบบแจ้งซอ่มคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต   อยูใ่นระดบัมาก 
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การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยวิธีการแช่แบบจมทัง้หมด 
Chloride Penetration of Ground Bottom Ash Concrete using Fully Immersed Method 

 
ภคพล ช่างยนัต์1 และ สมชาย อินทะตา1  

Phakhapol Changyant, Somchai Inthata 
 

บทคดัย่อ  
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้ป็นการศกึษากําลงัอดั และการทดสอบการแทรกซมึของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสม

เถ้าก้นเตาบดละเอียด โดยวิธีการแช่แบบจมทัง้หมด นาํเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแมเ่มาะมาบดให้มีขนาดอนภุาคค้างบน
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอตัราสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 5 โดยนํา้หนกั จากนัน้ใช้แทนที่ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 
1 ในอตัราสว่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยนํา้หนกัวสัดปุระสาน ออกแบบกําลงัอดัที่อาย ุ28 วนั ของคอนกรีต
ควบคมุที่ 300 กก./ซม.2 โดยควบคมุคา่การยบุตวัอยูใ่นช่วง 10-12 ซม. จากผลการทดลองพบวา่ การต้านทานแทรกซมึ
ของคลอไรด์ในคอนกรีตขึน้อยูก่บัร้อยละการแทนท่ีด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอยีด โดยคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาในปริมาณสงู 
ให้ความสามารถต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ที่เพิ่มขึน้ จากผลการทดลองสรุปได้วา่เถ้าก้นเตาบดละเอยีดสามารถใช้
เพื่อต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ได้ 

 
ABSTRACT 

 
 The objective of this research was to study the compressive strength and chloride penetration of 
ground bottom ash concrete by using fully immersed method. Bottom ash from Mae Moh power plant was 
ground until the particle size retained on sieve No. 325 less than 5% by weight. Then Portland cement type I 
was replaced by ground bottom ash at the levels of 0, 10, 20, 30 and 40% by weight of binder. The control of 
concrete was designed compressive strength at 28 days of 300 ksc and adjusted to keep required slump of 
10-12 cm. Experimental results indicated that the resistance to chloride penetration depended on percent 
replacement of ground bottom ash. Concretes with higher percentage of ground bottom ash exhibit improved 
chloride penetration resistance. The results confirmed that concretes containing ground bottom ash could be 
used on chloride penetration resistance. 
 
KEYWORDS: Chloride Penetration, Ground bottom ash, Chloride Immersion 
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1. บทน า 
 วสัดปุอซโซลาน คือ วสัดทุี่มีซิลิกา หรือ ซิลิกาและอะลมูินา เป็นองค์ประกอบหลกั โดยทัว่ไปวสัดปุอซโซลานจะ
ไม่มีคณุสมบตัิในการยึดประสานแต่ถ้ามีความละเอียดมาก และมีนํา้หรือความชืน้ที่เพียงพอ จะสามารถทําปฏิกิริยากับ 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อณุหภมูิปกติ เกิดเป็นสารประกอบซึ่งมีคณุสมบตัิในการยึดประสานได้ [1] จากการศึกษาพบว่า 
การใช้วสัดปุอซโซลาน เช่น เถ้าลอย เถ้าแกลบ ตะกรันเตาถลงุเหล็ก และซิลิกาฟูม แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ทําให้
คุณสมบัติด้านกําลัง และด้านความคงทนของคอนกรีตดีขึน้ เช่น ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของ
สารละลายกรดและซลัเฟตเพิ่มขึน้ เมื่อมีการปรับปรุงคณุสมบตัิโดยการบดให้มีความละเอียดมากขึน้ ทําให้คณุสมบตัิทาง
กลดีมากยิ่งขึน้ [2-3] 
 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตที่มีการออกแบบไว้แต่อายกุารใช้งานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  อาจเกิดขึน้
เนื่องจากสาเหตกุารเปลีย่นแปลงภายในและจากสาเหตทุางสภาพแวดล้อม  คลอไรด์เป็นตวันําทําให้เหลก็เสริมเกิดสนมิซึง่
เป็นสาเหตทุี่สาํคญัทําให้โครงสร้างคอนกรีตเสือ่มสภาพลง  เมื่อปนูซีเมนต์ทําปฏิกิริยากบันํา้จะเกิดฟิล์มออกไซด์ γ-Fe2O3 
เคลือบผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม  แต่เมื่อมีไอออนคลอไรด์รอบ ๆ  ผิว เหล็กทําให้ชัน้ฟิล์มถูกทําลายลงทําให้
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ต้องเผชิญกบัการกดักร่อนโดยตรง  ประกอบกบัเมื่อมีออกซิเจนกบัความชืน้ท่ีเหมาะสมทําให้
เหลก็เสริมเป็นสนิม  และเกิดอตัราการกดักร่อนเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 
 โรงผลติกระแสไฟฟ้าแมเ่มาะ อําเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง ซึง่ในปี พ.ศ. 2547 โรงไฟฟ้าแมเ่มาะมีการใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์ ประมาณวนัละกว่า 40,000 ตนั การเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ จะได้เถ้าลิกไนต์ออกมาประมาณวนัละ 10,000 ตนั 
ซึ่งในจํานวนนีจ้ะเป็นเถ้าลอย (Fly ash) ประมาณ 8,000 ตนั และเถ้าก้นเตา (Bottom ash) ประมาณ 2,000 ตนั ใน
ปัจจบุนัมีการนําเถ้าลอยไปใช้ผสมในคอนกรีตอยา่งแพร่หลาย และสามารถนํามาใช้งานได้ดี ทําให้มีมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
คือ ทําให้ราคาของคอนกรีตถกูลง ในปัจจุบนัเถ้าลอยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ในงานคอนกรีต ใน
ส่วนของเถ้าก้นเตาพบว่า แทบจะไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์เลย  เนื่องจากเถ้าก้นเตามีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ ความ
หนาแนน่ตํ่า และมีรูพรุนสงู เมื่อนําไปผสมคอนกรีตทําให้มีความต้องการนํา้สงูขึน้อีกทัง้ทําให้กําลงัอดัตํ่าลง  แต่ถ้าหากเรา
นําเถ้าก้นเตามาปรับปรุงคณุภาพ โดยทําให้มีความละเอียดมากขึน้ก็สามารถใช้เป็นวสัดปุอซโซลานได้เป็นอยา่งดี [4] เป็น
ผลให้ช่วยลดมลภาวะทางสิง่แวดล้อม ลดปริมาณการใช้ปนูซีเมนต์ และเพิ่มมลูคา่ให้กบัวสัดทุี่เหลอืทิง้ด้วย   
 ดังนัน้งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาถึงความสามารถในการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตา
บดละเอียด โดยผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อพัฒนาคุณสมบตัิด้านความคงทน  และยงัจะช่วยลด
ต้นทนุในการผลติปนูซีเมนต์ในอนาคตอนัใกล้นี ้
 
2. การเตรียมวัสดุและการทดลอง 
 
 2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
  2.1.1 ปนูซีเมนต์ ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. 15-2547 
  2.1.2 ทรายแมน่ํา้  มีคา่โมดลูสัความละเอียดเทา่กบั  2.73  คา่ความถ่วงจําเพาะรวม 2.64 และร้อยละ 
การดดูซมึเทา่กบั 1.21 
  2.1.3 หินปนูยอ่ยขนาดโตสดุ 3/4 นิว้ มีคา่โมดลูสัความละเอียดเท่ากบั 7.15 ค่าความถ่วงจําเพาะรวม 
2.70 และร้อยละการดดูซมึเทา่กบั 0.36 
  2.1.4 เถ้าก้นเตา นํามาจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง นํามาบดด้วยเคร่ืองบดแบบ
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ตกกระทบให้มีขนาดอนภุาคค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกวา่ร้อยละ 5 โดยนํา้หนกั 
  2.1.5  สารเคมีประกอบด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้นร้อยละ 3 และสารละลาย
ซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N   
 
 2.2 การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต 
  คอนกรีตที่ใช้ในการวิจยัออกแบบกําลงัอดัที่อาย ุ28 วนั ของคอนกรีตควบคมุ (Control concrete, CC) 
ที่ 300 กก./ซม.2 ตามวิธี ACI  211.1-91 [5] โดยควบคมุคา่การยบุตวัอยูใ่นช่วง 10-12 ซม. จากนัน้แทนท่ีปนูซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทท่ี 1 ด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอียดในอตัราสว่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยนํา้หนกัวสัดปุระสาน และใช้
อตัราสว่นนํา้ตอ่วสัดปุระสาน (W/B) เทา่กบัคอนกรีตควบคมุที่ 0.62 สว่นผสมของคอนกรีตทัง้หมดได้แสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่  1  อตัราสว่นผสมของคอนกรีต 

Type of 
Concrete 

Mix Proportion (kg/m3) 
W/B Slump 

Water Cement GBA Sand Stone 
CC 195 315 0 740 1024 0.62 10.5 

10-GBA 195 284 32 738 1021 0.62 11.0 
20-GBA 195 252 63 736 1018 0.62 11.0 
30-GBA 195 221 95 734 1015 0.62 11.2 
40-GBA 195 189 126 732 1012 0.62 12.0 

 
 2.3 ขัน้ตอนการทดสอบ  
  2.3.1 การทดสอบกําลงัอัดของคอนกรีต หล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด 100x200 มม. 
หลงัจากหลอ่ถอดแบบคอนกรีตที่อาย ุ1 วนั นําไปบ่มโดยการแช่ในนํา้เป็นเวลา 28 วนั ก่อนนําขึน้มาทําการทดสอบกําลงั
อดัตามมาตรฐาน ASTM C 39 [6]  
  2.3.2 การทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีการแช่แบบจมทัง้หมด เป็นการจําลองโครงสร้าง
คอนกรีตจมใต้นํา้ทะเลตลอดเวลา (Submerged zone) ตวัอย่างทดสอบได้จากหลงัการบ่ม 28 วนั จากนัน้นําคอนกรีต
ขึน้มาตดัให้มีขนาด 100x50 มม. และเคลอืบผิวตวัอยา่งทัง้ด้านข้างและด้านบนด้วยสารอีพอกซีก่อนทิง้ไว้  24 ชัว่โมง จึง
นําไปแช่ตอ่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้นร้อยละ 3 ให้ท่วมเหนือผิวบนของตวัอย่างปริมาณ 10 มม. 
ดงัแสดงในรูปที่ 1 เมื่อแช่จนครบอายตุามการทดสอบ คือ 28 วนั จึงนําตวัอย่างไปกดผ่าแยกออก และพ่นสารละลายซิล
เวอร์ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N       
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รูปท่ี 1 ตวัอยา่งสาํหรับการทดสอบการแทรกซมึของคลอไรด์โดยวธีิการแชแ่บบจมทัง้หมด 
3.  ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล 
 
 3.1 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ   
  จากตารางที่ 2 พบว่า เถ้าก้นเตาบดละเอียดมีผลรวมขององค์ประกอบซิลิกา (SiO3) อลมูินา (Al2O3) 
และเหล็กออกไซด์ (FeO3) เท่ากบั 82.14 มีปริมาณซลัเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) เท่ากบั 1.76 และค่าการสญูเสียนํา้หนกั
เนื่องจากการเผา (LOI) เท่ากบั 4.02 ซึ่งสามารถจําแนกเถ้าก้นเตาบดละเอียดเบือ้งต้น สามารถจัดเป็นวสัดปุอซโซลาน
ประเภทเถ้าถ่านลอยชนิด Class F ตามมาตรฐาน ASTM C 618 [7] โดยตามมาตรฐานได้กําหนดไว้ว่าเถ้าลอยชนิด 
Class F ว่าต้องมีผลรวมขององค์ประกอบดงักล่าว มีค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของออกไซด์ทัง้หมด ปริมาณ
ซลัเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ไม่เกินร้อยละ 5 โดยนํา้หนกั และมีค่าการสญูเสียนํา้หนกัเนื่องจากการเผา  (LOI) ไม่เกินร้อย
ละ 6 โดยนํา้หนกั 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมขีองวสัด ุ
Chemical Composition 

(%) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O Mn2O3 SO3 LOI 

Ordinary Portland 
Cement  (OPC) 

20.62 5.22 3.10 64.99 0.91 0.07 0.50 0.76 2.70 1.13 

Ground Bottom Ash  
(GBA) 

48.12 23.47 10.55 11.65 3.45 3.45 0.07 0.07 1.76 4.02 

 
 3.2 ก าลังอัดของคอนกรีต   
  จากตารางที่ 3 พบวา่ คอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดในอตัราสว่นร้อยละ 10-20  ทําให้กําลงัอดั
ของคอนกรีตสงูกวา่คอนกรีตควบคมุ  เนื่องจากขนาดอนภุาคที่เลก็ของเถ้าก้นเตาบดละเอียดจะเข้าไปแทรกในช่องวา่ง  ทํา
ให้ขนาดของโพรงในคอนกรีตลดลง  คอนกรีตมีความหนาแนน่มากขึน้  และเนื่องจากเถ้าก้นเตามีความละเอียดมาก ดงันัน้
จึงมีความสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดียิ่งขึน้สง่ผลให้กําลงัอดัเพิ่มสงูขึน้ [2, 8] และกําลงัอดัเร่ิมลดลงเมื่อมีการ
แทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอียดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 30 - 40 เนื่องจากปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าก้นเตา
บดละเอียดมากไป ทําให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันน้อยลง ถึงอย่างไรก็ตาม กําลงัอดัที่ได้ตํ่าสดุเท่ากบัร้อยละ 92 ของ
คอนกรีตควบคุม แสดงให้เห็นว่าเถ้าก้นเตาบดละเอียดสามารถใช้เป็นวสัดปุอซโซลานได้  นอกจากนีย้งัพบว่าคอนกรีต
ผสมเถ้าก้นเตามีคา่การยบุตวัที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากลกัษณะรูปร่างเป็นเหลีย่มเป็นมมุทําให้เกิดการขดักนัขึน้ภายใน และ
มีพืน้ที่ผิวมากขึน้ทําให้แรงเสียดทานเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา โดยพบว่า คอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตา
บดละเอียดมีคา่การยบุตวัที่ใกล้เคียงกบัคอนกรีตควบคมุเมื่อมีคา่อตัราสว่นนํา้ต่อวสัดปุระสาน อยูร่ะหวา่ง 0.43- 0.80 [9] 
 
 3.3  ผลการทดสอบโดยวิธีการแช่แบบจมทัง้หมด 
  นําตวัอยา่งไปกดผา่ซีกแยกออก และพน่สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N จะเกิดรูปลกัษณะ
ของบริเวณที่มีสเีทา และสนีํา้ตาลออกดํา โดยถกูแบง่แยกขอบเขตอยา่งชดัเจน บริเวณที่เป็นสเีทาเกิดขึน้เนื่องจากการเกิด
ตะกอนของซิลเวอร์คลอไรด์ (AgCl) แสดงว่าบริเวณนีม้ีคลอไรด์ ส่วนบริเวณขอบเขตที่เป็นสีนํา้ตาลออกดํา บ่งบอก
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ลกัษณะวา่เป็นบริเวณที่มีปริมาณคลอไรด์น้อยมากอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่อาจเปรียบเทียบได้วา่เป็นบริเวณไมม่ี 
คลอไรด์ และทําการวดัระยะการแทรกซมึของคลอไรด์ ดงัรูปท่ี 2 [10-11] 
 

  
 

รูปท่ี 2 การกดผา่คร่ึงซีกตวัอยา่งเพื่อหาระยะการแทรกซมึของคลอไรด์ 
 
  จากตารางที่ 3 พบวา่การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดเพื่อต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตมี
แนวโน้มเช่นเดียวกบัการใช้วสัดปุอซโซลานในการต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ [12] กลา่วคือ คอนกรีตที่มีอตัราสว่น
นํา้ต่อวสัดปุระสานเท่ากนั ร้อยละปริมาณการแทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอียดที่สงูขึน้ ทําให้ระยะการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ลดลง นอกจากนีย้งัพบว่า คอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าก้นเตาบดละเอียดร้อยละ 40 ทําให้มีระยะการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ตํ่าที่สดุ 
 

ตารางที่ 3 กําลงัอดั - ร้อยละกําลงัอดัของคอนกรีต และความลกึของการแทรกซมึของคลอไรด์ 
Type of 

Concrete 
Compressive Strength (ksc) 
” (Normalized Strength, %) 

Slump 
(cm) 

Chloride Penetration Depth 
(mm) ” (Normalized, %) 

CC 324 - (100) 10.0 8.0 - (100) 
10-GBA 339 - (104) 10.5 7.0 - (114) 
20-GBA 341 - (105) 12.0 7.0 - (114) 
30-GBA 310 - (96) 12.0 5.0 - (160) 
40-GBA 299 - (92) 11.0 4.5 - (178) 

 
  จากรูปท่ี 4 พบวา่ คอนกรีตมีการต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ขึน้อยูก่บักําลงัอดัของคอนกรีต คือ 
เมื่อกําลงัอัดของคอนกรีตที่เพิ่มขึน้ ความสามารถในการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์มีค่าเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
คอนกรีตผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดในปริมาณร้อยละที่สงูขึน้ ทําให้การต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์และกําลงัอดั
คอนกรีตสงูขึน้ด้วย  แต่ปริมาณร้อยละการแทนที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วย  คือ ประมาณร้อยละ 10 -20 โดย
นํา้หนกั เมื่อต้องการกําลงัอดัในช่วงต้นที่สงู แต่ถ้าหากต้องการการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ที่ดีขึน้ และยอมรับ
กําลงัอดัที่ตํ่าลงในช่วงแรกได้สามารถใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดปนูซีเมนต์ได้สงูถึงร้อยละ 30-40 โดยนํา้หนกั  
 

  Chloride 

zone No 

chloride 

zone 
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รูปท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกําลงัอดักบัการแทรกซมึของคลอไรด์ 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองของงานวิจัยนีส้ามารถสรุปได้ว่า เถ้าก้นเตาบดละเอียดช่วยเพิ่มความสามารถในความ
ต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ และเพิ่มกําลงัอดัของคอนกรีตได้เป็นอย่างดี  โดยคอนกรีตผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด
ในปริมาณที่สงูกว่า มีผลการแทรกซึมของคลอไรด์ลดลง แต่ปริมาณร้อยละการแทนที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วย
เพราะทําให้กําลงัอดัของคอนกรีตลดลง ดงันัน้การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดแทนที่ปนูซีเมนต์บางสว่นในปริมาณร้อยละ 20 
ให้กําลงัอดัของคอนกรีตสงูสดุ และสามารถใช้เพื่อต้านทานการแทรกซมึของคลอไรด์ให้อยูใ่นระดบัตํ่าได้  
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การอบแห้งเนือ้หมูด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ 
Pork Drying using a Solar Tunnel Dryer 

 
วิทธวชั ทิพย์แสนพรหม 1 ภคพล ช่างยนัต์ 1 มลฤดี บญุยะศรี 2  

Wittawat Tipsaenprom1 Phakhapol Changyant1 Monrudee Boonyasri2 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันีม้ีความมุง่หมายเพื่อศกึษา จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนือ้หมดู้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

แบบอโุมงค์ เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ติดตัง้ ไว้ที่จงัหวดักาฬสนิธุ์ของประเทศไทย ทดสอบ
ประสทิธิภาพของเคร่ืองด้วยการอบแห้งเนือ้หม ูจากความชืน้ร้อยละ 230 มาตรฐานแห้ง จนเหลอืร้อยละ 70 มาตรฐานแห้ง 
ใช้เวลา 210 นาที และการตากแดด 330 นาที ซึง่สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ 120 นาที ประสทิธิภาพเชิง
ความร้อนสงูสดุของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ และประสทิธิภาพการอบแห้งสงูสดุของเคร่ืองอบแห้ง
พลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก คือ ร้อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลาํดบั  
คําสาํคญั: การอบแห้ง, เนือ้หม,ู ประสทิธิภาพเชิงความร้อน, ประสทิธิภาพการอบแห้ง 
 

ABSTRACT 
 

This research presents a study of the performances and drying kinetics of pork using a solar tunnel 
dryer. The dryer was installed at Kalasin in Thailand. To investigate its performances, the dryer was used to 
dry pork. During the experiments, the pork were dried to the final moisture content of 70 %db from 230 %db in 
210 min and it took 330 min in open sun drying, the drying time was reduced by about 120 min. Maximum 
thermal and drying efficiencies were 23.81 % and 55.71 % , respectively.  
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1. บทน า 
ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตร้อน ซึง่มีแสงอาทติย์เฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 18.2 MJ/m2-day [1] ซึง่เป็นพลงังานมากพอ

สาํหรับการนําไปใช้ประโยชน์ในการอบแห้งได้  แตก่่อนนัน้การตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ไมว่า่จะเป็นการตากเนือ้ ปลา พืช
และผกัผลไม้ตา่งๆ นัน้อาจจะมีปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละออง ปัญหาเร่ืองเชือ้จลุนิทรีย์ ปัญหาเร่ืองแมลงวนัท่ี
เป็นพาหะนําโรคตา่งๆ และอาจทําให้เกิดหนอนในอาหารขึน้ได้ หรือบางครัง้เมือ่มีฝนตกหรืออากาศเย็นความชืน้ในอากาศ
มีมากก็อาจจะประสบปัญหาเร่ืองเชือ้ราในอาหาร เป็นอกีสาเหตหุนึง่ของการเก็บรักษาอาหารไว้ไมน่าน ดงันัน้เมื่อเราทํา
การอบแห้งผลติภณัฑ์ด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แล้ว ปัญหาตา่งๆ ดงัที่กลา่วมานัน้ก็อาจจะหมดไปหรือลด
น้อยลงตามไปด้วย เพราะอณุหภมูิในเคร่ืองอบแห้งจะสงูกวา่การตากแดด  แมลงตา่งๆ ไมส่ามารถเข้าไปรบกวนได้ และ
เมื่อเราเปรียบเทียบดแูล้วการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบพลงังานแสงอาทิตย์จะใช้เวลาน้อยกวา่การตากแห้งแบบธรรมดา 
(Open sun) จึงเป็นการประหยดัเวลาในการตากแห้งได้มาก [2] 

 ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์หมทูบุมีขัน้ตอนการผลติคือ นําเนือ้หมสูดที่ผา่นการหมกัมาทําการลด
ความชืน้เหลอื 70 % มาตรฐานแห้ง จากนัน้อบด้วยเตาไฟฟ้าอณุหภมูิประมาณ 90 องศาเซลเซยีส แล้วนําเนือ้หมมูาทบุ
จากนัน้นําไปยา่งด้วยเตาถ่าน และจดัเก็บใสบ่รรจภุณัฑ์พร้อมขาย 
 งานวจิยันีจ้ึงได้ศกึษาการอบแห้งเนือ้หมสูดที่ผา่นการหมกัให้เหลอืความชืน้สดุท้าย 70 % มาตรฐานแห้ง ก่อน
นําไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไปในการผลติหมทูบุ โดยการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ซึง่จะช่วยให้
ผลติภณัฑ์แห้งเร็วกวา่การตากแดด 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 

 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ที่ใช้ในการทดลอง [4] 
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เตรียมเนือ้หม ู20 kg  ความชืน้เร่ิมต้นเฉลีย่ร้อยละ 230 มาตรฐานแห้ง นํามาอบแห้งในเคร่ืองอบแห้งแบบ
พลงังานแสงอาทิตย์ ดงัรูปท่ี 1 โดยปรับอตัราการไหลอากาศทีใ่ช้อบแห้งประมาณ 0.14 kg/s โดยใช้ Hot wire 
anemometer จากนัน้นําถาดบรรจเุนือ้หมอูอกจากห้องอบมาชัง่นํา้หนกัทกุ 30 นาที (เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล ความละเอียด 
0.01 g) ระหวา่งการทดลองวดัและบนัทกึอณุหภมูิกระเปาะเปียก และกระเปาะแห้งของบรรยากาศ ทางเข้าและทางออก
ของห้องอบแห้ง โดยใช้เทอร์โมคปัเปิล ชนิด K ร่วมกบัเคร่ืองบนัทกึอณุหภมูิ (Data aquisition รุ่น MX - 100) วดัคา่รังสี
ดวงอาทิตย์รวมด้วย Pyranometer (EKO รุ่น MS-802) ทําการอบแห้งจนเหลอืความชืน้เฉลีย่ร้อยละ 70 มาตรฐานแห้ง จงึ
หยดุการทดลอง ก่อนนําไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไปในการผลติหมทูบุ 

หลกัการทํางานของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ พดัลมซึง่จะทํางานด้วยกําลงัไฟฟ้าจะดดู
อากาศจากภายนอกผา่นช่องอากาศ เข้าไปยงัแผงรับแสงอาทิตย์ อากาศจะร้อนขึน้เนื่องจากได้รับความร้อนจากแผน่โลหะ
เคลอืบสดีํา ซึง่ทําหน้าที่ดดูคลื่นแสงอาทิตย์ จากนัน้อากาศร้อนจะไหลเข้าไปยงับริเวณพืน้ท่ีสาํหรับอบแห้งผลติภณัฑ์ 
ผลติภณัฑ์จะได้รับพลงังานความร้อน และได้รับจากแสงอาทิตย์โดยตรง ทําให้ผลติภณัฑ์คายความชืน้ออกมาและระบาย
ออกสูอ่ากาศแวดล้อม  
          ความชืน้ในวสัดเุป็นตวับอกปริมาณของนํา้ทีม่ีอยูใ่นวสัดเุมือ่เทียบกบัมวลของวสัดชืุน้หรือแห้ง ความชืน้ในวสัดุ
สามารถแบง่ได้ 2 แบบ คือ [3] 
          ความชืน้มาตรฐานเปียก 
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เมื่อ MR คือ อตัราสว่นความชืน้, M คือ ความชืน้ ณ เวลาใดๆ (%db.), Meq คือ ความชืน้ท่ีภาวะสมดลุ (%db.), 

Min คือ ความชืน้เร่ิมต้น (%db.), Mw คือ ความชืน้มาตรฐานเปียก (%db.), Md คือ ความชืน้มาตรฐานแห้ง (%db.), w คือ 
มวลของวสัดเุปียก (kg), d คือ มวลของวสัดแุห้ง (kg) 
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ประสทิธิภาพเชิงความร้อนของตวัรับรังสดีวงอาทติย์ [5] 
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เมื่อ C คือ ประสทิธิภาพเชิงความร้อนของตวัรับรังสดีวงอาทติย์ (%), m คือ  อตัราการไหลเชิงมวลอากาศที่
ไหลผา่นตวัรับรังสดีวงอาทติย์, (kg/s)  GT คือ รังสดีวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผน่ดดูกลนืรังสดีวงอาทิตย์, (W/m2) 
Ac คือ พืน้ท่ีของตวัดดูกลนืรังสดีวงอาทิตย์ (m2), to คือ อณุหภมูิเฉลีย่อากาศที่ทางออกจากแผน่ดดูกลนืสดีวงอาทิตย์ (๐C), 
ti คือ อณุหภมูิเฉลีย่อากาศที่ทางเข้าแผน่ดดูกลนืรังสดีวงอาทติย์ (๐C),  Cp คือ ความจคุวามร้อนจําเพาะของอากาศที่
ความดนัคงตวั 
(kJ/kg.๐C) 

ประสทิธิภาพการอบแห้งของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ [5] 
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เมื่อ sys คือ ประสทิธิภาพเชิงการอบแห้งของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์, GT คือ รังสดีวงอาทิตย์ที่ตก
กระทบบนแผน่ดดูกลนืรังสดีวงอาทิตย์ (W/m2), Ac คือ พืน้ท่ีของแผน่ดดูกลนืรังสดีวงอาทติย์ (m2), A  คือ พืน้ท่ีของห้อง
อบแห้ง (m2), mw คือ นํา้ที่ระเหย (kg),  hfg คือ คา่ความร้อนแฝงในการระเหยนํา้,(kJ/kg), Pfan คือ กําลงัของมอเตอร์พดัลม 
(kW) 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเปลี่ยนแปลงค่ารังสดีวงอาทิตย์และอุณหภมิู 
 รูปท่ี 2 แสดงสภาพอากาศวนัท่ี 24 เมษายน 2553 เร่ิมทดลองเมื่อเวลา 9.00 น. สภาพอากาศปลอดโปร่ง ทําการ
วดัคา่รังสดีวงอาทิตย์ได้ (GT) 589.28 W/m2 และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เร่ือยๆ เมื่อทาํการวดัทกุ 10 นาที จนได้คา่สงูสดุที่ 

998.41 W/m2 เมื่อเวลา 12.50 น. มีอณุหภมูิอากาศแวดล้อม (Ta) 34.6 C และอณุหภมูิอากาศแวดล้อมสงูสดุที่ 37.1 

C ในเวลา 13.20 น. ตอ่มาคา่รังสดีวงอาทิตย์มีคา่ลดลงเร่ือยๆ จนถึงคา่ 500.58 W/m2 เมื่อสิน้สดุการทดลองเวลา 16.00 

น. ซึง่ได้คา่รังสดีวงอาทติย์เฉลีย่ 832.20 W/m2 อณุหภมูิแวดล้อมเฉลีย่ มีคา่ 38.4 C อณุหภมูิเฉลีย่ในห้องอบแห้ง (Tc) 

57.80 C และความชืน้สมัพทัธ์อากาศ  (RH) 56.67% และพบวา่ อณุหภมูิของอากาศที่จดุตา่งๆ มากที่สดุในชว่งเวลา 
11.00 ” 13.30 น. ซึง่เป็นชว่งทีม่คีา่รังสดีวงอาทิตย์มากที่สดุ อณุหภมูิในห้องอบแห้งแปรตามอณุหภมูิอากาศแวดล้อมและ
คา่รังสดีวงอาทิตย์  
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รูปท่ี 2 สภาพอากาศวนัท่ี 24 เมษายน 2553 
 
ผลของการทดลองหาค่าความชืน้ที่ลดลงของการอบแห้งเนือ้หมู 
 ผลของการทดลองหาคา่ความชืน้ท่ีลดลงของการอบแห้งเนือ้หม ูด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
อโุมงค์ ดงัรูปท่ี 3 แสดงการเปลีย่นแปลงความชืน้เนือ้หมทูี่อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ เปรียบเทียบกบั
การตากแดด  
 การอบแห้งเนือ้หมมูคีวามชืน้เร่ิมต้นเฉลีย่ร้อยละ 230 มาตรฐานแห้ง เร่ิมทดสอบเมื่อเวลา 9.00 น. ความชืน้จะ
ลดลงเร่ือยๆ ซึง่อยูใ่นชว่งการอบแห้งคงที่ จนกระทัง่เวลาประมาณ 11.00 น. (120 นาที) จงึอยูใ่นช่วงการอบแห้งลดลง
เพราะความชืน้ของเนือ้หมเูร่ิมมคีา่ตํา่กวา่ความชืน้วิกฤติ จนเหลอืความชืน้ประมาณร้อยละ 70 มาตรฐานแห้ง เมื่อเวลา 
12.30 น. สว่นการตากแดดเหลอืความชืน้ประมาณร้อยละ 70 มาตรฐานแห้ง เมื่อเวลา 14.30 น. การอบแห้งด้วยเคร่ือง
อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ใช้เวลาในการอบแห้งสัน้กวา่การตากแดด ทัง้นีเ้ป็นเพราะการใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังาน
แสงอาทิตย์มีอณุหภมูิสงูกวา่การตากแดด ทําให้โมเลกลุของนํา้ในเนือ้หมไูด้รับความร้อนเพิ่มมากขึน้ก็จะมีพลงังานในการ
เคลือ่นท่ีมากพอที่จะเอาชนะแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุได้ จึงทําให้นํา้เคลือ่นตวัเร็วขึน้ สง่ผลให้นํา้ระเหยออกจากเนือ้
หมไูด้เร็ว [6] การอบเนือ้หมดู้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์ ใช้เวลาประมาณ 210 นาที ขณะที่ การตากแดด ใช้
เวลาประมาณ 330 นาท ี 
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รูปท่ี 3 ความชืน้เนือ้หมทูี่อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกบัการตากแดด  
วนัท่ี 24 เมษายน 2553 

 
ประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาด้านประสทิธิภาพเชิงความร้อนสงูสดุของตวัรับรังสดีวงอาทิตย์และประสทิธิภาพการอบแห้งสงูสดุ
ของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ มีคา่ร้อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลาํดบั ดงัรูปที่ 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 ประสทิธิภาพเชิงความร้อนสงูสดุและประสทิธิภาพการอบแห้งสงูสดุ 
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4. สรุป 

การทดลองอบแห้งเนือ้หมดู้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ พบวา่ การอบแห้งด้วยเคร่ือง
อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ใช้เวลาในการอบแห้งสัน้กวา่การตากแดด โดยใช้เวลาในการอบแห้ง 210 นาที ขณะที่ การ
ตากแดด ใช้เวลา 330 นาที  (เร่ิมทดลอง 9.00 -12.30 น.)  และพบวา่ อณุหภมูิของอากาศทีจ่ดุตา่งๆ มีคา่มากที่สดุใน
ช่วงเวลา 11.00 ” 13.30 น. ซึง่เป็นช่วงทีม่ีคา่รังสดีวงอาทิตย์มากที่สดุ อณุหภมูิในห้องอบแห้งแปรตามอณุหภมูิอากาศ
แวดล้อมและคา่รังสดีวงอาทิตย์ ประสทิธิภาพเชิงความร้อนสงูสดุของตวัรับรังสดีวงอาทติย์และประสทิธิภาพการอบแห้ง
สงูสดุของเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ มีคา่ร้อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลาํดบั 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ที่ให้การสนบัสนนุการวิจยัในครัง้นี ้ และ
ขอขอบคณุ ผศ.ดร.เจริญพร เลศิสถิตธนกร ที่ให้คาํแนะนํา ตลอดจนการแก้ไข ข้อพกพร่อง และดแูลเอาใจใสใ่นหลายๆ 
ด้าน ในการศกึษาวจิยั 
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Fabrication and Characterization of the Coated LSCF-GDC Cathode on Porous Alumina Support for SOFC  
 

A. Srisuwan1, D. wattanasiriwech1, S. wattasiriwech1 and P. Aungkawattana1 

 
ABSTRACT 

 
This study reports the fabrication and characterization of the porous alumina support at different 

sintering temperatures. The optimum porous alumina support is achieved after sintering at 1500°C with 
44.19% porosity and the excellent flexural strength is of 25.85 MPa. It is selected to be porous alumina 
support for further coating. Different solid contents of LSCF-GDC slurry in the range of 40-70%wt were coated 
on the porous alumina support by screen printing technique. The LSCF-GDC slurry with 65%wt solid content 
is found to be the most suitable condition for coating. The coating surface is smooth and can be completely 
covered on the porous alumina support. Moreover, the coated LSCF-GDC layer is sticky adhered on porous 
alumina support. Unfortunately, dense second phase is generated at interlayer of the LSCF-GDC layer and 
the porous alumina support which affects to reduce surface area for gas transportation. EDX mapping 
technique verifies that some elements of LSCF-GDC composite such as strontium (Sr), cobalt (Co) and 
lanthanum (La) are diffused through alumina support causing the formation of dense second phase due to the 
substitution of Al3+ ions by these elements. XRD patterns show that these phases are SrAl12O19, CoAl2O4 and 
LaAlO3. Besides, the increased thickness of these dense second phases with higher sintering temperatures is 
due to the increasing of Sr, Co and La diffusion. 
KEYWORDS: Porous alumina support, Dens second phase, LSCF-GDC diffusion, Screen printing, SOFC 
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1. INTRODUCTION 
           The solid oxide fuel cell (SOFC) is a highly efficient power generating system that can covert the 
chemical energy of a reaction directly into electrical energy without combustion and releasing toxic gases [1]. 
SOFC is expected to be used in the automobile industry where SOFC of adequate power capacity may be 
used to drive an electric motor, as well as any electrical equipment of a modern automobile. However, the 
high operating temperature and the expensive fabricating cost significantly limit the development of SOFC 
towards practical application. Therefore, lowering the operating temperature of SOFC and developing the 
cost-effective fabrication techniques are the focus of recent study [2]. Two major approaches are the most 
effective to realize this goal. One is to search a new electrolyte material with higher ionic conductivity. For the 
example of ceria-based electrolytes, especially gadolinia doped ceria (GDC) electrolyte, are considered to be 
one of the most promising materials for SOFC because it has higher ionic conductivity than the conventional 
yttria stabilized  

 
zirconia (YSZ) at intermediate temperatures [3-5]. The other approach is to reduce the electrolyte thickness 
that is associated with cell configuration. Electrolyte-supported cell configuration has desirable mechanical 
properties because of the dense electrolyte layer [6]. However, ohmic loss of the large thickness of electrolyte 
is the main problem for the operation of SOFC at the intermediate temperature (600-800°C). The anode-
supported cell is an excellent configuration to solve the ohmic loss problem because this configuration can 
fabricate a thin electrolyte layer. However, the gas transport through the thick anode that affected on the 
contribution of polarization losses [7]. Moreover, Michael el.al reported that electrolyte layer of anode-
supported cell were cracked after rapid thermal cycling due to the tension from the large volume expansion 
associated with the oxidation of Ni [8]. Recently, many researchers have been focused on the external-
supported cell configuration such as FeCr metal to fabricate thin cell component [9]. Metal supported cell is 
another excellent configuration that shows high electrical conductivity and high corrosion resistance in an 
oxidizing atmosphere (air) as well as in a reducing atmosphere (Hydrogen). The disadvantages of metal 
support are poor tolerance of sudden temperature changes and difficulties in producing interconnectors with 
complex shapes [10]. Besides, metal support is easily converted to metal oxide [11]. Amongst many 
candidates, alumina is one of ceramics that has high mechanical strength and high thermal shock resistance. 
With an excellent combination of properties and attractive price, alumina has been interestingly selected to be 
the porous support for SOFC. In the present research, the microstructure and the physical property of the 
sintered alumina support with different temperatures have been interestingly studied. Furthermore, the 
compatibility and interaction of the coated LSCF-GDC cathode on the porous alumina support have been also 
characterized. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Properties of porous alumina support   

The Alumina powder (Cernic international Co, Ltd) was vibrational milled in a polypropylene jar for 20 
minutes using TZP grinding balls. Propanol was used as a dispersing medium and 2 wt% PVA (Poly-vinyl 
alcohol) binder was added to the mixture prior to milling. The mixture was transferred into a hot-air oven and 
left overnight until completely dry. The dried powder was sieved through a 200-mesh stainless steel sieve and 
uniaxially pressed into pellets in a 15-mm-diameter stainless steel die at 100 MPa. The green pellets were 
fired in an electrical furnace at 1400-1600°C for 1 h. Apparent densities and apparent porosity of the sintered 
alumina pellets were measured based on Archimedes principles in accordance with the standard of American 
society for testing and materials (ASTM) C373-88 [12]. Microstructure was observed by a scanning electron 
microscope (SEM) (JEOL, JSM-5410LV). Universal testing machine: UTM (Instron 5566, America) was used to 
measure the flexural strength of the sintered samples at various temperatures. 

 
Table 1 Formula of the coated LSCF-GDC slurry on alumina support by screen printing method    
Formula %wt Addition (Corn starch) %wt 

LSCF-GDC (50 :50) Mixed solution 
LG1 55 45 10 
LG2 60 40 10 
LG3 65 35 10 
LG4 70 30 10 

 
2.2 Preparation and properties of the coated specimens  
 To prepare cathode slurry, L0.8S0.2C0.2F0.8O0.3 (LSCF, American element) and Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC) 
powders with the ratio of 1:1 by weight were used as the starting materials. Both LSCF and GDC powders 
(equivalent to 50% LSCF and 50% GDC by weight ratio) were mixed with different conditions (Table 1) by 
vibrational milled for 20 minutes. A certain amount of 10 wt% corn starch (Sigma-Aldrich Co.) as pore-former 
was weighed and mixed in a solvent solution. The solvent solution composes with terpeneol, polyvinylbutyral, 
polyvinyl alcohol and glycerol which were supplied by Sigma-Aldrich Co. The LSCF-GDC slurry was then 
coated on the surface of alumina support by screen printing method. It was dried at 80°C in a hot-air oven 
and left overnight until completely dry and then sintered at 1350°C for 1 h.  Phase transformation and 
microstructure at interlayer of the LSCF-GDC and alumina support were analyzed by X-ray diffraction 
technique (PANalytical (X’Pert PRO MPD) and SEM. The elements diffusion at interlayer was studied by 
energy dispersive x-ray spectroscope (EDX). 
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3.RESULTS AND DISCUSSION  
3.1 Alumina support 
The SEM micrographs of the sintered alumina support at different sintering temperatures are shown in Figure 
1. The sintered alumina support at 1400°C in Figure 1a presents fine-grained alumina and uniform distribution 
while the high intergranular pores are observed. The densification of the sintered alumina support were 
significantly increased with increasing sintering temperatures at 1500°C and 1600°C, as can be shown in 
Figure 1b and 1c, respectively. To confirm the microstructure result better, the plot of the relative density and 
apparent porosity of the sintered alumina support at different temperatures are presented in Figure 2. This 
graph indicates that the relative density tend to improve because of the reduced apparent porosity during 
increasing sintering temperatures. It was found that the sintered alumina support at 1400°C had the highest 
apparent porosity about 52.13% with the relative density about 87.53%. Although the high porosity of this 
condition was possibly assisted about gas permeability, however the low flexural strength about 16.75 MPa 
(Figure 3) was the main problem to use for porous support [13]. In contrast, the sintered alumina support at 
1600°C had the highest relative density (89.25%) and flexural strength (63.66 MPa), but the low porosity 
about 29.79% of this sintering condition was directly affected to reduce surface area for gas permeability. The 
optimum porous alumina support was achieved in the sintered alumina support at 1500°C. It was observed 
the high apparent porosity about 44.19% with the excellent flexural strength about 25.85 MPa. Therefore, it 
was then selected to be porous support in the part of the coating LSCF-GDC cathode by screen printing 
method. 
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Figure 1 SEM micrographs and the thick edge of alumina tubes sintered at (a) 1400°C, (b) 1500°C) and (c)  
1600°C. 
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Figure2. The relative density and porosity of the porous alumina after sintered at different temperatures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure3. The flexural strength of the porous alumina after sintered at different temperatures. 
 

3.2 The coated LSCF-GDC on porous alumina support 
 In terms of the LSCF-GDC coating process, the alumina support sintered at 1500°C was coated by the 

LSCF-GDC slurry. The effects of different solid contents (Table 1) on connected layer of the LSCF-GDC on 
porous alumina support are shown in Figure 4. It was found that the LSCF-GDC slurry, formula LG1, could not 
be strongly adhered and irregularly agglomerated on the porous alumina support. Because of low solid 
content of LG1 formula, the solvent in the slurry was suddenly penetrated through the pores of the porous 
alumina support while some LSCF-GDC particles were slowly infiltrated. With the increase of solid content in 
the formulae LG2 and LG3, both LSCF-GDC formulae could be screen printed smoothly on the porous 
alumina support. However, the LG3 formula (Figure 4b) could be more completely covered than that of LG2 
formula (Figure 4a). The higher solid content of the LSCF-GDC slurry in formula LG4 (Figure 4c) yielded the 
irregular and cracking surface of LSCF-GDC layer. Crack propagation problem was possibly explained by the 
cause of different shrinkage between upper and lower of the coated LSCF-GDC layer during drying process. 
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Moreover, the agglomeration of LSCF-GDC particles was usually formed with higher solid content [14]. The 
large agglomerated particles could not be easily penetrated through the porous alumina support, leading to 
the adherence of the coating and mesh screen. This problem caused for irregular surface of LSCF-GDC layer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure4. The surface of the coated LSCF-GDC with (a) formula LG2, (b) formula LG3 and (c) formula LG4 after 
sintered at 1350°C for 1h in air. 

These coated LSCF-GDC cathodes with different solid contents were sintered at 1350°C for 1 h in air and 
the fracture surface of these samples are shown in Figure 5. It is seen that the coated LSCF-GDC cathode in 
formulae LG2 and LG3 (Figure 5a and 5b, respectively) are adhered on porous alumina support while the 
coated LSCF-GDC in formula LG4 is peeled off from porous alumina support due to low connection of the 
large LSCF-GDC agglomerate with pore size before sintering process. The dense and flat shape of some 
second phases at interlayer of all the coated LSCF-GDC layer and the porous alumina support were 
investigated. The thickness of second phase layer was decreased slightly with increasing solid contents. It 
was assumed that second phases were formed due to the interaction of some elements in LSCF-GDC with 
porous alumina support. Lower solid content of LSCF-GDC slurry was penetrated conveniently and deeply 
through the pores of alumina support which was then formed the larger thickness of the dense second phase 
layer. The largest thickness of the dense second phase layer was found with the coated LSCF-GDC in formula 
LG2 (Figure 5a).  
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Figure5. The fracture surface of the LSCF-GDC coated cathodes with (a) the formula LG2, (b) the formula LG3 
and (c) the formula LG4 after sintered at 1350°C for 1h in air. 
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Figure6. (a) fracture surface of the coated LSCF-GDC on porous alumina and EDX analysis of (b) Al, (c) Sr, 
(d) La, (e) Co, (f) Fe and (g) Ce elements for the coated LSCF-GC on porous alumina after sintered at 1350ºC 
for 1h in air. 

 
To understand the diffusion behavior of LSCF-GDC and porous alumina support better, the generation of 

dense second phases  was further studied by the EDS technique, as shown in Figure 6. The different colors in 
Figure 6b-6g indicate the located region of all elements of the fracture surface of the coated LSCF-GDC on 
porous alumina support. It was clearly observed that some element such as Sr, Co and La in LSCF-GDC 
composition could be diffused through the porous alumina support. Especially, Sr must be obviously diffused 
through the interlayer (Figure 6c). This behavior was corresponded with the work of  Hae Jin Hwang et al [15]. 
It was suggested that Sr in LSCF-GDC cathode could be easily diffused through the next layer after heated at 
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>1000°C. Similarly, Wanqin Jin et al. [15] suggested that some elements in LSCF composition was possibly 
reduced to Sr and La which were subsequently sublimated at the high temperature because of the low 
melting point of Sr (1042K) and La (1194K). From the result above, the problem of dense second phase 
behavior at interlayer was carefully considered to apply support for SOFC system because these dense 
second phases affected on the reduced pores for gas transportation.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure7. XRD patterns of the second phase between the coated LSCF-GDC on the porous alumina support 
with different sintering temperatures (G= Ce0.9Gd0.1O1.95O4, A= Al2O3, S=SrAl12O19, C=CoAl2O4 and L=LaAlO3). 

To comprehend the phase transformation at interlayer, the interface of the coated LSFC-GDC and porous 
alumina support with different sintering temperatures (1000°C-1350°C) was studied by XRD technique, as be 
shown in Figure 7. XRD patterns indicate that dense second phase of SrAl12O19 is started at 1000°C while 
CoAl2O4 and LaAlO3 are found at 1200°C. With increasing sintering temperatures, these second phases tend 
to increase continually while alumina phase was decreased. It was explained that the oxygen vacancies were 
generated from the substitution of Al3+ ions by Sr2+, La2+, and Co2+, leading to the higher oxygen vacancies 
diffusion during sintering process. Similarly with the literature [16], it was reported that the substitutions of 
aliovalent dopant in the lattice sites to observe point defect such as vacancies that could be cased for the 
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increased diffusion mechanism during sintering process. For above results, the porous alumina will be still 
improved the problem of dense second phases when it is coated by LSCF-GDC cathode. However, it is 
believed that some materials such as quartz will be considered to be functional layer to protect the generation 
of dense second phases between LSCG-GDC and porous alumina support and it has been attentively studied 
in the future work.   

 
6.CONCLUSIONS  
The alumina could be used for porous support of SOFC system. The densification was increased with 
increasing sintering temperature. The optimum sintering temperature of alumina was achieved at 1500ºC 
with the high apparent porosity (44.19%) and the excellent flexural strength (25.85 MPa). This porous 
alumina was further coated with different solid content of LSCF-GDC using screen printing technique. The 
optimum solid content of the coated LSCF-GDC was found to be 65%wt that the slurry could be adhered 
and completely covered on the surface of porous alumina pellet. However, the dense second phases of 
SrAl12O19, CoAl2O4 and LaAlO3 were found at interlayer between the coated LSCF-GDC and porous alumina 
support. The thickness of these second phase layer tended to decrease with increasing solid content 
because the lower solid content could be deeply penetrated through the pores of alumina support. In 
addition, the EDX mapping indicated that some elements such as Sr, Co and La in the coated LSCF-GDC 
were diffused into the porous alumina support. The substitutions of these elements in alumina structure led 
to an increase of oxygen vacancies that affected to increase densification at interlayer. From the 
disadvantage of the dense second phase at interlayer, this has been recently improved to be the porous 
support for SOFC.   
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Microstructure, Phase and Properties of Illite-Rich Clays Mixture in Triaxial Porcelain Bodies  
 

Chiawchan Saengthong1,* , Darunee Wattanasiriwech1, SutheeWattanasiriwech1  
and Tammarat Panyathanmaporn2 

 
ABSTRACT 

 
The changes upon firing of porcelain bodies based on the use of two different types of Thai china 

clays containing different main clay minerals were studied. The mixed body containing 50% Lampang illite-
rich clay (LP) or Naratiwas kaolinite-rich clay (NR), 25% quartz, and 25% microcline and were denoted as LM 
and NM body respectively. Both bodies were investigated in terms of phase transformation and 
microstructural change upon firing using X-ray diffraction spectrometry (XRD) and Scanning electron 
microscopy (SEM). Physical and mechanical properties of the fired body were also determined. In the LM 
body, primary mullite formed at low temperature (1000°C) while secondary mullites occurred after microcline 
has melt. The maximum flexural strength was obtained at the complete vitrification temperature. In the NM 
body, the high content of acicular mullites occurred after microcline has melt. The complete vitrification was 
observed at 1300°C which was around 50°C higher than LM body. Increasing temperature above 1250°C, the 
physical and mechanical properties of the LM body were deteriorated due to bloating effect which was not 
observed in NM body. 
KEYWORDS: Illite, Feldspar, Mullite, Vitrification, Flexural strength.  
 
1.INTRODUCTION 

Porcelains are glazed or unglazed vitreous ceramic whitewares that can be designated as electrical, 
chemical, mechanical, structural, and thermal wares depending on purposes of use1. Normally, porcelains 
have a triaxial formulation comprising approximately 50 wt% clays, 25 wt% fluxes and 25 wt% fillers which 
commonly is kaolin, feldspar and quartz respectively2,3,4. With this certain composition, the microstructural 
evolution of triaxial porcelain bodies as a result of firing temperature has been investigated for many decades 
2,5.  
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Under firing, the kaolinite mineral is dehydroxylated and metakaolin phase is formed at 500-600ºC and 
formed metakaolin. Then, the decomposition of the metakaolin leads to the formation of spinel phase at 
around 980ºC5,6,7. At this temperature, mullite phase defined as primary mullite also forms and increases with 
increasing firing temperature3. At the temperature range of 1200-1300ºC, feldspar reacts with other 
components and forms enough viscous liquid glassy phase8 which is increased when increases firing 
temperature, leading to the complete vitrification of the body. In this step, needle-shape mullite crystals or 
secondary mullite from clay and feldspar relicts are also formed2,3,8. In case of quartz, it is melted in molten 
feldspar, especially quartz with particle less than 20 μm which is completely dissolved at about 1350ºC. 
Therefore, the final microstructure of fired porcelain bodies is composed of mullite, quartz and residue pores 
dispersed in solid glassy phase matrix containing potassium aluminosilicate compound2. Although phase 
development and microstructure as a result of firing have been well established for triaxial porcelain bodies, 
since in clay, one of major components of porcelain bodies, typically contain other minerals such as illite 
depending on original source. This mineral can be affected on the phase transformation during firing resulting 
in the final microstructure as well as the properties of porcelain bodies while the study related to this topic has 
been rarely reported. Thus, the effects of mineral impurities in composition of triaxial porcelain bodies have 
been studied in this work.  

Illite (K0.88Al2 (Si3.12Al0.88)O10(OH)2)
9 is a kind of dioctahedral K-deficient mica mineral which contains 

interlayer cation of about 0.6-0.85 atoms per a formula unit. It is one of a major component in clays generally 
used for traditional ceramics10. Previous study on phase and microstructure development in ceramic bodies 
containing illite-rich clays or illitic clay Aras11 has been reported that mullite phase can be formed around 
1000ºC after the decomposition of illite mineral. In good agreement the work done by Khalfaoui12,13 which 
showed that illite/mica mineral was decomposed at temperature 900-950ºC. Moreover, the transformation of 
illite to sericite was found below 800ºC and decomposition at 1000ºC has been reported by Wattanasiriwech. 
They also found that the vitrification of illitic clay began at 900ºC and the densification was achieved at 
1200ºC14.  

From our preliminary study15 Naratiwas and Lampang china clays showed largely difference in kaolinite 
and illite mineral contents. That will be good raw material for comparative study in phase and microstructure 
development of triaxial porcelain bodies by using these clays as one of the components. Therefore, the 
effects of illite containing in clay composition were studied. The microstructure and phase development of 
triaxial porcelain bodies as a result of firing were investigated while the physical and mechanical properties 
were determined for porcelain bodies after firing. 
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2.MATERIALS AND METHODS 
China clays from Lampang province (LP) and Naratiwas province (NR), Thailand were selected to study 

in this research. Quartz and microcline were also received from domestic commercial suppliers. The body mix 
contained 50% LP or NR clay, 25% quartz, and 25% microcline as denoted LM and NM body, respectively. 
Both compositions were mixed and ground in ball mill for 16 h. The slurry was passed through a 325 mesh 
sieve, an oven-dried overnight at 110ºC prior to characterization. Chemical analyses of raw materials were 
carried out by an X-ray fluorescence technique (XRF: Horiba Mesa-500w). Thermal analyses of LP and NR 
clays were performed using a Mettler TGA/SDTA 851e (Metler Toledo corporation, Switzerland). Both clays 
were heated from room temperature to 1300ºC with a heating rate of 20ºC min-1 in platinum crucibles. The 
bodies were compacted at 50 MPa for 30 seconds into 25 mm diameter pellets by a uniaxial pressing 
technique. The compacted clay bodies were fired in a high temperature tube furnace at 900-1350ºC with a 
heating rate of 5ºCmin-1 for 30 min prior to quenching in water in order to freeze the phases formed. Phase 
transformation of the fired samples were examined by an X-ray diffraction technique (XRD: PaNalytical X'Pert 
PRO MPD, Netherland) in a 2θ range of 5-50° with a step size of 0.0084°. The crystalline phase content of the 
fired bodied were used area under a curve of peaks. The mullite peak was ~16°2θ and used ~21°2θ for 
quartz peak. Microstructures of the fired samples were examined using a Scanning electron microscope 
(SEM: JEOL JSM-5410LV). Water absorption and bulk density of the fired samples were determined following 
ASTM C 373-8816. Flexural strength was determined following ASTM standard C 1161-9217 using a universal 
testing machine, (UTM: Instron 5566 USA). 
 
3.RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1 Characteristics of clay powders  

Chemical compositions of the raw material are shown in Table 1. Both LP and NR clay consist mainly of 
SiO2 and Al2O3 which corresponds to the presence of clay minerals and quartz. High content of K2O (4.67%) 
in LP indicates the existence of illite mineral, corresponding with the XRD results shown in Fig.1. Crystalline 
peaks corresponding to quartz, illite, and kaolinite minerals were clearly observed in LP. In NR, kaolinite 
peaks were dominant. The rational analysis based on XRF and XRD18 was used to estimate the content of 
these minerals provided that the formulae of kaolinite, illite, albite and microcline were Al2(Si2O5)(OH)4, 
KyAl4Si8−yAlyO20 (OH)4 with y=1.5 Na(AlSi3O8) and K(AlSi3O8) respectively19. The estimated mineralogical 
compositions are shown in Table 2. LP clay contained a large amount of illite (31.08%) while NR clay has a 
high content of kaolinite (77.29%). DTA curve of LM and NM bodies are shown in Figure 2. Peaks 
corresponding to an endothermic reaction were found in both bodies around 100°C and another between 

450°-800°C. The first endothermic peak at 100°C corresponds to the physically absorb water while the 

second endothermic peak at 450°-800°C with a maximum at 520°C in LM body and 530°C in NM body 
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correspond to the dehydroxylation of kaolinite with loss of structural hydroxyl groups and metakaolin 
formed7,20. NM body showed sharp endothermic peak at this temperature due to high content of kaolinite 
mineral, while LM body showed very small endothermic peak because of low content of kaolinite mineral.  
Table 1. Chemical analysis of materials 

 
*LOI at 1000oC was obtained using TGA 
Table 2. The mineralogical compositions of LP and NR clays 
 

 

The exothermic peaks of both bodies were found at 1005°C attribute to the latent heat of Al-Si spinel or γ-
Al2O3 or mullite crystallization out of metakaolinite20-25. NM body showed sharper and higher peak than that LM 

body because of high content of kaolinite. The broadening exothermic peak at 1100°C indicated that spinel 
and some aluminum-rich mullite formed from decomposition of the gibbsite layer of illite whereas silicate layer 
and alkali K were formed amorphous phase13, 26,27. 
 
 
 
 
 

Materials SiO2 Al2O3 K2O Na2O MgO CaO Fe2O3 TiO2 LOI* 
Quartz 94.52 3.88 0.04 0.77 0.05 0.13 0.50 0.03 0.08 
Feldspar 69.64 17.08 10.87 0.30 0.12 0.94 0.43 0.03 0.59 
LP 60.27 27.25 4.05 0.46 0.00 0.16 0.98 0.06 6.28 
NR 53.05 33.34 0.83 0.00 0.00 0.04 0.73 0.92 11.08 
LM 72.69 16.70 4.69 0.74 0.00 0.31 0.47 0.05 4.36 
NM 68.10 20.85 3.26 0.29 0.00 0.28 0.37 0.44 6.40 

Minerals 
LP  
(%) 

NR  
(%) 

Illite 31.08 7.77 
kaolinite 39.26 77.29 
Quartz 22.72 13.14 
Albite 5.25 - 
Microcline - Trace 
Other 1.69 1.80 
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Fig.1 XRD patterns of (a) LP and (b) NR clay (I: illite, K: kaolinite, Q: quartz, Al: albite, Mi: microcline) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Simultaneous differential thermal analysis of LM and NM bodies 
 
3.2 Phase transformations upon firing  
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Fig. 3 and 4 shows the XRD patterns of the fired bodies based on the used of LM and NM body 
respectively. Crystalline peaks corresponding to kaolinite in both body disappeared after firing at 900°C 
because of the transformation of the kaolinite into metakaolinite by the removal of the hydroxyl groups in the 
silicate lattice7,20 which occurred starting at 400°-800°C as shown endothermic peak or dehydroxylation 

process in thermal analysis (Fig. 2). Heated up to 1000°C in both body, illite phase becomes progressively 
less crystalline. Peak intensity gradually decreases and disappears at 1050°C due to decomposition of illite 
structure13,26,27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 XRD patterns showing phase changes of LM fired body various temperatures (I: illite, Q: quartz, M: 
mullite, F: feldspar (microcline). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 XRD patterns showing phase changes of NM fired body various temperatures (I: illite, Q: quartz, M: 
mullite, F: feldspar (microcline). 
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Fig. 5 Integrated area (a) the area under a curve of mullite peak (~16°2θ) and (b) the area under a curve of 
quartz peak (~21°2θ). 
 

Firing up to 1000°C in both bodies, illite phase becomes progressively less crystalline. The intensity of illite 

peak in LM body gradually decreases and disappears at 1050°C, while NM body peak intensity of illite 
disappears at 1000°C. The main difference between two bodies of illite lost due to differentiate of illite content 
in raw clay. LM body, high content of illite in the starting materials than NM body result in the reaction of illite 
deformation stopped at higher temperature. In LM bodies, mullite phase was developed at around 1000°C, 
while it was observed in NM body after firing at 1100°C. Degree of mullite formation increases with increasing 
firing temperature up to 1350°C in two bodies. From calculations base on the area under a curve of mullite 

peaks at 16°2θ are shown in Fig. 5(a). NM body shows the area under a curve of mullite peak higher than 
LM body at firing temperature ranges 1100°-1350°C due to high content of kaolinite mineral in NR clay 

starting materials.  Potash feldspar or microcline peak in both bodies gradually decreases at 1100°C and 
disappears at 1200°C because feldspar is melt (Fig. 3 and Fig. 4). Quartz content decreases with increasing 
temperature in two bodies due to its partial dissolution7,8. The quantity of quartz using the area under a curve 

of quartz peak at 21°2θ of two bodies is shown in Fig. 5(b). LM body revealed that quartz content higher 
than in NM body at firing temperature ranges 1050°-1350°C as a result of LM body containing quartz in LP 
clay starting material. The final temperatures (1350°C) of two bodies are comprised of crystalline phase of 
mullite and quartz. 
 
3.3 Microstructural change upon firing 

Fig. 6 shows SEM micrographs of LM body firing at 1000°C. The mullite crystals appeared after firing at 
1000°C corresponding with XRD result which reveal mullite peaks started to appear at this temperature 
(Fig.3). The morphology of mullite crystals is divided into two types. 

Normally, the short mullite crystals in the porcelain body probably crystallized from decomposition of 
kaolinite is termed primary2,5,8,28. In this case, LM body showed high content of illite containing in the mixture, 
the primary mullite probably crystallized from decomposition of kaolinite and illite minerals. Corresponding 
with Carroll26 investigated that illite decomposition into mullite and liquid occur between 900-1000°C and 
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above 1093°C27. The long crystal shape (needle- shape) mullites were crystallized from clay-feldspar relicts 
interface to the feldspar relict center and their compositions indicate a transformation from primary to 
secondary mullite8. The secondary mullite crystal in LM body was found after firing at 1150°C between clay-
feldspar relicts interface (Fig. 7(a)). At 1200°C, glassy phase was increased due to completely melt of 
feldspar by show surface of glass after etching with HF acid (Fig. 7(b)). The crystalline size of primary and 
secondary mullites increased with increasing temperatures (Fig.7c) while quartz particles partly disappeared 
due to dissolution as shown in Fig. 7(c) and Fig. 7(d).       

The primary and secondary mullites in NM body appeared after firing at 1100°C (Fig. 8) by showing 
acicular mullite on the surface of feldspar melt after removal of glass phase with HF acid. Potash feldspar 
started to melt at above ~990°C related to K2O-Al2O3-SiO2 eutectic2,19. At 1150°C, the small particle of 
feldspar (<5μm) fully melt (Fig. 9(a)) while feldspar particle larger than 5μm fully melted after firing at 1200°C 
(Fig. 9(b)). This temperature, the acicular mullite crystals were grown into the centre and containing in 
feldspar melt, but shape of feldspar particle unchanged until after firing at 1250°C (Fig. 9(c)) due to the high 
viscosity of the melt. Increasing temperatures above 1250°C, the crystalline size of primary and secondary 
mullite were grown and the secondary mullites were embedded and grown in potash aluminosilicate glass 
melt (Fig. 9(d)). The comparison of quantity and crystalline size of primary and secondary mullite in both 
bodies were differed. NM body, high content of primary and secondary mullite was due to high content of 
kaolinite related to the calculations base on the area under a curve of mullite peaks result in Fig. 5(a), while 
LM body high content of illite showed larger size of primary mullite and glassy phase. Quartz content was 
decreased with increasing temperature due to partial dissolution and formation to glass.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 SEM image showing microstructural change of the LM body firing at 1000ºC 
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Fig. 7 SEM images showing microstructural change of the LM body after firing at (a) 1150ºC (b) 1200ºC (c) 
1250ºC and (d) 1300ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 SEM image showing microstructural change of the NM body after firing at 1100ºC 
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Fig. 9 SEM images showing microstructural change of the NM body after firing at (a) 1150ºC (b) 1200ºC (c) 
1250ºC and (d) 1300ºC 
 
3.4 Physical and mechanical properties 

Figs. 10 show linear shrinkage, water absorption, bulk density and flexural strength of LM and NM fired 
bodies as a function of different firing temperature respectively. Linear shrinkage, bulk density and flexural 
strength of two bodies were increased with increasing firing temperatures while water absorption decreased 
with increasing firing temperatures. The complete vitrification of LM body was observed after firing at 1250°C 
lower than that about 50°C of NM body. Earlier full vitrification of LM body was due to higher content of fluxing 
(such as illite and feldspar) in the mixture by showed 0% water absorption, 2.46 g/cm3 bulk density and 

113MPa flexural strength, while NM body completed vitrification after firing at 1300°-1350°C with 0% water 

absorption, 2.49 g/cm3 bulk density and 93-97MPa flexural strength. At 1300°-1350°C, the bulk density, and 
shrinkage, of the LM body became regressive without changing water absorption level due to expansion of 
trapped gas resulting in blister and bloating29,30. This effect resulted in decreasing flexural strength in LM 
body. However, the maximum flexural strength of LM and NM bodies were observed same as the optimum 
vitrification. 

The strength of porcelain body can be divided in three hypotheses6. Firstly, the mullite hypothesis 
indicated that the strength increases with increasing mullite content, especially secondary mullite needle, 
because of its acicular morphology and small needle diameter might increase strength more than primary 
mullite. Secondly, matrix reinforcement hypothesis indicated that the different in thermal expansion 
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coefficients between matrix and disperse particle (such as quartz) or crystalline phase (such as mullite) 
formed during firing mismatch induced thermal compressive stresses lead to strength improvements. 
Warshaw and Seider31 showed the effect of particle size development in the porcelain body. The maximum 
strength was observed for 25μm quartz particle, the larger quartz particle (50-150μm) observed low strength 
due to interconnected matrix fractures, while the smaller quartz particle (<10μm) was decrease strength due 
to less pre-stress result in lower strength. In good agreement the work done by Stathis which showed that the 
optimum grain size of quartz was found to be 5”20 mm increase of flexural strength compared to the 
reference porcelain while the quartz particle size more than and less in size decreased strength32. Thirdly, 
dispersion strengthening hypothesis proposed that the dispersion particles limit the size of Griffith flaws 
leading to increase strength.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10 Physical property of fired body with variation temperature (a) shrinkage (b) water absorption (c) bulk 
density and (d) flexural strength. 
 

Maity and Sakar29,32 showed the replacement of quartz by sillimanite and feldspar by alumina/cordierite 
glass-ceramic increasing strength due to rounded particle of sillimanite and alumina/cordierite glass-ceramic 
as act dispersoid and helped in inhibiting crack propagation or limiting the size of Griffith’s flaws.  

In this study, LM and NM bodies were contained of quartz addition and crystals phase (such as mullite) 
form during firing in matrix. LM body shows maximum flexural strength of ~113MPa after firing at 1250°C due 
to higher content of residual quartz (Fig. 6 (h)) inducements to high pre-stressing improvement flexural 
strength or supporting matrix reinforcement, whereas a small number of secondary mullite supporting 
dispersion strengthening hypothesis. NM body, observed of 2.49 g/cm3 bulk density after firing at 1300°C and 
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1350°C result in near flexural strength (~93 and 97MPa respectively).  The flexural strength of NM body was 
supported the mullite hypothesis due to high content of acicular morphology of secondary mullite interlocking 
(Fig.9) improvement flexural strength. The larger size of quartz in this body induced decreasing strength 
probably due to interconnected matrix fractures31. At 1350°C, the flexural strength was few increases in NM 
body probably due to decreasing of quartz content by partial dissolution form glass (Fig.9d) result in 
increasing flexural strength after firing at 1350°C (Fig. 10d).  
 
CONCLUSIONS 

Difference of china clay in mixture of triaxial porcelain was responsible for phase transformation, 
microstructure, and property of bodies. LM body showed high illite and quartz content, the mullite formed at 
low temperature (~1000°C). Optimum vitrification occurred at 1250°C due to high content of flux (illite and 
microcline). NM body showed low content of fluxing but high content of kaolinite, mullite form at 1100°C and 
high content of mullite (primary and secondary), the optimum vitrification observed at high temperature 
(1300°-1350°C) due to low content of flux. The maximum flexural strength of both bodies achieved at the 
optimum vitrification temperature. The higher flexural strength of LM body probable depending on high pre-
stressing between matrix and residual quartz were supported matrix reinforcement. NM body, the flexural 
strength were supported which mullite hypothesis due to high content of acicular mullite.  
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Study of nutrients in Bio-fermented Liquid from Seaweed Sargassum sp. from the Ao Thammachat,  
Laem Ngob, Trat and Use the AnaEPlus® as the Effective Microorganisms 

 
Phucharoen, P1., Sitthikun, N1., Choosamai2, P. and Chaiyanate, N.3 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this experiment was study nutrients in bio-fermented liquid from seaweed (Sargassum 
sp.). Seaweed was mixed with molasses and water in the ratio 4:1:1 and use the AnaEplus® as the Effective 
Microorganisms. The results showed that after 14 days to 35 days of fermentation, in the range of some 
nutrients were clearly changed such as TKN, ammonia-nitrogen, phosphate, sulfate and manganese 
(751.67±445.29 to 1,705.13±668.22 mg/L, 145.60±3.73 to 215.60±0.00 mg/L, 2.04±0.11 to 3.87±0.32 mg/L, 
12,000±0.0 to 16,000±0.0 mg/L and 12.98±1.38 to 24.07±0.29 mg/L, respectively). While as the range of 
calcium was not change and potassium was not found in bio-fermented liquid. 
 
KEYWORDS:  Bio-fermented Liquid, seaweed (Sargassum sp.), AnaEPlus® 

 
1. INTRODUCTION 
  
  Nowadays, the chemical usage in agriculture is widespread all over in Thailand. It 
 makes importing chemical from other country is at high rate that impact to increasing the capital. Even if 
using the chemicals help to improve the productivity but there have some bad effects to the ecology from its 
residues in environment. From this impact the researcher is finding the way to solve this chemical effect by 
using the Bio-fermented liquid instead [2]. Bio-fermented liquid is made from many kind of raw materials such 
as vegetables, fruits and seaweeds etc. And the effective microorganisms are the important ingredient to 
make the Bio-fermented liquid. Introduce effective microorganism to assure that raw materials in Bio-
fermented liquid should completely ferment while the source of odor is reduced.  
           Seaweed is a lower class creature without leaves, stems and roots of real. It can be common seen 
along the coast [15]. In Thailand, there has a several found an important species such as brown algae 
(Sargassum sp. Padina sp. Dictyota sp. Ascophylum sp. Turbinaria sp.), green algae (Ulva sp.), and red 
algae (Gracilaria sp.) etc. It came by the waves and tides along the various islands both of the Gulf of 
Thailand and Andaman sea  
________________________________ 
1M.Sc. student in Environment Science Program, Faculty of Science, Burapha University,Chonburi, Thailand. 
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coastlines [8]. The seaweed is an interest of generating the bio-fermented liquid because it contains 
macronutrients and secondary nutrients, amino acid, vitamin, cytokinin, auxin and abscisic acid, which help in 
the growth of plants [6]. For example, Rama Rao [11] reported good yields of Zizyphus rugosa fruits, where 
leaf spray of Seaweed liquid fertilizer obtained from Sargassum was used. Thivy [16] reported that the 
seaweed particularly brown algae improve the fertility of soil in cultured fields as their algin content helps in 
conditioning the soil, facilitating aeration, moisture retention and adsorption of nutrient element. The aim of this 
experiment was study nutrients in Bio-fermented liquid from seaweed Sargassum sp. from the Ao 
Thammachat, Laem Ngob, Trat and use the AnaEplus® as the Effective Microorganisms.   
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1  Preparation of bio-fermented liquid seaweed Sargassum sp. 
          The seaweed Sargassum sp. was collected from the Ao Thammachat, Laem Ngob, Trat (Fig.1). The 
seaweed sample was hands picked and washed thoroughly using tap water to remove the salt on the surface 
of the sample. It was spread on canvas to remove excess water and cut into small pieces. The seaweed was 
mixed with molasses and water in the ratio of 4 parts seaweed: 1 part molasses: 1 part water, use the 
AnaEplus® as the Effective Microorganisms, in 150 litre plastic tank. Bio-fermented liquid samples were 
collected every week for 35 days. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Seaweed Sargassum sp. from the Ao Thammachat, Laem Ngob, Trat 
 
2.2 Measurement of Temperature, pH and Electrical conductivity 
        Temperature, pH and Electrical conductivity of samples were measured by thermometer, pH Meter (Senz 
pH Pro tester) and conductivity meter (YSI 85), respectively. 
 
2.3 Analysis of Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) and Ammonia-nitrogen 
To analyze TKN content, 5 mL of Bio-fermented liquid sample was introduced to a 300  
mL Kjeldahl flask, filled with 25 mL of 98% (v/v) H2SO4 and used selenium reagent as catalysts. Sample 
solution in Kjeldahl flasks was heated on the Kjeldahl heating rack until a clear solution and digested the 
sample for a further 30 min to complete the reaction and let it cool at room temperature. The produced 
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ammonium from all nitrogen species were evaporated by distillation as ammonia. Added 100 mL of 32% (v/v) 
NaOH and 50 mL of deionized water into digestion solution. This was condensed in the Erlenmeyer flask with 
75 mL of 2% (v/v) H3BO3 and 2 drops of the mixed indicator solution. The distillate was titrated with a 0.02 N 
sulfuric acid to a violet end point. As the TKN content analysis, 5 mL of undigested Bio-fermented liquid was 
distilled and titrated to the end point. 
 
2.4 Analysis of phosphate, manganese, sulfate, potassium, and calcium      
         To analyze phosphate, manganese, sulfate, potassium and calcium contents, 25 mL of bio-fermented  
liquid, 50 mL of conc.HNO3 and 25 mL of conc.HClO4 were introduced to a 300 mL Kjeldahl flask. Mixed 
sample 

sample was allowed to cool at room temperature [11]. 
         The amount of P in digested sample solution was analyzed by molybdate/ascorbic acid method. 
Standard phosphate solution of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 mg/L were prepared. 5 mL of each standard 
phosphate solution was introduced into a 30 mL test tube and added 1 mL mixed reagent (5N sulfuric acid 
solution, antimony potassium tartrate solution, ammonium molybdate solution and 0.1M ascorbic acid solution), 
the mixed sample solution was shaken, leave for 10 minutes and measured absorbance of each sample at 
880 nm used a reagent blank as the reference solution. The absorbance and concentration data were plotted 
as a calibration curve. To analyze phosphate content in digestion Bio-fermented liquid, mixed sample solution 
was measured absorbance at 880 nm and phosphate concentration was read from the calibration curve. [4] 
           To analyzed manganese content, the manganese standard concentrations were prepared at 0, 2, 6, 
and 12 mg/L. Each standard concentration and digested Bio-fermented liquid samples were added with 1.25 
mL mixed solution (conc.HNO3, HgSO4, 85%H3PO3 and AgNO3) and shaken. Adjust the solution volume with 
deionized water to 20 mL and shook the mixture again. The mixture was added with 0.25 g (NH4)2S2O8 and 
shaken thoroughly. The mixture solution was heated in boiling water for 5 minutes. Let it cool and adjust 
volume with deionized water. Measured absorbance of each standard concentration at 350 nm and then 
plotted in a calibration curve. Manganese concentration in digested Bio-fermented liquid was read from the 
calibration curve [14].                           
         Sulfate, potassium and calcium content in the digested sample solutions were analyzed by using the 
QUANTOFIX® ® Potassium, and QUANTOFIX® Calcium Test Kit.  
           Means and standard deviations were determined for all parameters for the entire study period. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
        In this study, the pH values trended to decrease (day 14) and increase to 5.23±0.0 (day 28), while the 
major and minor plant nutrients were increased with time of fermentation. The pH of Bio-fermented liquid was 
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decreased caused by the biological activities of acetic acid and lactic acid bacteria. AnaEplus®

three beneficial bacteria (Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus and Bacillus 
amyloliquefaciens) and two yeasts (Pichia farinose and  Dekkera anomola) [1]. The results showed that pH 
value and temperature were in the range of 4.32±0.0 to 5.23±0.0 and 26.67
respectively (Fig. 2).  
   
 
        
 
    
 
 
 
 
 
Fig. 2 pH value (      ) and temperature (       ) of Bio-fermented liquid from seaweed 
(Sargassum sp.) and use the AnaEplus® as the Effective Microorganisms 
        Electrical conductivity (EC) was in the range of 34.00±0.76 to 46.13±1.21 mS/cm. Electrical conductivity 
was a number that indicated concentrations of minerals and inorganic compounds in Bio-fermented liquid, 
The amount of mineral were directed variation to the EC index. 
       
        There was the report in the nitrogen, phosphorus, manganese and sulfur contents in the brown algae 
Sargassum wightii, collected from the Rameswaram coast India, was 255.07 mg/g, 36.57 mg/g, 5.16 mg/g 
and 73.36 mg/g, respectively [10]. In this study, after 14 days to 35 days of fermentation, the quantities of 
some nutrients were clearly changed such as TKN, ammonia-nitrogen, phosphate, sulfate and manganese. 
While as the quantity of calcium was not change and potassium was not found in Bio-fermented liquid. 
       
       The quantity of TKN and ammonia-nitrogen (after 14 days to 35 days) were in the range of 751.67±445.29 
to 1,705.13±668.22 mg/L and 145.60±3.73 to 215.60±0.00 mg/L, respectively (Fig. 3).  
  
 
 
 
 
 

Days 
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Fig. 3  TKN (         )and ammonia-nitrogen (               ) of Bio-fermented liquid from seaweed 
(Sargassum sp.) and use the AnaEplus® as the Effective Microorganisms.  
  
        The quantity of manganese and phosphate (after 14 days to 35 days) were in the range of 12.98±1.38 to 
24.07±0.29 mg/L and 2.04±0.11 to 3.87±0.32 mg/L, respectively (Fig. 4).  After 14 days, the value of 
manganese was inversely associated with the value of phosphate. Manganese values trended to decrease 
(day 14) and increase to 24.07±0.29 mg/L (day 35). The manganese values were increased during the period 
of fermentation and were stable at the after 30 days [5]. Vachirapattama & Jirakiattikul [17] reported 
determination of nutrient compositions in bio-extract solutions produced from different sources and found that 
quantities of manganese was 3.9-113.9 mg/L. Phosphate content trended to increase to 3.87±0.32 mg/L 
(day14) and decrease to 0.84±0.23 mg/L (day 28). As phosphate content in Bio-fermented from seaweed 
Chaetomorpha crassa, cultivated in the fish pond at Krabi Coastal Fisheries Research and Development 
Center, increased in day 30 and decreased [5]. 
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Fig. 4 Manganese (        ) and phosphate (        ) of Bio-fermented liquid from seaweed 
(Sargassum sp.) and use the AnaEplus® as the Effective Microorganisms.  
 
 
        The sulfate content was range from 12,000±0.0 to 16,000±0.0 mg/L (Fig. 5). After 14 days of 
fermentation, sulfate content trend to increase and were stable at the period of 21 to 35 days.  
        For the properties of the Bio-fertilizer from Sa lung Nai showed acidity (pH 3.71-4.65), the electric 
conductivity not higher than 9.05 ms/cm and the macro nutrients nitrogen, phosphorous and potassium not 
more than 0.58%, 0.15% and 10.56%, respectively where as the Bio-fertilizer from commercial showed neutral 
propertied (pH 7.84), the electric- conductivity and the macro nutrients, nitrogen and phosphorous showed 
high value and concentration 105.60 ms/cm, 18.64%, and 9.52%, respectively while potassium had low 
concentration 0.84%. For fermentation development, the fermentation processing both with an aerobic and 
anaerobic condition showed the effect on amount and type of microorganisms more than type of nutrient in 
the bio-fertilizer production [3].    
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Fig. 5 Sulfate (          ) of bio-fermented liquid from seaweed 
(Sargassum sp.) and use the AnaEplus® as the Effective Microorganisms.  
 
4. CONCLUSIONS 
 
        As a step toward the expansion of nature source of other manures, seaweed fertilizer application will be 
useful in enriching the soil and achieving higher production in the place of costly chemical fertilizer. In the 
developing world, the use of seaweed liquid fertilizer should be urged to avoid environmental pollution by 
heavy doses of chemical fertilizer in the soil. The beneficial effect of seaweed liquid fertilizer (SLF) on 
terrestrial plants included improving the overall growth, yield and the ability to with stand adverse 
environmental conditions [7].   
        Study of nutrients in Bio-fermented liquid from seaweed Sargassum sp. from the Ao Thammachat, Laem 
Ngob, Trat and use the AnaEPlus® as the Effective Microorganisms found that nutrients effect on growth and 
yield of crop plants. Hence, this simple practice of application of ecofriendly seaweed liquid fertilizers to 
vegetables is recommended to the farmers for attaining better growth and yield over chemical fertilizers.  
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A Systemic Design of Electronically Tunable Ladder Filters Employing CC-DVCCs 
 

Nirut Gulsuwan, Saravut Konglumphun, Ampawan Yindeemak, Thitiporn Chada and Suttipong Fungdetch 1 

 
ABSTRACT  

 
A systematic design of continuous-time current mode ladder filter using Current controlled differential 

Voltage Current Conveyor (CC-DVCCs) is resented. The proposed technique is based on leapfrog simulation 
of RLC ladder filter using only CC-DVCC and grounded capacitors that lead to simple structure, easy to 
design and suitable for IC fabrication. Afifth-order Chebyshev low-pass filter and a sixth-order Chebyshev 
band-pass filter which retain a minimum requirement of passive elements and have an advantage of 
electronically tunable will be introduced. The feasibility of realization strategy is confirmed through PSPICE 
circuit simulations. 
KEYWORDS: CC-DVCC, Electronically Tunable Ladder Filters 

 
INTRODUCTION 

An analog filter is an important building block, widely used for continuous-time signal Proceedingsessing. 
It can be found in many fields: including, communications, measurement, and instrumentation, and control 
systems [1]. One of most popular analog filters is a universal biquadratic filter, since it can provide several 
functions in the same topology. Current-mode circuits have been receiving considerable attention due higher 
bandwidth, greater linearity, simpler circuitry and lower power consumption [2]. Moreover, the high-output 
impedance of current-mode oscillators are of great interest because they make it easy to drive loads and they 
facilitate cascading without using a buffering device [3]. 

From our survey, it is found that several implementations  of current-mode universal filters have been 
reported [4-10]. Unfortunately, these reported circuits suffer from one or more  of following weaknesses: 

“ Excessive use of the passive elements, especially  external resistors [4-5]. 
“  Require changing circuit topologies to achieve several functions [6]. 
“  Lack of electronic adjustability [7]. 
“ Operate in Voltage-mode and Low output impedance [8-9],  
“ Pole frequency and quality factor can’t be controlled  orthogonally [10].  
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In this paper, the design Proceedingsedure for realizing current-mode ladder filters using CC-DVCC is 
proposed, whose characteristic is electronically controlled through adjusting the external bias currents. The 
proposed Proceedingsedure is based on the operational simulation of RLC ladder prototypes. The resulting 
filter structures use only CC-DVCC and all grounded capacitors without external passive resistor requirement, 
making them suitable for fabrication. 

 
2. PRINCIPLE OF OPERATION 
2.1. The Current Controlled Differencing Voltage Current Conveyor  
(CC-DVCC) 
 CC-DVCC properties are similar to the conventional DVCC, except only at the parasitic resistance at 

x terminal ( xR )is not equal to zero. The xR  can be controlled by input bias current ( BI ) as shown in the 
following equations [14] 
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When TV  is the thermal voltage of the CC-DVCC. The symbol and the equivalent circuit of the CC-DVCC are 
illustrated in Figure 1s.(a) and (b), respectively. 
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Figure 1.  The CC-DVCC (a) Symbol    (b) Equivalent circuit 
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2.2. Grounded Resistance simulator 
 The CC-DVCC grounded resistance simulator is shown in Fig.2[11]. From routine analyzing the 
circuit in Fig.2, we will get the equivalent grounded resistance as 
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 From Eq. (3), the resistance value is controlled by adjusting BI  
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Figure 2  Proposed Floating Positive Inductance simulator 
2.3. Grounded Inductances Simulator 
 Fig. 3 depicts the proposed grounded inductance simulator[12]. Considering the circuit in Fig. 3 and 
using CC-DVCC properties in Section A, we will receive 
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From Eq. (4), it is obvious that the circuit shown in Figure 2 simulates a floating inductance with a value 
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It can be clearly seen from Eq. (5) that the inductance value eqL can be adjusted electronically by either 1BI  

or 2BI . 
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Figure 3 Proposed Grounded Positive Inductance simulator 
2.4. Floating Inductances Simulator 
 Fig. 4 depicts the proposed floating inductance simulator, where 1BI  or 2BI .are input bias currents 
of the CC-DVCC1 and CC-DVCC2, respectively. 

Considering the circuit in Fig. 4 and using the CC-DVCC properties in section A, we will receive 
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From Eq. (6), it is obvious that the circuit shown in Figure 4 simulates a floating inductance with a value 
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It can be clearly seen from Eq. (7) that the inductance value eqL can be adjusted electronically by either 1BI  

or 2BI . 
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Figure 4 Floating Positive Inductance simulator 
2.5. Floating capacitance Simulator 
 Fig.5 depicts the floating capacitance multiplier originated from a grounded 
capacitor[13].Considering the circuit in fig.5 and using CC-DVCC properties in Section A, we will receive the 
input impedance as 
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 From Eq. (8), it is clearly seen that the circuit can provide the floating capacitor with a value 
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Figure 5 Floating capacitance simulator 
 
 From Eq. (9), we found that, if the connected capacitor is free from temperature, the capacitive value 
is ideally temperature-insensitive and can be adjusted by any input bias currents. Then the capacitive value, 
with adjusting by input bias currents, is very widely tuned. For example, the minimum input bias current can 
be as low as nano-ampere range while the maximum input bias current can be as high as milli-ampere range 
3. FILTER DESINGN METHODOLOGY 
 A current-mode fifth-order low-pass RLC ladder filter show in Fig. 6 is adopted as an example. It 
comprises the minimum requirement of CC-DVCC and capacitors. There is no obligation of any external 
resistor, even the terminated resistor, Rs and Ro, are also implemented using CC-DVCC (in Section B). Not 
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only the attempt to eliminate the passive components, it is the necessary for tuning pole frequency feature. 
Furthermore, this composition has several high impedance outputs, which allow to be easily cascade without 
any additional matching circuits.  
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Figure 6. Current-mode fifth-order chebyshev low-pass RLC ladder filter 
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Figure 8. Internal construction of the CC-DVCC 
 
 In addition, deriving the RLC ladder band-pass filter with this Proceedingsedure is also possible. 
Consider a current-mode sixth-order band-pass filter in Fig. 7. In this case, the floating  
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Figure 7. Current-mode sixth-order RLC band-pass filter 
 
and grounded R, L the basic block as shown in Section II. and C branches can be realized using 
 
4. SIMULATION RESULTS 

 To prove the performances of the proposed principle, the PSPICE simulation program was used for 
the examination. The PNP and NPN transistors employed in the proposed circuit were simulated by 
respectively using the parameters of the PR200N and NR200N bipolar transistors of ALA400 transistor array 
from AT&T [15] with  2.5V supply voltages and all bias currents 

BI were set to be 100 A ,except that the

BI of grounded resistances Rs and Ro were set to be 47 A  to obtain resistance value of 276 . Fig 8 
depicts schematic description of the CC-DVCC used in the simulations.  
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 To show the frequency domain performance of the current-mode fifth-order Chebyshev low-pass 
RLC ladder filter in Fig.6, it was simulated with PSPICE program. 

1 2 3 10C C C nF   and 

1 2 1Leq LeqC C nF  are chosen t obtain inductance value of 0.22 .mH The simulated frequency responses of 
the ideal and simulated low-pass ladder filter are compared in Fig.9. The result is very close to ideal filter 
implemented from the practical passive elements. Tuning ability is also simulated and shown in Fig. 10 by 
varying bias current to5 10A A  and15 A .It is found that the pole frequency can be tuned by the input 
bias current. 

 Furthermore, 
1 2 10C C nF  , 1 2Leq LeqC C , 3 1LeqC nF and 1 10ceqC F are taken to obtain 

inductance and capacitance of 0.22mH and10 F ,respectively. Comparison of the ideal and simulated 
current-mode sixth-order RLC band-pass filter responses is depicted in Fig. 11. In addition, center 
frequencies can be adjusted by varying the input bias current of the CC-DVCCs, as show the results in Fig 
12. 
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Figure 9. Compared results of current-mode fifth-order Chebyshev low-pass RLC ladder filter 
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Figure 10. Results for cut-off frequency tunability of the simulated low-pass RLC ladder filter 
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Figure 11. Compared results of current-mode fifth-order Chebyshev band-pass TLC ladder filter 
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Figure 12. Results for center frequency tenability of the simulated band-pass RLC ladder filter 
 
5. CONCLUSIONS 
 The current-mode universal biquadratic filter based on parallel RLC circuit using OTAs has been 
presented. The advantages of the proposed circuit are that: it performs low-pass, high-pass, and band-pass 
functions from the same circuit configuration without component matching conditions: the quality factor and 
the pole frequency can be orthogonally controlled via input bias currents, which is attractive for IC 
implementation. With these mentioned feature, it is very suitable to realize the proposed circuits in monolithic 
chip for use in battery-powered, portable electronic equipments such as wireless communication system 
devices. 
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The Tomato Planted in Membrance-House Covered By Converting Light Polyethylene Film  
in Membrane Quang Binh Vietnam 

 
 Dr. Nguyen Duc Vuong1; Dr.Hoang Duong Hung 1 

 
ABSTRACT 

 
 The tomato planted in house was conducred by converting light polyethylene film doped with Eu(III) 
+ Y(III) complex with phenanthroline ligand made in Vietnam. Results indicated that the tomato planted in the 
converting light film-house grew very good,in a shirt penol ò time,It is alsoshosrt the, the anti-pestilent&insect 
ability enhanced, quality of tomato, inoreated degrees brix, content of total sugar and vitamin C, increased 
effectively. 
 
1. INTRODUCTION 

Planting trees in the membrance-house is a solution to increase plant productivity and product 
quality. Currently, the converting light polyethylene film (PE) is being used as the membrane-house roof in 
many countries with developed agriculture, especially Israel [1, 2]. The converting light complex which are 
complexes of RE (rare elements), for example: the RE complexes with phenantroline or with derivatives of 
Diketones; or mixed rare element oxides or rare element oxides at nano-particle size, is dispersed on this 
converting light film [1,2]. The most important property of the RE complexes with these organic components is 
the ability to transform light in the average ultraviolet wavelength (not favorable for photosythesis of plants) 
into the red wavelength (very convenient for photosynthesis). A few studies showed that the Eu complexes will 
emit irradiation sources at wavelenght from 5790 to 6300A0 when they are radiated by radiation source at 
wavelenght 3660 A0 (average ultraviolet area) [1, 2, 3]. 

In Vietnam, a few local areas (Da Lat in the South and Sapa in the North) has imported the 
technology of fresh vegetables and flowers planting in the membrane-house using the converting light PE film. 
Some results of the increase in productivity of the plant are as follows: 30-70% in tomato, 15-50% in 
cucumber, 20-42% in cabbage, 46% in lettuce, 20-60% in watermelon, 30% in flower, 30-80% in red pepper. 
To take the initiative in the technology of fresh vegetable planting and to meet the increasingly demand for 
fresh food, in this study we report the research results on tomatoes in Quang Binh, the kind of fruit which has 
high nutritional value and are preferred in the market, planted in the membrane-house using the converting 
light film prepared in Vietnam. 
 

 

__________________________________________________ 

1Quang Binh University,  
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Table 1. Timing to complete the growth and development stages of the tomato. 

 Unit: day 

Formula 
Age of 

sapling 

Time of planting from… Time of 

reaping 

fruit 

Total of 

growth time 
appear 

bloom 

ripen 

fruit 

I 
25 29 82 35 142  

II 25 31 87 39  151  

III 25 37 85 38 148  

 

II. EXPERIMENTAL 
The converting light complexes and films were synthesized by the methods indicated in the documents [3] 
and [4]. The TN5 tomato type which originated from India and distributed by Trang Nong company has an 
average yield of 30-33 tons/ha and an average growth duration of 130-140 days.  

  
The experiments were arranged in randomized complete bulk (RCB), including three formulae, repeated three 
times:  
+ Formula 1: use the converting light PE film contains complex (alum) Eu1-xYx(NO3)3 
+ Formula 2: use the normal transparent PE film 
+ Formula 3: don’t use the PE film, this is the comparative formula 
The experiments were carried out base on the 10TCN 219:2006 standard ” issued together with decision 
No.1698 QĐ/BNN-KHCN, june 12, 2006 by the Minister of Agriculture and Rural Development.  
Monitoring methods and studying factors include: developing stages, growing standards, resistant capability 
for pestilents & insects (Heliothis armigera, virus TYLCV disease), productivity and yield components, quality 
and norm of fruit. 
 
III. RESULTS AND DISCUSSES 
3.1. Influence of the converting light film on the growth and development stages on the tomato. 
On the base of monitoring the growth stages of the tomato with three above formulae, we got the results in 
table 1. The results in the table 1 showed that in three formulae the tomato began to bloom flower in the range 
of 29-37 days. The blossoming and the ripening of the tomato in the first formula was the earliest, 29 and 82 
days after cultivation, respectively. Harvest time in three formulae ranged from 35 to 39 days. The shortest 
harvest time was the 35 days in the first formula. Therefore, it can beconcluded that the converting light film 
helped the tomato to shorten the harvest timing. The total growth time of the tomato in the first formula was the 
shortest: 142 days. Thus, thanks to the ability to transform from purple light to red light to increase efficiency 
of photosynthesis, the converting light film promoted the early blossoming and the fast ripening of the tomato. 
Thus, the total growth and development time of the tomato that planted in this membrane-house were 
shortened. 
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3.2. Influence of the converting light film on the growth of tree height 
Principle for determining the tree’s height is measure from root to top growth. The research results obtained 
were indicated that: 
- In the period of 7-35 days after the cultivation, this was the time for the tomatoes to take root and, then to 
grow and produce nutrition significantly. At this time, the roots grow quickly, the height of the tree and the 
number of leaves increase remarkably. The tomatoes tree in the formula I was much higher than those in the 
formulae II and III. In the period of 42-49 days after cultivation, the tomatoes started blossoming and 
producing fruit. With the ability of infinite blossoming, the TN52 type can blossom and produce fruit at the 
higher layers while growing up in the lowest layer. Due to the reproduction process, the nutrition production 
does not work much. According to the statistics, there were no diffence between the height of the tomato 
trees in the formulae.  
- In the period of 56-70 days after cultivation, the tomatoes in formula I were significantly higher than those in 
formulae II and III. In period of 70 days after cultivation, those tomato trees in the formula II grew up quickly to 
attain the height nearly equal to that of those in the formula I and the tomato trees in formula I exceeded the 
height of those in formula III.  
- In the period of 77-105 days after cultivation, the tomatoes in all three formulae focused on growing fruit. In 
the higher leaf layers, the blossom still continue growing to produce fruits  but with lower productivity and 
small fruit. The height of the tomatoes in the formula III slightly increased while that of those in the formulae I 
and II still go up considerably. Therefore, there was a significant difference between three experiment 
formulae. The height of the tomatoes decreased steadily from the formula I to III.  
In terms of height of the last tomato tree, we found out that the tomatoes in the formula III were shorter than 
those in the formulae I and II. The data of the height of the last tomatoes in the formulae I, II and III were 
146.93 cm, 127,.8 cm and 114.13 cm, respectively.  
 
3.3. The influence of the converting light film on the production of the tomato leaves 
After observing the production of the tomato leaves in 
the formulae, we found out that there are no diffence of 
the leave quantity per tomato between the experiment 
formulae in observed periods. The effect of diaphragm 
on this criteria is not clear. Therefore, the rate of leaf 
quantity per tomato is determined by heredity factors.  
In comparision with the comparative formula and the 
normal PE film, the tomatoes planted in the converting 
light PE film were taller than those but the quantity of 
leaf increased slightly. 

Table 2. Development of Heliothis armigera insect 

on the experimental formulae. 

        Unit: Individual/m
2
 

Monitoring 

day 

Formula 

I 

Formula 

II 

Formula 

III 

13/1/2010 0.13 0.00 0.00 

20/1/2010 0.20 0.33 0.87 

27/1/2010 0.20 0.87 1.07 

3/2/2010 0.00 0.07 0.00 

10/2/2010 0.00 0.20 1.07 

17/2/2010 0.20 0.60 0.80 

24/2/2010 0.40 0.73 1.33 

3/3/2010 0.47 1.13 3.73 

10/3/2010 0.13 0.93 2.60 

17/3/2010 0.10 0.70 1.73 

24/3/2010 0.07 0.63 1.13 
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3.4.  Effect of the converting light film on some main pestilents & insects in the experiment formulae 
* Heliothis armigera: 
This insect destroys many cultivated crops by digging into flower-buds or young fruits to eat them up. At the 
same time of digging, it also produces wastes. Then, the flower-buds or young fruits will fall or become rotten. 
In the formula I, appearance of Heliothis armigera insect was the earliest because of soon formation of fruit. 
The formulae II and III were damaged by Heliothis armigera insect later, but the density of the insects was 
higher than that in the formula I in the same of monitoring period. On 3/3/2010, the density of Heliothis 
armigera insects in the formulae I, II and III was the highest, 0.47, 1.13 and 3.73 individual/m2, respectively 
(table 2). From the research results, we can see that the density of Heliothis armigera insect in the formulae 
was changed over time. Generally, the density of Heliothis armigera insect in the formula III was the highest, 
but declined sharply at the late season, whereas 
in the formulae I and II only slightly decreased. 
* Leaf curled disease (caused by virus TYLCV) 
Leaf curled disease began to appear on 
12/23/2009 in the formula III. In the formulae I 
and II the disease appeared later. In the three 
formulae, the formula I was harmed the lightest, 
the formula III took the heaviest damage. Peak 
rate of damage on 3/2/2010 in the formula III 
was 0.32%. The formula II was the heaviest damage on 30/12/2009, with damage rate of 0.20%. For diseased 
plants, after counting to determine the disease rate, we removed them to avoid spread of the disease to other 
trees. In the next period, the rate of damage in the formulae I and II was not significantly and progressively 
with 0. The rate of damage in the formula III reached high value on 3/2/2010, but decreased later. Leaf curled 
disease was not progressing when the fruit began to grow again (table 3). Thus, the anti-pestilent&insect 
ability of the tomato in the formula I, planted in membrance house was better than that in two formulae II and 
III. The tomato in the comperative formula was the most damaged. 
 
3.5. Influence of the converting light film on quantity and quality of the tomato 
Productivity of the tomato is determined by the factors: number of trees per m2, number of commercial fruit 
per tree, the average weight of a commercial fruit per tree. The results of monitoring were indicated in table 4. 
 
 
 
 
 
 

Table 3. Leaf curled disease in the experimental formulae. 

   Unit: % diseased plants 

Monitoring 

day 

Formula 

I 

Formula 

II 

Formula 

III 

23/12/2009 0.00 0.00 0.03 

30/12/2010 0.03 0.20 0.00 

6/1/2010 0.04 0.00 0.04 

13/1/2010 0.00 0.14 0.06 

20/1/2010 0.04 0.02 0.17 

27/1/2010 0.00 0.00 0.00 

3/2/2010 0.00 0.00 0.32 

10/2/2010 0.00 0.00 0.00 
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Table 4. The components of the tomato productivity in the formulae. 
 

Formula 
Density of 
tree per 
m2

 

Number of 
commercial 
fruit per tree 

The average 
weight of  
fruit 

Theory 
productivity (TP) 
(ton/ha) 

Real productivity 
(RP) 
(ton/ha) 

Difference of RP(I) and 
(II) from RP(III) 
ton/ha % 

I 3.30 16.00 (fruit) 80.24 (g) 42.67 34.63 +0.84 +2.49 
II 3.30 7.53 71.11 17.97 14.01 -19.78 -58.54 
III 3.30 14.00 78.48 36.33 33.79 - - 

 
Number of commercial fruit / tree: 
Table 5 showed that the tomato plants in the formula I had the most number of commercial fruits (16.00 fruits), 
the formula III ” less than the formula I (14.00 fruits). The tomato plants in the formula II had some commercial 
fruit trees at the lowest. Thus, influence of the converting light film on the number of commercial fruit per tree 
was clear.  
 
The average weight of  commercial fruit: 
In the good farming conditions, an average weight of TN52 tomato is about 90 - 100g. In experimental 
conditions, the former varies from 71.48 to 80.24g. An average weight of the commercial fruit was the lowest 
in the formula II (71.48g), the highest - in the formula I (80.24g). The difference in the average weight of 
commercial fruit between the formulae I and III with the formula II was apparent. 
Theory productivity  
Commercial theory productivity indicate the potential one that can be achieved. The former is determined by 
factors, such as planting density, average fruit weight, average number of fruit per tree. The formula I had the 
highest theory productivity (42.67 tons/ha), the formula II - the lowest (17.97 tons/ha).  
Real productivity 
Depending on environmental conditions, the average real productivity of TN52 tomato is about 20 - 30 
tons/ha. In our experiment, real productivity of the formulae were from 14.01 to 34.63 tons/ha. The formula I 
had the highest real productivity (34.63 tons/ha), the formula II - the lowest (14.01 tons/ha). Difference of the 
real productivity between the formulae I and III was negligible. The real productivity in the formula I increased 
2.49% in comparision with the comparative formula. The real productivity in the formula II decreased 19.78% 
in comparision with the comparative formula. 
The theory productivity in the formula I was higher than that in the formula III, but the real productivity was 
lower than that in the comparative formula. The most important cause leading to this may be that excessive 
growth of nutrients in the process of fruit development limited the amount of nutrients transporting to the fruit, 
especially in the later period. 
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3.6. Influence of the converting light film on quality factors of the tomato 
  
 
 
 
 

To evalute the influence of the converting light film on the fruit quality, we measured the diameter of the fruit, 
thickness of flesh and analysis of some quality factors. The results were shown in table 5. 
Fruit diameter: general, tastes of consumers prefer bigger tomatoes. The tomato in the formula I had the 
largest diameter (63.44 mm), in the formula II ” less than (59.33 mm). The tomato in the formula III had the 
smallest diameter (54.44 mm). The difference of fruit diameter between the formula I to the formulae II and III 
are significant at probability 95%.  
Flesh thickness: flesh thickness is a specific factor of fruit quality. The thicker the flesh thickness is, the better 
the fruit quality is. This factor depends mainly on the tomato type, also on environmental conditions and on 
care techniques. From table 6, we observed that the flesh thickness of the tomatoes in the formulae varied 
from 7 to 7.33 mm. 
Degree brix: degree Brix is the target for estimating content of nutriment dissolved in juice. Notably, the 
degrees Brix of the tomato in the formula I was 7%, higher than that in the formulae II and III (both 6%). Thus, 
the converting light film had effected to increased degrees Brix in the tomatoes. 
Total sugar content: total sugar content is a quite important factor used to evaluate the quality of the 
tomatoes. The tomatoes that have a high total sugar content are often preferred and they are more suitable for 
the processing of fresh food. Total sugar content depends on the tomato type, also on environmental 
conditions and farming methods (crop, fertilizer, harvesting time ...). 
The tomatoes in the formula I had the highest total sugar content (1.9 g/100g). Total sugar content of the 
tomatoes in the formulae II and III were similar (1.8 g/100g) and lower than that in the formula I - 0.1 g. 
Content of vitamin C: one of the most important criteria to create nutritional attractiveness of the tomatoes is 
the content of vitamin C in the fruit. From results analysed, we found out that there was a big difference 
between contents of vitamin C in the tomatoes in the formulae. The tomatoes in the formula I had the highest 
amount of vitamin C - 10.2 mg/100g, in the formula III - 7.9 mg/100g and in the formula II - the lowest, 7.6 
mg/100g . 
Thus, the converting light film had a positive impact on the quality of the tomatoes, namely fruit diameter, total 
sugar content, degrees Brix and vitamin C content. In particular, improvements in the amount of vitamin C 
represent the most remarkable. We can say that the converting light film had good impact to the process of 
accumulation and assimilation of nutriment, increased the quality of the tomatoes. 
 
 

Table 5. The fruit quality in the formulae. 

Formula 

Diameter 

of fruit 

(mm) 

Flesh 

thickness 

(mm) 

Fruit quality 

Degrees 

brix (%) 

Content of total 

sugar (g/100g) 

Content of 

vitamin C 

(mg/100g) 

I 63.44
 

7.33 7.0 1.9 10.2 

II 59.33
 

7.00 6.0 1.8 7.6 

III 54.44
 

7.00 6.0 1.8 7.9 
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CONCLUSION 
The use of the converting light film shortened growth timing, increased the growth ability of the tomato plants, 
specifically the increase height and number of leaves per tree. The converting light film increased 
dramatically resistance to Heliothis armigera and Leaf curled disease, enhanced quality of the tomatoes 
planted in membrance house, particularly degree brix of 7%, in comparision with the comparative formula - 
6%; total sugar content of 1.9 g/100g, in comparision with the comparative formula - 1.8 g/100g; the vitamin C 
content of 10.2 mg/100g, in comparision with the comparative formula - 7.9 mg/100g. 
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Reduction of Ammonia Nitrogen and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) from Soil Leachate by Wetland Plants 
 

Chatpong Sameanram1, Sakuna Choiroi2, Kesorn Dhisthee2, Thanatpat Wattana2, Nittaya Chaiyanate3 
 

ABSTRACT 
 

  The pilot scale experiment was conducted by comparing the removal efficiency of municipal waste 
landfill leachate treatment by Canna indica Linn., Heliconia spp. and Typha angustifolia in the vertical 
subsurface flow constructed wetland. The municipal waste landfill leachate was taken from Solid waste 
disposal center at Laem Chabang City Municipality. The ammonia nitrogen and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 
were treated by 5 vertical subsurface constructed wetland treatments [as unplanted treatment (control; 
Treatment 1), planted with C. indica (Treatment 2), planted with Heliconia spp. (Treatment 3), planted with 
T.angustifolia (Treatment 4), and planted with three-species mixture (Treatment 5)]. Each treatment was 
planted with four cuttings of each species in monocultures and in the three-species mixture with in the layers 
of gravel and sand bed. Treatment performance was examined at three different hydraulic loading rates 
(HLRs) of 1.5, 2.3 and 4.5 liters/day. The results showed that the removal efficiency of the planted treatments 
were higher than the unplanted treatment. The monocultures and the three-species mixture were not different 
in the nutrient removal effectiveness. For the HLRs of 1.5 liter per day, C.indica was the most effective at 
reducing concentration of TKN from the municipal waste landfill leachate (82.84%). The best effectiveness at 
reducing ammonia nitrogen concentration was found in T.angustifolia treatment (96.21%). These results 
showed that the vertical subsurface flow constructed wetland with plants has a high cleaning ability. 
 
KEYWORDS: Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland (VSF), Leachate, Local Plants 
 
1. INTRODUCTION 
  During the year 1997-2007 the amount of garbage in Thailand increased continuously every year. The 
increase rate was at 1.2 percent per year. The Pollution Control Department has surveyed the amount of garbage in 
the year 2008 and found that Thailand had the amount of garbage of 15.03 million tons. Most garbage of 5.6 million 
tons or around 38 percent of all the garbage are destroyed by sanitary landfill that would be cause the of 
leachate with high level of contaminants [1].  Therefore, most of leachate has not been treated properly. When 
leachate released into the environment it would cause problems such as algal bloom, dead fish or toxin 
accumulation in the environment. 
 
_________________________________  
1 Ph.D. student in Environment Science Program, 2 B.Sc. student in Department of Biotechnology,  

3 Lecturer in Department of Biotechnology, Faculty of Science, Burapha University 
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                      The Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland (VSF) are considered as low-cost 
alternatives for wastewater treatment especially for developing countries. The VSF also have low operation and 
maintenance requirements. Treatment of wastewater in constructed wetland systems includes biological and 
biochemical processes. The wastewater is fed on the whole surface area through a distribution system and 
passes the filter in a more or less vertical path. The ammonia nitrogen and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) are 
removed by sedimentation, absorption, filtration, and degradation [2]. In addition, wetland plants grown in the 
constructed wetland should increase the efficiency of leachate treatment. Therefore, the objective of this 
research was to study the efficiency of ammonia nitrogen and TKN removal in the VSF,  2) to study the 
efficiency of ammonia nitrogen and TKN removal in the VSF that had monocultures and multicultures, and 3) 
to study the hydraulic loading rates in the VSF and the growing rate of each species of plant. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 

The leachate was obtained from an open dumping site located at the Laem Chabung City 
Municipality. The leachate characteristics showed that COD ammonia nitrogen and TKN were 200 mg/l 50 
mg/l and 80 mg/l, respectively. This study took place during 27 November, 2010 to 26 February, 2011 at 
water purification factory of Laem Chabung City Municipality, Sriracha district, Chonburi. The equipments and 
experimental procedure were as follows. 

1. The treatment (VSF) uses 45 cylindrical plastic tanks (0.38 m in diameter and 0.5 m. There were 3 levels 
from the bottom filled with 0.10 meters of gravel layer (Ǿ 30 mm in height), 0.10 m of gravel layers (Ǿ 10-20 
mm) and at the top 0.25 m of coarse sand layers (Ǿ 1-2 mm) as shown in Fig.1. 

 
Fig.1 The VSF used in this study 
 
 2. Plants grown in the VSF were Canna indica Linn., Heliconia spp. and Typha angustifolia. There 
are 5 treatments of the experiment as follows. 
      Treatment 1: unplanted treatment (control unit)   
       Treatment 2: planted with C.indica 

0.38 m. 

0.1 m. 

0.1 m. 

0.25 m. 

gravel (Ǿ 30 mm) 

gravel (Ǿ 10-20 mm.) 

coarse sand  

(Ǿ 1-2 mm) 

0.05 m. 

Effluent 

Leachat

e 
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       Treatment 3: planted with Heliconia spp. 
       Treatment 4: planted with T.angustifolia 
     Treatment 5: planted with three plant species (C. indica, Heliconia spp.  and  
T.angustifolia) 

Each treatment unit was loaded with leachate at different rates, 1.5, 2.3 and 4.5 per day. There were 3 
repeats for each treatment (45 treatments). 
  3. The growing of the plant in the treatment  will be conducted by having the distance between the plan 
horizontally at 0.12 meters which has the density of the plant approximately 40 plants per square meter After the 
plantation, the water supply will be given for 7 days and when the plants budding, it will be given the leachate diluted 
with tap water so that its density is low and then gradually increase the garbage water to 10, 50, 70 and 100 per cent 
accordingly. Once the plant can adjust with the condition of the leachate, sample of garbage water would be collected 
once a week and analyzed for ammonia nitrogen and TKN [3]. Mean and Standard deviation were determined for 
the ammonia nitrogen and TKN removal efficiency for the entire study period. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
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Fig. 2 The NH4”N removal efficiency (%) and days (A are hydraulic loading rates of 1.5, 2.3 and 4.5 l/day, 

respectively and unplanted treatment (       ), planted with C.indica (      ), planted with Heliconia spp. (       ), 
planted with T.angustifolia (       ), and planted with three-species mixture (       ) 

 

 
Fig. 3 The TKN removal efficiency (%) and days ( B are  hydraulic loading rates  of 1.5, 2.3 and 4.5 l/day, 
respectively and  unplanted treatment (       ), planted with C.indica (      ), planted with Heliconia spp. (       ), 
planted with T.angustifolia (       ),  and planted with three-species mixture (        ) 
 

 The ammonia nitrogen removal decreased over the time and maximum removal rate was observed on day 17 
(Fig.2). The TKN removal decreased over time and the maximum removal rate was observed on day 3 (Fig.3). 
The ammonia nitrogen and TKN removal were also quite high at the start-up which is probably due to the 
presence of filtration and a good nitrification. 

 The VFS planted with C.indica showed the highest efficiency of  leachate treatment because the 
condition were appropriate for plant growth. For example, budding, root branching and root hair formation 
were observed indicating the high efficiency of nitrogen ammonia and TKN absorption and removal (Fig.4). 
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Fig. 4 C.indica  roots.(A, B and C are hydraulic loading rates of 1.5, 2.3 and 4.5 l/day, respectively.) 
 
4. CONCLUSIONS 

In this experiment we found that the efficiency of leachate treatment by the VSF with growing plants 
better than that without plants. Usually, the removal of nitrogen in the VSF          is the sedimentation, 
absorption, filtration, and degradation. Thus, the cultivation would pass on oxygen in the air via the leave 
holes into the roots which make the root (Rhizosphere) have enough oxygen for germs or bacteria that use air 
in the decomposition of the various organic substance. There is good nitrification reaction which makes the 
efficiency of nitrogen and organic substance purification in leachate to be higher [4]. The removal rate of 
ammonia nitrogen in the VSF with planted and unplanted were 80-97 and 68-89 percentage, respectively. 
  The monocultures and the species mixture cultures were not different in the ammonia nitrogen and 
TKN removal effectiveness in some researches. The efficiency of waste water treatment by 4 plant species, 
S.validus, C.lacustris, P.arundinacea, and T.latifolia, were grown in monoculture and as a four-species 
mixture to compare effectiveness of nutrient removal. The results did not support the hypothesis that mixtures 
have the potential to reduce N and P more than monocultures [5]. And the test of unplanted versus planted 
monocultures and three-species mixture, J.effusus, T.latifolia, and S.cyperinus, in mesocosms with two levels 
of water depth. The species mixture treatment was quite effective at reducing nutrient level, possibly due to 
root partitioning of  the soil. However, their results showed no significant difference between T.latifolia 
monocultures and the mixtures system [6]. 

When we increased the hydraulic loading rates in the VSF we found that the ammonia nitrogen and TKN 
removal efficiency was decrease. The increasing of the HLR of leachate into the VSF would allow more nutrients go 
into the system. Meanwhile the air flowing into the rock and sand filter bed was not increase while the removal 
efficiency decreased. Moreover the increasing of  the leachate content into the VSF would decrease the hydraulic 
retention times (HRT) and the organic decomposition period which effected on the nutrients removal efficiency [7]. 
The VSF planted with C. indica at the HLR 1.5 liter per day showed the highest percentage in TKN removal efficiency 
at 82.84 while the VSF planted with T.angustifolia  provided the highest percentage  in ammonia nitrogen treated 
efficiency at 96.21. 
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การพัฒนาผลติภณัฑ์น า้พริกมะกอกป่าอบแห้ง 
Product Development of Dried Makok (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) Chilli Paste 

 
จิรรัชต์ กนัทะขู้1   บษุบา มะโนแสน2  สภุาวดี  ศรีแย้ม3  กญัญาณฐั อตุรชน4  และ กานต์พิชชา ซอืหมือ5 

Jirarat Kantakhoo, Busaba Manosan, Supawadee Sriyam, Kanyanat Uttarachon, and Kanpitcha Suemu 
 
บทคดัย่อ 

 
มะกอกป่า (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) เป็นไม้ยืนต้น พบตามป่าเบญจพรรณชืน้และป่าดิบชืน้ทัว่ทกุภาค

ของไทย ผลมะกอกมมีีกลิน่รสที่เป็นเอกลกัษณ์ สามารถใช้เป็นสว่นผสมที่เพิ่มกลิน่รสให้อาหาร โดยเฉพาะนํา้พริกมะกอก 
และส้มตํา แตเ่นื่องจากมะกอกป่าให้ผลผลติเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงเมษายน งานวจิยันีจ้ึงมวีตัถุประสงค์ยืดอายกุาร
เก็บรักษานํา้พริกมะกอกป่าให้สามารถบริโภคนํา้พริกนอกฤดกูาลหรือขนสง่ในระยะทางไกลได้ โดยแบง่การทดลอง
ออกเป็น 2 สว่น คือ 1) ศกึษาอตัราการอบแห้งมะกอกป่าทีใ่ช้เป็นวตัถดุิบในการทํานํา้พริก และ 2) พฒันาสตูรที่เหมาะสม
ของนํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง ในการศกึษาอตัราการทําแห้งของเนือ้มะกอกป่าที่อณุหภมูิ 50 o C 10 ชัว่โมง พบวา่ความชืน้
ของมะกอกลดลงอยา่งรวดเร็วใน 6-7 ชัว่โมงแรกของการอบแห้ง และลดลงในอตัราคอ่นข้างตํา่ หลงัจาก 7 ชัว่โมง เมื่อ
ทดสอบการคืนตวัของมะกอกแห้งที่อณุหภมูิห้อง พบวา่ขนาดชิน้มะกอกมีผลตอ่ความสามารถในการดดูคืนนํา้ โดยมะกอก
แบบผงดดูคืนนํา้ได้มากที่สดุและเร็วที่สดุ โดยใช้เวลาเพียง 2 นาท ีรองลงมาคือ แบบสบัหยาบ (ขนาด 0.4X0.5 cm) และ
แบบชิน้ใหญ่ (ขนาด 2 X 2.5 cm)  ใช้เวลา 8 และ 10 นาที ตามลาํดบั เมื่อเปรียบเทยีบอณุหภมูินํา้ที่ใช้ในการคืนตวั พบวา่
นํา้ที่มีอณุหภมูิสงูชว่ยให้มะกอกแห้งดดูคืนนํา้ได้ดขีึน้ โดยที่ 80 o C มะกอกแห้งดดูคืนนํา้ได้อยา่งรวดเร็วใน 2 นาที ใน
ปริมาณมากกวา่ นํา้อณุหภมูิ 60 o C และ 40 o C ตามลาํดบั และในการพฒันาผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง 3 สตูร 
ได้แก่ สตูรที่ 1 ใช้มะกอกชิน้แบบสบัหยาบ สตูรที่ 2  ใช้มะกอกชิน้แบบสบัหยาบผสมแบบผง และสตูรที่ 3 ใช้มะกอกแบบ
ผง ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัด้าน ส ีกลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม  พบวา่นํา้พริก
มะกอกป่าอบแห้งแบบผงได้รับการยอมรับมากที่สดุ ได้คะแนนการยอมรับเฉลีย่อยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อยถึงชอบปานกลาง 
(6.88 คะแนน) เนื่องจากมีกลิน่ของมะกอกป่ามากกวา่สตูรอื่น 
 
ค าส าคัญ  มะกอกป่า, นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง, การพฒันาผลติภณัฑ์, การคืนตวัของอาหาร 

 
ABSTRACT 

 
Makok (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) is a deciduous tree which is commonly seen in the mixed 

deciduous and the tropical rain forests in every parts of Thailand. It's fruits has a unique aroma and flavor that 
can be used as food flavor enhancer, especially Makok chilli paste and somtam (papaya salad). The 
maturation period of Makok only occurs in December to April. The objectives of this research aimed to 
increase shelf life storage of Makok chilli paste which will give advantages for packing and transportation in 
the long distances. This research was divided into 2 parts: 1) Determine drying processing time of fresh 
Makok flesh. 2) Development of dried Makok chilli paste forms. A drying curve of fresh Makok at 50°C for 10 
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hours showed that moisture content declined sharply within 6-7 hours, and gradually decreased after hour 
seventh. The dried Makok was then tested for rehydration at room temperature. The results showed that sizes 
of dried Makok affected on rehydration rates. The powdered Makok (small size sample) resulted in the 
quickest and the most absorption within 2 minutes, while medium size (0.4° 0.5 cm) and large size samples 
(2° 2.5 cm) took longer time to rehydrate at 8 and 10 minutes, respectively. When the different water 
temperatures were compared, results showed that the samples absorbed water better and quicker at 80°C 
than 60°C and 40°C. The second aim was to develop dried Makok chilli paste forms. Dried Makok chilli 
pastes were prepared in three attributes: 1) chopped Makok, 2) chopped Makok mixing with powdered 
Makok and 3) powdered Makok. Color, aroma, flavor, texture and overall acceptance were then tested. The 
dried chilli paste which contained powdered Makok was the most acceptant product (score 6.88) because it 
gave more aroma of Makok. 

 
KEYWORDS:  Makok, Sapondias pinnata, Dried Chilli Paste, Product Development, Rehydration 
 
บทน า 

มะกอกป่าเป็นพืชพืน้เมือง มีรสชาติเปรีย้วอมฝาด มวีิตามินซี  วติามินเอ  ใยอาหาร  แคลเซยีม  ฟอสฟอรัสสงู 
(กองโภชนาการ, 2535) ผลสดใช้รับประทานแก้กระหายและใช้ประกอบอาหารได้หลายชนดิ เช่น ส้มตําหรือนํา้พริก 
โดยเฉพาะนํา้พริกมะกอกป่า เพราะมะกอกป่ามีกลิน่รสเฉพาะตวัช่วยเพิ่มรสชาตใิห้อาหารได้   แตเ่นื่องจากมะกอกป่าให้
ผลผลติเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงเมษายน ทําให้ไมส่ามารถหาบริโภคได้นอกฤดกูาล การอบแห้งเป็นวิธีการหนึง่ในการ
ถนอมอาหารโดยการลดความชืน้ในอาหาร ให้ปริมาณนํา้อิสระลดลงจนกระทัง่จลุนิทรีย์ไมส่ามารถใช้ในการเจริญเติบโต
ได้  อาหารจึงไมเ่นา่เสยี ช่วยยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารได้นานขึน้ (วิไล, 2546) การพฒันาผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่า
อบแห้งเป็นแนวทางหนึง่ที่ชว่ยยดือายกุารเก็บรักษาทําให้สามารถเก็บไว้รับประทานนอกฤดกูาลหรือสามารถขนสง่ระยะ
ทางไกลได้สะดวกและประหยดัไมเ่ปลอืงพืน้ท่ี เพราะผลติภณัฑ์มนีํา้หนกัเบา นอกจากนีย้งัทําให้รับประทานนํา้พริก
มะกอกป่าได้สะดวกขึน้ ลดเวลาและความยุง่ยากในการทํานํา้พริกเพื่อรับประทาน ชว่ยเพิม่ความหลากหลายและเพิ่ม
มลูคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์มะกอกป่าอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศกึษาอตัราการอบแห้งมะกอกป่า 
2. ศกึษาการคืนตวัของมะกอกป่าอบแห้ง 
3. พฒันาผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วตัถดุิบที่ใช้ คือ มะกอกป่าสด  จากตลาดสดในพืน้ท่ีจงัหวดันา่น 
วสัดอุปุกรณ์ ได้แก่ ตู้อบลมร้อน (OWNER FOODS, TD 10) ตู้อบลมร้อน (WBT binder, IP 20) เคร่ืองชัง่

นํา้หนกั ทศนิยม 4 ตําแหนง่ (Sartorius, CP224S) ถ้วยอะลมูเินียม  โถดดูความชืน้  กรวยกรอง  กระดาษกรอง Whatman 
No.1 
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การเตรียมมะกอกป่าอบแห้ง : นํามะกอกมาล้างทาํความสะอาด ตดัสว่นหวัทีต่ิดกบัขัว้ออก ฝานเอาเฉพาะสว่นท่ี
เป็นเนือ้ติดเปลอืกออกจากเมด็ นําสว่นเนือ้กระจายลงในถาดแล้วเข้าเคร่ืองอบแห้ง ใช้เวลาประมาณ 10 ชัว่โมง เพื่อให้เนือ้

มะกอกแห้งสนิท นําเนือ้มะกอกแห้งใสใ่นถงุพลาสตกิ เก็บรักษาในตู้ เย็น (อณุหภมูิ 5-7C) เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ตอ่ไป 
1. ศกึษาอตัราการทําแห้งของมะกอกป่า 
       นํามะกอกป่าสดมาฝานแยกเอาเฉพาะสว่นเนือ้ติดเปลอืก  แผก่ระจายให้ทัว่ถาดแล้วนําไปอบในเคร่ืองอบแห้งแบบ

ลมร้อนท่ีอณุหภมูิ 50C หลงัผา่นการอบเป็นเวลา 15  30  45  60  90  120  180  240  300  360  420  480  540 และ 
600 นาที  เก็บตวัอยา่งเนือ้มะกอกป่ามาวเิคราะห์ความชืน้โดยวธีิ AOAC (1995) ทดลอง 3 ซํา้ 
2. ศกึษาการดดูคืนนํา้ของเนือ้มะกอกอบแห้ง 
2.1 ศกึษาผลของขนาดชิน้มะกอกป่าแห้งตอ่ความสามารถในการดดูคืนนํา้  
  แบง่ตวัอยา่งมะกอกป่าอบแห้งออกเป็น 3 แบบ คือ  มะกอกแห้งบดละเอียด  มะกอกแห้งสบัหยาบ (ขนาดชิน้

ประมาณ 0.50.4 cm) และมะกอกแห้งขนาดชิน้ใหญ่  (ขนาดประมาณ 2.52.0 cm)  ชัง่ตวัอยา่งมะกอกแห้งแตล่ะแบบ
มาประมาณ 2 กรัม ใสล่งในบีกเกอร์ เติมนํา้กลัน่ท่ีทราบนํา้หนกัแนน่อน ประมาณ 10 กรัม  แช่ทิง้ไว้เป็นเวลา 2  4  6  8 
และ 10 นาที  เมื่อครบเวลาจงึนํามากรองด้วยกระดาษกรอง  ทิง้ให้สะเด็ดนํา้ 5 นาที นําสว่นใสที่กรองได้ไปชัง่นํา้หนกั  
ทดลอง3 ซํา้  คํานวณปริมาณนํา้ที่ชิน้มะกอกป่าอบแห้งสามารถดดูซบัไว้ได้ (กรัม /กรัมตวัอยา่ง) ดงัสมการท่ี (1) 

 
ปริมาณนํา้ที ่
ถกูดดูซบัไว้ = 

[นํา้หนกันํา้เร่ิมต้น (กรัม) – นํา้หนกันํา้ที่กรองผา่นกระดาษกรอง (กรัม)]       …….. (1) 

(กรัม /กรัมตวัอยา่ง) นํา้หนกัตวัอยา่ง  (กรัม)  
 

2.2  ศกึษาผลของอณุหภมูินํา้ตอ่ความสามารถในการดดูคืนนํา้ของมะกอกป่าแห้ง 

  ชัง่มะกอกแห้ง (ขนาดชิน้ใกล้เคยีงกนั) ประมาณ 2 กรัม ใสใ่นบีกเกอร์ เตมินํา้ที่อณุหภมูิ 40C 60C 

และ 80C ประมาณ 10 กรัม ควบคมุอณุหภมูินํา้โดยวางบน hot plate เป็นเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที เมื่อครบเวลา
นํามากรองด้วยกระดาษกรอง  ทิง้ให้สะเด็ดนํา้ 5 นาที นําสว่นใสที่ได้ไปชัง่นํา้หนกั ทดลอง 3 ซํา้ คาํนวณปริมาณนํา้ทีชิ่น้
มะกอกป่าอบแห้งสามารถดดูซบัไว้ได้ (กรัม /กรัมตวัอยา่ง) ดงัสมการท่ี (1) 
3. ศกึษาสตูรที่เหมาะสมของผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกอบแห้ง 

   เตรียมสว่นผสมนํา้พริกมะกอกอบแห้ง ดงันี ้ กระเทียมและหอมแดงนาํมาปอกเปลอืก หัน่เป็นชิน้เลก็ๆ อบให้
แห้ง พริกแห้งคัว่ด้วยไฟออ่นๆ ให้หอม ป่ันให้ละเอียด ปลาป่นนํามาป่ันให้ละเอยีด แล้วผดักบันํา้มนัให้มีกลิน่หอม 

นําสว่นผสมที่เตรียมไว้ทัง้หมดมาผสมกนัตามอตัราสว่นดงัแสดงในตารางที่ 1 นํานํา้พริกมะกอกแห้ง ทัง้ 3 สตูร 

มาคืนรูป โดยใช้นํา้ร้อนอณุหภมูิ 80C เป็นเวลา 4 นาที แล้วทดสอบทางประสาทสมัผสัด้านสี กลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสั 
และความชอบโดยรวม โดยใช้แบบทดสอบชนิด 9” Point Hedonic Scale (9 คะแนน = ชอบมากที่สดุ, 1 คะแนน = ไม่
ชอบมากที่สดุ) กําหนดเกณฑ์ยอมรับผลติภณัฑ์ คือต้อง ได้คะแนนการยอมรับไมน้่อยกวา่ 5 คะแนน ใช้ผู้ทดสอบ 30 คน   
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ตารางที่ 1  ปริมาณสว่นผสมของนํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง 
สว่นผสม สตูรที่  1 สตูรที่  2 สตูรที่  3 

มะกอกแห้งบดละเอยีด (กรัม) 30 - - 
มะกอกแห้งแบบสบัหยาบ (กรัม) - 30 - 
มะกอกแห้งบดละเอยีด+มะกอกแห้งแบบสบัหยาบ 
(กรัม) 

- - 30 

ปลาป่น (กรัม) 10 10 10 
กระเทียม (กรัม) 10 10 10 
หอมแดง (กรัม)    10 10 10 
พริกแห้ง (กรัม) 5 5 5 
เกลอืป่น (ช้อนชา) ½ ½ ½ 

 
 
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ  

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. อตัราการทําแห้งของมะกอกป่า 

    การทําแห้งเนือ้มะกอกป่าที่อณุหภมูิ 50C (รูปท่ี 1) พบวา่ ปริมาณความชืน้ลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วง 6-7 
ชัว่โมงแรกของการอบแห้ง (จากเร่ิมต้นร้อยละ 80.7 ลดลงเป็นร้อยละ 20.0 ในชัว่โมงที่ 7) เนื่องจากเมื่อนาํอาหารเข้าตู้อบ
ลมร้อน ผิวหน้าของอาหารจะมีอณุหภมูิสงูขึน้ นํา้เกิดการระเหยแพร่ผา่นฟิล์มอากาศและถกูพดัพาไปโดยลมร้อนท่ี
เคลือ่นท่ีในตู้อบ นํา้ในอาหารจะเคลือ่นท่ีจากด้านในสูด้่านนอกด้วยแรง capillary มาทดแทนท่ีผิวหน้าในอตัราเร็วเทา่กบั
นํา้ที่ระเหยออกจากผิวหน้า ดงันัน้ผิวหน้าอาหารจึงยงัเปียกอยูด้่วย (ไพบลูย์, 2532 ;วิไล, 2546) และหลงัจาก 7 ชัว่โมง 
อตัราการลดลงของความชืน้คอ่นข้างตํา่ เมื่อเทียบกบัชว่งแรกของการทําแห้ง เนื่องจากผิวหน้าอาหารเร่ิมแห้ง อตัราการ
เคลือ่นท่ีของนํา้จากภายในอาหารมายงัผิวหน้าจึงตํ่ากวา่อตัราการระเหยของนํา้ไปยงัอากาศโดยรอบ (วิไล, 2546)  เมื่อ
สิน้สดุการทําแห้งที่ 10 ชัว่โมง ความชืน้เหลอืเพยีงเป็นร้อยละ 13.83  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

216 

 

 

รูปที่ 1 การเปลีย่นแปลงความชืน้ของชิน้มะกอกป่าในระหวา่งการทําแห้ง 
 
2. ผลของขนาดชิน้มะกอกป่าแห้งตอ่ความสามารถในการดดูคืนนํา้  
    การดดูคืนนํา้ของเนือ้มะกอกป่าอบแห้ง 3 แบบ คือ แบบบดละเอียด  แบบสบัหยาบ และแบบขนาดชิน้ใหญ่ 

(รูปท่ี 2) พบวา่มะกอกแบบผงมีอตัราการการดดูคืนนํา้ดีที่สดุ (2 นาที) รองลงมาคือ แบบสบัหยาบ (8 นาที) และแบบ
ขนาดชิน้ใหญ่ (10 นาที) ตามลาํดบั เนื่องจากมะกอกแบบผงมีพืน้ท่ีผิวสมัผสัตอ่ปริมาตรมากกวา่ชิน้มะกอกแบบอื่น จึงทาํ
ให้มีความสามารถในการดดูคืนนํา้ได้มากกวา่ ซึง่เกิดจากแรง capillary ของนํา้กบัผนงัเซลล์ทําให้เกิดการดดูคืนนํา้เกิดขึน้ 
(Marabi et al., 2004) นอกจากนีก้ารมีรูพรุน (porosity) ช่องวา่งเลก็ๆ (capillary) และช่องวา่งในอาหาร (cavity) ที่อยู่
ใกล้ผิวหน้าอาหารจะชว่ยให้กระบวนการดดูคืนนํา้เพิ่มขึน้อีกด้วย (Sagar and Suresh, 2010) 
3.  ผลของอณุหภมูินํา้ตอ่ความสามารถในการดดูคืนนํา้ของมะกอกป่าแห้ง 

    มะกอกป่าอบแห้งทีใ่ช้ศกึษาเป็นมะกอกขนาดชิน้ใหญ่  เนื่องจากในการศกึษาผลของขนาดชิน้มะกอกแห้งตอ่
ความสามารถในการดดูคืนนํา้ พบวา่มะกอกชิน้ใหญ่ดดูคืนนํา้ได้ช้าที่สดุ ดงันัน้ได้หาแนวทางการเพิ่มความสามารถในการ

ดดูคืนนํา้ให้แกม่ะกอกชิน้ใหญ่  โดยการให้นํา้ร้อนท่ีอณุหภมูติา่งกนั  คือ 40C  60C และ 80C (รูปท่ี 3) พบวา่นํา้

อณุหภมูิ 80C เป็นอณุหภมูิที่มะกอกแห้งดดูคืนนํา้ได้เร็วที่สดุ (2 นาที) รองลงมา คือนํา้อณุหภมูิ 60C (10 นาที) และ 

40C (10 นาที) การใช้นํา้อณุหภมูิ 60C ทําให้มะกอกแห้งดดูคนืนํา้ได้อยา่งรวดเร็วใน 2-6 นาทีแรก และเพิ่มขึน้อยา่ง

เห็นได้ชดัที่ 8 นาที  สว่นการใช้อณุหภมูินํา้  40C พบวา่การดดูคนืนํา้คอ่ยๆเพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาการคืนรูป  อณุหภมูิสงู
ทําให้อากาศที่อยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเซลล์อาหารถกูกําจดัออกมา นํา้จึงสามารถเข้าไปแทนท่ีในอาหารทําให้เกิดการคืนรูป
ของอาหารได้ (ไพบลูย์, 2532) นอกจากนีก้ารเพิ่มอณุหภมูิของตวักลาง (medium temperature) ในการคืนรูปของ
อาหารแห้ง  ยงัมีผลทําให้อตัราการดดูคืนนํา้เพิม่ขึน้ เนื่องจากอณุหภมูิของตวักลางที่เพิ่มขึน้  ทําให้ความหนืดของตวักลาง
ลดลงจึงสมัผสักบัอาหารได้มากขึน้  การดดูคืนนํา้จงึเพิ่มขึน้  (Marabi et al., 2004) 
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รูปที่ 2  การเปลีย่นแปลงปริมาณการดดูคืนนํา้ของมะกอกป่าแห้ง แบบบดละเอียด แบบสบัหยาบ และแบบชิน้ใหญ่  
 

 

 
รูปที่ 3  การเปลีย่นแปลงปริมาณการดดูคืนนํา้ของมะกอกป่าแห้งที่อณุหภมูินํา้ 40 60 และ 80C  

 4. ผลการศกึษาสตูรที่เหมาะสมของผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกอบแห้ง 
     ผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกอบแห้ง 3 สตูร ได้แก่ สตูรที่1 ใช้สว่นผสมเป็นมะกอกชิน้แบบสบัหยาบ สตูรที่ 2 ใช้ 

มะกอกชิน้แบบสบัหยาบผสมแบบผง และสตูรที่ 3 ใช้ มะกอกแบบผง เมื่อนํามาทดสอบทางประสาทสมัผสัด้าน ส ีกลิน่ 
รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม (ตารางที่ 2) พบวา่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบตอ่ผลติภณัฑ์ทกุสตูรไม่
แตกตา่งกนั  แตเ่มื่อพจิารณาคะแนนการยอมรับแตล่ะด้านพบวา่ผู้ทดสอบชอบผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้งแบบ
ผงมากที่สดุ โดยให้คะแนนการยอมรับทกุด้านอยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อยถึงชอบปานกลาง (6.4-7.2  คะแนน) เนื่องจากมี
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กลิน่หอมของมะกอกป่ามากที่สดุ  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความชอบทางประสาทสมัผสัของผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้ง 

ลกัษณะคณุภาพ 
คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่า 

ชิน้มะกอกแบบหยาบ ชิน้มะกอกแบบหยาบผสมมะกอกแบบผง ชิน้มะกอกแบบผง 

ส ี 6.7a ± 1.2 6.7a ± 0.9 6.8a± 1.1 
กลิน่ 6.6a ± 1.4 6.6a ± 1.1 6.4a ± 1.3 
รสชาต ิ 6.7a ± 1.5 6.9a ± 1.0 7.0a ± 1.3 
เนือ้สมัผสั 5.9b ± 1.7 6.4ab ± 1.4 7.0a ± 1.4 
ความชอบโดยรวม 6.5a ± 1.7 6.9a ± 1.1 7.2a ± 0.9 

 a,b ตวัเลขที่มตีวัอกัษรกํากบัแตกตา่งกนัในแตล่ะแถว  มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)   
 
สรุปผลการทดลอง 

1. การทําแห้งของมะกอกป่า ท่ีอณุหภมูิ 50C ทําให้ความชืน้ลดลงอยา่งรวดเร็วที่ 6”7 ชัว่โมงแรกของการ
อบแห้ง และลดลงได้ช้าหลงัจากเข้าสูช่ัว่โมงที่ 7 จนสิน้สดุการทําแห้ง 10 ชัว่โมง ทําให้ความชืน้เหลอืเพียง ร้อยละ 13.83 

2. มะกอกป่าอบแห้งแบบผงสามารถดดูคืนนํา้ได้ดีที่สดุ รองมาคือมะกอกแบบสบัหยาบและแบบขนาดชิน้ใหญ่ 
ตามลาํดบั   โดยมะกอกแห้งแบบชิน้ใหญ่สามารถดดูคืนนํา้ได้ดเีมื่อใช้นํา้ร้อนอณุหภมูิสงูในการคนืรูป โดยที่อณุหภมูิ 

80C มะกอกแห้งสามารถดดูคนืนํา้ได้เร็วและมากที่สดุ รองลงมาคือ นํา้อณุหภมู ิ60C และ 40C ตามลาํดบั  
3.  ผลติภณัฑ์นํา้พริกมะกอกป่าอบแห้งสตูรที่เตมิมะกอกแบบผง ได้รับการยอมรับทางประสาทสมัผสัมากที่สดุ  
 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุม่แปรรูปอาหาร เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์จากมะกอกป่า ให้มีมลูคา่เพิม่ขึน้ สามารถ

ยืดอายกุารเก็บรักษาผลติภณัฑ์ให้นานขึน้ ช่วยให้ขนสง่ในระยะทางไกลๆ ได้ 
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การจัดกลุ่มข้อมูลภาพผ้าไหมสาเกต ด้วยกระบวนการจัดกลุ่มแบบเคมีน 
Silk Saket Image Clustering by Using k-mean Algorithm 

 
ขนิษฐา  ชัน้งาม1 , สุภาพร  ชมบุตรศรี2  และ ชลิดา  พลเหลา3 

Kanittha  Chun-ngam1 , Supaporn  Chombutsri2, Chalida  Pollhao 3 

 

บทคดัย่อ 
 

ผ้าไหมสาเกต ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชาวจงัหวดัร้อยเอ็ดที่สบืทอดกนัรุ่นสูรู่่น มีทัง้หมด 5 ลาย คือ ลายคํา้เภา 
ลายหมากจบั ลายนาคน้อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอีย้ หรือคองเอือ้ ลายทัง้ 5 ลายนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ที่บอกถึงความเป็น
ผ้าไหมสาเกตของชาวจงัหวดัร้อยเอ็ด จากความสาํคญัของภมูิปัญญาผ้าไหมสาเกตชาวร้อยเอด็ เป็นท่ีมาของการวจิยัลาย
ผ้าเพื่อนํามาสร้างเป็นตวัแบบในการยืนยนัลายผ้าในรูปแบบของซอฟต์แวร์ เป็นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมลายผ้าของชาว
ร้อยเอ็ดให้อยูใ่นรูปแบบเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  

งานวจิยันีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) [3] และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน สาํหรับการพฒันาโมเดลการจดักลุม่ลายผ้าไหมสาเกต โดยใช้ทฤษฎีการจดักลุม่แบบเคมีน (K-mean clustering) 
ซึง่ขัน้ตอนในการสกดัลกัษณะเดน่นัน้ใช้วิธีการสกดัแบบความหนาแนน่ ผลการทดลองการจดักลุม่ข้อมลูภาพลายผ้าไหม
สาเกตมีความถกูต้องในแตล่ะกลุม่คิดเป็นร้อยละ 72.56 ในการทํานายกลุม่ของภาพลายผ้า 
 
ค าส าคัญ   ผ้าไหมสาเกต, การประมวลผลภาพ , การสกดัลกัษณะเดน่ , การจดักลุม่แบบเคมีน 

 

 

ABSTRACT 
 

Silk Saket local wisdom of the people Roi-et Province, the legendary generation to Cameroon, there 
are 5 designs are Lai Khompao, Lai MakJab, Lai NakNoy, Lai ComJad and Lai KongEia this the 5 designs it a 
symbol tells to silk Saket of Roi-et importance of wisdom. Fabric is a source of research to create model 
validation pattern in the software. The Cultural Fabric of the Roi-et in the computer technology. 

This research is combination technology, image processing and local wisdom. For the development 
of model clustering silk Saket. The theory of k-mean clustering, the process of feature extraction is used to 
extract the density. The result of the image data silk Saket of accuracy in each group representing 72.56 
percent in the interpretation of visual patterns. 
KEYWORDS:  Silk Saket , image processing , feature extraction , k-mean clustering 
 
_______________________ 
1   อาจารย์ขนิษฐา  ชัน้งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   นกัศกึษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3   นกัศกึษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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1. บทน า 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินศิลปะชาวอิสานมีอยูห่ลากหลายในแตล่ะพืน้ท่ี ผ้าไหมสาเกตเป็นอีกหนึง่ความภาคภมูิใจของ

ชาวจงัหวดัร้อยเอ็ด ข้อมลูภาพถา่ยผ้าไหมสาเกตในงานวจิยัครัง้นีไ้ด้รับความอนเุคราะห์จากชาวบ้านหวายหลมึ ตําบลมะ
บ้าก่ิง อําเภอทุง่เขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด สาํหรับรายละเอียดของผ้าไหมสาเกตประกอบด้วย 5 ลาย คือ ลายคํา้เภา ลาย
หมากจบั ลายนาคน้อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอีย้ การท่ีจะยนืยนัวา่เป็นผ้าไหมสาเกตนัน้ผ้า 1 ผืน จะต้อง
ประกอบด้วยลายทัง้ 5 ลาย จึงจะเป็นผ้าไหมสาเกตของชาวจงัหวดัร้อยเอ็ด 

ทฤษฎีการประมวลผลภาพ [2] ได้มีการนํามาพฒันาเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพท่ีนําออกมาใช้อยา่ง
แพร่หลายในปัจจบุนั เช่น การตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ การตรวจสอบลายนิว้มือ และอื่น ๆ  จากความสามารถของ
ทฤษฎีการประมวลผลภาพทําให้ผู้วิจยัเห็นถึงความสาํคญัจงึนําทฤษฎีดงักลา่วมาประยกุต์ใช้กบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
สาํหรับทฤษฎีการประมวลผลภาพนัน้ขัน้ตอนของการสกดัลกัษณะเดน่ใช้วิธีการหาความหนาแนน่ และทําการจดักลุม่
ข้อมลูภาพด้วยวิธีการจดักลุม่แบบเคมีน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาทฤษฎีการประมวลผลภาพท่ีใช้ในการจดักลุม่ข้อมลูภาพแบบเคมีนกบัลายผ้าไหมสาเกต 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพกระบวนการวิจยัจดักลุม่ข้อมลูภาพผ้าไหมสาเกต 
3.1 การสกดัลกัษะเดน่ภาพลายผ้าไหมสาเกต 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการแบง่ภาพออกเป็นสว่น ๆ  
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 จากภาพที่ 2 เป็นขัน้ตอนการเตรียมข้อมลูภาพในการสกดัลกัษณะเดน่แบบความหนาแนน่ [4] ของ
ลายผ้าไหมสาเกต ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1) ภาพท่ีใช้ในการทดลองแปลงเป็นภาพขาวดํา แล้วทาํการแบง่สว่นภาพนัน้แบง่ออกเป็น 7x5 สว่น
ภาพ ซึง่ในแตล่ะสว่นภาพจะประกอบด้วยพิกเซลของภาพขนาด 10x10 พิกเซล  

2) หาคา่เฉลีย่ความหนาแนน่ในแตล่ะสว่นภาพ โดยจะพจิารณาเฉพาะพิกเซลที่เกิดภาพ พิกเซลที่เกิด
ภาพคือพิกเซลที่มีคา่เป็น 1  
 เมื่อทําการสกดัลกัษณะเดน่เรียบร้อยแล้ว 1 ภาพลายผ้าจะได้ข้อมลูสาํหรับนําไปจดักลุม่ทัง้หมด 35 คา่ สาํหรับ
ภาพลายผ้าอีก 300 ภาพนัน้กระทําในกระบวนการสกดัลกัษณะเดน่เช่นเดียวกนัจนครบ 

3.2  การจดักลุม่แบบเคมีน  
 หลงัจากทีเ่ตรียมข้อมลูภาพเรียบร้อยแล้วจะเข้าสูก่ระบวนการนําข้อมลูที่ได้จากการสกดัลกัษณะเดน่มา

ทดสอบการจดักลุม่ด้วยทฤษฎีการจดักลุม่แบบเคมีน [1] ซึง่มีกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 1) ทําการกําหนดคา่ k ให้กบัการจดักลุม่ โดยงานวิจยันีไ้ด้กําหนดคา่ k = 5 (มาจากลายผ้าทีจ่ะจดั

กลุม่ คือ ลายคํา้เภา ลายหมากจบั ลายนาคน้อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอีย้) 
 2) กําหนดจดุศนูย์กลางเร่ิมต้นจากวธีิการสุม่ 
 3) คํานวณหาระยะหา่ง (Distance) ระหวา่งจดุศนูย์กลางในแตล่ะกลุม่และข้อมลูภาพท่ีเข้ามา 
 4) คํานวณหาจดุศนูย์กลางของแตล่ะกลุม่ใหม ่ 
 5) ทําข้อ 3, 4 เช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ  จนกวา่จดุศนูย์กลางจะหยดุนิ่ง 

 
ผลการวิจัย 

การสกดัลกัษณะเดน่แบบการหาความหนาแนน่ในแตล่ะสว่นภาพของภาพลายผ้าไหมสาเกต เมื่อนาํไปทดลอง
จดักลุม่ด้วยทฤษฎีการจดักลุม่แบบเคมีน เมื่อทําการสร้างโมเดลการจดักลุม่แล้วนาํข้อมลูไปให้โมเดลทํานายวา่ข้อมลูที่
นําเข้าไปในโมเดลการจดักลุม่ข้อมลูภาพลายผ้าไหมสาเกตนัน้จดัอยูใ่นกลุ่มใด  จํานวนข้อมลูภาพอยา่งละ 60 ภาพ รวม
ทัง้หมด 300 ภาพ โดยเร่ิมแรกใช้ทําการแบง่สว่นภาพออกเพียง 4 สว่นทําให้ได้รายละเอยีดในแตล่ะสว่นภาพไมเ่พียงพอ
ตอ่การจดักลุม่ ตอ่ไปจงึมกีารปรับเปลีย่น เพิ่มจํานวนการแบง่สว่นภาพออกเป็น 35 สว่นภาพ ในแตล่ะรูปภาพ ทําให้ได้ผล
การจดักลุม่ที่ดีขึน้ การท่ีการจดักลุม่แบบเคมีนจะจดักลุม่ข้อมลูได้นัน้จะดจูากความใกล้เคยีงและคล้ายคลงึกนัของชดุ
ข้อมลู ถ้าใกล้เคยีงกนัอลักอริทมึเคมีนจะสนันิษฐานวา่เป็นกลุม่นัน้ ๆ   
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการทดลองการจดักลุม่ข้อมลูภาพลายผ้าไหมสาเกตผลการทดลองการจดักลุ่มด้วยทฤษฎีการจดักลุม่แบบ
เคมีนผลการจดักลุม่ยงัมีการจดักลุม่ที่ยงัไมส่ามารถแบง่กลุม่กนัได้อยา่งชดัเจน เช่น ลายคองเอีย้ และลายนาคน้อย มี
ลกัษณะที่คล้ายกนัคอ่นข้างมาก ทําให้ข้อมลูการสกดัลษัณะเดน่ท่ีได้ใกล้เคยีงกนั ซึง่จะมีผลตอ่การนําข้อมลูไปจดักลุม่
ตอ่ไป  
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สรุปผลการวิจัย 
การจดักลุม่ข้อมลูภาพลายผ้าไหมสาเกต จํานวนข้อมลูภาพท่ีใช้ในการทดลอง คือ 300 ภาพ  ซึง่ใช้ข้อมลูจาก

การสกดัลกัษณเดน่แบบการหาความหนาแนน่ในแตล่ะสว่นภาพนัน้ ผลการทดลองปรากฎวา่ประสทิธิภาพท่ีได้จากการจดั
กลุม่ 5 กลุม่  ลายคํา้เภา ลายหมากจบั ลายนาคน้อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอีย้  คิดเป็นร้อยละ  72.56 ในการทํานาย
กลุม่ของภาพลายผ้าไหมสาเกต 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจยัการจดักลุม่ข้อมลูภาพผ้าไหมสาเกตสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาโมเดลและการสกดั
ลกัษะเดน่ของข้อมลูภาพได้ โดยการปรับเปลีย่นกระบวนการเช่น ใช้วธีิการสกดัลกัษณเดน่แบบรหสัลกูโซ ่(Chain code) 
หรือการสกดัลกัษณะเดน่แบบการวดัระยะหา่ง (Vector Distance) หากต้องการนําข้อมลูจากการสกดัลกัษณะเดน่ของ
ภาพลายผ้าไหมสาเกตไปทดลองด้วยวิธีการจําแนกข้อมลูแบบมีการเรียนการสอน (Supervise learning) จะเป็นอีก
แนวทางหนึง่สาํหรับการหาโมเดลในการจดักลุม่ หรือจําแนก ข้อมลูภาพลายผ้าไหมสาเกตด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การทําวิจยัในครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาเอกเทศด้านโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม การศกึษาเอกเทศจะไมส่าํเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความ
กรุณาจากอาจารย์ขนิษฐา  ชัน้งาม อาจารย์ที่ปรึกษาเอกเทศ อาจารย์กลุม่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุทา่น ชาวบ้านหวาย
หลมึ ต.มะบ้างก่ิง อ.ทุง่เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ท่ีให้คําปรึกษาและให้ความรู้เก่ียวกบัลายผ้าไหมสาเกต  และขอกราบ
ขอบพระคณุบิดา-มารดาที่เป็นกําลงัใจในการเรียนเสมอมา 
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การศึกษาสภาวะน่าสบายด้านอุณหภมิูของอาคารที่มีการปลกูไม้เลือ้ยบนหลังคา 
The Study of Thermal Comfort of The Building with Ivy Planting on The Roof Top 

 
นาย สิทธิพงษ์ เพิ่มพทิักษ์1 

Mr.Sittipong permpituck 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความวจิยันีน้ําเสนอข้อดีของการปลกูไม้เลือ้ยไว้บนหลงัคาเพือ่ลดการถา่ยเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร ในการ
วิจยันีไ้ด้ทาํการทดลองกบัอาคารทดลองซึง่มีขนาดใหญ่และทาํการเก็บข้อมลูในสภาพแวดล้อมจริงโดยใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมลู ซึง่ผลที่ได้จากการทดลองพบวา่ การปลกูไม้เลือ้ยบนหลงัคามีสว่นชว่ยในการป้องกนัความ
ร้อนเข้าสูอ่าคารอยา่งได้ผล ซึง่ผลจากการทดลองพบวา่อณุหภมูชิ่องวา่งอากาศใต้หลงัคาของชดุการทดลองทีม่ีการปลกู
ไม้เลือ้ยมีคา่ตํา่กวา่ชดุการทดลองที่ไมป่ลกูไม้เลือ้ยประมาณ 5.54 องศาเซลเซียสโดยผลที่ได้จากการวิจยันีน้อกจากจะ
เป็นแนวทางในการช่วยลดความร้อนท่ีจะเข้าสูอ่าคารทางหลงัคาอนัจะเป็นการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตทีด่ีให้แก่ผู้อยูอ่าศยั
แล้วยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทีด่ีให้แก่ชมุชนทัง้ในด้านทศันวิสยัและลดการเกิดปรากฎการณ์เกาะความ
ร้อนซึง่มกัพบได้บอ่ยในเขตชมุชนโดยเฉพาะชมุชนเมือง 
ค าส าคัญ   การถา่ยเทความร้อน , สภาวะนา่สบายด้านอณุหภมูิ 
 

 
ABSTRACT 

 
This research presents the advantages of planting vines on the roof for reducing heat transfer. This 

study was tested with a large building and collect data in real environment using scientific tools to collect the 
data. Results from the experiments showed that planting vines on the roof, contribute to the heat transfer 
prevention effectively. It was found that the temperature of air gap under the roof vines is lower than 
treatments that do not grow ivy, about 5.54 degrees Celsius. This results not only as a guideline to help 
reducing heat transfer through the roof but also can implement as a way to help build a good environment for 
the community. 
KEYWORDS:  Heat Transfer , Thermal Comfort 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1   สถาปัตยกรรมศาตร์มหาบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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บทน า 
ความร้อนเป็นปัจจยัสาํคญัที่สง่ผลตอ่การอยูอ่าศยัในอาคารเขตร้อนชืน้ หลงัคาเป็นสว่นของอาคารท่ีได้รับ

ปริมาณความร้อนการแผรั่งสจีากดวงอาทติย์มากที่สดุ ซึง่เป็นสาเหตสุาํคญัของการเพิม่ของอณุหภมูิภายในอาคาร [1] อนั
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของอาคาร ดงันัน้การป้องกนัความร้อนเข้าสูอ่าคารทางหลงัคาจึง
นบัเป็นเร่ืองที่ควรให้ความสาํคญั ทัง้เพื่อการปรับปรุงอาคารเก่า และการนําไปใช้ในการออกแบบอาคารใหม ่การป้องกนั
ความร้อนให้กบัอาคารสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น การใช้ฉนวนป้องกนัความร้อน การเลอืกใช้วสัดทุี่มีคา่ความต้านทาน
ความร้อนสงู เป็นต้น การใช้พืชพรรณธรรมชาตเิพื่อการป้องกนัความร้อนเป็นอีกวิธีการหนึง่ที่สามารถนําไปใช้ในการ
ป้องกนัความร้อนได้เนื่องจากพืชพรรณสามารถสร้างสภาวะนา่สบายด้านอณุหภมูิให้กบัอาคารและสภาพแวดล้อมได้โดย
ไมต้่องใช้พลงังานนอกจากนัน้ยงัสร้างทศันะวิสยัที่ดีให้กบัผู้อยูอ่าศยัและผู้พบเห็น สาํหรับบ้านพกัอาศยัทีม่ีบริเวณมาก 
สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการปลกูต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างร่มเงาสาํหรับให้ความร่มเย็นแก่อาคาร แตส่าํหรับ
บ้านพกัอาศยัที่มีบริเวณจํากดัหรือตกึแถว อาจใช้วิธีการปลกูไม้เลือ้ยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและลดการถา่ยเทความ
ร้อนเข้าสูอ่าคาร การปลกูไม้เลือ้ยนัน้มีข้อดีประการหนึง่สาํหรับบ้านพกัอาศยัซึง่ไมม่ีพืน้ท่ีมากนกัคอืไม้เลือ้ยใช้พืน้ท่ีสาํหรับ
การเจริญเติบโตน้อยกวา่ไม้ยืนต้นและสามารถควบคมุรูปทรงให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปลกูได้ กระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคารนัน้เร่ิมต้นจากแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนพืน้ผิวหลงัคาทาํให้อณุหภมูิผิวของหลงัคาสงูขึน้ 
และเกิดการสง่ผา่นความร้อนผา่นวสัดมุงุหลงัคาเข้าสูภ่ายในอาคารทําให้อณุหภมูิภายในอาคารสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ หาก
สามารถลดปริมาณแสงอาทิตย์ทีต่กกระทบลงบนผนงัอาคารได้ ก็จะสามารถลดอิทธิพลของการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคารได้เช่นกนั [2]  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาผลที่ได้รับจากการใช้ไม้เลือ้ยบนหลงัคาในการลดความร้อนท่ีจะเข้าสูอ่าคาร 
2. เพื่อศกึษาอิทธิพลจากการบงัเงาโดยใช้ต้นไม้ 
3. เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมการถา่ยเทความร้อนของหลงัคาที่มกีารปลกูไม้เลือ้ย 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของการปลูกไม้เลือ้ยบนหลงัคาในประเทศไทยนัน้เป็น
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับตัวแปรต่างๆ บางตัวแปรต้องการการควบคุมให้คงที่ เช่น อุณหภูมิในอาคารทดลอง เพื่อให้
การศกึษาได้ผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงจึงทําการศกึษาเปรียบเทียบโดยใช้อาคารจําลองขนาด 2 x 3 เมตร หลงัคาทรงจัว่ 
ซึง่หนัด้านหน้าไปทางทิศใต้โดยทําการศึกษาทดลองภายในบริเวณ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก  ระหว่างวนัที่ 
15-20 กุมภาพนัธ์ 2554 หลงัคาของอาคารทดลองขนาด 4 x 5 เมตร ถกูแบ่งออกเป็น 2 สว่น สว่นละ 4 x 2.5 เมตร ดงั
แสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหลก็หลงัคาเป็นโครงสร้างเหล็กมงุด้วยกระเบือ้งลอนคู่ กรุผนงั
โดยรอบด้วยไม้ฝาสําเร็จรูปขนาด 8‛ ตีซ้อนเกล็ด มีการปรับอากาศภายในห้องทดลองเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
ตลอดเวลาที่ทําการทดลองเพื่อป้องกนัอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายในอาคารอนัอาจสง่ผลต่อข้อมลูที่จะได้รับจากการ
ทดลอง ในการปลกูไม้เลือ้ยสําหรับการทดลองนีจ้ะใช้ไม้เลือ้ยซึ่งปลกูในกระถางนําไปติดตัง้บริเวณหลงัคาเพื่อการเก็บ
ข้อมลูการทดลอง  
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รูปท่ี 1 รูปด้านอาคารทดลอง 

                 
รูปท่ี 2 ผงัหลงัคาอาคารทดลอง 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมลูอณุหภมูิหลงัคาที่มีการปลกูไม้เลือ้ยเปรียบเทียบกบัหลงัคาที่ไมม่ีการปลกูไม้เลือ้ยในชว่งเวลา
กลางวนัพบวา่อณุหภมูิผิวหลงัคาของทัง้สองชดุการทดลองคือ ชดุการทดลองที่มีการปลกูไม้เลือ้ยปกคลมุและชดุการ
ทดลองที่ไมม่ีการปลกูไม้เลือ้ยปกคลมุมีความแตกตา่งกนัไมม่ากนกัคือมีคา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเฉลีย่ 0.8 องศา
เซลเซยีส ขณะที่อณุหภมูิช่องวา่งอากาศใต้หลงัคาของทัง้สองชดุการทดลองมคีา่แตกตา่งกนัชดัเจน คือมีความแตกตา่ง
ของอณุหภมูิเฉลีย่ 5.54 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 12.50 % โดยหลงัคาที่ไมม่ีไม้เลือ้ยปกคลมุมีอณุหภมูิสงูกวา่ ดงั
แสดงให้เห็นในแผนภมูิที่ 1 เมื่อทาํการทดลองลกัษณะเดยีวกนัในเวลากลางคืนพบวา่ คา่เฉลีย่อณุหภมูิผิวหลงัคาของชดุ
การทดลองที่ไมม่ีการปลกูไม้เลือ้ยปกคลมุมีอณุหภมูิสงูกวา่ชดุการทดลองที่มีไม้เลือ้ยปกคลมุโดยมีความแตกตา่งของ
อณุหภมูิอยูท่ี่ 4.8 องศาเซลเซยีส และคา่เฉลีย่ของอณุหภมูิอากาศภายใต้หลงัคาของชดุการทดลองที่ไมม่ีไม้เลือ้ยปกคลมุ
มีคา่เฉลีย่ตํ่ากวา่ชดุที่มีไม้เลือ้ยปกคลมุ  1.4 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 6.33% ดงัแสดงในแผนภมูิที่ 2 
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แผนภมิูที่ 1 เปรียบเทียบอณุหภมูิหลงัคาปลกูไม้เลือ้ยและหลงัคาไมป่ลกูไม้เลือ้ยในเวลากลางวนั 

 
แผนภมิูที่ 2 เปรียบเทียบอณุหภมูิหลงัคาปลกูไม้เลือ้ยและหลงัคาไมป่ลกูไม้เลือ้ยในเวลากลางคืน 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากแผนภมูิที่ 1 พบวา่ในช่วงเวลากลางวนัอณุหภมูิผิวหลงัคาของชดุการทดลองที่ไมม่กีารปลกูไม้เลือ้ยมีคา่สงู
กวา่อณุหภมูิอากาศภายใต้หลงัคามากกวา่ชดุการทดลองที่มกีารปลกูไม้เลือ้ยประมาณ 4 องศาเซลเซียสซึง่แสดงให้เห็นวา่

เปรยีบเทีย่บอณุหภมูหิลงัคาปลกูไมเ้ล ือ้ยและไมป่ลกู
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อุณหภมูผิวิหลังคาปลกูไมเ้ลือ้ย อุณหภมูอิากาศใตห้ลังคาปลกูไมเ้ลือ้ย

เปรยีบเทยีบอณุหภมูหิลงัคาปลกูไมเ้ล ือ้ยและไมป่ลกู
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ไม้เลือ้ยมีสว่นอยา่งมากในการป้องกนัความร้อนเข้าสูอ่าคารซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่สภาวะนา่สบายช่วยให้อณุหภมูิภายใน
อาคารไมส่งูมากนกัและลดภาระการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับอาคารท่ีมกีารปรับอากาศ ขณะท่ีชว่งเวลา
กลางคืนจากผลการทดลองพบวา่อณุหภมูิผิวของชดุการทดลองทีม่ีการปลกูไม้เลือ้ยมีคา่ตํา่กวา่ของชดุการทดลองที่ไมม่ี
การปลกูไม้เลือ้ยนอกจากนัน้ความแตกตา่งระหวา่อณุหภมูิผิวกบัอณุหภมูิอากาศภายใต้หลงัคา ของชดุการทดลองที่มีการ
ปลกูไม้เลือ้ยยงัมีคา่ตํา่กวา่ของชดุการทดลองที่ไมม่ีการปลกูไม้เลือ้ยอีกด้วยดงัจะเห็นได้จากแผนภมูิที่ 2  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษาถงึประสทิธิภาพในการใช้ไม้เลือ้ยในการป้องกนัความร้อนให้กบัอาคารนัน้พบวา่ไม้เลือ้ยมี
ประสทิธิภาพในการป้องกนัความร้อนเข้าสูอ่าคารได้อยา่งมีประสทิธิภาพและช่วยลดความแตกตา่งระหวา่งอณุหภมูิเฉลีย่
ระหวา่งเวลากลางวนัและกลางคนืทําให้อณุหภมูิภายในอาคารไมแ่ปรปรวนไปตามสภาวะแวดล้อมภายนอกมากนกั 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการศกึษาพบวา่หลงัคาที่มีการปลกูไม้เลือ้ยมีสว่นอยา่งมากในการชว่ยลดการถา่ยเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร
ทําให้อณุหภมูิภายในอาคารไมส่งูมาก เมื่อเปรียบเทยีบกบัหลงัคาของอาคารท่ีไมม่กีารปลกูไม้เลือ้ยคลมุไว้ ซึง่การป้องกนั
ความร้อนเข้าสูอ่าคารด้วยวธีิการดงักลา่วจะมีสว่นอยา่งมากในการช่วยเพิ่มคณุภาพชีวติให้แก่ผู้ที่อาศยัอยูใ่นอาคาร ช่วย
ลดการใช้พลงังานให้แก่อาคารและเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แกช่มุชนทัง้ในด้านอณุหภมูิและทศันียภาพที่ดี 
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การศึกษาคุณภาพน า้ของแม่น า้ชีบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชัง  : ศึกษาเฉพาะกรณี จงัหวดัมหาสารคาม 
Study on Water Quality at Floating Basket Area in Chi River: A Case Study in Maha Sarakham Province 

 
สมสงวน  ปัสสาโก1 

Somsanguan Passago 
 

บทคดัย่อ 
            การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุภาพนํา้ด้านกายภาพ และด้านเคมีของแม่นํา้ชี บริเวณที่มีการเลีย้ง
ปลาในกระชงัในแมน่ํา้ชีช่วงที่ไหลผา่นจงัหวดัมหาสารคาม โดยกําหนดพืน้ท่ีศกึษา จํานวน 6 ตําแหน่ง ตามความยาวของ
แมน่ํา้ชี ได้แก่ บ้านกอก  บ้านบอ่น้อย อําเภอโกสมุพิสยั บ้านทา่ขอนยาง อําเภอกนัทรวิชยั  บ้านเกิง้ บ้านม่วง และบ้านท่า
ตมู อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ในแต่ละตําแหน่งจะทําการเก็บตวัอย่างนํา้จํานวน 3 ครัง้ (ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์  
ถึง เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2551) ดชันีคณุภาพนํา้ที่ทําการตรวจวดั  ได้แก่ อณุหภมูิ ความขุน่ ความโปร่งแสง  ความเป็นกรด 
”ดา่ง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้  ปริมาณออกซิเจนที่จลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ ปริมาณไนเตรตในรูป
ของไนโตรเจน และปริมาณฟอสเฟต    
           ผลการศกึษาคณุภาพนํา้ พบวา่แตล่ะดชันีคณุภาพมีคา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง ดงันี ้อณุหภมูิ 28.00-29.66๐C 
  ความโปร่งแสง 18.94- 35.11 cm.  ความขุ่น 34.29-61.56 NTU ความเป็นกรด”ด่าง 7.32-7.50    ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในนํา้ 6.02- 7.90 mg/L. ปริมาณออกซิเจนที่จลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ 5.20-6.94  mg/L. ปริมาณไน
เตรตในรูปไนโตรเจน 0.92-1.56  mg/L. ปริมาณฟอสเฟต 0.25-0.35    mg/L. เมื่อนํามาเทียบกบัมาตรฐานคณุภาพนํา้ใน
แหลง่นํา้ผิวดิน สามารถจดัให้อยูใ่นประเภทที่ 3    
ค าส าคัญ : คณุภาพนํา้   การเลีย้งปลาในกระชงั  แมน่ํา้ชี 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research was to study the water quality in term of physical and chemical 

characteristics in Chi River at floating fish basket area in Maha SaraKham, the 6 sampling sites along the river 
length which pass through Maha Sarakham Province were determined for study: Ban Kok, Ban Bu Noi 
Amphur Kosumphisai, Ban Ta Khon Yang Amphur Kuntarawichai, Ban Kung, Ban Muang and Ban Tatum 
Amphur Mong. At each site, the samples were collected for 3 times (between February to August 2009). The 
analytical parameters were temperature, transparency, turbidity, pH, DO, BOD, NO3

” -N, PO4
”. 

The results of physical and chemical water quality in Chi River at floating fish basket area were as 
followed : the average water temperature was 28.00-29.66๐C , transparency was 18.94-35.11 cm., turbidity 
was 34.29-61.56 NTU, pH was 7.32-7.50, DO was 6.02-7.90 mg/L., BOD was 5.20-6.94 mg/L., NO3

” -N was 
0.92-1.56 mg/L., PO4

” was 0.25-0.35 mg/L. Water quality in Chi River could be categorized into type 3 when 
compared with standard quality of surface water. 
KEYWORDS :  Water Quality, Floating Fish Basket , Chi River 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์,  Ph.D. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 
 
           ทรัพยากรนํา้เป็นทรัพยากรที่มีความสาํคญัยิ่งตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์ มีบทบาทสาํคญัตอ่วิถีชีวิตของคนไทย
อยา่งมากที่เห็นได้ชดัคือ การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้กบัริมฝ่ังแม่นํา้ นอกจากนัน้ยงัมีความสําคญัต่อการดํารงชีวิตทัง้
ด้านอปุโภค บริโภค การอตุสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นแหลง่อาหาร และยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ (กรมสง่เสริม
คณุภาพสิ่งแวดล้อม, 2547) ในปัจจุบนัมนษุย์มีความต้องการใช้นํา้ในปริมาณที่เพิ่มขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจํานวน
ประชากร  การขยายตวัของเมือง การพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมและความต้องการในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรของ
เกษตรกรเพิ่มขึน้  สง่ผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรนํา้เพิ่มมากขึน้ด้วย  ในขณะท่ีปริมาณนํา้ในธรรมชาติแต่ละปียงัคง
มีปริมาณเทา่เดิม และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณลดลง ในขณะเดียวกนัคณุภาพของนํา้มีสภาพเสื่อมโทรม คณุภาพนํา้เลว
ลง จนไมส่ามารถนําทรัพยากรนํา้มาใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่  ซึง่อาจมีสาเหตมุาจากหลายประการที่ทําให้
แหล่งนํา้เกิดการปนเปื้อนด้วยสารมลพิษก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา้  เช่น การปล่อยนํา้เสียจากชุมชน  นํา้เสียจาก
โรงงานอตุสาหกรรม  นํา้เสยีจากการเกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ลงสูแ่หลง่นํา้โดยไม่มีการบําบดั (ยรรยงค์  อินทร์ม่วง, 
2544)   นอกจากนัน้การเลีย้งปลาในกระชงัยงัเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มนษุย์ใช้ประโยชน์จากแหลง่นํา้ตามธรรมชาติ  โดย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการผลิตอาหาร  ความต้องการมีรายได้เพิ่มขึน้นอกเหนือจากการทําการเกษตรกรรมด้านอื่นๆ ของ
เกษตรกร  การเลีย้งปลาในกระชงัดงักลา่วมีสว่นสง่ผลทําให้คณุภาพนํา้เสื่อมโทรมลง   เนื่องจากมีของเสียที่ปลาขบัถ่าย
ออกมา และจากอาหารเม็ดที่ปลากินไม่หมด สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้นํา้เน่าเสีย ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
คณุภาพนํา้ได้สง่ผลกระทบตอ่การใช้นํา้ทัง้เพื่ออปุโภคบริโภค เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม 

  แมน่ํา้ชีเป็นแหลง่ทรัพยากรนํา้แหง่หนึง่ที่สาํคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกบัจงัหวดัมหาสารคาม 
แมน่ํา้ชีเปรียบเสมือนเส้นเลอืดใหญ่ที่หลอ่เลีย้งชีวิตประชาชนของจงัหวดัมหาสารคาม ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่นํา้
ชีเพื่อวตัถปุระสงค์ที่แตกต่างกนั  นอกจากจะเลีย้งปลาในกระชงัแล้วยงัมีการสบูนํา้ไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมโดยมีพืน้ที่
การเกษตรต้องพึง่พิงแหลง่นํา้จากแมน่ํา้ชี  และสิง่สาํคญัอยา่งยิ่งคือแมน่ํา้ชีเป็นแหลง่นํา้ดิบสาํหรับผลตินํา้ประปาที่สาํคญั
ของจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็นแม่นํา้สายหลกัสายเดียวที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม  สาเหตุที่ทําให้เกิด
การศึกษานี ้คือ ที่ผ่านมาแม่นํา้ชีประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํา้ในแม่นํา้ชีตํ่าลงอนัเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น การปลอ่ยระบายของเสยี และนํา้เสยีของชมุชนลงสูแ่หลง่นํา้โดยไมผ่า่นกระบวนการบําบดั ตลอดจนมี
โอกาสปนเปือ้นสารเคมีทางด้านการเกษตรจากพืน้ที่เกษตรกรรมที่บริเวณรอบๆ ริมฝ่ังแม่นํา้ชี สารเคมีจากการเกษตร
เหล่านีม้ีโอกาสไหลลงสู่แม่นํา้ชี โดยการชะล้างของนํา้ฝนแล้วสารเคมีเหล่านีไ้ปสะสมในแม่นํา้ชี การฟุ้ งกระจายของ
ตะกอนท้องนํา้จากการดดูทราย  เป็นสาเหตขุองตลิง่พงัซึง่ขยายตวัออกไปเร่ือยๆ  ในบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชงั ท่ีมี
จํานวนกระชังปลาหนาแน่นทําให้มีเศษอาหารตะกอนของเสียจากกระชงัปลาซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลทําให้คณุภาพของแม่นํา้ชี
เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะในช่วงฤดแูล้งจะพบว่าคณุภาพนํา้เสื่อมโทรมลงจนทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนละลายนํา้ ซึ่ง
สง่ผลให้ปลาเลีย้งในกระชงัที่เลีย้งในแม่นํา้ชีตายเป็นจํานวนมาก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสง่ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศของแมน่ํา้ชี ตลอดจนคณุภาพนํา้อาจไมเ่หมาะสมสาํหรับการผลตินํา้ประปาเพื่อประปาเพื่อการอปุโภคบริโภค   
              ดงันัน้การศกึษาคณุภาพนํา้ทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมี ของแมน่ํา้ชีบริเวณที่มกีารเลีย้งปลาในกระชงั
ช่วงที่ไหลผา่นจงัหวดัมหาสารคาม  ข้อมลูที่ได้สามารถนาํไปใช้เป็นข้อมลูในการเฝ้าระวงัคณุภาพนํา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สาํนกังานสิง่แวดล้อมและธรรมชาติจงัหวดัมหาสารคามสามารถนําข้อมลูไปใช้เพื่อการจดัการทรัพยากรนํา้ของแมน่ํา้ชี  
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้นํา้ธรรมชาติที่มีอยูอ่ยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        เพื่อศกึษาคณุภาพนํา้ทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมี ของแมน่ํา้ชีบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชงัช่วงที่ไหล
ผา่นจงัหวดัมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาคุณภาพน า้ 
 ผู้วิจัยทําการศึกษาคณุภาพนํา้ของแม่นํา้ชี ช่วงที่ไหลผ่านจงัหวดัมหาสารคาม คือ อําเภอโกสมุพิสยั อําเภอ
กนัทรวิชยั และอําเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีวิธีดําเนินการ ดงันี ้
  1. การสาํรวจสภาพแวดล้อมทัว่ไปของแมน่ํา้ชี 

  2. การศกึษาคณุภาพนํา้ของแมน่ํา้ชี 
  3. การวิเคราะห์ข้อมลู 

        1. การส ารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของแม่น า้ชี  
                ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแม่นํา้ชีในช่วงที่ไหลผ่านจงัหวดัมหาสารคาม สภาพทัว่ไปของบริเวณที่มี
การเลีย้งปลาในกระชงั ลกัษณะการเลีย้งปลาในกระชงั รวมทัง้ลกัษณะการใช้ประโยชน์จากแม่นํา้ชี  เช่น การเกษตรกรรม 
การประมง เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานประกอบการกําหนดจุดเก็บตวัอย่าง และใช้ประกอบสําหรับการวิเคราะห์ผล
การศกึษา 
          2. การศึกษาคุณภาพน า้ของแม่น า้ชีบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชัง 
                   2.1 จดุเก็บตวัอยา่ง 
  การกําหนดจดุเก็บตวัอยา่งนํา้จะพิจารณาจากเส้นทางการไหลของแมน่ํา้ชีโดยเร่ิมต้นตัง้แตบ่ริเวณที่นํา้ไหล
จากจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม ที่อําเภอโกสุมพิสัย ไหลผ่านอําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมือง
มหาสารคาม ก่อนจะไหลออกจากจงัหวดัมหาสารคามไปยงัจงัหวดัร้อยเอ็ด รวมระยะทางทัง้สิน้ 122 กิโลเมตร ดงันัน้จึงได้
กําหนดจดุเก็บตวัอยา่งออกเป็น 6 ตําแหนง่ ดงันี ้
  ตําแหน่งที่ 1 บริเวณต้นนํา้ชีที่ไหลเข้าสู่จงัหวดัมหาสารคาม ที่อําเภอโกสมุพิสยั  ได้แก่ บ้านกอก อําเภอ
โกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

  ตําแหน่งที่  2 บริเวณช่วงกลางระหว่างอําเภอโกสมุพิสยักบัอําเภอกนัทรวิชยั ได้แก่ บ้านบ่อน้อย  อําเภอ
โกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

  ตําแหน่งที่ 3 บริเวณตอนกลางของแม่นํา้ชี ช่วงที่ไหลผ่านจงัหวดัมหาสารคาม อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม ได้แก่ บ้านทา่ขอนยาง อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 

  ตําแหนง่ที่ 4  บริเวณช่วงกลางระหวา่งอําเภอกนัทรวิชยักบัอําเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ บ้านเกิง้ อําเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

  ตําแหนง่ที่ 5 ช่วงบริเวณอําเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ บ้านมว่ง อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

  ตําแหนง่ที่ 6 บริเวณปลายแมน่ํา้ชี ก่อนไหลผ่านออกจากจงัหวดัมหาสารคามไปยงัจงัหวดัร้อยเอ็ด อําเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ได้แก่ บ้านทา่ตมู อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม   
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          ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงจดุเก็บตวัอยา่ง 
          ที่มา: สาํนกังานสิง่แวดล้อมภาคที่10 (2548) 
 
 2.2 การเก็บตวัอยา่งนํา้  
  การเก็บตวัอย่างนํา้จะทําการเก็บตวัอย่างจํานวน 3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 3 เดือนโดยเร่ิมเก็บตวัอย่างนํา้  
เดือนกมุภาพนัธ์ ถึง เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2551    
  ในการเก็บตวัอย่างนํา้แต่ละครัง้จะใช้วิธีเก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเวลา 
09.00 น. - 15.00 น. แล้วทําการรักษาสภาพตวัอยา่งนํา้ที่อณุหภมูิ 4๐C  ก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ และในแต่
ละดชันีคณุภาพนํา้จะทําการทดลอง 3 ซํา้ 
 2.3 การวิเคราะห์คณุภาพนํา้ 
  การวิจยัในครัง้นี ้ทําการศกึษาดชันีคณุภาพนํา้ของแมน่ํา้ชี ดงันี ้
  1) คณุภาพนํา้ทางด้านกายภาพ ได้แก่   อณุหภมูิ (Temperature) ความโปร่งแสง (Transparency) ความ
ขุน่ (Turbidity)  
  2) คณุภาพนํา้ทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด”ดา่ง (pH) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ (Dissolved 
Oxygen ; DO)  ปริมาณออกซิเจนท่ีจลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand ; BOD)  
ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน (NO3

-) และ ปริมาณฟอสเฟต (PO4
3-) รายละเอยีด ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 ดัชนีคุณภาพน า้ที่ท าการศึกษาและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน า้ 
 

ดชันีคณุภาพนํา้ 
วิธีที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ 
การเก็บรักษา 
สภาพตวัอยา่ง 

ระยะเวลาที่
ยอมให้เก็บ 

อณุหภมูิ (Temperature) - Thermometer วิเคราะห์ทนัที - 
คา่ความขุน่ (Turbidity) - Turbid meter เก็บในทีม่ืด                    

แช่เย็นที่  4 ๐C 
24 ชัว่โมง 

คา่ความโปร่งแสง 
(Transparency) 

- Secchi Disc วิเคราะห์ทนัที - 

คา่การนําไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity; EC) 

- EC Meter วิเคราะห์ทนัที - 

ความเป็นกรด- ดา่ง (pH) - pH Meter แช่เย็นที่  4 ๐C 2 ชัว่โมง 
ออกซิเจนท่ีละลายนํา้ 
(Dissolved Oxygen: DO) 

Azide 
Modification 

- 
วิเคราะห์ทนัที - 

ปริมาณความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี (Biochemical 
Oxygen Demand: BOD) 

Direct  Method 
- 

แช่เย็นที่  4 ๐C 6 ชัว่โมง 

ปริมาณไนเตรตในรูปของ
ไนโตรเจน (NO-3-N) 

Cadmium  
Reduction  
method 

Spectrophotometer แช่เย็นที่  4 ๐C 48 ชัว่โมง 

ปริมาณฟอสเฟต (PO3-4) 
Ascorbic  Acid  
method 

Spectrophotometer แช่เย็นที่  4 ๐C 48 ชัว่โมง 

ที่มา : มัน่สนิ ตณัฑลุเวศน์ (2543) 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลส ารวจสภาพแวดล้อมทั่วไป 

แม่นํา้ชีช่วงไหลผ่านจังหวดัมหาสารคามที่มีความยาว  122  กิโลเมตร โดยไหลผ่านพืน้ที่ 3 อําเภอ คืออําเภอ
โกสมุพิสยั  อําเภอกนัทรวิชยั  และอําเภอเมือง  มีเส้นทางการไหลเร่ิมจากฝายมหาสารคามในเขตอําเภอโกสมุพิสยัสาํหรับ
ช่วงเวลาที่ทําการศกึษาคณุภาพนํา้บริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชงั ทําการศกึษาช่วงปลายฤดหูนาวเข้าสูฤ่ดแูล้ง และต้น
ฤดูฝน  พบว่าปริมาณนํา้ในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณนํา้ลดลงกว่าในช่วงฤดูอื่น      ทําให้อตัราการไหลของนํา้ค่อนข้างช้า
ในช่วงฤดแูล้ง และอตัราการไหลของนํา้จะเพิ่มขึน้ในช่วงต้นฤดฝูนซึ่งแปรผนัไปตามปริมาณของนํา้ที่เพิ่มขึน้  สําหรับการ
เลีย้งปลาในกระชงัของเกษตรกรบางหมูบ้่านจะมีการเลีย้งปลาในกระชงัทัง้สองฝ่ังของแม่นํา้ชีแต่บางหมู่บ้านจะเลีย้งปลา
ในกระชงัเพียงฝ่ังเดียว   นํา้ในแม่นํา้ชียงัไม่มีกลิ่นเหม็น แต่จะพบกลิ่นคาวปลาบ้างในบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชัง
และจะพบวา่สขีองนํา้จะมีสนีํา้ตาลขุน่บริเวณที่มีจํานวนกระชงัปลาน้อยและจะพบสเีขียวขุน่ในบริเวณที่มีการเลีย้งปลาใน
กระชงัเป็นจํานวน  สําหรับการใช้ประโยชน์จากแม่นํา้ชีในด้านอื่นๆ  นัน้ ชุมชนได้ใช้นํา้เป็นแหลง่ผลิตนํา้ประปาหมู่บ้าน 
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นอกจากนัน้ยงัใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม และการประมง  โดยพืน้ท่ีริมฝ่ังแมน่ํา้ชีใช้เป็นพืน้ท่ีปลกูพืชผกั เช่น ข้าวโพด 
ผกับุ้ง เป็นต้น สภาพแวดล้อมทัว่ไปแสดงดงัภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 2  สภาพทัว่ไปบริเวณเลีย้งปลาในกระชงัของแมน่ํา้ชี 
 

2. ผลการศึกษาคุณภาพน า้ของแม่น า้ชี 

1. อุณหภมิู 
ผลการวิเคราะห์คา่อณุหภมูิของนํา้ในแม่นํา้ชีที่จุดเก็บตวัอย่าง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 

และ3) มีค่าพิสยัเฉลี่ยอณุหภมูิอยู่ระหว่าง  24.50-30.00, 24.83-30.33, 26.00-31.00, 26.00-32.00, 27.67-31.00 และ 
26.00-31.00  ๐C    ตามลาํดบั  ดงัรายละเอียดแสดงคา่เฉลีย่ของอณุหภมูิในแตล่ะครัง้และแตล่ะจุดเก็บตวัอย่าง  ดงัภาพ
ที่ 3 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

235 

 

 
ภาพท่ี 3  อณุหภมูิเฉลีย่ในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง 
 
              2. ความโปร่งแสง 

ผลการวิเคราะห์คา่ความโปร่งแสงของนํา้ในแมน่ํา้ชีที่จดุเก็บตวัอยา่ง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวดั ครัง้ที่ 
1, 2 และ3) มีค่าพิสยัเฉลี่ยความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง  32.33-36.83, 20.83-24.33, 16.67-23.33, 13.67-25.33, 21.42-
30.58 และ 17.67-24.67 cm. ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงของนํา้แต่ละครัง้และแต่ละจุด
เก็บตวัอยา่ง  ดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4 คา่เฉลีย่ความโปร่งแสงในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ 
 
            3. ค่าความขุ่น 

ผลการวิเคราะห์คา่ความขุน่ของนํา้ในแมน่ํา้ชีที่จุดเก็บตวัอย่าง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 
และ3) มีค่าพิสยัเฉลี่ยของความขุ่นอยู่ระหว่าง  23.97-46.87, 45.73-87.9, 34.73-73.20, 29.47-92.97, 21.40-83.13 
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และ 34.35-77.43 NTU  ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดแสดงคา่เฉลีย่ความขุ่นแต่ละครัง้และแต่ละจุดเก็บตวัอย่าง  ดงัภาพที่ 
5 
 

 
ภาพท่ี 5  คา่เฉลีย่ความขุน่ในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง 
 
               4. ความเป็นกรด - ด่าง 

ผลการวิเคราะห์คา่ความเป็นกรด-ดา่งของนํา้ในแมน่ํา้ชีที่จดุเก็บตวัอยา่งที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวดั 
ครัง้ที่ 1, 2 และ3)  มีค่าพิสยัเฉลี่ยความเป็นกรด - ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง  7.18-7.43, 7.42-7.52, 7.34-7.48, 7.48-7.50, 
7.44-7.54, และ 7.38-7.50 ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดแสดงคา่เฉลีย่ของความเป็นกรด-ดา่งในแตล่ะครัง้และแต่ละจุดเก็บ
ตวัอยา่ง  ดงัภาพท่ี 6 

 
               ภาพท่ี 6  คา่เฉลีย่ความเป็น กรด -ดา่งในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง 
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               5. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ของแม่นํา้ชีที่จุดเก็บตวัอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการ
ตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 และ3)  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ มีค่าพิสยัเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  7.52-8.10, 5.62-7.50, 5.50-
6.86, 6.97-8.13, 6.61-8.47 และ 6.33-8.03 mg/L. ตามลําดบั ดงัรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในนํา้แตล่ะครัง้และแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 7 
 

 
  ภาพท่ี 7     คา่เฉลีย่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง 

 
               6. ปริมาณออกซิเจนที่จุลนิทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอนิทรีย์ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ีจลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ของแมน่ํา้ชีทีจ่ดุเก็บตวัอยา่งที่ 1, 2, 
3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 และ3) พบวา่มีปริมาณออกซิเจนท่ีจลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์มคีา่
พิสยัเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.97-8.10, 4.17-7.50, 3.60-6.51, 4.37-8.13, 4.50-8.47   และ 4.77-8.03 mg/L. ตามลาํดบั ดงั
รายละเอียดแสดงคา่เฉลีย่ของปริมาณออกซิเจนท่ีจลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์แตล่ะครัง้และแตล่ะจดุเก็บ
ตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8    คา่เฉลีย่ปริมาณออกซิเจนที่จลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ในแตล่ะจดุเก็บ  
                  ตวัอยา่ง 
 
              7. ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจนของแมน่ํา้ชีในจดุเก็บตวัอยา่งที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการ
ตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 และ3)  ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจนมีค่าพิสยัเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.83-1.00, 1.07-2.20, 1.13-
1.80, 1.10-2.40, 1.00-2.00 และ 1.00-1.93 mg/L. ตามลําดบั ดงัรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณไนเตรตในรูป
ของไนโตรเจนแตล่ะครัง้และแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง   ดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 ภาพท่ี 9  คา่เฉลีย่ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจนในแตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง 
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            8. ปริมาณฟอสเฟต 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตของแมน่ํา้ชีในจดุเก็บตวัอยา่งที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ6 (ทําการตรวจวดั ครัง้ที่ 1, 2 

และ3)  มีคา่พิสยัเฉลีย่ปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02-0.47, 0.26-0.30, 0.20-0.30, 0.24-0.37, 0.15-0.37 และ 0.19- 
0.41 mg/L. ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณฟอสเฟตแต่ละครัง้และแต่ละจุดเก็บตวัอย่าง  ดงัภาพที่ 
10 

 
 ภาพท่ี 10  คา่เฉลีย่ปริมาณฟอสเฟตในแตล่ะจุดเก็บตวัอยา่ง 
 
สรุปและอภปิรายผล 
       ผลการศึกษาสามารถสรุปในภาพรวมโดยแต่ละดัชนีคุณภาพนํา้มีค่าพิสยัเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ต่อไปนี ้อุณหภูมิ 
28.00- 29.66 ๐C  ความโปร่งแสง  18.94 - 35.11 cm. ความขุ่น  34.29- 61.56 NTU ความเป็นกรด ” ด่าง 7.32- 7.50 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ 6.02 - 7.90 mg/L ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์  5.20 - 
6.94 mg/L. ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน  0.92- 1.56 mg/L. ปริมาณฟอสเฟต 0.25- 0.35 mg/L. รายละเอียดดงั
ตารางที่ 2   เมื่อนําผลการวิเคราะห์ในแต่ละตําแหน่งที่เก็บตวัอย่างนํา้นําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคณุภาพนํา้ผิวดิน
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) จะเห็นได้ว่าคณุภาพนํา้ในภาพรวม
ของแม่นํา้ชี จัดเป็นแหล่งนํา้ที่อยู่ประเภทที่ 3 คือ แหล่งนํา้ที่ได้รับนํา้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการอปุโภคและบริโภคต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพนํา้ทัว่ไปก่อน 
รวมถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 6
จุดเกบ็ตัวอย่างน า้

ปริ
มา
ณฟ

อส
เฟ
ต 
 (m

g/L
) คร้ังที่  1

คร้ังที่  2

คร้ังที่  3



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

240 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดชันีคุณภาพน า้ต่างๆ ที่ท าการ  
              วิเคราะห์แต่ละจุดเก็บตวัอย่าง 

จดุที่ 3 
บ้านทา่

ขอน
ยาง 

1 
 
2 
 
3 

26.00 
±0.00 
31.33 
±0.00 
31.00 

±0.00 

16.67 
±0.28 
23.33 
±0.28 
21.26 
±1.10 

73.20 
±0.34 
36.77 
±0.25 
34.73 
±0.60 

7.47 
±0.01 
7.48 

±0.00 
7.34 

±0.04 

5.70 
±0.13 
5.50 

±0.26 
6.87 

±0.15 

3.60 
±0.35 
5.50 
±0.26 
6.51 
±0.00 

1.80 
±0.17 
1.23 
±0.05 
1.13 
±0.05 

0.20 
±0.01 
0.29 
±0.00 
0.30 
±0.05 

เฉลีย่ 29.33 20.42 48.23 7.43 6.02 5.20 1.38 0.26 
S.D. 2.88 3.40 21.64 0.07 0.74 1.47 0.36 0.05 

จดุที่ 4 
บ้าน
เกิง้ 

1 
 

2 
 

3 

26.00 
±1.00 
32.00 
±0.00 
31.00 
±0.00 

13.67 
±0.28 
25.33 
±0.57 
17.83 
±0.35 

92.97 
±0.05 
29.47 
±0.35 
29.62 
±0.15 

7.48 
±0.02 
7.50 

±0.00 
7.49 

±0.03 

6.97 
±0.28 
8.13 

±0.25 
7.40 

±0.10 

4.37 
±0.25 
8.13 

±0.25 
6.60 

±0.19 

2.40 
±0.00 
1.10 

±0.00 
1.20 

±0.10 

0.27 
±0.03 
0.24 

±0.00 
0.34 

±0.04 
เฉลีย่ 29.66 18.94 50.68 7.49 7.50 6.36 1.56 0.28 
S.D. 3.21 5.90 36.61 0.01 0.58 1.89 0.72 0.05 

จุดเก็บ
ตัวอย่าง

น า้ 

ครัง้ที่
เก็บ 

ดัชนีคุณภาพน า้ (ค่าเฉลี่ย) 
Temp. 
(๐C ) 

Transparency 
 (cm. ) 

Turbidity 
(NTU) 

pH DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

NO-
3 

(mg/L) 
PO4

3- 

จดุที่ 1
บ้านกอก  

1 
 
2 
 
3 

24.50 
±0.00 

29.50 
±0.00 
30.00 
±0  .00 

32.33 
±0.57 
36.83 
±2.25 
36.16 
±1.04 

 46.87 
±0.50 
23.97 
±0.98 
32.05 
±0.08 

7.36 
±0.35 
7.43 
±0.01 
7318 
±0.03 

8.10 
±0.22 
8.10 
±0.00 
7.52 
±0.04 

4.97 
±0.70 
8.10 

±0.00 
6.41 

±0.18 

0.93 
±0.05 
0.83 

±0.05 
1.00 

±0.00 

0.20 
±0.07 
0.36 
±0.02 
0.47 
±0.20 

เฉลี่ย 28.00 35.11 34.29 7.32 7.90 6.49 0.92 0.35 
S.D. 3.04 2.43 11.61 0.12 0.33 1.56 0.08 0.13 

จดุที่ 2 
บ้าน 

บอ่น้อย 

1 
 
2 
 
3 

24.83 
±0.29 
30.33 
±0.28 
30.00 
±0.00 

20.83 
±0.28 
24.33 
±0.28 
24.16 
±0.76   

87.90 
±0.26 
45.73 
±0.30 
51.06 
±0.15 

7.52 
±0.05 
7.42 
±0.00 
7.46 
±0.00 

5.62 
±0.12 
7.50 
±0.30 
7.30 
±0.26   

4.17 
±0.21 
7.50 

±0.30 
7.27 

±0.07 

2.20 
±0.00 
1.13 

±0.05 
1.07 

±0.05 

0.26 
±0.05 
0.30 
±0.01 
0.30 
±0.03 

เฉลี่ย 28.38 23.10 61.56 7.46 6.80 6.31 1.46   0.29 
S.D. 3.08 1.97 22.96 0.05 1.03 1.85 0.63 0.02 
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จุดเก็บ
ตัวอย่าง

น า้ 

ครัง้ที่
เก็บ 

ดัชนีคุณภาพน า้ (ค่าเฉลี่ย) 
Temp. 
(   ) 

Transparency 
(cm. ) 

Turbidity 
(NTU) 

pH 
DO 

(mg/L) 
BOD 
(mg/L) 

NO-
3 

(mg/L) 
PO4

3-

(mg/L) 
จดุที่ 5 

บ้านมว่ง 
1 
 
2 
 
3 

27.67 
±0.58 
31.00 
±0.00 
30.00 
±0.00 

21.42 
±1.23 
30.58 
±0.14 
24.27 
±0.38 

83.13 
±0.41 
21.40 
±0.17 
23.35 
±0.22 

7.52 
±0.01 
7.44 
±0.01 
7.54 
±0.03 

8.03 
±0.15 
8.47 
±0.49 
6.62 
±0.62 

4.50 
±0.17 
8.47 
±0.49 
7.86 
±0.03 

2.00 
±0.00 
1.00 
±0.00 
1.37 
±0.15 

0.23 
±0.02 
0.15 
±0.02 
0.37 
±0.08 

เฉลี่ย 29.55 25.42 42.62 7.50 7.70 6.94 1.45 0.25 
S.D. 1.70 4.68 35.09 0.05 0.96 2.13 0.50 0.11 

จดุที่ 6 
บ้าน 
ทา่ตมู 

1 
 
2 
 
3 

26.00 
±0.00 
29.67 
±0.57 
31.00 
±0.00 

17.67 
±0.28 
24.67 
±0.76 
18.27 
±0.86 

77.43 
±0.20 
36.63 
±0.23 
34.35 
±0.34 

7.5 
±0.02 
7.45 
±0.01 
7.38 
±0.15 

7.53 
±0.25 
8.03 
±0.83 
6.33 
±0.15 

4.77 
±0.21 
8.03 
±0.83 
6.11 
±0.01 

1.93 
±0.05 
1.00 
±0.00 
1.53 
±0.05 

0.24 
±0.04 
0.19 
±0.00 
0.41 
±0.07 

เฉลี่ย 28.89 20.20 49.47 7.44 7.29 6.30 1.48 0.28 
S.D. 2.58 3.87 24.24 0.06 0.87 1.63 0.46 0.11 

 
จากการศึกษาคุณภาพนํา้ของแม่นํา้ชีที่ได้ทําการศึกษาในช่วงปลายฤดูหนาว (เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2551) 

จนถึงช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551) สภาพโดยทัว่ไปของแม่นํา้ชี พบว่านํา้ในแม่นํา้ชีจะมีสีนํา้ตาลขุ่นเป็นส่วน
ใหญ่ ซึง่ลกัษณะดงักลา่วมีสาเหตมุาจากตะกอนดินที่ถกูพดัพามากบักระแสนํา้ นํา้ในแม่นํา้ชียงัไม่มีกลิ่นเหม็นแต่จะพบ
กลิ่นคาวปลา และพบว่านํา้มีสีเขียวขุ่นเป็นบางบริเวณที่มีกระชงัปลาหนาแน่น ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากเศษอาหารปลาที่
เหลอืจากการท่ีเกษตรกรให้อาหารปลามากเกินไป และมลูปลาที่ถกูขบัถ่ายออกมาจึงทําให้สาหร่ายเจริญและแพร่พนัธุ์ได้
อยา่งรวดเร็ว  สาํหรับปริมาณนํา้ในแม่นํา้ชีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดกูาล  ผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผล
ตามดชันีคณุภาพนํา้ ได้ดงันี ้

- อณุหภมูิ จากการศกึษาพบวา่ อณุหภมูิของนํา้ทัง้ 6 ตําแหนง่มีคา่ของอณุหภมูิที่ใกล้เคียงกนัมีค่าพิสยัเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 28.00-29.66 ๐C  ซึ่งเป็นช่วงอณุหภมูิปกติของนํา้เมื่อเทียบกบัมาตรฐานคณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินมีค่าอยู่
ระหว่าง 23-32๐C  (ประเทือง  เชาว์วนักลาง, 2534) ผลการศึกษาที่ได้ยงัมีค่าใกล้เคียงกบัการศึกษาของปิยะเนตร ศรี
ธาราธิคณุ และคณะ(2543) ที่ทําการตรวจวดัคา่อณุหภมูิของนํา้ในแมน่ํา้ชีในช่วงเดือนมิถนุายน ” ธันวาคม พ.ศ. 2543 มี
ค่าอยู่ระหว่าง 26.00-32.00  ๐C ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาสารคาม (2549) ทําการศึกษาคณุภาพนํา้ของแม่นํา้ชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวดัมหาสารคาม ที่สถานีตรวจวดั วดัวนาริ
นทร์ทราวาส ตําบลทา่ตมู อําเภอเมือง สถานีตรวจวดับ้านดินดํา ตําบลเกิง้ อําเภอเมือง และสถานีตรวจวดัสะพานบ้านคุ้ม
ใต้ ตําบลหวัขวาง อําเภอโกสมุพิสยั มีคา่อณุหภมูิอยูใ่นช่วง 29.00-32.00, 29.00-32.00 และ 29.00-33.00 ๐C ตามลําดบั 
และสอดคล้องกบัการศกึษาของมนตรี  ยะราไสย์ และคณะ (2550) ทําการศกึษาคณุภาพนํา้ชีบริเวณกระชงัปลาในจงัหวดั
มหาสารคาม พบคา่อณุหภมูิของนํา้อยูใ่นช่วง 26.33-27.00  ๐C 
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 - ความโปร่งแสง จากการศกึษาพบวา่ จดุเก็บท่ี 1 (บ้านกอก) มคีา่ความโปร่งแสง (35.11± 2.43 cm.) มีคา่สงู
กวา่จดุเก็บตวัอยา่งอีก 5 จดุ เนื่องจากบริเวณจดุเก็บตวัอยา่งนํา้ทีบ้่านกอกมกีารเพาะเลีย้งปลาในกระชงัเป็นจํานวนมาก 
และหนาแนน่ทัง้สองฝ่ังของลาํนํา้ชี จากการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของแมน่ํา้ชี ซึง่บริเวณรอบๆ จดุเก็บนีม้ีการทําการเกษตร
ก่อให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดินซึง่มีผลทําให้ตะกอนดินในนํา้เพิ่มขึน้สง่ผลตอ่ความโปร่งแสงของนํา้  นอกจากนัน้สิง่ที่
มีผลตอ่ความโปร่งแสงของนํา้อกีสาเหตคุือการมเีศษอาหารเหลือจากการให้อาหารปลาและจากมลูปลาที่เพิ่มขึน้ทําให้มี
ผลตอ่ความโปร่งแสงของนํา้ลดลง  สาํหรับคา่ความโปร่งแสงที่มคีวามเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของสิง่มีชีวิตในแหลง่
นํา้มีคา่อยูร่ะหวา่ง 30-60 cm. (นนัทนา  คชเสน,ี 2536) ซึง่ถ้ามคีา่ตํา่กวา่ 30 cm. แสดงวา่นํา้มคีวามขุน่มากเกินไปหรือมี
ปริมาณแพลงก์ตอนมากเกินไปโดยทัว่ไปความโปร่งแสงของนํา้จะมีความสมัพนัธ์กบัความขุน่ของนํา้และปริมาณแพลงก์
ตอนในนํา้                         

- ความขุน่ จากการศกึษา จดุเก็บท่ี 2 (บ้านบอ่น้อย) มีคา่ความขุน่เฉลีย่มากกวา่จดุอื่น (61.56±22.96 NTU) 
เนื่องจากมีการเลีย้งปลาในกระชงัที่หนาแนน่ และบริเวณรอบๆ มกีารทําการเกษตรกรรมมกีารปลกูผกัสวนครัวและปลกู
ข้าวโพดริมฝ่ังแมน่ํา้ชีจงึก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินลงมาสูแ่หลง่นํา้ได้มากกวา่บริเวณอื่น  ความขุน่ของนํา้แสดงให้
เห็นวา่มีสารแขวนลอย  ซึง่จะขดัขวางไมใ่ห้แสงสวา่งสอ่งลงไปในนํา้ได้ลกึ โดยสารเหลา่นีจ้ะสะท้อนหรือดดูซบัเอาแสงไว้ 
เช่นตะกอนดิน ทราย สารอินทรีย์ซึง่เกิดจากอาหารปลาและมลูปลา แพลงก์ตอนตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นนํา้ คา่ความขุน่ของนํา้มี
ความสมัพนัธ์กบัคา่ความโปร่งแสง ดงัเช่น จดุเก็บตวัอยา่งนํา้ที่บ้านกอก คา่ความโปร่งแสงมคีา่ เฉลี่ย 35.11 ± 2.43 cm. 
ซึง่ถือวา่มีคา่ความโปร่งใสมากกวา่ทกุจดุและพบวา่มคีา่ความขุน่น้อยกวา่ทกุจดุคือมคีา่เฉลีย่ 34.29  ±  11.61 NTU 

- ความเป็นกรด-ดา่ง จากการศกึษาในทกุจดุเก็บตวัอยา่งนํา้มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ใกล้เคียงกนัซึง่มีคา่เฉลีย่อยู่
ระหว่าง 7.32-7.50 และไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหลง่นํา้ผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ระหวา่ง 5.0-9.0 

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํา้ จากการศกึษา คา่ของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ ทัง้ 6 จุดเก็บตวัอย่างนัน้
มีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ค่อนข้างสงู คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.02-7.90 สามารถจัดอยู่ในแหล่งนํา้ผิวดิน
ประเภทท่ี 3 สาเหตทุี่มีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํา้สงูเพราะปริมาณนํา้ในแม่นํา้ชีในช่วงที่ทําการศึกษายงัมีปริมาณ
นํา้มากพอควร และยงัคงมีการไหลของนํา้ได้เป็นปกติไมไ่ด้หยดุนิ่ง  

- ปริมาณออกซิเจนที่จลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์  จากการศึกษา ค่า BOD ในจุดเก็บตวัอย่างนํา้ทัง้ 
6 จุด ในการเก็บตวัอย่างนํา้ครัง้ที่ 1 มีค่า BOD ตํ่ากว่าครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 อาจเนื่องมาจากการเก็บตวัอย่างนํา้ครัง้ที่ 1 
เป็นช่วงที่ยงัไม่มีการปล่อยปลาลงเลีย้งในกระชัง ทําให้ไม่มีการให้อาหารและการขบัถ่ายของเสียของปลาที่เลีย้งทําให้
สารอินทรีย์ในนํา้ไม่มากทําให้ค่า BOD ตํ่า สว่นครัง้ที่2 และครัง้ที่ 3 ที่มีค่า BOD สงู เป็นช่วงที่มีการเลีย้งปลาในกระชงั
แล้วสง่ผลให้สารอินทรีย์ที่เกิดจากอาหารและของเสียจากการเลีย้งปลาในกระชงัเพิ่มซึ่งทําให้ค่า  BOD สงู ทําให้ทราบว่า
การเลีย้งปลาในกระชงัมีผลตอ่คา่ BOD ด้วยเช่นกนั สาํหรับคา่DO ที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีม้ีค่าสงู ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
คา่ BOD มีคา่พิสยัเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  5.20-6.94 mg/L. ซึง่มีคา่สงู อาจเป็นเพราะช่วงที่ทําการศกึษานํา้ในแมน่ํา้ชีมีการไหล
เป็นปกติโดยไม่มีการหยดุนิ่งจึงทําให้ค่า DO มีค่าสงู ในขณะที่ค่า BOD จากการศึกษา มีค่าสงูเนื่องจากมีสารอินทรีย์
ปนเปือ้นในนํา้บริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชงั   สาํหรับคา่ BOD  ของแหลง่นํา้ผิวดินประเภทท่ี 3 ควรมีคา่ BOD มีค่าไม่
เกิน 2.00 mg/L. 

- ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน จากการศกึษาพบวา่ คา่พิสยัเฉลีย่ของปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน
ในจดุเก็บตวัอยา่งมีคา่ใกล้เคียงกนั อยูร่ะหวา่ง 0.92-1.56 mg/L. ซึง่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินที่
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กําหนดให้ไม่เกิน 5.00 mg/L.  การพบไนเตรตอยู่ในนํา้ในปริมาณมากแสดงว่ามีการปนเปื้อนจากปุ๋ ยจากการทํา
เกษตรกรรมที่ถกูชะล้างลงมา และจากอาหารปลาที่มีโปรตีนสงูรวมทัง้จากมลูของปลาที่ปลอ่ยออกมาสูแ่หลง่นํา้ 

- ปริมาณฟอสเฟต จากการศึกษา ค่าพิสยัเฉลี่ยของปริมาณฟอสเฟตในทุกจุดเก็บตวัอย่าง จะมีค่าพิสยัเฉลี่ย
ใกล้เคียงกนัมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.35 mg/L.  ซึ่งแสดงว่าแม่นํา้ชีมีการปนเปื้อนจากนํา้ทิง้จากชุมชนซึ่งมีสารซกัล้าง
ปนเปือ้นมากบันํา้ทิง้เป็นสาเหตทุําให้สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติบโตได้อยา่งรวดเร็วซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ที่ทํา
ให้นํา้ในแมน่ํา้ชีมีสเีขียว ทัง้นีค้า่ฟอสเฟตยงัไมม่ีการกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดิน  
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
          ข้อมลูที่ได้จากงานวิจยัเก่ียวกบัคณุภาพนํา้ทัง้ทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมีของแมน่ํา้ชีจะเป็นประโยชน์ตอ่
บคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้ เลีย้งปลาในกระชงั  ประชาชนที่อาศยัอยูโ่ดยรอบริมฝ่ังแมน่ํา้ชี  องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน   สํานกังานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวดัมหาสารคาม  สามารถใช้ข้อมูลสําหรับการวางแผน 
จัดการควบคุมการเลีย้งปลาในกระชังให้มีปริมาณพอเหมาะกับความสามารถในการรองรับได้ของแม่นํา้ชี  เพื่อลด
ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา้รวมทัง้ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อเกษตรกร  นอกจากนัน้ข้อมลูด้านนี ้การ
ประปาส่วนภมูิภาคยงัต้องนําไปใช้เนื่องจากหน่วยงานนีม้ีการใช้นํา้จากแม่นํา้ชีเป็นแหล่งนํา้ดิบสําหรับผลิตนํา้ประปา 
ดงันัน้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพนํา้ของแมน่ํา้ชีจึงมีความสาํคญัยิ่ง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้วิจยัขอขอบพระคณุสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติที่ประเมินโครงการวิจยันีจ้นได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณ
แผน่ดินท่ีจดัสรรให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ผู้วจิยัขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่สนบัสนนุ
โอกาส และสถานท่ีรวมทัง้อปุกรณ์ตา่งๆ สาํหรับการวิจยัจนงานวจิยัสาํเร็จลงด้วยดี ผู้วิจยัขอบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
และหวงัวา่งานวจิยันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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การออกแบบเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับใบหม่อนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
Design The Solar Dryer System for Mulberry Leaves and Quality 

 
ดร.บดินทร์  แว่วสอน1 
Dr.Bordin Weawsorn 

 
บทคดัย่อ 

เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์มีข้อดคีือเป็นการใช้พลงังานสะอาด และต้นทนุการดําเนินการตํา่ โดยการ
อบแห้งใบหมอ่นเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการทําอาหารเทียมสาํหรับเลีย้งหมอ่นไหม  และการแปรรูปเป็นอาหาร
งานวจิยันีเ้สนอการออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทิตย์โดยใช้อากาศ
ไหลแบบธรรมชาติ เคร่ืองอบแห้งมีสว่นประกอบสองสว่นหลกั  คือ ตวัเก็บรังสแีสงอาทติย์ซึง่มีขนาด 10 m2 ทาํจากแผน่
สงักะสลีอนลกูฟกูทาสดีาํเพื่อดดูกลนืรังสแีสงอาทิตย์ และห้องอบแห้งซึง่มีขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร สงู 0.8 เมตร 
โดยได้ทําการทดสอบเคร่ืองที่บ้าน     นาสนีวน  อําเภอกนัทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม  (พิกดัละตจิดูที่ 16° 14.49’ 7.4” 
องศาเหนือ; พิกดัลองติจดูที่ 103° 15’ 6.6” องศาตะวนัออก) โดยทดลองอบแห้งใบหมอ่นในประมาณที่แตกตา่งกนั  (5, 10 
และ 15 กิโลกรัมตอ่ครัง้) เพื่อเก็บข้อมลูอตัรา  การอบแห้ง สมรรถนะของเคร่ืองอบแห้ง และคณุภาพของผลติภณัฑ์ ผลการ
ทดลองพบวา่ ท่ีความจใุบหมอ่น 15 กิโลกรัม ใต้รังสแีสงอาทิตย์รวมเฉลีย่  670 W/ m2 สามารถลดความชืน้ของใบหมอ่น
จาก 168.5 % มาตรฐานแห้ง เหลอืประมาณ 6.3%  มาตรฐานแห้ง ภายในเวลา 7 ชัว่โมง โดยคา่ความเป็นสีเขยีวและคา่
นํา้อิสระของใบหมอ่นอบแห้งอยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้สาํหรับการเก็บรักษา สว่นคา่ประสทิธิภาพเชิงความร้อนของตวัเก็บ
รังสห้ีองอบแห้ง และระบบโดยรวมมีคา่เทา่กบั 17.9% 12.7% และ 10.4% ตามลาํดบั  โดยสรุป เคร่ืองอบแห้งพลงังาน
แสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมที่จะใช้อบแห้งใบหมอ่น 
ค าส าคัญ  : เคร่ืองอบแห้ง  พลงังานแสงอาทิตย์  ประสทิธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 

This research have objection to design the solar dryer an has advantage in terms of clean energy 
and low running cost for drying is one of the important processes to make an artificial diet for silkworm rearing 
and applied food . 

This research presents the design, construction and performance evaluation of a natural convective 
solar dryer for mulberry leaves. The solar drying system constructed consists of two main parts (solar 
collector and drying chamber). Solar collector with an area of 10 m2 is made of black painted corrugated zinc 
sheets to absorb solar radiation and the dimension of the chamber is 1 m. wide x 5 m. long x 0.8 m. high. 
Performance tests of the solar dryer were performed at Ban Nasenun, Kuntarawichai Ampor, Mahasarakham 
Province. (latitude 16° 14.49’ 7.4” N; longitude 103° 15’ 6.6” E ). The drying experiments with different drying  

 
 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
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capacities (5, 10 and 15 Kilograms/batch) were conducted to compare the rate of drying, dryer’s 
performance and quality of the product.  

The experimental results showed that at drying capacity of 15 Kilograms under average global solar 
radiation of 670 W/ m2, the moisture content of mulberry leaves could be reduced from 168.5 % dry basis to 
approximately 6.3 % dry basis within 7 hr. Color and water activity of the dried mulberry leaves were in the 
ranges of acceptable levels for safety storage. Thermal efficiencies of solar collector, drying chamber and 
overall system were 17.9 %, 12.7% and 10.4% respectively. In conclusion the solar dryer is suitable for 
mulberry leaves drying. 
KEYWORDS: Dryer, solar power, Quality 
 
บทน า 

พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานที่ได้เปลา่ สะอาด ปราศจากมลภาวะ แตก่ารท่ีจะเก็บเก่ียวพลงังานแสงอาทติย์
มาใช้นัน้ก็ต้องมกีารลงทนุโดยลงทนุสร้างเคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทติย์  เพื่อให้ใช้กระบวนการแปรรูปพลงังานมา
ใช้ได้โดยการเพิ่มมลูคา่ที่สาํคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมระดบัประเทศอยา่งหนึง่ คือ การอบแห้งผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรประเภทท่ีเป็นใบของพืชมกัใช้การตากแห้ง ซึง่เป็นกระบวนการท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน แตเ่นื่องด้วยความไม่
แนน่อนของสภาพอากาศ ทาํให้ไมส่ามารถควบคมุความชืน้และคณุภาพของผลติภณัฑ์หลงัการอบแห้งให้สมํา่เสมอได้ จึง
ได้มีการพฒันาเคร่ืองอบแห้งขึน้มาโดยใช้เทคนิคตา่ง ๆ ขึน้ 

หมอ่นเป็นพืชที่อยูใ่นวงศ์ Moraceae เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุม่ ใบหมอ่นสามารถนาํไป  เป็นอาหารสาํหรับใช้
เลีย้งหนอนไหม (Silkworm) และนอกจากนีย้งันาํมาใช้เป็นสมนุไพร คนไทย  รู้จกัการปรุงอาหารโดยใช้ใบหมอ่นเป็น
สว่นประกอบมาช้านานแล้ว เช่นเดียวกบัชาวญ่ีปุ่ นและชาวจีน (วโิรจน์ แก้วเรือง. 2543)  ปัญหาที่สาํคญัที่พบในการปลกู
หมอ่นของเกษตรกร คือ  1. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากหมอ่นเป็นพืชที่  ต้องการเอาใจใสด่แูลให้มีความสมบรูณ์ 
และต้องตดัแตง่ก่ิงอยูเ่สมอ จําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก 2. ปัญหาการขาดแคลนแหลง่นํา้ ปัญหานีท้ําให้ในบาง
ฤดกูาล บางท้องถ่ินไมส่ามารถเลีย้งไหมได้เลย เนื่องจากไมม่ีใบหมอ่น ในปัจจบุนัได้มีการคิดค้นอาหารเทยีม (Artificial 
Diet) มาใช้แทนไหมเพื่อแก้ปัญหาในด้านผลผลติไมเ่พียงพอในบางฤดกูาลและงา่ยตอ่การควบคมุเชือ้โรคที่มาจากใบ
หมอ่นอีกด้วย  ในอาหารเทียมมสีว่นประกอบหลกัคือ ผงใบหมอ่น (Mulberry Leaf Powder) ซึง่ได้จากการนําใบหมอ่นมา
อบแห้งแล้วนําไปบดให้ละเอยีด กรรมวิธีการแปรรูปจงึมีสว่นสาํคญัตอ่คณุภาพของอาหารเทียม 

จากทีก่ลา่วมาข้างต้นเห็นได้วา่การอบแห้งเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการแปรรูปใบหมอ่นท่ีผา่นมาการอบแห้ง
ของผลติภณัฑ์ทางการเกษตรประเภทท่ีเป็นใบของพืชมกัใช้การตากแห้ง ซึง่เป็นกระบวนการท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน แตเ่นื่อง
ด้วยความไมแ่นน่อนของปัจจยัสภาพแวดล้อม  ในปัจจบุนัการศกึษาการนําความร้อนจากรังสแีสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
เพื่ออบแห้งผลติภณัฑ์ เกษตรเพื่อให้ได้คณุภาพท่ีดีนัน้ได้มีการค้นคว้าวิจยักนัมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ตลอดทัง้เทคโนโลยีตา่ง ๆ ได้มกีารศกึษาและพฒันาขึน้มาเร่ือย ๆ  โดยคาํนงึถงึการประหยดัพลงังาน ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้พลงังานท่ีมตีอ่สิง่แวดล้อม และปัญหาโลกร้อน แตอ่ยา่งไรก็ตามการอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ยงัเป็นท่ีนิยม
ในปัจจบุนั 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาและทดสอบสมรรถนะประสทิธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
2. วิเคราะห์ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 

การดาํเนินการวจิยัเพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทติย์แบบที่มกีารไหลแบบ 
ธรรมชาติที่ใช้แผน่เก็บรังสอีาทิตย์แบบแผน่เรียบ เพื่อให้การทดสอบประสบผลสาํเร็จนัน้ จะมีขัน้ตอนการสร้างและทดสอบ
คือ  

1. อปุกรณ์และเคร่ืองมือการทดลอง  มีรายละเอยีดดงันี ้  
1.1 เคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทิตย์  ที่ออกแบบและพฒันาขึน้  เป็นเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วย

พลงังานแสงอาทิตย์ มีการไหลของอากาศแบบธรรมชาติ  (Free Convection Solar Dryer) และศกึษาสมรรถนะเชิงความ
ร้อนท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ใช้ตวัเก็บรังสอีาทิตย์แบบแผน่เรียบ (Solar Flat Plate Collector) ขนาด 10 m2 
 
 
 
 

 
1.2 เคร่ืองวดัคา่พลงังานแสงอาทิตย์ (Pyranometer) Kipp & Zonen วดัได้ละเอยีด 0.01 mV 
1.3 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบบลวดความร้อน (Hot Wire) TESTO คา่ความถกูต้อง 0.2 m/s  
 
 
 
1.4 เคร่ืองบนัทกึข้อมลู (Data Logger) Yokogawa มี 40 Channel  
1.5 เทอร์โมคปัเปิล้ (Thermocouple) เคร่ืองวดัอณุหภมูชินิด K  
1.6 เคร่ืองวดัส ี(Hunter Lab) สาํหรับวดัสผีงใบหมอ่นหลงัการอบแห้ง 
1.7 เคร่ืองวดัคา่วอเตอร์แอกตวิิตี ้(aw) ใช้สาํหรับวดัปริมาณนํา้ที่เหลอือยูใ่นวสัดทุี่ทดลอง 

2. วิธีการทดลอง  มีรายละเอียดดงันี ้
2.1 จดัตําแหนง่การติดตัง้เคร่ืองมือวดั 
2.2 การคํานวณหาประสทิธิภาพเชิงความร้อนของตวัเก็บรังสอีาทติย์ 
2.3 ใช้วิธีการทดสอบสมรรถนะของตวัเก็บรังสอีาทิตย์ 
2.4 การคํานวณหาคา่การถา่ยเทความร้อน 
2.5 รวบรวมข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองอบแห้งใบหมอ่นด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
 - ทดสอบอบแห้งใบหมอ่นท่ี 5 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม 
 - สมบตัิทางกายภาพที่ทําการศกึษาได้แก่ ส ีและ Water Activity 
เมื่อจดัระบบเรียบร้อยแล้ว ได้นําใบหมอ่นท่ีใช้เป็นใบหมอ่นพนัธุ์บรีุรัมย์ 60 มาดําเนินการวิจยั  โดยเตรียมตวัอยา่ง

ใบหมอ่น นําใบหมอ่น 20 กิโลกรัม แบง่เป็น 2 สว่นเทา่ ๆ กนั ล้างให้สะอาด ผึง่ในตะแกรงนาน 1 ชัว่โมง หัน่ตามยาว กว้าง

 
ภาพที่ 1 เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ที่พฒันา 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการทํางานของเคร่ืองอบแห้ง 

 

 

Picture 2 เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ที่พฒันา 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

 
 

248 

 

ประมาณ 1-2 เซนตเิมตร  ตดิตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองมือวดัคา่ตา่งๆ ได้แก่ เคร่ืองมือวดัคา่พลงังานแสงอาทติย์  สาย
เทอร์โมคบัเปิล้กบัเคร่ืองบนัทกึอณุหภมูิ และเคร่ืองมือวดัความเร็วลม ดงัรายละเอียดทีก่ลา่วมาแล้วข้างต้น ตามที่แสดง
จดุวดัตา่งๆ แล้วทําการวดัอณุหภมูิ ความเร็วลม ในเคร่ืองอบแห้งที่ยงัไมไ่ด้ใสว่สัดอุบแห้งบนัทกึข้อมลูเร่ิมต้น  จากนัน้นํา
ใบหมอ่นเข้าห้องอบแห้งตามปริมาณ โดยเกลีย่ให้ทัว่บนถาด สว่นเทคนิคนาํคา่ตวัอยา่งมาบนัทกึคา่นัน้ ทําโดยการวาง
ถาดเลก็ของคา่ตวัอยา่งให้กระจายทัว่พืน้ท่ีถาดใหญ่ในห้องอบแห้งแตล่ะถาดเป็น 10 จดุ แล้วนาํใบหมอ่นมาหาคา่เฉลีย่ทัง้ 
10 ถาด จากนัน้นําคา่ที่ได้มาหาเปอร์เซ็นความชืน้  แล้วนําใบหมอ่นเข้าห้องอบแห้ง ทําการวดัอณุหภมูิและความเร็วลม ชัง่
นํา้หนกัตวัอยา่งในเคร่ืองอบแห้งทกุ ๆ 30 นาที บนัทกึข้อมลู  จากนัน้คํานวณหาอตัราการอบแห้ง  บดใบหมอ่นแห้งให้
ละเอียดแล้ว นําไปทดสอบสด้ีวยเคร่ืองวดัสแีละวดัคา่ Aw 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
1.  ประสทิธิภาพเคร่ืองอบแห้ง  มีการคาํนวณหาโดยพจิารณาจาก 2 กรณี คือ ประสทิธิภาพชัว่ขณะ และ

ประสทิธิภาพเคร่ืองอบแห้งตลอดวนัท่ีทําการทดลอง พบวา่คา่ประสทิธิภาพจะขึน้อยูก่บัคา่รังสดีวงอาทิตย์ในแตล่ะวนัซึง่มี
คา่ที่แตกตา่งกนัแตก็่ไมม่ากนกัเพราะทําการทดลองในระยะเวลาที่ใกล้เคยีงกนั ถ้าคา่รังสดีวงอาทิตย์มีคา่สงูจะทําให้
เคร่ืองมีประสทิธิภาพดีด้วย ซึง่คา่ประสทิธิภาพของการอบแห้งใบหมอ่น 10 กิโลกรัมสงูถงึ 14.20 % สว่นกําลงัการผลติ
เหมาะสมที่ 15 กิโลกรัม ซึง่คา่ประสทิธิภาพของการอบแห้งใบหมอ่นสงูสดุ 11.10 % เนื่องจากทาํการอบแห้งแล้วได้  

คา่เทา่กนัความชืน้สดุท้ายเหลอืน้อยทําให้ใบหมอ่นแห้งดี 

 
 
 

2.  ปัจจยัสภาพแวดล้อม  สรุปผลได้ดงันี ้
2.1 คา่รังสดีวงอาทติย์  สว่นใหญ่ มีคา่สงูสดุใน ชว่งเวลาประมาณ 11.30น. ” 13.30 น. ของแตล่ะวนัเป็นชว่งที่

ดวงอาทิตย์ทํามมุตัง้ฉากกบัพืน้ผิวโลกมากที่สดุ คา่รังสดีวงอาทิตย์ในชว่งเวลาเดยีวกนัจะมคีา่ทีใ่กล้เคียงกนั แตจ่ะไม ่ 
2.2 ความเร็วลม  จะขึน้อยูก่บัอณุหภมูิทางเข้าห้องอบแห้ง กลา่วคือ เมื่ออณุหภมูิทางเข้าห้องอบแห้ง มีคา่

เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้ความเร็วลมมคีา่เพิม่ขึน้และในทางตรงกนัข้ามเมื่ออณุหภมูิทางเข้าห้องอบแห้งลดลง คา่ความเร็วลมจะ
ลดลงตามไปด้วยเช่นกนั และคา่ความเร็วลมที่วดัได้มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.25 -0.37 m/s ตลอดการทดลอง ความเร็วลมมีคา่
ใกล้เคยีงกนั 

ภาพที่ 3 คา่ความชืน้ใบหมอ่นและความเข้มแสงอาทติย์ ภาพที่ 4 คา่อณุหภมูิ ณ ตาํแหนง่ตา่งๆ 
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2.3 อณุหภมูิ ณ ตําแหนง่ตา่ง ๆ  ในการทําการทดลอง จะมีการวดัอณุหภมูิ ณ ตําแหนง่ตา่ง ๆ ได้แก่ อณุหภมูิ
กระจกอณุหภมูิแผน่รับรังส ีอณุหภมูิบริเวณทางเข้าห้องอบแห้ง อณุหภมูิภายในห้องอบแห้ง อณุหภมูิทางออกห้องอบแห้ง 
และอณุหภมูิแวดล้อม พบวา่มคีา่สงูสดุในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ” 14.00 น. 

2.4 ความชืน้  ความชืน้ของใบหมอ่นท่ีทําการอบแห้ง จะขึน้อยูก่บัอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศของแต่
ละวนั เนื่องจากช่วงเวลาที่ทําการทดลองเป็นฤดหูนาว ซึง่ความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศมีคา่น้อย อากาศคอ่นข้างแห้ง สว่น
อณุหภมูิของแตล่ะวนั ถ้าอณุหภมูิตํ่าจะทําให้อตัราการอบแห้งน้อยลงและในทางตรงกนัข้ามถ้าอณุหภมูิก็จะสง่ผลให้อตัรา
การอบแห้งเพิ่มมากขึน้ โดยทาํการอบแห้งใบหมอ่นท่ีความชืน้เร่ิมต้นท่ีประมาณ 210 %d.b. ลดลงจนเหลอืประมาณ 13 
%d.b. 

2.5 คา่สขีองใบหมอ่น (คา่ Lab) เมื่อทําการวดัคา่ Lab แล้วจะพบวา่ ใบหมอ่นจะมคีา่คงความเป็นสีเขียว ซึง่ใน
การทดลองจะดคูา่สเีขยีวของใบหมอ่น ผลคา่ความสวา่ง (L) อยูใ่นช่วง 40.45 ถึง 45.32 โดยเฉลีย่ คา่ความเป็นสแีดง (a) 
อยูใ่นชว่ง -6.20 ถึง -3.60 โดยเฉลีย่คา่ความเป็นสเีหลอืง (b) อยูใ่นช่วง 25.12 ถึง 34.68  

2.6 คา่วอเตอร์แอกตวิิตี ้ บง่บอกปริมาณนํา้ทีเ่หลืออยูใ่นวสัด ุ โดยที่ปริมาณนํา้อิสระนี ้ จะมีผลกบัการเติบโตของ
จลุนิทรีย์บางชนิดอนัเป็นสาเหตทุี่ทําให้ผลติภณัฑ์อบแห้งเนา่เสยีหรือขึน้ราได้ จากการทดลองจะพบวา่มคีา่อยูร่ะหวา่ง 
0.44” 0.67 ซึง่ถือวา่วสัดมุีนํา้เหลอือยูน้่อยสง่ผลให้มีผลดี ตอ่การเก็บผลติภณัฑ์คือใบหมอ่นจะเก็บได้นาน ซึง่คา่ที่ได้
ในช่วงนีแ้สดงวา่ใบหมอ่นหลงัการอบแห้งแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน หลงัจากการอบแห้ง  

3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์  ระยะเวลาคุ้มทนุของเคร่ืองอบแห้งจะอยูท่ีเ่วลา 1.29 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 10 หากไมค่ดิคา่เสื่อมราคา โดยคดิราคาขายใบหมอ่นอบแห้งที่ราคา 52 บาท/ก.ก. และลงทนุซือ้ใบหมอ่น
สดราคา 9 บาท/ก.ก. โดยเปรียบเทียบกบัเคร่ืองอบแห้งที่ใช้แก๊ส LPG ระยะเวลาคุ้มทนุของเคร่ืองอบแห้งจะอยูท่ี่เวลา 20 
ปี และต้องมคีา่ลงทนุซือ้เคร่ืองจากตา่งประเทศ และมีคา่สิน้เปลอืงพลงังานเชือ้เพลงิ เมื่อใช้งานในเวลาที่เทา่กนั เคร่ือง
อบแห้งที่ใช้แก๊ส LPG จึงไมคุ่้มทนุ  สว่นคา่ IRR เมื่อกําหนดอายโุครงการ 10 ปี เคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทติย์ มี
คา่ IRR 10.285 % และเคร่ืองอบแห้งที่ใช้แก๊ส LPG มีคา่ IRR 9.23 % ที่ตํ่ากวา่เคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
แสดงวา่อตัราผลตอบแทนจากโครงการลงทนุน้อยกวา่ ดงันัน้จึงสรุปได้วา่โดยใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์นา่
ลงทนุมากกวา่เคร่ืองอบแห้งโดยใช้แก๊ส LPG เพราะสามารถคืนทนุได้ก่อน 1 ปี สว่นคา่ IRR จะคุ้มคา่กบัการลงทนุ จึงควร
ที่จะตดัสนิใจลงทนุในโครงการลงทนุท่ีมีคา่ IRR มากกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุคือ IRR 10.285 % ของเคร่ืองอบแห้ง
พลงังานแสงอาทิตย์ 
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การสืบค้นชื่อของหมู่บ้านที่ไม่สอดคล้องกับภมิูหลังทางวัฒนธรรมในจังหวดัมหาสารคาม 
A Research of the Names of Local Villages Inconsistent with their Cultural Background  

in Maha Sarakham Province 
 

ธีรชยั  บญุมาธรรม1 
Associate Professor Theerachai Boonmatham 

 
บทคดัย่อ 

 การสบืค้นท่ีมาของช่ือหมูบ้่านท่ีไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ินในจงัหวดัมหาสารคามในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์
เพื่อรวบรวมช่ือหมูบ้่าน และที่มาของช่ือดงักลา่ว ตลอดจนเพื่อกระตุ้น และปลกูสาํนกึของคนในท้องถ่ินให้เห็นถึง
ความสาํคญัของช่ือบ้านเมืองของตน โดยดาํเนินการประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้นําทางด้านวฒันธรรม และการปกครอง
หลายครัง้ รวมทัง้ได้นาํเสนอข้อมลูแลกเปลีย่นกนัทางรายการวิทยกุระจายเสยีงด้วย ขัน้สดุท้ายได้ไปสมัภาษณ์ชาวบ้าน
และบคุคลที่สนใจในหมูบ้่านนัน้ๆ เพื่อติดตามและประเมินผล 
 ผลการศกึษาพบวา่ 
 1. หมูบ้่านในจงัหวดัมหาสารคาม 1,932 หมูบ้่าน จําแนกเป็น 5 กลุม่ คือ 

1.1 กลุม่ที่มช่ืีอสอดคล้องกบัภมูหิลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
  1.2 กลุม่ที่มช่ืีอไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ินเนื่องจากเขยีนโดยใช้อกัษรควบกลํา้
ทําให้ความหมายผิดเพีย้นไปจากความหมายในท้องถ่ิน เช่น บ้านเปลอืย บ้านส้มปลอ่ย บ้านนํา้สร้าง บ้านสร้างแก้ว ฯลฯ 

1.3 กลุม่ที่มช่ืีอไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ินเนื่องจากเขยีนช่ือท้องถ่ินด้วยภาษาไทยกลาง 
ทําให้เสยีงและความหมายผิดเพีย้น เช่น บ้านหินแห ่บ้านมะโม บ้านมะอ ึบ้านมะชม บ้านมะโบ ่ฯลฯ 

1.4 กลุม่ที่มช่ืีอไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ินเนื่องจากเขยีนด้วยเจตนาจะให้สละสลวย แต่ 
ทําให้เข้าใจผิด เช่น บ้านภารแอน่ บ้านทพัม้า บ้านโสกภารา ฯลฯ 

1.5 กลุม่ที่มช่ืีอไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ินเนื่องจากเขยีนตามเสยีงพดู ทําให้เข้าใจผิด  
เช่น บ้านปะหลาน บ้านดอนหวา่น บ้านหนองบวักาเหรียญ ฯลฯ 
 2. หลายหมูบ้่านได้นาํเร่ืองนีเ้ข้าสูท่ี่ประชมุเพื่อปรึกษาหารือ และสบืค้นประวตัิของหมูบ้่านตนเองไว้แล้วเพื่อให้
ลกูหลานได้ทราบท่ีมาของช่ือหมูบ้่านตนเอง 
 3. ช่ือเหลา่นีถ้้าจะเปลีย่นให้สอดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน ก็สามารถทําได้ แตช่าวบ้านเห็นวา่
จะเป็นการสร้างความยุง่ยากสบัสน ยดึโยงไปถึงทะเบียนบ้าน บตัรประจําตวั โฉนดที่ดิน และอื่นๆ หากแก้ไขหลกัฐานไม่
ตรงกนัทัง้หมด อาจจะทาํให้เสยีสทิธิบางอยา่งได้ ถ้าจะมีการแก้ไขก็ขอให้ฝ่ายปกครองหรือทางราชการ  ซึง่เป็นผู้ เขยีนผิด
ตัง้แตต่อนแรกเป็นผู้ดาํเนินการ 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป ควรขยายขอบเขตไปยงัจงัหวดัอื่นๆด้วย และสาํหรับฝ่ายปกครอง นา่จะได้นาํ
เร่ืองนีไ้ปดําเนินการขยายผลตอ่ไป 
ค าส าคัญ   ช่ือหมูบ้่าน  ความไมส่อดคล้อง ภมูิหลงัทางวฒันธรรม 

 
________________________________ 
* รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to retrieve and gather the village names and the history and 
transformation of these names. The research also aimed to encourage local people to realize the importance 
of the names of their villages. Research process was operated through several conferences participated by 
experts and leaders of cultures and government, and through interchanging information via a radio program. 
The last phase, the evaluation phase of the research, was undertaken through interviews conducted with 
interested people in the villages. Findings of the study were as follows:  
 1. The names of 1,932 villages in Maha Sarakham Province were classified into 5 groups. 
  1.1 The village names which were consistent with their cultural background 
   1.2 The names inconsistent with their cultural background because they were spelled with 
clusters, resulting in changing of the original meanings such as Ban Plueai (บ้านเปลอืย), Ban Somploi (บ้านส้ม
ปลอ่ย), etc. 

1.3 The names inconsistent with their cultural background because they were spelled with 
central Thai language so that their sounds and meanings were changed such as Ban Hin Hae (บ้านหินแห)่, 
Ban Ma Mo (บ้านมะโม), Ban Ma Ue (บ้านมะอ)ึ, Ban Ma Chom (บ้านมะชม), Ban Sang Kaew (บ้านสร้างแก้ว), etc. 

1.4 The names inconsistent with their cultural background because they were names 
intentionally spelled with the letters that make the word look good in Thai such as Ban Po Phan (บ้านปอภาร), 
Ban Phan Aen (บ้านภารแอน่), Ban Thap Ma (บ้านทพัม้า) Ban Sok Phara (บ้านโสกภารา)etc.  

1.5 The names inconsistent with their cultural background because they were spelled under the 
local pronunciation resulting misunderstanding of their meanings such as Ban Don Wan (บ้านดอนหวา่น), Ban 
Nong Bua Karian (บ้านหนองบวักาเหรียญ), etc. 
 2. People from some villages had realized and discussed about their village names. They had 
already retrieved and gathered the history and the transformation of the names of their villages and collected 
them for their next generations. 
 3. These names could be changed to be consistent with their locally cultural backgrounds, unless 
villagers considered it a daunting task for them relating to their household registration, identification cards, 
land title-holder documents and so on. People were worried that changing the names of their villages may 
lose some of their rights. 
 If correction of these names is needed to be made, it should be the duty of government officials, who 
initially made the mistakes of these names. 
 Recommendations for further research are that the scope of the research on this issue should be 
expanded to villages in other provinces; and government sectors should realize and take action to address 
the findings from this research.  
KEYWORDS: Names of villages, inconsistency, cultural background, public participation 
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บทน า 
 ช่ือบ้านนามเมอืง เป็นเร่ืองสาํคญั เพราะช่ือเหลา่นัน้บง่บอกความเป็นมาของชมุชน  สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กบัความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนภมูิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ ๆ แตใ่นปัจจบุนั ช่ือหมูบ้่านตา่ง ๆ ใน
ประเทศไทยได้ปรับเปลีย่นไปเพราะคนในท้องถ่ินเองเห็นวา่เป็นช่ือที่นา่เกลยีด นา่ละอาย ไมไ่พเราะ ไมส่อดคล้องกบั
ภาษาไทยกลาง หรือบางช่ือปรับเปลีย่นไปเพราะผู้มีอํานาจ ไมเ่ข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ินหรือรู้ผิด เข้าใจพลาด หรือเป็น
ความต้องการของตนเอง บางช่ือเป็นเพราะความนิยมของยคุสมยัที่อยากได้ภาษาบาล ี” สนัสกฤต ที่มีความหมายดี ๆ 
เหลา่นีท้ําให้ช่ือเหลา่นัน้ ขาดรากเหง้าของชมุชน ขาดความหมายที่แท้จริงเกิดการเข้าใจผิดซึง่เทา่กบัทําลาย รากเหง้า 
ประวตัิศาสตร์ และอตัลกัษณ์ของชมุชน  
 ในจงัหวดัมหาสารคามก็คงหนีไมพ้่นจากกระแสความเปลีย่นแปลงช่ือหมูบ้่านเช่นเดยีวกนั ในชณะที่จงัหวดั
มหาสารคาม มีสภาพภมูิประเทศเป็นท่ีราบลกูคลืน่ ไมม่ีภเูขา มีป่าไม้ประเภทเต็งรัง  ผู้คนสว่นใหญ่เป็นวฒันธรรมไทย-
ลาว ประกอบกบังานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องมกัเป็นการรวบรวมช่ือตามลกัษณะภมูิศาสตร์และไมม่งีานท่ีชีช้ดัลงไปวา่ ช่ือเหลา่นัน้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ินหรือไม ่จึงเป็นประเด็นที่นา่สนใจทีจ่ะทําความเข้าใจกบัช่ือที่ไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทาง
วฒันธรรมของหมูบ้่านตา่ง ๆ เหลา่นัน้ เพื่อให้คนในท้องถ่ินตระหนกัรู้ในภมูิปัญญาของบรรพบรุุษในการเลอืกทําเลที่ตัง้ถ่ิน
ฐานให้เหมาะกบัวิถีชีวิต รวมทัง้ใช้ประโยชน์จากภมูิประเทศและสิง่แวดล้อมตลอดจนปลกุกระแสการเปลีย่นแปลงช่ือ
หมูบ้่านกลบัไมสู่้รากเหง้าและอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินตน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสอบค้นและนําเสนอช่ือและที่มาของช่ือหมูบ้่านท่ีไมส่อดคล้องกบัภมูิหลงัทางวฒันธรรมของท้องถ่ินใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.  เพื่อกระตุ้นและปลกูสาํนกึของคนในท้องถ่ินให้เห็นความสาํคญัของช่ือบ้านภมูินามของตน ด้วยการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั  
 3.  เพื่อเสนอแนวทางให้ชมุชนได้รู้จกัวิธีแก้ไขช่ือบ้าน ภมูินามที่ไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้ยดึแนวทางการวิจยัเอกสารและการศกึษาภาคสนาม ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 สาํรวจรายช่ือหมูบ้่านในจงัหวดัมหาสารคาม ทัง้ 13 อําเภอ 133 ตาํบล 1,932  หมูบ้่าน  เพื่อจดักลุม่ตามแนว
การวเิคราะห์ แล้วสาํรวจวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  หลงัจากนัน้ได้นาํเร่ืองนีเ้ข้าสูก่ารประชมุ ผู้ รู้ทางวฒันธรรม และฝ่าย
ปกครองของจงัหวดั โดยแจกบทความเร่ืองปมูบ้านปมูเมือง วา่ด้วยช่ือบ้านนามเมืองเพิ่มเติม 3 รอบ เพื่อกระตุ้นให้ชมุชน
ได้ตระหนกัและชว่ยสอบค้นช่ือบ้านนามเมืองของตน แล้วให้ผู้ชว่ยวิจยั และผู้วิจยัลงภาคสนาม ตดิตอ่สมัภาษณ์ผู้ รู้ใน
หมูบ้่านท่ีคาดวา่ช่ือไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ถา่ยภาพป้ายช่ือหมูบ้่านและทะเบียนบ้าน เมื่อได้ข้อมลูแล้วจงึ
นํามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เขียนรายงานเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย 
 ช่ือหมูบ้่านในจงัหวดัมหาสารคาม ถ้าแบง่ตามบริบทของการวเิคราะห์ตามเจตนาของการศกึษาในครัง้นี ้สามารถ
จดัไว้เป็น 5 กลุม่ คือ  
 
 กลุม่ที่ 1 ช่ือท้องถ่ินดัง้เดมิ ซึง่แยกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
  1.1  ช่ือที่มีความหมายดัง้เดมิ สอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน เชน่ บ้านผกัหนอก บ้านหนองโน บ้าน
โนนมว่ง บ้านเขวา บ้านทา่ขอนยาง บ้านหนองนาแซง บ้านปอพาน บ้านคําเก่ิง ฯลฯ 
  1.2  ช่ือที่มีความหมาย อาจจะหรือทําให้คนปัจจบุนัเข้าใจความคลาดเคลือ่น เช่น บ้านแวงนา่ง บ้าน
กดุเป่ง บ้านเลงิบอ่ บ้านนานกเขยีน บ้านแกดาํ บ้านโนนนกหอ บ้านบอ่ใหญ่ บ้านอเีลิง้ บ้านอเีม้ง บ้านงวับา บ้านหวัขวั 
ฯลฯ 
 กลุม่ที่ 2 ช่ือท้องถ่ินประยกุต์ ซึง่แยกได้เป็น 2 กลุม่ คือ  
  2.1 ช่ือที่มีลกัษณะแปลกไปจากท้องถ่ิน เช่น บ้านโปโล บ้านจํานกั บ้านโด บ้านอปุโป บ้านบตุรตะโคตร  
  2.2  ช่ือที่เป็นภาษาท้องถ่ิน ผสมกบัภาษาไทยกลาง  เช่น บ้านโนนพะยอม บ้านโนนสาํราญ บ้านดอน
หนัพฒันา  
บ้านโคกสวา่ง บ้านยางสามคัคี  บ้านพงสวา่ง บ้านงวัเจริญ บ้านตําแยนคร บ้านดอนสริุเยศ ฯลฯ   
 กลุม่ที่ 3  ช่ือที่เป็นภาษาไทยกลาง เช่น  
  บ้านเจริญสขุ บ้านมิตรภาพ บ้านสมศรี บ้านสขุสาํราญ บ้านพงษ์พฒัน์ธานี  บ้านสะอาด บ้านอดุม
ศิลป์ บ้านสมสนกุ บ้านประสานมิตร บ้านขวญัเมือง บ้านวงศ์พฒันา 
 กลุม่ที่ 4 ช่ือที่ไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน เช่น บ้านเปลอืย บ้านส้มปลอ่ย บ้านดอนหวา่น บ้านมะอ ึบ้าน
ปะหลาน บ้านนํา้สร้าง บ้านทพัม้า บ้านภารแอน่ บ้านสร้างแชง่ บ้านโนนหินแห ่เป็นต้น 
 กลุม่ที่ 5 ช่ือที่เขยีนไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาไทย เช่น บ้านใส้จ่อ บ้านแสบง บ้านเหลา่วิลยั 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการดาํเนินการตามขัน้ตอนดงักลา่ว พบวา่ ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม มช่ืีอหมูบ้่านท่ีสอดคล้องกบั
วฒันธรรมท้องถ่ินสว่นหนึง่และมช่ืีอหมูบ้่านท่ีไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ทําให้สือ่ความหมายผิด หรืออา่นผิดได้ 
ซึง่ทัง้หมดนีเ้นื่องมาจากภาษาเขยีน หรือการเขยีนทัง้สิน้ จดัได้เป็น 4 กลุม่ ได้แก่  
  1. กลุม่ที่เขียนโดยใช้อกัษรควบกลํา้ เช่น “เปลอืย” มีคาํวา่ บ้านเปลอืย บ้านเปลอืยนํา้ บ้านเปลอืยดง 
บ้านสงเปลอืย บ้านดอนเปลอืย เป็นต้น ตามลกัษณะภมูินิเวศน์ทางวฒันธรรมนัน้เป็นการตัง้ช่ือตามต้นไม้ที่มใีนท้องถ่ิน 
คือ ต้นตะแบก ภาษาอีสานเรียกวา่ต้นเปือย สอดคล้องกบัเอกสารของสะเยีย่ม จิณาบญุ (2528) และสมัภาษณ์นายทรง
พล คําทาส ีนายวิเชียร ทพัภเูดช (2554) 
  สว่นบ้านส้มปลอ่ย ก็เช่นเดียวกนั ตัง้ช่ือหมู่บ้านตามช่ือต้นไม้ คือ ต้นส้มป่อย ซึง่ในหมูบ้่านนีไ้ด้นําเร่ือง
ช่ือหมูบ้่านเข้าสูก่ารประชมุชาวบ้าน สรุปได้ตรงกนัว่า ตัง้ช่ือตามต้นส้มป่อย ท่ีมีจํานวนมากในหมูบ้่าน แตข่ณะนีเ้หลอื
เพียงต้นเดยีว แตก่ารท่ีจะแก้ไขนัน้ เห็นวา่เป็นการยุง่ยากทัง้ระบบทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน และเอกสารอื่น ๆ (สมัภาษณ์ 
นายวนัชยั ” นางพรสวรรค์  ขนัทะสมีา)  
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  2.  กลุม่ที่เขียนช่ือท้องถ่ินด้วยภาษาไทยกลาง ทําให้เสยีงและความหมายผิดเพีย้นโดยไมต่ัง้ใจ เช่น 
บ้านทา่แรก บ้านหินแห ่บ้านโนนหินแห ่ช่ือเหลา่นีต้ัง้ตามลกัษณะดิน หินกรวด หินลกูรัง ของบริเวณนัน้ ในภาษาอีสาน
นา่จะเขียนวา่ “หินแฮ”่  
  กรณีบ้านมะโม มาจากช่ือหมาชนิดหนึง่ ในเอกสารโบราณ เรียกวา่ บ้านหมาโม 
  บ้านมะชม ตัง้ตามช่ือนายชม หรือบกัชม แตต้่องการให้เป็นภาษาสภุาพ จึงเรียกวา่ มะชม 
  บ้านมะโบ ่ตัง้ตามช่ือนายโบ ่หรือบกัโบ ่แตต้่องการให้เป็นภาษาสภุาพ จึงเรียกวา่ มะโบ่ 
  บ้านมะอ ึ ตัง้ตามช่ือลกูฟักทอง แตบ่างแหง่เร่ิมใช้คาํวา่ หมากอื๋อ นา่จะถกูต้องกวา่  
  บ้านสร้างแก้ว  บ้านสร้างแซง่  บ้านนํา้สร้าง ตามลกัษณะทางภมูนิิเวศน์ทางวฒันธรรม “สร้าง” 
หมายถึง บอ่นํา้ตืน้ท่ีขดุเพื่อใช้นํา้ในการอปุโภค บริโภค ออกเสยีงเป็น “สา่ง” หรือ “ส้าง” 
  บ้านหนองเขื่อนช้าง ตามประวตัิ หมายถึง บ้านหนองนํา้ที่ได้เคลือ่นย้ายช้างมาอยู ่หรือ เถ่ือนช้าง 
 3.  กลุม่ที่เขียนด้วยเจตนาให้สละสลวย  แตท่ําให้เข้าใจผิด เช่น บ้านปอภาร  ตามลกัษณะทางภมูินิเวศน์ทาง
วฒันธรรม มาจากคาํวา่ “ปอพาน” เป็นพืชเถาขนาดกลาง ลาํต้นหงิกงอ ภาษากลางเรียกต้นกะไดลงิ สว่นบ้านภารแอน่ 
ตามประวตัิบอกวา่ มาจากช่ือนายพราน ช่ือแอน่ ก็นา่จะเป็นบ้านพรานแอน่ หรือ “คานแอน่” (สมัภาษณ์ นายสมดี เลก็ว
รินทร์) 
 4.  กลุม่ที่เขียนตามเสยีงทาํให้เข้าใจผดิ เช่น  
  บ้านปะหลาน ความหมายเดิม คอื แยกทางกนัหรือทิง้กนั หยา่ร้างกนั นา่จะเขียนเป็นปละหลาน 
หรือป๋าหลาน 
  บ้านดอนหวา่น ความหมายเดมิ หมายถึง ท่ีดอนที่มวีา่น ทา่นผู้ รู้เคยเสนอให้เขียนวา่ ดอนหว้าน  
  บ้านหนองบวักาเหรียญ ตามความหมายเดมิ คือ บ้านหนองบวัที่มนีกกะเรียน ภาษาอีสาน เรียกวา่  
นกเขียน  
  บ้านโนนแสบง  ตัง้ตามช่ือต้นไม้ คือ ต้นสะแบง (ภาษาไทยเรียกวา่ ต้นยางกราด หรือเหียงกราด  
แตช่าวบ้านเขียนวา่บ้านโนนสะแบง)  
  บ้านทพัม้า มีผู้บอกวา่เป็นท่ีตัง้กองทพัม้า แตใ่นภาพรวมของบ้านที่ตัง้ช่ือเช่นนี ้มาจากคาํวา่ “ทบั”  
ซึง่หมายถงึกระทอ่มหรือสิง่ปลกูสร้างที่ทําอยูช่ัว่คราว หรือบางครัง้หมายถึงการผสมพนัธุ์ของสตัว์ ช่ือเหลา่นีค้วรจะได้
นํามาพจิารณาปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน   
 อยา่งไรก็ตาม ยงัมช่ืีอบางหมูบ้่านท่ีเป็นช่ือดัง้เดมิ และสอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน แตอ่าจทาํให้ผู้คนใน
ปัจจบุนัเข้าใจผิดหรือไมเ่ข้าใจก็ได้ เช่น บ้านคาํเก่ิง บ้านงวับา บ้านหนองนาแซง บ้านคยุกอก คยุปอ แก้งแก เป็นต้น 
 ช่ือดงักลา่วเป็นช่ือที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึง่นา่จะได้อนรัุกษ์ไว้ตอ่ไป และจะต้องสร้างความเข้าใจให้
เยาวชนคนรุ่นหลงัได้รู้จกัความเป็นมาและความหมายด้วย 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ พอทีจ่ะยืนยนัได้วา่ หลายหมูบ้่านได้ตระหนกัถึงความเป็นมาของหมูบ้่านตนเอง 
ตลอดจนที่มาของช่ือ เร่ิมมีการพดูคยุและศกึษาจนเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนั มีการประชมุประชาคมในหมูบ้่านและพร้อมใจที่จะ
บอกกลา่วถึงประวตัิหมูบ้่านได้อยา่งมัน่ใจ แตก่ารท่ีจะเปลีย่นช่ือให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ยงัมีความเห็นแตกตา่ง
กนัเป็น 3 ประเด็นคือ 
  1.  ถ้าจะเปลีย่นก็รู้วิธีการท่ีจะดาํเนินการ 
  2.  ถ้าไมเ่ปลีย่นก็สามารถบอกเลา่สูล่กูหลานได้คอ่นข้างจะมัน่ใจ เพราะเห็นวา่การเปลีย่นแปลงเป็น
เร่ืองยุง่ยากตอ่หลกัฐานหลายอยา่ง เช่น ทะเบียนบ้าน โฉนด ตลอดจนหลกัฐานอื่น ๆ ซึง่หากเปลีย่นไมห่มดจะทาํให้
หลกัฐานช่ือบ้านไมต่รงกนั อาจเสยีสทิธ์ิบางประการได้  
  3.  การตัง้ช่ือหมูบ้่านท่ีผิดเพีย้นไปจากวฒันธรรมท้องถ่ิน ไมไ่ด้มาจากชาวบ้าน แตเ่ป็นฝ่ายผู้ปกครอง 
หรือทางราชการ ถ้าจะให้แก้ไข ก็ต้องให้ทางราชการเป็นผู้แก้ไขจึงจะถกู 
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Social Movement of Disable People 
 

Wichai  Chanboon 1 , Maneimai  Tongyou2 

 
ABSTRACT 

 
This research focuses on the patterns of social movement of disable people. The study aims to study 

the patterns of social movement of the disable people. The sample used in this study were disable who have 
experience in social movements such as, disable person who are visually impaired, disable people with 
hearing and disable people with physical disabilities among 8 sample. The qualitative research method was 
conducted and the study was derived from in-depth interviews. The finding showed patterns of social 
movements of disable person are two patterns: 1) the movements by agency made by disabled person 
themselves, a family member or someone 2) the movement by groups and have more complex process of 
moving more than agency it cannot be done alone but there are many parties involved, such as law, 
regulations, guidelines that are useful for disable person etc. 

 
KEY WORDS: Social Movement, Disable People 

 
INTRODUCTION 

Disable people as individuals from important in society. From the past, most disable people are often 
neglected and live with the problem of negative social attitudes all the time. Disable people has not been 
unemployed without education a fundamental right and do not get care from society. A study by the Ministry 
of Social Development and Human Security (2003) found that the problem of the Thai disable people caused 
by a lack of education about the cause of the disability surveillance continued and lack of services to promote 
the development and rehabilitation from birth to pre-study, lack of opportunity and fairness in the education 
system at all levels and all. Most of disable people have laws that discourage restriction of rights and 
discrimination against disable people. The unavailability of medical rehabilitation services, education, 
occupation and social as well as personnel working in rehabilitation, public services and facilities are not 
providing. In Thailand from the past until the present, the problems were eager such as the problems about 
the needs of physicians, education and social problems. Most of disable people needed to be self-reliant not 
a burden on family and society, but society does not allow disabled people as they should demonstrate the 
ability and many disable people lack of knowledge, skills when compared with normal people.  
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The situation on the provision of social welfare services to disable people, it was found that the state 
cannot be held to the welfare of disable people thoroughly. The disable people do not have access rights and 
equal to the average person it’s causing the movement of disable people to claim that follows. Branfield 
(1999) have discussed the main objectives of the social movements of disable people that a battle with 
obstacles, physical and social problems. Including the structure of the social problems associated with 
disable people caused by disable people have special rights different from other people. As well as 
differentiate between members with disabilities themselves.  
 

In current, the disable people are more and while the government cannot be held the welfare of 
disabled people thoroughly. It’s cause a problem for disable people suffering and caused both themselves 
and their families. Disabled people want to come out fighting to eliminate the problem. Since disable people 
have recently called for relevant agencies to assist in trouble or their families are experiencing difficulties or if 
it caused harm to disable people increasingly becoming a larger problem that the claim was not limited only 
to disable people one of only. Therefore, the researcher so that when disable people have not received a 
response as intended, social movements of disable people it is a claim of disability one. Disable people have 
high hopes that will help alleviate the hardship because the problems of people with disabilities have many 
and varied by type of disability. The social movements of disable people are just so much more and out of 
social movements of disable people will be consistent with the problems. So that reasons, should be to study 
the patterns of social movements of disable people that what is the format to build knowledge of the social 
movements of disable people to meet the demands of the exercise with proper form. The goals of the 
movement and policy guidelines for planning public policy and social welfare for the disable people can live 
in society as a normal good value and dignity.  
 
RESEARCH QUESTION 

In the current circumstances, the social movements of disable people in society are vary according 
to the problem and consistent with the goals of social movements. It is therefore necessary to have a format 
that is appropriate for movement to the actual situation. 
 
OBJECTIVE 

To study the patterns of social movements of disable people are appropriate to the problem and the 
desired goal. 
 
METHODOLOGY 

In this research is focused on using the principles of qualitative research to collect data related to 
patterns of movement in society of disable people who have experienced in the movement for identify 
patterns of social movement appropriate. 
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TARGET GROUP 
 The disable people, who have experience of social movement from Visually Impaired  

Society of the Blind, Hearing Impaired Persons or interpretation that is a member of the Thailand Association 
of the Deaf and disable people who are also a member of the Disabled of Thailand.  
 
FINDING 
The research should be more elaborated about the social movements of disable people in Thailand have 
divided into two patterns.  

1. The social movement of disable people in individual level by the disable people themselves or 
people around them, such as family or close relatives, etc. In this part using simple movements such as, ask 
for justice with the assistance of staff with the submission of books or explain to the officer in trouble. This 
movement consider the results obtained for themselves or in relation to their mainly. The funds used to 
movement most of their own or relatives, getting help with the funds do not always receive assistance as 
needed because most people viewed as individual problems. But many help disable people are seen as poor 
people or to the merit to someone less fortunate. The individual movements have two different styles as: 

1.1) Disable people who do not belong to a group or organization, the movement is treated  
the same as normal, such as submit a letter of complaint to different decisions depending on their own or a 
close and important, but it has the right to ask for help from other people or other agencies. However, 
organizations of disable people related to assistance if it is requested or that they did not get justice. 

1.2) Disable people who do belong to a group or organization, the movement  
will do as the first group of disable people. The movements have the right way and a group or organization to 
accept, apart from the regulation is done in groups or organizations that are not under the self. This part will 
receive support from organizations in convenience such as communicating information, coordinating, 
monitoring progress as well as other recommendations in the action, etc.  
 2. The social movement of disable people in group level has the rules and procedures prescribed, 
the action will include a step more complex movement than patterns of individuals. The movement must be 
made in the process that consists of multi-party groups it cannot be done by disable people alone. The 
movement must have the power of the people who provide support and managed in a systematic way. In this 
study found that the social movement by group can be divided into two types.  
      2.1) Social movement in formal group, the movement is made by organizations or members 
of the organization such as the movement of the Thailand Association of the Blind in connection with the blind 
and so the movement must be in accordance with the regulations of the organization. Some cases cannot be 
done because it is prohibited because this type of organization must be duly registered under the rules and 
regulations of the government. The movement cannot be done quickly.  
   2.2) Social movements in informal group, the move that caused by disable people, who 
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have suffering and have trouble in the same issue can gather for the movement. This integration easier than 
the former it does not include regulations that a corporate official. Movement have perfect for movement in 
case of need to do it. When finished, it can move out immediately and also to the combination of a new group 
to move on to other more.  
 
CONCLUSION 

Social movement of disable people was study of the details of the disable people movements, in this 
study found that the social movements of disable people to start moving by themselves before the group. That 
constitutes the basic movements that are often associated with disable people and their families. But later, 
when problems with disable people expanded, the movement has developed into a problem with majority and 
must be adjusted to form a group that consists of movement with variety. However, whether the social 
movements of disable people will be any different format is a move to value the social demands of life, in 
order to protect a fundamental right under the view and belief which based on the concept of new social 
movements.  
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The Development of “Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project” 
 in the period of 2009-2010 

 
Pichai Saranrom and Duangta Saranrom 

 
ABSTRACT 

 
The development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project‛ in the period of 

2009-2010‛ had set the objective as following 1). Comparative study on water recourses in Chantaburi and 
Rayong provinces 2). Participate in the development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces 
project‛ The methodology of the research was done by synthesizing the collected data and participating in 
the said project by the researcher until the end of 2010. 
 The result conveyed that 1). Most of the people in Chantaburi province earn their living by 
agricultural production with opposite to industrial production in Rayong province 2).The water resources in 
Rayong province was quite low in natural rainfall but rather high in preserving reservoir  but not enough. They 
need to solved the problem of water shortage crisis by divert water from Chantaburi province with higher in 
rainfall from 3,435.1 in Chantaburi than 1,366.4 millimeter/year in Rayong province respectively. The water 
quantity of natural water resources in Chantaburi and Rayong provinces were 7.411 and 458.18 million m3 
respectively. The water demand in Chantaburi and Rayong provinces were 1,548.58 and 1,201.01 million m3   
respectively. The water reservoir in Rayong province had high utilization of water for industry  section and also 
sub divert it to Chonburi province. 3). The Thai Government agreed and provide with 3,992.85 million bath for 
Diverting water from Chantaburi to Rayong Province for resolved the problem. But Chantaburi provincial 
Administrative Organization and some agriculturist have agreed to against the said project, because of the 
shortage of water crisis still happened in Chantaburi province also. The concerned persons try to move 
forward by compromised with making reservoir in Chantaburi at the same time of diverting the water to 
Rayong province. The beneficial of the project can be divert the water from Chantaburi to Rayong provinces 
with the satisfaction of the people in Chantaburi province because of they can get the new reservoir in 
Chantaburi province nearly to be 3-4 reservoir in Chantaburi province for the future . 
KEYWORDS: Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces and Water Resource Management 
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INTRODUCTION 
There are nine provinces (Chachoensao, Chantaburi, Chonburi, Nakornnayok, Prachinburi, Rayong, 

Samutprakarn, Srakeaw, and Trad) in the East of Thailand. The department of natural water resources has set 
up 25 Committees to handle the policy and water management in Thailand and the Eastern Coastal River 
Basin Committee is responsible for the policy and water management in four provinces in the East including 
Chantaburi Chonburi, Rayong and Trad. Chantaburi is a province famous for tourist attractions and 
agricultural products. Durian and mangosteen are well-known for local and international market and longan is 
also a product of high quality for export.  

Rayong, in contrast, is dependent largely on industry and agriculture. Mabtaphood industrial zone is 
a hub of industrial products especially for car industry that makes Rayong to become ‚Detroit of Thailand‛ 
and the province with the highest gross production income in Thailand.  
Urban, agriculture, manufacturing industry and traveling industry are four main types of water consumption in 
this region that consumes significant amount of water resources. Water is a must for life and all human 
activities and without water all activities paralyze. This fact corresponds to HMS the king’s saying that ‚Water 
is Life‛.  

Before 1999, water shortage had been a recurring problem in this region for a decade. The water 
quantity of natural water resources in Chantaburi and Rayong provinces were 7.411 and 458.18 million m3 
respectively. The water demand in Chantaburi and Rayong provinces were 1,548.58 and 1,201.01 million m3   
respectively. The data was showed clearly that not enough water for both of them. In 1999, the government 
launched a project for diverting water from Chantaburi to Rayong to solve this problem and set aside funding 
of 4,000 million Bath in 1999 fiscal year for the whole project.  
Two ministries were jointly responsible for the project. Ministry of natural resources and environment were 
responsible for policy making and planning for natural resource management and ministry of agriculture and 
cooperative was responsible for the implementation of the project by royal irrigation department (Department 
of natural water resources. 2004). 

The project was rejected by many groups of people including the Chantaburi provincial 
administration and some groups of local farmers are strong protest to carried out against the project. Because 
of the people in Chantaburi province still faced the shortage of water utilization in dry season, so that all of the 
natural water should be preserve for them first. That while the researcher must to use interdisciplinary for 
participate in the said project for forward them until accepted or majority of them fill satisfactions. 
 
OBJECTIVE  

1) Comparative study on natural water resources situation and demanding of water utilization in 
Chantaburi and Rayong provinces.   
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2) Study on the development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project‛ in the 
period of 2009-2010‛ by using interdisciplinary for participate in the said project. 
MATERIALS AND METHODS 

1) Location: Take place at Chantaburi and Rayong provinces.   
2) Peroid: Between 2009-2010 
3) Collected and synthesized the data: the researcher run the project with Participatory Action  
 
Research by incorporate to the event from 2009-2010 on behave of membership of ‚Eastern Coastal 

River Basin Committee‛. The participatory was done by interdisciplinary contact with Ministry of natural 
resources and environment  ministry of agriculture and cooperative and the concerned people.   
Comparative study on natural water resources situation and demanding of water utilization in Chantaburi and 
Rayong provinces   
 

1.1) Comparative study on natural water resources situation in Chantaburi and Rayong provinces. 
 

Table 1. The situation of natural water resources in Chantaburi and Rayong provinces. (million.m3) 
 

Source : Secretariat office of irrigation number 9,2009. (Report at 24 january 2011) 

 
The situation of water quantity of natural water resources in Chantaburi and Rayong provinces were 

7.411 and 458.18 million m3 respectively. The data was shown that the water quantity of natural water 
resources in Chantaburi lower than in Rayong provinces . 

 

No. 
Reservoir  

 

Location Capacit
y 
  

Min. 
capacity 

Water 
level  

Water 
quantity 

% 
Water 

capacity 

 Usable 
water 

Rain 
accu. 
(mm.) 

More 
Higher 

capacity  Amphoe Province 

1 Doggrai pluakdang Rayong 71.400 3.000 50.570 51.199 71.71 48.199 37.50 20.201 
2 Nhong -plalai pluakdang Rayong 163.750 13.500 43.970 141.243 86.26 127.743 68.70 22.507 
3 Klong raong khlang Rayong 19.650 0.486 32.720 16.520 84.07 16.034 - 3.130 

4 Klong- prasae wangchan Rayong 248.000 20.000 34.280 222.080 89.55 202.080 19.00 25.920 
5 Klong  yhai pluakdang Rayong 40.100 3.000 44.650 27.138 67.68 24.138 66.80 12.962 

6 
Klong- 
sarnsai 

Khaokitch-
akhoot 

Chanta-
buri 

10.000 1.000 41.740 7.411 74.11 6.411 12.60 2.589 
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2) Demanding of water utilization in Chantaburi and Rayong provinces  
Table 2. Summary demanding of water utilization in Chantaburi and Rayong provinces between 2002-2007 and 2008-2013.  

Amphoe Demanding of water 2002-2007 (million.m3) Demanding of water 2008-2013 (million.m3) 
Agriculture Human usage Industry Total Agriculture Human usage Industry total 

Na-yaiarm 78.03 1.11 0.40 79.54 81.23 2.25 1.40 84.88 
Kanghangmeaw 218.92 1.02 0.56 220.50 284.07 2.07 1.93 288.07 
Thamai 194.84 2.68 1.03 198.55 203.93 5.43 3.52 212.88 
Pongnamrong 55.80 1.19 0.44 57.43 82.39 2.40 1.54 86.33 
Soidao 63.38 1.98 0.61 65.97 71.26 4.01 2.09 77.36 
Khaokitchakhoot 182.15 0.75 0.16 183.06 230.70 1.51 0.56 232.77 
Khloong 162.32 2.53 0.50 165.35 166.96 5.27 1.74 173.97 
Makham 197.60 1.05 0.50 199.15 202.06 2.16 1.72 205.94 
Muang 82.44 10.90 1.77 95.11 83.09 23.33 6.08 112.50 
Lamsingh 65.76 2.09 0.92 68.77 66.25 4.46 3.17 73.88 

Total Chantaburi  1,301.24 25.30 6.89 1,333.43 1,471.94 52.89 23.75 1,548.58 

Nikhompatana 50.62 1.01 8.14 59.77 50.63 2.16 31.76 84.55 
Baankhai 158.75 2.06 6.60 167.41 158.82 4.76 25.73 189.31 
Baanchang 31.33 3.62 1.04 35.99 31.33 8.71 4.08 44.12 
Pluakdang 104.85 1.17 4.99 111.01 125.13 2.74 19.45 147.32 
Muang 144.73 15.82 23.65 184.21 144.73 38.10 92.23 275.06 
Khaochamao 145.76 3.08 6.21 155.04 158.01 5.07 24.20 187.28 
Khlang 41.06 0.62 0.33 42.01 42.05 0.83 1.29 44.17 
Wangchan 69.84 0.65 1.28 71.77 223.03 0.91 4.99 229.20 

Total  Rayong  746.94 28.02 52.24 827.20 934.00 63.28 203.73 1,201.01 

Source: Department of natural water resources 2004. 
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The water demand in Chantaburi and Rayong provinces were 1,548.58 and 1,201.01 million m3   respectively. The data were showed that the water demand of 
Chantaburi higher than Rayong provinces. That why the peoples in Chantaburi provinces was protected their water by rejected against the said project. 

3) Study on the development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project” in the period of 2009-2010‛ 
The researchers keep looking the project from 2008 and participate in the matter from 2009 up to 2010. Most of the concerned event showed about compromising 

meeting try to soft the problem and forward it to be satisfied to both of  Chantaburi and Rayong provinces.  
Table 3. Step by step of the event concerned about The development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project” in the period of 2009-2010‛ 

Date Activities about the event concerned 

10 june. 2008 Cabinet minister agreed with national water management committee to let Ministry of agriculture and cooperation for running the matter by Royal irrigation department.  

20  jan. 2009 Eastern Coastal River Basin Committee, meeting number 1/2552 at Chantaburi  hall 4 

24 feb.2009 Eastern Coastal River Basin Committee, meeting number 2/2552 at Chantaburi  hall 4 

23 mar. 2009 Eastern Coastal River Basin Committee, meeting number 3/2552 at Chantaburi  hall 4 

10 jun. 2009 Eastern Coast River Basin Strategy Revision Working Group ,meeting number 1/2552 at Chantaburi  hall 4 

23 jun. 2009 Eastern Coast River Basin Sub-Committee on Technical,meeting number 1/2552 at Chantaburi  hall 2  

Mar. ”Sep. 
2009 

Natural water resources department investigated data from local administrators and Chantaburi people on diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project including 
maintenance and so on. 

7 apr. 2009 cabinet minister sanction budget 3,992.85  million bath for Ministry of agriculture and cooperation to diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project  

apr. ” july 2009 Some government sectors,agronomist (farmer) and concerned peoples start to talk and discussion on the matter. 

27 july. 2009 Chantaburi provincial administrator meet the people and representative from each amphoe about the disadventages of the matter. 

13 sep. 2009 Chantaburi provincial administrator make a final conclusion to against to the cabinet ministers  

17-18 aug.2009 1st Workshorp for water management strategy by Eastern Coastal River Basin Committee at KP Grand hotel 

1 sep. 2009 1 st meeting among natural water resources department and royal irrigation department on diverting water  

11  sep.2009 Eastern Coast River Basin Sub-Committee on Technical,meeting number 2/2552 at KP Grand hotel  

11  sep.2009 2 ndWorkshorp for water management strategy by Eastern Coastal River Basin Committee at KP Grand hotel  
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Date Activities about the event concerned 

21 sep. 2009 Eastern Coastal River Basin Committee,meeting number 4/2552 at Chantaburi  hall 4 
8 oct. 2009 2nd meeting among natural water resources department and royal irrigation department on diverting water  
16  0ct. 2009 Asso, prof dr. pichai saranrom ,wangthanode water utilization and concerned farmer present the topic at Thai Television  on ‚Thailand Agenda‛.  
31 0ct. 2009 Royal irrigation department still didn’t get the money. 

20 ” 21 dec. 
2009 

Asso, Prof. Dr. Pichai Saranrom present  the research topic on ‚The development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project” in the period of 2009‛ at . Rambhai Barni 

Rajabhat University on sustainable development. 

 

16 feb.2010 
Eastern Coastal River Basin Committee proposed to set the wangthanode water management working group with 19 persons by Chantaburi governor is the chairman of the working 
group  

22 feb.2010 
Eastern Coastal River Basin Committee ,meeting number 1/2010 at Chantaburi  hall 4 invited the vice General Secretary of royal irrigation Department ( Mr. seeporn maneechote ) to 
clarified about possibility of fastening the reservoir in Chantaburi for 2011 fiscal year, compensate with water diversion.. 

12 mar. 
2010 

The wangthanode water management working group meeting number 1/2010 to soft the local water management confliction in  Chantaburi . 

22 mar. 
2010 

The wangthanode water management working group meeting number 2/2010 to soft the local water management confliction in  Chantaburi . 

8 apr. 2010 Eastern Coast River Basin Sub-Committee on Technical,meeting number 1/2010 at Chantaburi  hall 5 set the 2 projects on workshop and study tour.  
22 apr. 2010 The main project division of royal irrigation department hold the open meeting with the stakeholders in Chantaburi, investigate,pressrelease among them. 
23-24 jun. 

2010 
The wangthanode water management working group meeting number 3/2010 at Maneechant Resort for condense the participatory and increase efficiency about water management  

on water diversion. 

16 jul. 2010 
The wangthanode water management working group meeting number 4/2010 at songpheenong local administrator office,thamai, Chantaburi to meet the Chantaburi cabinet and final 

conclusion for Chantaburi representative by Mr Tawatchai Arnampong to enhance the natural resources and environment minister ( Mr Suwit Khoongitti ) on making reservoir at the 
same time of water diversion. 

3 sep. 2010 
Thai television make the record on 2020 Thailand Changing : Natural water resources by the water management expert and stakeholder for 20 person including the vice president of 
royal irrigation department and  Asso. Prof.Dr. Pichai Saranrom at Bangkok. The said event was present on 15th and 22nd sep 2010.  
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Date Activities about the event concerned 

9 sep. 2010 
The wangthanode water management working group associate with 3 Chantaburi representative went to the parliament  to meet the Prime minister ( Mr. Aphisith Vatechacheeva ) for 
use the land for making Chanthaburi reservoir    

7oct. 2010 
The wangthanode water management working group associate with 3 Chantaburi representative went to meet the natural resources and environment minister (Mr. Suwit Khoongitti ) for 
get the final permission for use the land for making Chanthaburi reservoir . 

27 oct. 2010 The wangthanode water management working group press release to the public on the achievement of the matter by television. 

11 nov. 2010 The wangthanode water management working group went to join the meeting with parliament cabinet for followed up the progressive for making Chanthaburi reservoir . 

 The development of the even from 2009 ” 2010 was quiet clearly that the researcher tried to use the interdisciplinary for participate in the said project among the 
three   main  sectors as Ministry of natural resources and environment  ministry of agriculture and cooperative and the concerned people (Chantaburi provincial administrator 
and CHantaburi peoples) including council of ministers as shown in the Figure 1.  
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including council of ministers as shown in the Figure 1.  
Fig.1. Showing the development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project 
 
CONCLUSION 

The development of ‚Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project” try to soft the problems 
of water shortage crisis in Rayong province. Thailand government sanction with the budget about 4,000 million 
baths from  fiscal year 2009. But the farmer in Chantaburi province agreed with Chantaburi provincial 
administrator office protest against the said project . Ministry of natural resources and environment (Department of 
natural water resources) who planned the water management policy and Ministry of agriculture and cooperation 
(Royal irrigation department) who going to run the project try to soft the problem, especially Eastern coastal river 
basin committee try to participate it. Later on they set the Wangtanode water management working group under 
the authority of Eastern coastal river basin committee cooperated with Royal irrigation department try to contact to 
Ministry of natural resources and environment and the Prime minister. Finally the Prime minister, Ministry of natural 
resources and environment and Ministry of agriculture and cooperation agreed to enhance the Chantaburi 
reservoir 3-4 of them to start at the same time of diverting water from Chantaburi to Rayong provinces project. At 
presently the concerned sectors can run the project with the satisfaction of the two provinces. The said problem 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

271 

 

can be compromised by using interdisciplinary management participate the project and bargain for the final 
conclusion until destination. 
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Job Motivation of University Staffs in Loei Rajabhat University 
 

Kalaya Yotcamlue1 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to study and compare job motivation of university staffs in Loei 
Rajabhat University (LRU) by personal factors and to propose suggestion. Samples were 305 of university 
staffs in LRU and to be taken by percentage 80 and stratified random sampling. Research instrument was a 
questionnaire have reliability situations.85 and in-depth interview.Collected data were analyzed by 
percentages, mean scores, standard deviations and hypothesis test by independent sample t-test and F-test. 
Testing of Scheffe/ method if different. Descriptive analysis of quality research. The findings:1) Job motivation 
were moderate rank follow; team work relationship, the progress of the work, board relationship, job 
concedes, job stable, job success, job environment, administrative policy and income and welfare. 2) None 
significant as a whole of different personal factor. 3) The suggestion for university staffs can training of 
education master or doctoral degree, support welfare home, stable for accountability and extra welfare for 
good quality of their life. High level administrator have an ally in supervision. 4) Loei Ratjabhat Universi will 
important in university staffs; set organization function, performance of standard work, risk management and 
supervision for maintain manpower. University staffs have motivation on effectiveness job.  
KEYWORDS: Job motivation, University staffs  
 
1. INTRODUCTION 

Role Persona individual can make organization success. The manpower is important of  organization 
work. Pravate  Sandnarnwong [1]  The manpower work in human resource area; human and material. High 
level administration will grow up of  manpower  motivation for effectiveness organization. Somwang 
Pitiyarnuwat[2] There are  low levels of  manpower job if  work long time. Chaiyut Kareebour[3]  Loei Rajabhat 
University came from Rajabhat Institute on June 15, 2004  www.lru.go.th.[4] In University have research 
University; instruction, research and public service. Wirun Takjalearn [5].  Education Assures was input 
process output outcome system and university staffs have workload for Thai Quality Frame 
(TQF)[4].Relationship among job motivation and job peromance. Latdar  Patchavipart[6]  None  job motivation  
of university staffs of years ago. Manpower  in LRU 592 and  381university staffs [4]. It hoped that for found 
job motivation , job promotion  approach and administrative policy analysis.The data will be send to high level 
administrators for personal management of university staffs  happy of work. 
__________________________ 
1Department of Social Science, Faculty of Humanities and Social, Loei Rajabhat University 
 

http://www.lru.go.th.[4/


International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

273 

 

2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Scope of the study with respect to their detail 9 job motivation. Kalaya Sarkaew[7] Sartid 

Kanadee [8] Sanit Nabklang [9] and  The data gathering through the use of a questionnaire. Data gathering 
are analysis through the use of the following statistical  tools: frequency count and percentage, mean, 
standard deviation, independent sample t-test and F-test. Testing of  Scheffe method if different. In-depth 
interview descriptive analysis. The population of this study 381 university staffs LRU. The Sample are 305. To 
be taken by percentage 80 and stratified random sampling of Mendenhall and Schaeffer method. In-depth 
interview 15  university staffs. 
 2.2 The questionnaire try out for 30 university staffs have reliability situations .85. Part 1 Personal 
factors of the respondents. Part 2  Gathering information relative to the job motivation . Likewise, to measure 
the level of  job motivation, the researcher set the scale arbitrarily. Boonchom  Srisaard, 2000 : 103[10] The 
qualitative  research descriptive of in-depth interview of approach of  job promotion and administrative policy 
analysis of LRU. 

2.3 Data Gathering Procedure.There were data gathering procedure; 1)Team research went to 
participation of  fogus group discussion of university staffs. 2) Observation of  in-depth interview. 3) 
Descriptive of main question, follow up question, probe and key informants  of approach of  job promotion 
and administrative policy analysis of Loei Ratjabhat University. 4) Data gathering are doing personal by the 
researcher who utilize a questionnaire for the purpose and  5) After the questionnaires are collect, the 
researcher tally and tabulate  the results.  All data in the tables are primarily taking from the questionnaire. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Table 1 Summary Mean Rating of Job Motivation of University Staffs 

Items X  SD. DR Level 
1.Job Environment 3.39 .38 M 7 
2.Income and welfare 2.46 .55 L 9 
3.The progress of the work 3.58 .56 H 2 
4.Job Concedes 3.54 .46 H 4 
5. Job success 3.52 .40 H 6 
6.Administrative policy 3.21 .41 M 8 
7.Job stable 3.53 .53 H 5 
8.Team work relationship 4.32 .29 H 1 
9.Board  relationship 3.56 .68 H 3 
Overall 3.46 .18 M  
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Table 1 presents the overall mean ratings (X = 3.46) is ‚Moderate‛  of  job motivation. This means 

that  ; team work relationship (X = 4.32), job forward (X = 3.58) and board relationship (X = 3.56). The 

lowest of rating was  job income and welfare (X = 2.46).  
Evaluation of the finding; 1) Job motivation were moderate rank follow; team relationship, job forward, 

board relationship, job concedes, job stable, job success, job environment, administrative policy and income 
and welfare.  2) None significant as a whole of different personal factor. 3) Guide of motivation were university 
staffs can training of education master or doctoral  degree. Full Home for visit of university staffs. Take out of 
university staffs have stable and accountability and extra welfare for good quality of life. High level 
administrator have an ally in supervision. 4) Loei Ratjabhat Universi will important in university staffs; set 
organization function, performance of standard work, risk management and supervision for maintain 
manpower. University staffs have motivation  for efficiency of job.  
 
4. CONCLUSIONS 

Create a work environment that university staffs feel that the organization is helping; among 
administrator and university staffs for honor each other. Setting the activity group for participation on positive 
thinking.  High level administrator will be  importance of  university staffs; set organization function, 
performance of standard work, risk management policy in organization and supervision for maintain 
manpower and balance of income and job. University staffs have motivation  for efficiency of  job. To be doing 
research of; Relationship among  job motivation and job effectiveness, deep study of job motivation of 
university staffs and factor s  affecting of personal job. 
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Local Capacity for Managing Risks and Vulnerabilities in the Thai-Lao Border Area 
 

Panadda Pucharoensilp 
 

ABSTRACT 
 

The border area where the Mekong River runs between Thailand and Laos has become a channel of 
economic and social development. Since 1980’s, most of development projects have been taking place along 
the upper Mekong River. These projects were part of  ‚Go West‛ and ‚Lanchang Economic Belt‛ policies, 
which are regional policies. The projects have led to the creation of a cascade hydropower dam, various 
industrial estates, and the upper Mekong navigation channel improvement project. They have caused 
extensive negative impacts to the ecological system on the river and destroyed the natural balance that once 
existed on the river,  also impacted local communities and their livelihood.  

This paper describes a research project in sociology that applies concept of modernity, risk society, 
and includes risk and vulnerability to analyze the negative impacts of modernity. It examines the hidden 
damages that dispute people who live along the river with social and environmental risks and vulnerabilities. 
The objective of this qualitative study is to explore the present status of social and environmental risks and 
vulnerabilities along the river, and examine how the people and community confront and adjust to these 
situations. The analysis will propose a concept of risk and vulnerability management and provide practical 
guidelines for policies in the border area. 
 
1. INTRODUCTION 

The approach of modernity brought about the changes in economy and society which expanded 
worldwide.  In consequences of the power of a new economy and the capitalism in the society has made 
many countries unable to sustain their economy and society solely which they need to rely on the global 
economy and target themselves to become the modern countries. (Sonthaya Ponsri, 2002) In the modern era 
which focused on the economic growth and the industrial development, it is regarded as the requirements of 
knowledge and the development in sciences and industrial technology are an important strategy. 
Consequently, this made the economic system and institutes growth rapidly, severely, broadly, and more 
complicated in particular the market institutes and industrial products. There were more diversified in types 
and styles to extremely response in market satisfactions which are likely to higher and changed rapidly. 
(Giddens, 1991)  
__________________________ 
* Ph.D. Candidate in Sociology Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 
Thailand.  Email: panadda_kk@hotmail.com , Tel. 66 81975 1912  Tel/Fax. 66 2243 2199 
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The countries at the Great Mekong Subregion (GMS), comprises five continental Southeast Asian 
countries; Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam and Thailand, as well as Yunnan province of China,  needed 
to open countries to the global markets and had the targeting operation to develop their economic system 
which greatly required a regional collaboration in order to compete with other regions. The policy 
determination for GMS basically emphasize on the industrial economy development inevitably which is related 
to the liberalism ” the economic system solely focused on the growth or distribution markets. (Peerapoj 
Ratanamalee, 2006) 

The challenges of modernization and globalization for development,   has been taking place along 
the upper Mekong following the implementation of ‚Go West‛ policy and the Lancang Economic Belt policy 
(which are GMS’s policies). These policies have led to the creation of cascade hydropower dam project, 
industrial real estates and the upper Mekong navigation channel improvement project. The goal of the project 
was to allow large cargo ships to navigate from Simaoin China and Luang praban in Laos PDR. This project 
includes rapids blasting.  

Before the implementation of the projects, ecosystem in the upper Mekong River was pristine. The 
estuary of the river that forms the border between Thailand-Laos and Burma has been home to many complex 
ecological systems and considered one of the most important wildlife sanctuaries in Southeast Asia 
(Southeast Asia Rivers Network, 2006). These areas are rich in their biodiversity, and are sustaining the 
livelihood of local people and communities along river.    
 These development projects have directly impacted fish, plant species and the livelihood of the 
people who live on both sides of this river. They have caused extensive negative impacts to the Mekong’s 
ecological system and   the natural balance. The local people who live along the river are trying to adapt their 
lives to the new environment and new situation and they are uncertain of their future. They have lost some of 
their ways of live and the conventional. They confront many of social problems i.e., crimes, debts and poverty. 
The current social environment does not adequately support the wellbeing of the local people along the river. 
It is uncertain whether regional development can improve the quality their lives (Thai Baan Research; villagers 
in Chiang Khong and Wiang Kaen districts, 2004). 
 Since the border has become a channel of economic and social development, it appears that, on the 
one hand people at the border have been advantaged from the growth. On the other hand, social problems 
haves been also resulted consequently as the negative impacts to the community living. Moreover, it is not 
only the risks from insecurity and inexperience which harm peoples’ economic livelihood. But the risk of 
unpredictable future from growing economic development also ruin the natural resources and environment 
including the society, cultures and lifestyle changes in the community. 
  This paper describes a research project in sociology that applies concept of modernity, risk society, 
and risk and vulnerability to analyze the negative impacts of modernity. It examines the hidden damages that 
confront people with social and environmental risks and vulnerabilities. The research project is guided by the 
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following questions: what the social and environmental risks and vulnerabilities are impacting people and 
communities in the Thai-Laos border and how the people and communities confront and adjust to the social 
and environmental risks and vulnerabilities.  

The objective of this qualitative study is to explore the present status of social and environmental 
risks and vulnerabilities along the river, and examine how the people and community confront and adjust to 
these situations. The analysis will propose a concept of risk and vulnerability management and provide 
practical guidelines for policies in the border area. 

The general lay out of this paper is divided into 4 sections: Introduction section proposes on the 
background of research problems and research objectives.  Next, explores a brief literature review related on 
the regional development and social and environmental risks and vulnerabilities which are concepts and 
theory that will be used in the research and then presents the research design, methodology that will be used 
and lastly conclusion section 
 
2.  A BRIEF OF LITERATURE REVIEW 

2.1 Concept of modernity  
The approach of modernity brought about the changes in economy and society which expanded 

worldwide.  As a result of the power of a new economy and the capitalism in the society made many countries 
unable to sustain their economy and society solely which they needed to rely on the global economy and 
targeted themselves to become the modern countries. (Sonthaya Ponsri, 2002) 
The modernity was called as the modern society or industrial civilization which was the social condition 
changing to industrial civilization and the modern society along with the followings: 1) the attitudes of the 
community towards the various global changes with the rights to express ideas and freedoms obviously,  2.) 
The highly complicated economy in particular the market institutes and industrial products with many types 
and styles to response the various needs which change severely and quickly. It was said that the modernity is 
dynamic, complicated, and high-technology. The modernity resulted in the change of economic order that 
comprised of Capitalistic Economic Order and Politic Order with bureaucratization. The information or Military 
Power management had changed with high-technology. The procedures or the concepts are related to the 
modernity as follows: (Giddens, 1991) 

1.  Industrialization is the procedure of sciences and technology development in order to produce 
products in the massive markets which bring the machineries and the professional labors for the production. 

2.  Urbanization is the following procedures: an urban change to be a city, the mobility of populations 
or jobs from the urban to the city, and the distribution of boundaries, populations, or business growth.  For 
example, the community lifestyle has received the modernized distribution in electricity, water supplies, road 
constructions, radios, televisions, or computers.  
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3. Democratization is philosophy or social system emphasizes on people participation and the 
business control organizes by local people in regardless of social classes, status, and property possession. It 
is also needed nation state and mass democracy. 

4. Bureaucratization is the distribution of the administration managed by the position consequently 
and need to be under the control of a chief. This is accepted for both government and private sectors and it is 
believed that this administration is more likely to comply in the future. 

In addition, the modernity might generate the marginalization because the procedures of the 
modernity bring about the social and cultural changes and made more different in society. It could say that 
there were some people who got the benefits from changes while some people got lesser or did not get any 
benefits finally were exploited to be the marginalized people in the society.  

Trust and Risk qualified for the modernity (Gidden, 1991). We would feel little risky if we had trust. On 
the other hands, if the risk was founded, it we would have less trust. Basically, Trust and Risk were related in 
terms of time and place. We felt risky when we did not know what the future happened. Since, everything 
changed rapidly and caused effects continuously. There were two contents of risk comprising the explorer 
status, they would feel risky when they were in the unfamiliar places and the business people status, they 
would feel risky when they knew what the future was and found out the undisciplined and unclear future plans. 

The concept of modernity will be used in this research for explain the changing area, particularly the 
rapid change in the area that used to call border or margin of state. In consequences of the capitalism which 
focus on the economic growth and industry development to bring about urbanization, industrialization, 
democratization and bureaucratization. The resulted from modernity has been generated social and cultural 
problems and hidden dangers which make people confront with risks and vulnerabilities in their livelihood. 
 

2.2 The concept of Risk Society 
The term of ‚Risk Society‛ was firstly used by Ulrich Beck, the German sociologist, mentioned in his 

book called ‚Risk society: Towards a New Modernity‛, (1992). The main objective of the book was to criticize 
the industrial society regarded as the modernity at the moment. To identifying the factors generated new 
modernity, Beck mentioned in his book that the industrial society generated risk which was the bad side 
returning to destroy itself while this risk would lead to the new modernity or another name as ‚risk society‛. 
Beck mentioned that the modernity period of western society was able to describe into two patterns. The first 
pattern was the industrial society which Beck agreed with Marx’s aspect. Marx said that the industrial society 
was the class society. The position in the society was unfair which mostly were from the possession of 
economic factors unequally. Beck gave the definition as ‚Good‛ which resulted in the starvation and 
hungriness which obviously made the class consciousness at the same time. So, the society needed to 
eliminate starvation and poverty by distributing the factors equally.  Another pattern was called as ‚the risk 
society‛ as he thought that at present the risk factors distribution had been more equal (not meant that the 
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unequal status  would disappear but it was still exist especially between the general people and the 
capitalized group). The middle-class people increased numbers obviously which greatly eliminated the social 
class level. However, the important thing was the class consciousness which had gradually disappeared. He 
differentiated his opinion from the class society and said that the risk distribution became the significant issue 
in the risk society. Beck compared that while the people was talking about the distribution of goods, the 
distribution of bad caused more problem in the society. As for the risk distribution, it reflected clearly from 
Beck’s saying that poverty is hierarchic, smog is democratic. In the risk society, shared joint consciousness in 
joint effects from risks which was called as risk consciousness. Therefore, the main ideal target of the risk 
society was to eliminate permanently. 

The arguments in the theory of risk society can be grouped into three. (Beck, 1997) First, the cultural 
and political dynamics of a global risk society begin with the end of nature, i.e., the end of external risk. The 
threatening aspect of bird flu or mad cow disease is not only that involuntary health risk are shifted onto the 
populace but, most of all, that these risks are not fate, but the results of decision and options that were taken 
in industry, science and politics. It seems a number of risks that appearance in the midst of everyday life and 
which have to be coped with by a whole series of institutions. It is part of the characteristic of internal risks 
that, they are the results of efforts to control risk. Secondly, the dynamics of risk society begin with the end of 
tradition: that is, where moral surroundings are replaced in the wake of advancing processes of modernization 
and individualization. People find themselves forced to hold, or better, together their lives on their own 
initiative. The concept of risk society assumes decisions and options. The more decision, the more risk. 
Accordingly, the theory of risk society is closely linked to phases of individualization in the field of work, family, 
gender relationships, reflexive biography and self-identity. Lastly, the theory of risk society investigates how 
these two connected groups have changed the epistemological and social status of science and politics. The 
sciences are actively tied in three contradictory ways into the advancement of risk society. Science, as 
applied technological science, causes a particular type of internal modern risk; it also specifies the language 
and methodological standards under which these risks are known and acknowledged. At the same time, 
technological science profits from these risks by building up new research fields and markets upon them. Of 
course, this transforms society into a laboratory in which no one organization controls the conditions and 
results of any ongoing experiment.            

As Beck (1995) mentioned that the expectation on the risk society was unsecured life because the 
results of happening risks at present in the national or international level were the same while the method of 
risk production would be such as health and environment issues. The sample related to global was the 
nuclear explosion of Chernobyl nuclear power plant in Ukrane in 1986. It made people (all age, social status 
and genders) lived near the plant get the radioactive effect. Plus, its effect expanded into Europe broadly and 
sustained for a long time. The procedure of modernity was not intended and desired to cause the dangers or 
effects on humans but the risks was still exist in itself, for example, the procedure of industry and the risks of 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

281 

 

science and technology innovation and the risks from the  natural resource deterioration and the destroyed 
environment.  

In response, Beck argues that there has been ‘a social surge of individualization’. People has 
become compelled to make themselves the center of the conduct of life, taking on multiple and mutable 
subjectivities, and crises are seen as individual problems rather than socially based. He calls this ‘reflexive 
biography’, or biography that is self-rather than socially produced. This does not mean, argues Beck that 
social inequalities have disappeared. Instead they have become viewed as individualized, perceived as 
‘psychological dispositions: as personal inadequacies, guilt feelings, anxieties, conflicts, and neuroses. With 
the breakdown of traditional certainties structuring the life course, a plurality of new risk is generated, such as 
unemployment or underemployment and the destabilizing of intimate and family relationship, accompanied by 
high levels of anxiety and insecurity. Therefore, the decision making behavior reflected the individual reliance 
such as marry which at the present people needed to confront with risks more than in the past. The decision 
on the appropriate education also was the risk. As a result, it was difficult to predict on our skills that if it would 
be value for the rapid changes in economy.  

For Beck (1992), the risk was generated by late modernity are also the result of dramatic changes in 
the structuring of private lives. Traditional that once shaped key aspects of the life course, such as marriage, 
the nuclear family and lifetime employment, have now been weakened and challenged which described as 
the rapid change procedure and was regarded as the new pattern of risk. The risk society described by Beck 
did not determined only in environment and health but it included changes of the whole relationship of the 
social livings including employment method, the career insecurity, the original tradition and cultures decline 
and the deterioration in family tradition.  People in the future might be fixed less than in the past.  
 

2.3 Risk Society and Environment 
‘The environment’ is routinely accepted as one of the principal issues of public and political 

concern„placed somewhere alongside issues such as the economy, health, education, crime and so on. 
From the early 1960s to the mid- 1980s, the public was offer two principal ways of understanding the 
environment. Firstly, the technocratic approach of the political and business class treated environmental 
issues as essentially engineering and administrative problems. Marginalization was here part of the message. 
Secondly, the green movement compounded this problem by making the environment the centerpiece of new 
utopianism. Raising environmental crisis to the status of fatal flaw in capitalist society, the green ideology of 
this period saw salvation only in the ending of economic growth and materialist consumerism. (Jacobs, 1997) 

Next, the concept of ‘sustainable development’ was first introduced by the World Conservation 
Strategy of 1980 that means development which meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generation to meet their own needs. It has rapidly become the organizing principle of modern 
environmentalism. The concept protecting the environment requires fundamental change in the direction of 
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economic progress and the institutions of government policy, but it argues that is compatible with continue 
economic growth in a global capitalist system. In this sense sustainable development represent a ‘historic 
compromise’ between the ideology of capitalism and its environmental critique. It has been achieve at a 
political cost, so that sustainable development has not succeeded in making the environment into the central 
political issue. (Jacobs, 1997)  

In the risk society theory, Beck’s analysis is concerned with the environmental hazards posed by new 
technologies. Whereas previous forms of industrial pollution were localized and relatively easily controlled, the 
new technologies, such as nuclear power, the production of synthetic chemicals and genetic engineering, 
pose risks on qualitatively different scale. These hazards are global, respecting neither national boundaries 
nor class divisions. They are pervasive, arising in the midst of everyday life, in foods, plastics and other 
materials. (Beck, 1992; Jacobs, 1997) 

The theory of risk society thus gives environmental issues a central place in the analysis of 
contemporary world, in two senses. Firstly, at an organizational level it highlights the direction of technological 
advance, pointing out the central place of environmental degradation in modern economies. Beck (1992) 
argues that the industrial societies have entered a phase of ‘self-endangerment’, as their environmental 
consequences grow increasingly large and uncontrollable. Secondly, at a social-psychological level, 
environmental hazard is one of the dimensions of risk or uncertainly which are changing people’s outlook on 
the world and on politics. It is a key factor in the anxiety people feel about the future, and the lack of capacity 
of governments to manage it.  

In conclusion, the risk society has made lifestyle, traditional and culture change to the pattern and 
characteristics in the social relationship. Plus, the family pattern and type also has been changed and found 
more family problems and been likely to be higher. Consequently, we can determine the factor of risks in the 
risk society as following: 
1. Lost in social cost: Natural pollution and the deterioration of environment are regarded as the severe 
fundamental problem in long term of the human which can not evaluate lost correctly. 

2. Lost in mental health: The modern technology at the present is significant part to determine the 
human behaviors to make people decrease the basic needs. It is obviously noticed from the lost of 
understanding capacity and circumstance management in humans which resulted from the depending on 
complicated technologies. Furthermore, as the rapid and severe changes of modernity and many risks 
surrounded people, these make people serious, worried, depressed, suspicious and unsecured and led to 
conflicts in family, community, and nations. 

3. Effects on lifestyle, traditional and culture 
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Social risks are following. 

1. End of indigenous knowledge: The new developments will normally rely on the knowledge, 
expertise, and innovative technology from external factors. Therefore, they will change the traditional ways of 
lives i.e., hand-made skill, local wisdom, and old heritage. 

2. Encourage the individualism: the people in individualism would realize on only themselves and 
less think of family, friends, and public. This might change in population and people lifestyle which brings 
about the culture destroys.  

3. Lost in mental health: the modern technology at the present is significant part to determine the 
human behaviors to make people decrease the basic needs. It is obviously noticed from the lost of 
understanding capacity and circumstance management in humans which resulted from the depending on 
complicated technologies. Furthermore, as the rapid and severe changes of modernity and many risks 
surrounded people, these make people serious, worried, depressed, suspicious and unsecured and led to 
conflicts in family, community, and nations. The economic development in the modernity People will turn 
themselves to be slaves of time and lack of freedom in their life. 

4. Social unequally: income distribution, lost opportunity of career. The new economy has required a 
large capital in order to compete in the market system which needs to rely on raising a large amount of 
funding. The people cannot run their own business because they turn themselves to work for the huge 
companies including the foreign companies which run the developing projects. It also may bring a losable in 
the economic power it is compared to a new strategy of colonization from the developed countries. 

5. Social problems: the gap of development will become the source of poverty, crimes, 
extravagance, drugs, human trafficking and other social problems. 
 
Environmental risks are following. 

1. Ecological system and biodiversity loss 
Base on the village researchers of Chieng Khong District, CheingRai province, Thailand, were able divide the 
complex ecological system of Mekong River along the Thai-Laos border into 11 subsystems including river 
rapids, whirlpools, beach, swamp, reef, by the river creek, by the river bank and lake. Each of this ecological 
subsystem is highly complex and be home to important aquatic plants and animals. (Thai Baan Research, 
2004) 

The water level in each season is important for the people who use resources from the river. So the 
normal fluctuation of water in the Mekong River is an essential part of the complex ecological systems of river 
that are essential part of the food chain of the people on both side.  

When the water is low, during the middle of dry season, from late January to early March the 
villagers, particularly the women, children and the elder come to collect Kai which is fresh water algae that 
grow on the rapids and reefs. The women learn to preserve Kai and sell it for generate their income and turn it 
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back home for cooking food. The water fluctuation is not normally now, one day the water raises but, the other 
day the water dry. Because of the dams construction and the rapids blasting on the upper river have caused 
unnatural sudden and severe fluctuations in the river. 

Base on the village researchers of Chieng Khong District, they found that the abnormal fluctuation of 
Mekong have caused fish to stop migration for feeding and spawning. So the people have become very hard 
to catch fish because fish migration pattern has been disrupted. All men of working age were engaged in 
using traditional gear to catch fish in 10 years ago, there were variety of fish. The income from fishing helps 
the people to sustain livelihood of their families. In the past, there were many fisher folk and lots of fish, they 
could earn up to 5,000 Baht per month. It’s not too much, but enough for survival, they were not indebted, so 
it was more comfortable. But now, they are heavily indebted. They have to keep looking for money.  

The number of fish folk has reduced because they can no longer catch enough fish. The number of 
fish has reduced also, not because the number of people has increased, but because the river has changed. 
The other reason is the people fear the wave from the Chinese cargo ships will capsize their boats. (Thai Baan 
Research, 2004) 

2. River bank and change in water way: that is dangerous for local navigations and change the local 
way of life. 

3. Water quality change: A man who lives on the side of Mekong River all his life said, about 10 years 
ago, water from Mekong River was still drinkable, but now, it gets very muddy and itches him when he bath in 
the river. It can cause diarrhea. Water from Mekong used to be medicine, now it has become toxic. (Southeast 
Asia River Network, 2006) 

4. Deforestation and forest degradation: has caused soil erosion and fertility loss that has resulted in 
water shortages and flood. 

5. Natural pollution and the deterioration of environment are regarded as the severe fundamental 
problem in long term of the human which can not evaluate lost correctly. 
 
3. RESEARCH METHODOLOGY 
 The grounded theory is a qualitative research design in which the inquirer generates a general 
explanation or a theory of process, action, or interaction shaped by the view of large number of participants 
(Strauss and Corbin, 1998). Thus, the grounded theory, constructivist approach, will be used to examine the 
present social and environmental risks and vulnerabilities along the river and determine what the social and 
environmental risks and vulnerabilities are impacting people and communities in the Thai-Laos border, how 
the people and communities are confronting and adjusting to the social and environmental risks and 
vulnerabilities.  

The population in this research is the people who live along the river and use resources from the river 
for their livelihood such as farmers, fishermen and communities along the river. To achieve the research 
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objectives, the data collection will be from two sources. Firstly, primary data will be from in-depth interviewing 
and interviewing that both of structural and non-structural interview and observation in both of participant and 
non-participant observation. Secondly, the data collection will be from secondary data that are all related 
published data.  
 The interview and observation guidelines are designed for the respondents who will be the data 
sources which compose of key informants, household leaders, organizations, experts and local politicians. 
The contents of the interview and observation guidelines will involve of the general profile of the respondent, 
the respondent’s perception of himself, his family, or his community that the economic growth and 
development projects affect his living or the community livelihood, perception of changes of community 
including the perception of uncertainly in his life and what the respondent has done to get ready due to the 
changing. 

The study area is in the Thai-Laos border along the Mekong River, Mukdaharn Province, Thailand 
where the channel of the regional development. There is the second friendship bridge that is a part of East-
West Economic corridor (EWEC) project, one of regional development project, to link all countries in the 
region. The duration of research will be one year after submit research proposal. 
 
4. CONCLUSION 
 Since the border of country has become a channel of economic and social development for the 
regional cooperation, on the one hand people at the border have been advantaged from the growth; on the 
other hand, social problems have been also resulted consequently as the negative impacts to the community 
living. It is not only the risks from insecurity and inexperience which harm peoples’ livelihood. But the risk of 
unpredictable future from growing economic development also ruin the natural resources and environment 
including the society, cultures and lifestyle changes in the community. 
  This paper describes a research project in sociology that applies concept of modernity, risk society, 
and risk and vulnerability to analyze the negative impacts of modernity. It examines the hidden damages that 
confront people with social and environmental risks and vulnerabilities. The research project attempt to 
answer the questions: what the social and environmental risks and vulnerabilities are impacting people and 
communities in the Thai-Laos border and how the people and communities confront and adjust to the social 
and environmental risks and vulnerabilities.  

The grounded theory approach will be used in this qualitative research design. The objective of this 
research is to explore the present status of social and environmental risks and vulnerabilities along the river, 
and examine how the people and community confront and adjust to these situations. The analysis will propose 
a concept of risk and vulnerability management and the research has the expected outcomes to provide 
practical guidelines for policies in the border area. 
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The findings will show the social and environmental risks and vulnerabilities impacting people and 
communities in the Thai-Laos Border and how the people and community in the area confront and adapt the 
risks and vulnerabilities. The findings will assist people and local organizations to better understand in the 
situation of social and environmental risks and vulnerabilities. It will be able contribute to the local policy 
makers to use for development projects. 
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Participation Activity Factor of Students in Loei Rajabhat University 
 

Surapong  Punchago1 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study 1) level of participation activity 2) relationship of 
participation activity and personal factors 3) propose suggestion problem and recommendation of 
participation activity of students in Loei Rajabhat University. There was quantitative research. Samples were 
400 of students academic 2009. To be taken by purposive simple random sampling. Research instrument 
was a questionnaire have reliability situations .97. Collected data were analyzed by percentages, mean 
scores standard deviations, chi-square and multiple regression. The findings : Level participation activity were 
low rank follow: activity, planning and evaluation. None relationship as a whole of personal factors. Found 
related significant level.05 on senior students come into force. The suggestion problem were activity and 
information sheet low. Recommendation were students participation activity will continuous, activity by music, 
environment safety, instructor take care and Loei Rajabhat University will set budget for support student. 
 
KEYWORD:  Participation activity, Factor 
 
1. INTRODUCTION 
Education in university are  education network and education assures are decentralization, participation and 
accountability on  a whole child. University have research; instruction, research and public service.Wirun 
Takjalearn [1].  Education Assures was input process output outcome system for Thai Quality Frame (TQF) 
and Loei. Rajabhat University were  input process output outcome system. The students have activity all 
academic year about concept child center. www.lru.go.th. [2] The Framework of National Qualifications 
Framework for Higher Education in Thailand will help to provide appropriate points of comparison in 
academic standards for institutions in their planning and internal quality assurance processes, for evaluators 
involved in external reviews, and for employers, in understanding the skills and capabilities of graduates they 
may employ. Developing these abilities requires use of methods of instruction that take students well beyond 
the acquisition of knowledge and skills and emphasises their use in practical situations on a continuing basis. 
www.mua.go.th.  [3]  This study title participation activity factor of students in Loei Rajabhat University. It 
hoped that for found level of participation activity of students, relationship among of participation activity and 
personal factors and problem and recommendation of participation activity of students in Loei Rajabhat 
University.  The data will be send to stake holder of Loei Rajabhat University for development policy for 
student activity to be achieve in the future. 
_____________________________ 
1Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University 

http://www.lru.go.th./
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news8.php
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2. MATERIAL AND METHODS 
The students in Loei Rajabhat University are the respondents of the study. The data need in the study 

are gathering through the use of a questionnaire. Data gathering are analysis through the use of the following 
statistical  tools: frequency count and percentage, mean score, standard deviation, Chi-square and multiple  
regression. 

Method A  
The population  and sample of this study are students study more than 2 year and student end of 

education academic year 2009.  The population  are  931 students(www.lru.ac.th ; March29, 1010) Sample 
are  400 to be taken by purposive simple random sampling (Boonchom Srisard, 2003) [4]  

Method B  
The questionnaire try out for 30 students have reliability situations .97. Part 1 personal factors of the 

respondents. Part 2 gathering level of participation activity of students. Part 3 suggestion problem and 
recommendation of participation activity of students in Loei Rajabhat University. Likewise, to measure the 
level of participation activity, the researcher set the scale arbitrarily. Boonchom  Srisaard, 2000 : 103[4]. 

Method C  
          There were data gathering procedure; 1) Personal by the researcher who utilize a questionnaire for the 
purpose and  suggestion students 2) Tally and tabulate  the results.  All data in the tables are primarily taking 
from the questionnaire. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Table 1 Summary Mean Rating of  participation activity of students Loei Rajabhat University 

Items X  SD. DR Level 
1.Planning 2.19 0.47 L 2 
2.Activity 2.73 0.53 M 1 
3.Evaluation 2.10 0.39 L 3 
Overall 2.34 0.29 L  

         Table 1 presents the overall mean ratings were ‚low‛ of  participation activity ( X = 2.34). This means 

that ; activity(X = 2.73),planning(X = 2.19) and evaluation(X = 2.10).   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lru.ac.th/
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Table 2 Summary Multiple regression of  participation activity of students and personal factors 

Forecasting B S.E.B Beta t p-values 
Constant 2.486 .172  14.439* .000 

X11 -.015 .113 -.020 -.128 .898 
X12 -.029 .117 -.039 -.250 .803 
X2 .008 .042 .010 .195 .846 
X3 -.081 .041 -.100 -1.969* .050 
X4 -.009 .074 -.006 -.119 .905 
X5 .030 .030 .051 1.012 .312 
X6 -.062 .071 -.044 -.876 .381 
X71 .027 .034 .047 .813 .417 
X72 .011 .043 .015 .263 .793 
X81 -.024 .083 -.040 -.290 .772 
X82 .004 .087 .005 .047 .962 
X83 .003 .085 .005 .035 .972 
X84 -.170 .090 -.191 -1.90 .058 

R= .225                                          R2 = .050                               F = 1.578 

* p  ≤  .05 
              Table 2 presents the overall none relationship among participation activity and personal factors. 
Found related of senior students come into force. 
 
Evaluation of the finding; Level participation activity were low rank follow: activity, planning and evaluation.  
None relationship as a whole of personal factors. Found related significant level.05 on senior students come 
into force. The suggestion problem were activity and information sheet low. Recommendation were students 
participation activity will continuous, activity by music, environment safety, instructor take care and Loei 
Rajabhat University will set budget for support student. 
 
4. CONCLUSIONS 
 The level participation activity factor of  students in Loei Rajabhat University  were low accepted of  
Manoon Jankaew(2008)[5] and Kalaya Yotcamlue(2009)[6]. None relationship as a whole between  personal 
factors and participation activity factor of students in Loei Rajabhat University. Found related significant level 
.05 on senior contract. Problem of participation activity were low of activity, planning and evaluation. None 
factor for activity and information sheet low. Recommendation were continuous of activity, have music in 
activity, environment safety for activity, teacher continuous take care and set budget for support student 
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activity. The researcher will present this research to all university in Thailand by journal and international 
conference. 
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Ideology of the United States Declaration of Independence 
 

Trần Thị Thanh Hòa1 

Giáo viên khoa Ngoại ngữ- 
 

ABSTRACT 
 

Written by Thomas Jefferson in 1776, the United States Declaration of Independence is a famous 
discourse. In this study, an analysis of the United States Declaration of Independence in the light of Critical 
Discourse Analysis in terms of vocabulary and grammar is presented. Based on the findings of the analysis, 
the writer's revolutionary ideology which is hidden within the discourse is revealed. In addition, it is suggested 
that Critical Discourse Analysis can be used as a necessary theoretical basic and analytical tool for analyzing 
and understanding the intricateness of discourse.  
 
KEYWORDS:  The United States Declaration of Independence, CDA, Discourse, SFG, Ideology 
 
1. INTRODUCTION 

Many language learners, including English language ones, usually find authentic discourse difficult 
to comprehend fully. This is because they fail to understand the author's aims and ideas. In other words, they 
are unable to understand the ideology that is hidden within the discourse, and that drives the discourse. 
Critical Discourse Analysis (CDA), with its new perspective, can help the language learners in general and 
English language learners in particular to deal with that problem. To contribute further supporting evidence of 
the persuasive utility of CDA to authentic discourse, as a case study, the United States Declaration of  
Independence was analyzed in the light of CDA. 
 
2. MATERIALS AND METHODS  

Methods :  The author attempts to use both quantitative and qualitative methods. 
The quantitative method used in the form of listing and the quantitative method used in the form of analyzing 
the linguistic features (lexicology and grammar) of the text. 
The analysis was done based on Fairclough’s (2001) guided questions on doing CDA and Halliday’s (1994) 
Systemic - Functional  Grammar  
_____________________________ 
1
Đại học Vinh- Nghệ An Việt Nam 
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2.1.   Defining CDA and Systemic - Functional  Grammar (SFG) 
2.1.1. What is meant by CDA ? 
The term Critical Discourse Analysis (CDA) is used to denote the theory formerly identified as Critical 

Linguistics (CL). In the late 1970s, CL was developed by a group of linguists and literacy theorists at the 
University of East Anglia [6]. CL practionioners such as Trew [9; p.155] aimed at "isolating ideology in 
discourse". 
Since 1990s, CDA has been further developed and broaden. Ruth Wodak, writing in Language, Power and 
Ideology [8] defines CDA as an interdisciplinary approach to language study with a critical point of view. 
According to Fairclough [2], CDA is critical in the sense that it aims to show non-obvious ways in which 
language is involved in  social relations of power and domination, and in ideology. 

2.1.2. Systemic - Functional Grammar (SFG) and CDA 
Systemic ” Functional Grammar  (SFG) is a theory of language centered around the notion of 

language function. SFG was mainly developed by  M.A.K. Halliday in the 1960s. 
SFG starts at social context, and looks at how language both acts upon, and is constrained by, this 

social context. At this point Halliday and CDA theorists agree with each other on the assumption that there is a 
dialectical relationship between society and language. It is apparent that SFG is relevant for doing a CDA and 
that is why most linguistic analysis is based on this grammar model, for example in Fairclough [3],[1]; 
Chouliaraki and Fairclough [4]; Kress [6].  Chouliaraki and Fairclough [4]  note that SFG "has most in common 
with CDA and most to offer CDA." 

2.1.3. Purpose and methodology 
In analyzing the United States Declaration of  Independence, this study has set two aims. The first 

aim is to discover the ideology which is hidden within this discourse, thereby, to serve a better understanding 
of this famous political discourse. The second aim is to suggest that CDA, as a research direction, can be 
used as a necessary theoretical basic and analytical tool for analyzing and understanding the intricateness of 
discourse. The intricateness of discourse mentioned here is that "discourse is invested with ideologies" [1; 
p.8]. 

There have been different ways of doing CDA since defferent linguists may approach this field of 
study differently. Each individual method puts emphasis on dissimilar levels of analysis. Hence, the CDA 
researchers should decide on their own focus of analysis. Norman Fairclough [3]  suggested the analytical 
framework for investigating language in relation to ideology. Therefore, the analysis of the United States 
Declaration of  Independence was based on Fairclough's [3] guided questions  on doing CDA in combination 
with Hallidayan’s SFG. 

Throughout the analysis, the most relevant social and historical factors that contribute to the 
production and interpretation of the discourse were referred to when necessary.  
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
Lexical choice including the classification schemes with negative and positive vocabulary, metaphor, 

and repetition of key words reveal quite interesting aspects of the speech. 
The author has employed all these three linguistic strategies to create the opposite images of the two 

governments: the present government and the new government. 
Similarly, the choice of mental process of the transitivity system has created the contrasting pictures 

of the King and the American people.  
The contrast of the two images and two pictures make  the  hearers have  very strong emotion. 

Therefore, they could feel that there is a call for an actual revolution to ‚dissolve‛ the bad ‚government‛ and to 
establish a new, radical ‚government‛.  
The high frequency of repetition ‛  he has‛( 18 times)  gives rise to a sense of over-abundance. The King 
George III has acted tyrannically not just once or twice, but repeatedly and over a long period. The hearers 
could understand that there is no other choice but to change the bad situation and to seek the ideals through 
military means. Obviously, this strategy is used to justify the Americans’ use of military means to set aside the 
present government and institute a new government. 

Perhaps the most surprising finding from the study is the use of pronoun‛he‛. With the high 
frequency of using the pronoun ‚he‛(18 times)  in the text, Thomas Jefferson concentrates the attention of a 
people on a single enemy ” the King. This could be explained as follows.   

It took 14 months, military mobilization persuasive pamphleteering, and the further abuse of colonial 
rights before all 13 colonies agreed to pursue independence. The Colonies doubted whether they would be 
strong enough to resist the British military. When pronoun ‚he‛ (but not they) used, it can make hearers find 
themselves not to confront too many people. This could persuade the Americans to take up arms in the 
revolution for their independence. 
    Also, in the 18th century, the powerful nations of the world were monarchies and among them Great 
Britain was considered as the most economically and militarily powerful nation. The way of saying of ‚he‛(but 
not you) could pull the British citizens towards the Americans’ side. 

An important finding from the study was the absolute percent of verbal processes in which American 
people appeared in the role of sayer. As the data have shown, up to 39 instances  (or 45.3 %) of material 
having the King and his people in the role of actor. They are the causers of all the ‚repeated injuries‛,  and 
‚usurpations‛ which  American people have to suffer under the rule of the King.  The speaker describes the 
King’s action strongly and the American people’s slightly in order to maintain the diplomatic relationship with 
European nations to get their support and aid, and to justify the Americans’ actual revolutions 
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Table : Summary of Transitivity  
Analysis  Data 

Type of 
Process 

Number of 
citations 

Percentage of 
total citations 

material 57 66.3 % 
relational 17 19.7 % 
verbal 9 10.5 % 
mental 3 3.5 % 
TOTAL 86       (100 %) 

 
4. CONCLUSIONS  
   This study has been an attempt to discover the ideology of the United States Declaration of 
Independence. The particular linguistic strategies employed, were, lexical choice, metaphor, pronoun choice, 

repetition of key words and transitivity. The author has embedded  in the text his indignation. condemnation 
and antagonism to King George III and the present government. He then lends his respect, admiration and 
support to the new and radical government. In the speech, there is a justification for an actual revolution for 
abolishing the present government and establishing the new and radical government. What is embedded 
here is the speaker's revolutionary ideology. 

It is clear that, this ‚discourse is invested with ideologies" [1 ; p.8]. 
It is evident  that Critical Discourse Analysis, as a research direction, can be used as a  necessary 

theoretical basic and analytical tool for analyzing and understanding the intricateness of discourse. 
       Critical language awareness permits the languge learners and language users to think critically and 
to become more active in a democratic society. 
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5. IMPLICATION 
       Critical  Discourse Analysis  plays a powerful role in the pragmatics of educational policy and 
curriculum design. As Cherryhomes (1988, 1999) has noted, all curricula are temporal, contingent, and 
historical; as such, they are limited in their sustainability„what was effective and desirable fifty years ago (or 
twenty, or ten, or even five) is unlikely to be effective and desirable now. By using CDA as a mean of 
periodically revisiting curricular and policy, it becomes possible to reevaluate their effectiveness and make 
judgments about what needs changing, how it might be changed, and what the consequences of change 
might be. As educators making curricular decisions that affect millions of people’access to literacy and 
opportunity, CDA should be indispensable. Particularly when it is used in combination with resources from the 
various social sciences, CDA can be a powerful instrument for social equity from within the construction of 
education policies, not just a powerful instrument for reaction to them.  
        In addition to its function as a policy tool, CDA offers several benefits to the teachers in general and 
to the teachers of English in particular. First, it engages students’ interest. Many students are interested in 
important issues, especially those having cultural or political aspects. Also, CDA is very much concerned with 
those issues. 

Second, CDA helps students become better, more discending readers. It makes broader use of 
context than other approaches and thus invites students to ‘look at the bigger picture’. And it encourages 
students to analyze texts in ways that bring their hidden meanings to the surface. 

Third, it allows teachers to focus on a variety of textual features and show students how they have 
significance for reading comprehension. Concepts like connotation, framing, presupposition, and so on can 
be taught not just as abstract terms but as important features in the interpretation of real-world texts.  
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Positive Subculture of Nonrecidivist Juvenile Offenders in Northeast of Thailand 
 

Rattana Worabundit1 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the positive subculture of nonrecidivist juvenile offenders. The study based on the 
strain theory and subculture theory as the framework. This research is qualitative approach gathering data by 
performing in-depth interview, focus group discussion and observation. The result of the study show that the 
positive subculture of nonrecidivist juvenile offenders has 3 patterns. First, Helping Group is the integration 
that members help each other within the group in friendship or brotherhood way like supporting, consulting, 
leaning, affording or career advising. Second, Heart Group is the integration that aims to provide social help 
or conduct public purpose by volunteer themselves to help social such as being paramedic, civilian 
protection or volunteer in village/ community. The last one is High Group, the integration of professional 
succeed members or whom qualified to work for government or private organization and having stable career. 
KEYWORD: Subculture, Nonrecidivist , Juvenile Offender 
 
1. INTRODUCTION 

This article is a part of Doctoral thesis of department of Sociology, faculty of Humanities and Social 
Science, Khonkaen University. The title of this research is ‚Formula of Subculture of Nonrecidivist Juvenile 
Offender‛. The purpose of this article is to present some parts of thesis content which include Importance of 
Problem, Research Problem, Research Objective, Literature Review, Research Methodology and Primary 
Research Result as are following.  

1.1 Importance of the Problem 
According to Thai laws, when juveniles violate the laws, they must be prosecuted by court via 

Juvenile Justice Process. The government organizations related to the process include Police (Royal Thai 
Police), Prosecutor (Office of the Attorney General), Court (Courts of Justice) and Detention home 
(Department of Juvenile Observation and Protection). After judging that juvenile actual commit an illegal act, 
they need to be sent to attend the Training program managed by Juvenile Training Center, Department of 
Juvenile Observation and Protection, Ministry of Justice. 

 
 
1Ph.D.Student (Sociology) Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
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Juvenile offenders’ life are considered as a social interior because of their experience in any offences 
by family, friend, community, economic development and current social lifestyle change, these absolutely 
have an effect on their way of life. Normally juveniles in the ages between 7 to 18 years old should get close 
attention and care from their family, they should be educated and should have a chance to travel and they 
should have their own aspiration, expectation and freedom in living life. In contrast these juvenile offenders 
have no such that opportunities in their childhood. They have no chance living in house with their family 
instead they are detained at detention home or Juvenile Training Center. They have no relatives, living with 
strangers and they have to struggle to be viable. Meanwhile they are separated from social, be constrained 
and have no chance to express their competencies. They might lose all of chances in their life from this 
benighted action. 

In legal view, juvenile offences do not sort as criminal sentence, and offenders are able to get any 
chances offered by social, government and private that aim to support their education, vocation and skills to 
give them a chance to turn over a new leaf. But in reality, current people in community and social aren’t 
actually giving them any opportunities. As we see in current society that juvenile offenders who are set free 
from detention home or Juvenile Training Center trying to get a job and earn their living usually be aggravated 
by current social such as refuse to employ them because of their offensive backgrounds. Some intend to 
apply for school, but are always ignored because of their offensive profiles. These are completely causing 
something like ‘Scar’ in their life. So they often decide to avoid interaction with other people as they afraid of 
being abandoned if others know their past profiles. These Social Reactions to juvenile offenders are caused 
Labeling in their mind and will directly impact their behaviors. 

Frank Tannenbaum (1938), founder of labeling concept, implied the effect on juvenile offenders 
prosecuted by laws in ‚Crime and Community‛ as following, ‚Prosecuted juveniles will be separated to get 
special treatments, though they didn’t make a mistake much more than other groups. They have to face a new 
and strange surrounding. Separation causes restrain feeling and limit them from new experiences and 
attitudes they should have in this childhood. They’ll perceive that they’re separated and be classified as a 
thief living in gloomy world all their life. They have a though that they cannot return to live in social like before. 
The significant procedures labeling them a ‘criminal’ are accusation, definition, separation and accentuation. 
These can cause the feeling that they’re criminal and lead them to be a real criminal as social expected. 
Separation of juvenile offender drives them to join other separated offender and they’ll together form ‘the 
gang’. The gang always teaches them new undesirable experience and leads them to be professional 
criminal.‛ 

When their lives have changed owing to facing both direct and indirect social pressure from people, 
community and social surroundings, they have to renew their relationship to friend, family and community. 
They have to fight with these pressures from surroundings in order to live their life commonly and peacefully. 
Some cannot endure these pressures, so they decide to return commit an offence. Some get used to be sent 
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to detention home and some become permanent criminals when growing. Some avoid facing their old social 
surroundings by moving away, applying for new schools and immigrate into upcountry. They try to change 
themselves to be accepted by social and to build their new station in life. 

In the same time, there is a group of juvenile offenders who can return to live in their old social with 
no problems. They can apply their behavior to correspond with family and community. They make a living 
within family, community and social like other people. Some have got honest careers in community and some 
further study in any degrees. Moreover as the follow up of set-free juvenile offenders by Department of 
Juvenile Observation and Protection, Ministry of Justice founds that there is an important juvenile group that 
integrate together to conduct public purpose such as volunteer to educate juveniles in community, help junior 
and member within the group or run public activities as requests. (Department of Juvenile Observation and 
Protection, 2006) 

According to literature review related to juvenile offenders who return to live in social and 
nonrecidivist found that there is quite small number of research in this area. Most of studies are about to 
observe juvenile offenders being trained in Juvenile Training Center or observe short-term follow up. For 
example, the study of Follow-up and evaluation of juvenile offender after leaving Juvenile Training Center of 
Department of Juvenile Observation and Protection in 2004, collecting data from juvenile offender who is set 
free during January to December 2004. The study found that most of them return to live with family and expect 
to carry on studying and get a job. The respondents whom working mostly works for 1 to 6 months and often 
are a general employee earning around 150 to 199 Baht per day. The factors that convince them to return to 
commit an offence are from their family and mislead mass communication. 

While intensive study about formulating cultures procedure of these juveniles after being set free 
from juvenile Training Center and return to live in community has never been studied according to research’s 
search. Moreover the researches about subculture of juvenile offenders in the past always study about 
negative subculture. So there is a gap of knowledge that can explain the phenomenal of nonrecidivist juvenile 
offenders who integrated together in order to conduct public purpose in community and social. This is called 
positive juvenile offenders. According to the background and rationale, researcher intends to study about 
cultures of juvenile offenders who able to return to be an excellent one in social after being set free. They are 
who can deal with social pressures, affronts and separation. They can adjust themselves and resist living their 
life in that situation. Meanwhile they have to face changes in relationship with family, friend, community and 
social. Moreover they can gather together to devote themselves to community and social. The result of this 
study is expected to get knowledge that can define social phenomena in view of culture of nonrecidivist 
juvenile offenders. This can lead government or private organization, community and social to understand 
their difficulty and sympathize with them to give them a chance living in social and to reduce social 
nonequivalence. In the same time this is an opportunity to create peace in overall society. Because if there’s 
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nobody cares about this issue, there will be a significant opportunity that these juvenile offenders return to 
commit an offence in community and social again either. 

1.2 Research Problem 
What is the pattern of Positive Subculture of nonrecidivist Juvenile Offenders? 
1.3 Research Objective 
To study pattern of Positive Subculture of nonrecidivist Juvenile Offenders 
1.4 Literature Review 

        1.4.1 Strain Theory by Robert K. Merton 
  Social Pressure Theory by Robert K. Merton calls upon Social Structure to describe the 
cause that lower class people of social has higher rate in committing an offence than high or middle class 
citizen. This is because of their lacks of opportunity to achieve social expectation or to earn living via Cultural 
Process, while high or middle class people have more chance than them. Meanwhile social is always concern 
on social destinations than ways and means to reach them. That makes lower class people have more 
pressure to achieve self-actualization and social expectation than other group. So they have to adjust 
themselves to relieve their distress. Robert K. Merton has summarized the pattern of individual adaptation as 
below. 
  Pattern 1 Adaptation : Social follower or Social dependent, they have the same destination 
and achieving means as social expects. This type is the most desirable group of social. 
  Pattern 2 Adaptation: Social acceptance, they accept social destination, yet due to their 
means to achieve is restrict. So they have to struggle finding other ways to achieve social expectation. If they 
employ illegal ways, they’re eventually considered as offenders or deviate people. 
  Pattern 3 Adaptation: Social ignorance, they discard or leverage social expectation. 
Meanwhile they persist on ways of living accepted by social. This group prefer stability and isn’t a risk taker. 
Researcher refers Type 3 Adaptation as a framework to define Social Pressure Condition influencing former 
juvenile offenders in order to reflect the impact they’ve faced after being punished. After returning to live their 
life in social, they are still labeled and pressured directly and indirectly by social. They are unacceptable, 
rejected and separated out of social. Although they faced huge pressure from everywhere, yet some of them 
still endure social pressure around them. They’re able to renew themselves to be accepted by social. They 
leave or lower social expectation while insist on truthful living to be accepted. It’s called Ritualism- Individual 
adaptation that ignore former culture prospect but in the same time let themselves live without violating laws. 
  Pattern 4 Adaptation: Social Escape, they discard both social expectation and accepted 
ways of living. They both have no destination and ways of living accepted by social. They are criminal, 
homeless, drug addict, alcoholic and mentally disordered person. 
  Pattern 5 Adaptation: Social Destructive, they disagree and anti current social expectation 
and ways of living. So they try to set up new structure or value and exploit their own ways of living to achieve 
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their purpose. This happens because former social’s ways of living cannot support them to be successful. So 
they can be a revolutionist separating themselves and living in gang which dedicated their new shared value 
and ways of living as own distinct culture.  
        1.4.2 Subculture Theory by Albert K. Cohen and Colleagues 
 Subculture Theory is developed from Strain Theory by Robert K. Merton. After Merton has published 
his Social Pressure Theory, there are many academicians have brought his theory to prove and study. One in 
those academicians is Albert K. Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson whom their theory has been 
accepted afterward. 
Shoemaker, 1990 has researched about ‚Delinquent Boys: The Culture of he Gang‛. Albert K. Cohen and 
colleagues have utilized hypothesis of Social Pressure Theory that focuses on pressure occurring in some 
classes of social. And that pressure forces them to response by becoming criminals. He focuses on ‚social 
value‛ and way of life. People in different social class also have different value and lifestyle. Juvenile from 
lower class family, which Cohen calls Working Class, will be fostered and treated by instinct. They are often 
quite aggressive, have value which only responses short-term need and never concern on following result. 
They can do anything in order to achieve their goals. Meanwhile juveniles from middle class will be fostered 
and treated by different value. 
         1.4.3 Subculture Theory by Richard A. Cloward & Lloyd E. Ohlin 
 Richard A. Cloward & Lloyd E. Ohlin has presented Subculture Theory of juvenile gangster 
developed from Merton’s Strain Theory just like Subculture Theory by Albert K. Cohen and Colleagues. They 
focus on adaptation of juveniles to social pressure caused by social structure that obstructs them to achieve 
their social actualization. They have published their subculture theory in two books; Illegimate Means, Anomie, 
and Deviant Behavior and Delinquency and Opportunity. They agree with Merton’s theory in his main content 
which is said that nowadays social focus too much on wealthy so it causes huge pressure to individual 
especially to lower class people who cannot achieve that expectation. By the way both Cloward and Ohlin 
also have different opinion to Merton that every single lower class people do not absolutely have a chance to 
achieve actualization illegally. Each community has a different chance to achieve actualization illegally. Some 
communities of lower class people have many illegal formats and processes which is easily learned and 
transferred to residents. Yet in some communities don’t have a chance to learn and be transferred illegal 
formats and processes like that. Both of them believe that committing an offence is not only caused by gap in 
the law but also related to offenders’ states of learning to behave against the laws. It’s clear that gap in the 
law can be blocked up by the same way as a legal one. (The objective of this paper is to describe how the 
gap in the law of former juvenile offenders be blocked up) They have classified three type of format or 
subculture of committing an offence as following.  
 1) Criminology Subculture is the culture of juveniles gathering together as a gangster to commit 
crimes. The reason they do is to achieve social expectation- better socioeconomic status. They mostly steal, 
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theft, rob, snatch and run away. This juvenile gang are often from community that surrounded by criminals. So 
it can be an example for juveniles to learn and imitate. 
 2) Conflict Subculture is the culture that expresses conflict. Confliction is expressed by fighting 
between juveniles gangs. Social status is obtained by being strong, aggressive and highly-skilled fighting. 
These juveniles are always from lower class community of social and they cannot learn how to earn their living 
illegally. Because there’re no adults in community to be their prototype, so they consider adult as a weakness. 
Finally they join together and have a shared value about being aggressive and brave in fighting with other 
juvenile gangs. 
 3) Retreatist Subculture is the subculture of drug-addicted juvenile group. Members of this juvenile 
group aren’t going to accept social expectation that expect them to raise their socioeconomic status. Richard 
Cloward has defined the characteristic of juveniles in Retreatist Subculture as Double Failures because they 
fail to success both legally and illegally. They aren’t educated, cannot earn their living illegally and have not 
ability in fighting. They often avoid and discard social to create new culture that they consider as a new world. 
Social status within the gang is accepted by drug addict or alcoholic. 
 Richard Cloward and colleagues’ Subculture Theory indicates that individual has differential 
opportunities to commit an offence. Limited opportunities can drive ones violating the laws. Because everyone 
has differential opportunities to achieve self-actualization legally, so their surroundings are terribly important. 
There are two patterns of subcultures supporting committing an offence.  
 1.) Lower class slum which is community that’s full of criminals. Criminals are living in there as 
residents. They are used to criminals and consider violating the laws as a common thing. For example they 
think drug addict is common, while they have no chance to meet well doers who live legally and happily. 
When they live closely to poor surrounding, they have much more chance to commit an offence. 
 2.) Unstable area which is not developed. So residents have no chance to face outer surroundings. 
They are familiar living without good culture. They haven’t got clear values and right ways of living to be a 
regulation for them to comply with. In such area juveniles absolutely cannot achieve social expectation 
because there’s no unique prototype. It can be said that their opportunities are limited. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 

This study is Qualitative Research that researchers focus on data collecting method via qualitative 
research format; secondary data analysis, participant observation, nonparticipant observation and focus 
group discussion. Researcher has planned research design as following. 

2.1 Unit of analysis  
Researchers utilize nonrecidivist juvenile offender group to be analyzed. 
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2.2 Scopes of Research  
Researchers select area by specification method. We have picked 4th boundary Juvenile Training 

Center of Khonkaen province to be area in which we are going to study. This center admits juvenile offenders 
from 9 provinces in north eastern of Thailand including Khonkaen, Udonthani, Mahasarakham, Kalasin, Roi-
ed, Sakolnakhon, Nongkhai, Nongbualumphu and Loei to attend training courses. Nowadays here is the 
organization that is responsible for juvenile offenders most in north eastern area. So it’s suitable to be 
research samples of this study. 

2.3 Research population and samples  
Researchers have picked 30 samples from juvenile offenders who have passed Training course by 

Juvenile Training Center of 4th boundary Khonkaen and been set free at least 5 years. Whoever after being 
back to live in social, they don’t return to commit an offence again. Moreover these former juvenile offenders 
also expose themselves to social and are accepted by family and community. 

2.4 Data Accessibility 
According to the study which is directly related to former juvenile offenders, it’s really sensitive to 

them, their family and community. Data accessibility must be delicate in order to protect respondents from 
research’s impact. First, researchers picked target samples that disclose and are acceptable from family and 
community. Researchers employ both formal and informal data accessibility and data gathering to get most 
extensive data. All means of data collection will be integrally operated. Data accessibility starts by examining 
primary data from 4th area Juvenile Training Center, then communicating with target samples, meeting and 
making an agreement of attending this research. 

2.5 Data Analysis 
Data analysis is the most important process in research methodology. It delivers conclusion and 

concept via interpreting data many times. Data analysis has begun since data collection. In this study, 
researchers have analyzed data during data gathering via continual data analysis methods; (1) Exploit related 
theories as a framework for data analysis during data gathering period and also apply theories to fit the occur 
phenomena. While gathering data, researchers exploit concept to formulate hypothesis in order to design the 
following data collection, then researchers do temporary conclusion of data analysis. Eventually, in last 
conclusion of data analysis stage, Researchers will bring primary concept to compare with gathered data and 
consider whether data is consistent to concept or get a new concept differentiating from an initial one that can 
be a first found concept. This study exploits Social Pressure Theory and Subculture Theory. (2) Bring 
gathered data to test data credibility, completeness and quality to make sure that it’s qualified to data analysis 
process. (3) Record and make data index, filled with opinion, conclusion and interpretation related to concept 
after completely record. (4) Make temporary conclusion expected to relate with data to show needed and 
unneeded data for further conclusion (5) Make conclusion by using relationship skill together with concept 
using to analyze phenomena. Then prove conclusion and make a report. 
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2.6 Credibility of sources and information 
In this study researchers operate 2 type of research credibility proof; Credibility and Triangulation as 

following. 
  2.6.1 Credibility Research credibility need to be proved in order to get qualitative data. Data 
credibility is proved from the time that researchers access data, Neutral role, close observation and proof of 
other related people. 
  2.6.2 Triangulation It proved that whether the amount of data is enough to answer research 
problem. If there’s an error, it has to be proved to discover actual data by Triangulation method. (Denzin, 
1970) Researchers conduct creditability proof as following. 
          2.6.2.1 Data Triangulation, It’s proved that whether the obtained data is correct by checking 
data source- different time line, place and related individual. 
                        2.6.2.2 Methodological Triangulation, researcher often exploits many processes to gather 
data, for instance researcher exploits observation together with Interview and document review.  
                        2.6.2.3 Research Presentation Researchers present this study in Descriptive Analysis. 
 
3. PRIMARY RESULTS AND DISCUSSION 

According to data gathered by performing Depth Interview, Focus Group Discussion and 
Observation on the juvenile offenders who used to violate the laws and already attended the Training program 
by Juvenile Training Center as the court judgment. The 10 groups of respondent are needed to be set free at 
least 5 years and never return to break the laws again. Researchers conduct the content data analysis during 
June 2010 to November 2010. 

Primary research results found that there’re 3 patterns of positive subculture of nonrecidivist juvenile 
offenders.  

Pattern 1 : The integration that members help each other within the group in friendship or 
brotherhood way like supporting, consulting, leaning, affording or career advising. Researchers name them 
‚Helping Group‛. 

Pattern 2 : The integration that aims to provide social help or conduct public purpose by volunteer 
themselves to help social such as being paramedic, civilian protection or volunteer in village/ community. It’s 
named ‚Heart Group‛. 

Pattern 3 : The integration of professional succeed members or whom qualified to work for 
government or private organization and having stable career. It’s named ‚High Group‛. 

According to these 3 formulas of subculture of nonrecidivist juvenile offender, process of formulating 
subculture is the thing that can both change juveniles’ thought and behavior. After juvenile offenders are set 
free from Juvenile Training Center, they have to be back and live in their own family and community. They 
have to face Social pressure over again. The pressure can be more or less intensive depending on each 
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family, community and social context. If juvenile offender lives in family or community that supports them to 
renew oneself to be a good one, forgives them, no aggravate, so they will face less social pressure. If juvenile 
offender returns to family or community that has different characteristic, they will definitely face more 
pressure. Social pressure is really has an effect on subculture formulating process of these juvenile offenders. 
 
4. CONCLUSIONS 

According to primary research result found that the integration of former juvenile offender are not 
always negative. The positive integration to devote oneself in helping each other and social is guaranteed that 
former juvenile offenders can renew themselves to be a good citizen and devote themselves to community 
and social. Moreover research result also indicates the difference of integration’s form of former juvenile 
offenders which at first focus on negative subculture of former juvenile offenders’ group such as violating the 
laws, troubling community and social. Consequently this research result can reveal new attitudes to these 
juveniles which can help social perceives their value, no aggravate and give them more chances.  
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การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดแูลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
Empowerment on Family Caregivers for Quality of Life Development in People Living with HIV/AIDS. 

 
ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์  โชคสวสัดิ์ภิญโญ1 

Asst.Prof. Kittiyaporn Choksawadphinyo 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจและศึกษารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์ ท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ด้วยวิธีอาสาสมคัร จ านวน 109 คน จ าแนกเป็น ผู้ดแูลในครอบครัวจ านวน 70 คน  (ร้อยละ 64.2 ) กลุม่ตวัอย่าง
ที่เป็นผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์ 39 คน (ร้อยละ 35.8 ) ผลการวิจยั พบว่าผู้ดแูลในครอบครัวมีภาวะพร่องพลงัอ านาจ 
ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม  ในระยะปฏิบตัิการแก้ไขปัญหา  ท าการ สง่เสริมความรู้และ
ทกัษะการดแูลผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และการรณรงค์ให้
ชุมชนมีความเข้าใจผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์   เมื่อประเมินผล   พบว่า พลงัอ านาจของผู้ดแูลเกิด พลงัความรู้   พลงั
ความเข้าใจ  พลงัใจ  พลงัเศรษฐกิจ และพลงัสนบัสนนุ    ผลการประเมินคณุภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ด้าน
วตัถวุิสยั พบวา่  ทกุรายมีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อน  มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพที่เหมาะสม  โดยมีผู้ดแูลใน
ครอบครัวให้การสนบัสนนุ   สว่นคณุภาพชีวิตด้านจิตวิสยั พบวา่ ผู้ติดเชือ้  เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจกบัความ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน รู้สึกว่าชีวิตตนเองมีคุณค่า  ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน  ท าให้รู้สึกพอใจในตนเอง  
ยอมรับการอยูก่บัความเป็นจริง 

ABSTRACT 
 

This participatory action research utilized a 4 step empowerment processes conducted in three 
stages. Study participants, comprising 109 family caregivers, 70(64.2%) other cases and 39(35.8%) people 
living with HIV/AIDS (PLWHA), were selected from volunteer method. The first stage study results suggested 
that family caregivers considered themselves to lack power in the areas of physical, psychological, spiritual, 
economic and social health. In the second stage, they were empowered through knowledge acquisition and 
cultivation of economic self-sufficiency in their daily lives. In addition, a campaign was conducted in this stage 
to establish community empathy for PLWHA. Third stage data suggests that family caregivers experienced an 
enhanced sense of empowerment with regard to knowledge, understanding, spiritual matters, support and 
unity. The outcomes associated with social support of family caregivers, representing the quality of life of 
PLWHA, were partitioned into objective and subjective indicators. Objective indicators included health and 
appropriate levels of self-care, while subjective indicators included higher self-esteem and an enhanced 
sense of acceptance from family and community. Associated with the adoption of the concept of economic  
_______________________ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
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self-sufficiency in their daily lives, PLWHA reported that they enjoyed enhanced satisfaction and were better 
able to accept the reality of their condition. 
KEYWORDS: Empowerment ,  Family caregivers,  Quality of life of People living with HIV/AIDS 
 
1. บทน า 

โรคเอดสเ์ป็นโรคติดตอ่ที่เกิดจากการติดเชือ้ไวรัสเอชไอวี  ซึง่สง่ผลกระทบทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจและสงัคม  เมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ   สมาชิกในครอบครัวจะเป็นผู้ รับภาระในการดูแล (บ าเพ็ญจิต และ วาสินี, 
2544)  ด้วยสนบัสนนุด้านการเงิน อาหาร ที่อยูอ่าศยั การดแูลสขุภาพ ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ครอบครัวมีบทบาทส าคญัตอ่การดแูล
ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์  ในขณะที่ครอบครัวผู้ ดูแลส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอ ขาด
ความรู้ความเข้าใจและความมัน่ใจเก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยเอดส์ที่บ้าน ขาดการสนบัสนุนจากชุมชนและสงัคม มีความ
ท้อแท้และเหน่ือยหนา่ยตอ่การดแูลผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ (บ าเพ็ญจิต และ วาสินี, 2544)  สภาพปัญหาดงักลา่วท า
ให้ผู้ดแูลในครอบครัวสญูเสียพลงัอ านาจในการดแูลผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์    ซึ่งเป็นการบัน่ทอนคุณภาพชีวิต ทัง้
บคุคลในครอบครัวและผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์     
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นแนวคิดที่เช่ือวา่บคุคลมีความสามารถ ในการจดัการแก้ไขปัญหาตา่งๆด้วยตนเอง 
โดยมีกระบวนการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นขัน้ตอนต่างๆประกอบด้วยการสร้างสัมพนัธภาพ การเรียนรู้ปัญหา  
การหาวิธีแก้ไขปัญหา  การปฏิบตัิเพื่อแก้ไขปัญหา และการประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา วิธีการดงักลา่วจะช่วย
พฒันาศกัยภาพของบคุคล  ช่วยให้บคุคลตระหนกัในความสามารถของตน เกิดความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเอง (กิตติยาภรณ์
,2005)  การศกึษาครัง้นีจ้ึงน าแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจมาใช้ในการสง่เสริมศกัยภาพของผู้ดแูลในครอบครัว  โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจของผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วย
เอดส์    และศึกษารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์      ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารสง่เสริมให้ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์  มีคณุภาพชีวิตที่ดีตอ่ไป 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  (PAR: Participatory Action Research ) 
ท าการศึกษาในระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2552 ในพืน้ที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากผู้ดูแลในครอบครัวและผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลอ าเภอกุมภวาปี โดยสุ่ม
ตวัอย่างแบบอาสาสมคัร  ซึ่งกลุม่ตวัอย่างได้รับการพิทกัษ์สิทธ์ิตามหลกัจริยธรรมการวิจยั ส าหรับเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมลู ได้แก่ (1) แบบสมัภาษณ์เพื่อวิเคราะห์พลงัอ านาจของผู้ดแูลในระยะก่อนด าเนินการวิจยัและหลงัด าเนินการวิจยั 
และ(2) แบบสนทนากลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิ จัยด้วยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และท าการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangular 
methods) โดยการใช้แหลง่ข้อมลู วิธีการ และช่วงเวลาที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic)  และท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
analysis)  
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ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูแบง่ออกเป็น 3 ระยะดงันี ้ 

 ระยะที่หน่ึง (ระยะวางแผน :Planning)  มีการน าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจมาใช้ในการสร้าง
สมัพนัธภาพและความผกูพนั (Building bonding) เพื่อพฒันาความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ  ความเช่ือถือ  และมีการเรียนรู้
ปัญหาร่วมกนัระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งและผู้วิจยั(Problem learning )เพื่อวิเคราะห์พลงัอ านาจของผู้ดแูล ด้าน สภาพปัญหา  
ความต้องการ และคณุภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตแบบไม่มีสว่น
ร่วม ระยะที่สอง (ระยะปฏิบัติการและสะท้อนผลการด าเนินงาน: Action and Reflection) ในระยะนีเ้ป็นการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจเพื่อแก้ไขปัญหา (Problem solving) โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ปฏิบตัิการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่
ก าหนดร่วมกนั  สว่นผู้วิจยัมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)  ต่อการด าเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ   และ
ประเมินศกัยภาพ และความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้สะท้อนอปุสรรคในการด าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหมต่อ่ไป  
   ระยะที่สาม ( ระยะประเมินผลการเสริมสร้างพลังอ านาจ: Problem Evaluation) ในระยะนีก้ลุม่ตวัอย่าง
ผู้ดแูลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจและผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์ ท าการประเมินผลด้วยตนเอง 
ร่วมกบัผู้วิจยัถึงผลการปฏิบตัิการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์  ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสนทนากลุม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจผู้ดแูลในครอบครัวตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์   
 
3. ผลการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีม้ีกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 109 คน จ าแนกเป็น ผู้ดแูลในครอบครัวจ านวน 70 คน (ร้อยละ 64.2 ) 
จ าแนกตามเพศ เป็นหญิง 43 คน (ร้อยละ  61.4 ) และชาย 27 คน ( ร้อยละ 38.6 )  และกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นผู้ติดเชือ้เอชไอ
วี/ผู้ ป่วยเอดส์ จ าแนกเป็นผู้ติดเชือ้เอชไอวี 31 คน (ร้อยละ 28.4) และผู้ ป่วยเอดส์ 8 คน     (ร้อยละ 7.4 )  ) มีอายตุ ่าสดุ 17 
ปี และสงูสดุ 44 ปี เฉลีย่34.05 ปีสว่นใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป  

ระยะก่อนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์พลังอ านาจของผู้ ดูแลในครอบครัว ในระยะก่อนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา พบว่าผู้ ดูแลใน

ครอบครัวมีภาวะพร่องพลงัอ านาจในด้านตา่งๆดงันี ้
 

1. ภาวะพร่องพลังอ านาจด้าน 
สุขภาพกาย กลา่วคือ ผู้ดแูลมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู บาง

รายมีข้อจ ากดัด้านสขุภาพในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆเพื่อช่วยเหลอืดแูลผู้ ป่วย เช่น ออ่นเพลยีง่าย ท างานหนกัไมไ่ด้ และมี
อาการหลงลมื เนื่องจากเป็นผู้สงูอาย ุ 

2. ภาวะพร่องพลังอ านาจด้าน 
สุขภาพจิต  ปัญหาที่พบได้แก่ ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการสญูเสีย กลวั บตุร/ภรรยา/สามี/น้อง ที่เป็นผู้ติดเชือ้

เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์เสียชีวิต   และ รู้สึกขาดความมั่นใจในการดูแลหากมีอาการเจ็บป่วย ไม่รู้จะให้การดูแลอย่างไร 
นอกจากนีย้งัมีความวิตกกงัวลกลวัวา่ตนเองจะเสยีชีวิตก่อนผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ 
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3. ภาวะพร่องพลังอ านาจด้าน 
เศรษฐกิจ พบว่าเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีรายได้

ประจ า สว่นใหญ่ประกอบอาชีพท านา และรับจ้าง  
4. ภาวะพร่องพลังอ านาจด้าน 

สังคม  ผู้ดแูลสว่นใหญ่เห็นวา่ ปัจจบุนั ชมุชนให้การยอมรับผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์มากขึน้  ไม่แสดงความ
รังเกียจมากเหมือนแตก่่อน  แตใ่นความรู้สกึของผู้ดแูล ยงัรู้สกึระแวงวา่ ถึงอยา่งไร ลกึๆในใจคนอื่นก็รังเกียจอยูแ่ล้ว   

 
ระยะการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา  
  ในระยะนีเ้ป็นระยะของการแก้ไขปัญหา  ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพผู้ติดเชือ้    
เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ จัดให้มีคู่มือการดูแลสขุภาพผู้ติดเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ฉบบัพกพา และส่งเสริมการด ารงชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเลีย้งปลาในบอ่ซีเมนต์ และปลกูผกัปลอดสารพิษ รวมถึงการสร้างเสริมความเข้าใจ
ในชมุชนด้วยการให้ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ 
 ระยะประเมินผล  
      เป็นระยะที่ด าเนินการประเมินผลการแก้ไขปัญหา และประเมินคณุภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์   
ผลการศกึษาเป็นดงันี ้

(1) พลังอ านาจผู้ดูแล     
จากการเสริมสร้างพลงัอ านาจผู้ดแูลในครอบครัว พบว่า ผู้ดแูลได้รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจและเกิดเป็นพลงั

อ านาจดงันี ้
 

(1.1)  พลังความรู้  
เป็นการเสริมสร้างพลงัจากการให้ความรู้ ประกอบด้วย การบรรยาย  การอภิปรายกลุม่  การถามตอบ  การให้คู่มือ

ศกึษาด้วยตนเอง และการให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ (Telephone counseling) 
(1.2) พลังความเข้าใจ  เป็นการเสริมสร้างพลงัอ านาจ เพื่อให้ผู้ดแูลและผู้ติดเชือ้ 
เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน ( Support group)  การจัด

กิจกรรมกลุม่ช่วยเหลอืตนเอง (Self  help group)  
(1.3) พลังใจ  เป็นผลที่เกิดจาก 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ ด้วยการให้การสนบัสนนุ 
ด้านข้อมลู และให้แรงเสริมเชิงบวก และการสนบัสนนุด้านอารมณ์ด้วยการพดูคยุให้ก าลงัใจ  
(1.4) พลังเศรษฐกิจ เป็นการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ในด้านการสนบัสนนุให้เกิดอาชีพเสริม ท าให้มีความเป็นอยูด่ีขึน้  
(1.5) พลังสนับสนุน  เป็นผลของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจยั ท าให้มีเพื่อน

ใหม ่ท าให้มีคนท่ีเข้าใจ รู้สกึถึงความเป็นคนหวัอกเดียวกนั ได้รับความเข้าใจจากเพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่ด้วยกนั   

(1.6) พลังสามัคคี  เป็นผลจากการเสริมสร้างพลงัอ านาจที่ก่อให้เกิดความเข้าใจกนัระหวา่งผู้ดแูลและผู้ติดเชือ้เอชไอ
วี/ผู้ ป่วยเอดส์ ซึ่งมีแหลง่ที่อยู่อาศยัคนละพืน้ที่ แต่มีความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียวกนัในการท ากิจกรรมร่วมกนั จึงเกิดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน  
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(2) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์      
ผลการประเมินคณุภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ภายหลงัให้การสริมสร้างพลงัอ านาจผู้ดแูลในครอบครัว โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Meeberg (1993)  ด้านวัตถุวิสัย  (Objective indicators) และด้านจิตวิสัย  (subjective indicators) 
ผลการศกึษาเป็นดงันี ้
            จากการประเมินคุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสัย พบวา่   ผู้ติดเชือ้เอชไอวี  ทกุรายมีสขุภาพแข็งแรง ในขณะที่ผู้ ป่วย
เอดส์ทกุรายไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนและไมม่ีอาการเจ็บป่วย  ทัง้สองกลุม่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสม  ทัง้นีโ้ดย
มีผู้ดแูลในครอบครัวให้การสนบัสนนุดแูล เช่น การเตรียมอาหารที่สกุสะอาดให้รับประทาน  การจดัยาให้รับประทานตรง
เวลา หรือเตือนเร่ืองเวลาในการรับประทานยา   การแนะน าให้พกัผ่อนมากๆ ไม่ให้นอนดึกจนเกินไป เพื่อจะได้มีสขุภาพ
แข็งแรง     ผลการประเมินด้านจิตวิสัย พบว่า ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจกบัความเป็นอยู่ในปัจจุบนั  
การท างานท าให้รู้สกึวา่ชีวิตตนเองมีคณุคา่  รู้สกึได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชมุชน  รู้สกึมัน่ใจในตนเองในด้านการ
ด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้รู้สึกพอใจในตนเอง  ไม่ท าอะไรเกินตวั ยอมรับการอยู่กับความเป็นจริง 
พอใจในสิง่ที่มีและหาได้   

(3) รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์          

ผลการศกึษาพบวา่รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจที่สนบัสนนุการสง่เสริมคณุภาพชีวิตมีดงันี  ้
(3.1)  การสร้างความผูกพัน   เป็นระยะแรกของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
ด้วยการแสดงความเป็นกนัเอง การติดตามเยี่ยมเยือน การให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ทัง้โดยการไปพบโดยตรง 

และทัง้ทางโทรศพัท์ การจดักิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้างสมัพนัธภาพ   
(3.2)  การให้แรงสนับสนุนทางสังคม  เป็นการให้การสนบัสนนุทัง้ด้านก าลงัใจได้แก่ การพดูคยุให้ก าลงัใจ    

การสนบัสนนุด้านสิง่ของ เช่น การสง่เสริมเลีย้งปลาในบอ่ซีเมนต์   
(3.3)  การพัฒนาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสร้างกลุม่เครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกนัระหว่าง

ผู้ ดูแลในครอบครัวและผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์  การสร้างเสริมความเข้าใจต่อชุมชน และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องคือเกษตรอ าเภอ  ในการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และหน่วยงาน
สาธารณสขุ ท่ีให้การสง่เสริมสขุภาพ 

(3.4)  การมีส่วนร่วม  เป็นการสร้างเสริมการมีสว่นร่วมระหว่างผู้ดแูลในครอบครัวและผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วย
เอดส์  ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกนั รวมถึงประเมินผลการจดัการปัญหาต่างๆ  ท าให้เกิดความ
เข้าใจ ซึง่กนัและกนั  อนัน ามาซึง่ความเห็นอกเห็นใจ และความเอือ้อาทรตอ่กนั 
 
4. อภปิรายผลการวิจัย 

การน ากระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพผู้ดแูลเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิต
ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ประกอบด้วย ระยะน าเข้าสู่การเสริมสร้างพลงัอ านาจ ระยะการเรียนรู้ปัญหา  ระยะแก้ไข
ปัญหา และระยะการประเมินผล ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ ท าให้กลุม่ตวัอยา่งเกิดพลงัอ านาจด้วย
การพฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ   ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของก๊ิบสนั (Gibson,1991) กลา่วว่า การเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ อนัจะช่วยให้บคุคลสามารถส ารวจถึงศกัยภาพของตน  สามารถเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหา
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ได้ด้วยตนเอง  อันน ามาซึ่งการตระหนกัในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความมั่นใจในตนเอง (Self ”
confident) และความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเอง(Self-esteem) 
จากการแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมสร้างพลงัอ านาจผู้ดแูลในครอบครัว พบว่า ผู้ดแูลได้รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจและ
เกิดเป็นพลงัดงันี ้

1. พลังความรู้ ท าให้ผู้ดแูลมีความรู้ความเข้าใจในการดแูลผู้ติดเชือ้เอดส์ สอดคล้องกบั  ฮ็อค (Hawks,1992) 
กลา่ววา่พลงัความรู้จะช่วยให้บคุคลเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  และยงัเกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารท่ีน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะ
ตา่งๆได้ดีขึน้   

2. พลังความเข้าใจ  ท าให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนั สอดคล้องกบัรายงานของก๊ิบสนั(Gibson,1991) ที่ระบุ
ว่า กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ท าให้ผู้ รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจตระหนักต่อปัญหา  ความต้องการ และมี
ทศันคติ ท่ีเหมาะสมตอ่การเผชิญปัญหา กระบวนการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจท าให้ผู้ รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจมี
ปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอื่นๆภายในกลุ่ม  ท าให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์คนที่มีปัญหาคล้ายกันและน ามาซึ่งความรู้สึก
เข้าใจ   

3. พลังใจ  ท าให้ผู้ดแูลรับรู้ถึงความปรารถนาดี  และเกิดเป็นก าลงัใจในการปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ  สอดคล้องกบั
แนวคิดของฟลนิและคณะ (Flynn et.al.,2000) ระบวุา่การได้รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจจะท าให้บคุคลเกิดอตัมโนทศัน์
ในทางบวกตอ่ตนเอง  ท าให้บคุคลรู้สกึพงึพอใจในการท าหน้าที่ตา่งๆ  เกิดความรู้สกึตระหนกัในความสามารถของตนเอง 
(Self efficacy) มีความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสูก่ารพฒันาความรู้สกึที่มีความหวงั และท า
ให้คณุภาพชีวิตดีขึน้  

4. พลังเศรษฐกิจ การมีพลงัด้านเศรษฐกิจท าให้สามารถมีอ านาจในการใช้จ่ายตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของครอบครัว ก่อให้เกิดความรู้สกึภาคภมูิใจ สอดคล้องกบัการศึกษาของกิตติยาภรณ์  โชคสวสัดิ์ภิญโญ (2005) 
พบวา่พลงัทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัที่ท าให้ผู้ติดเชือ้/ผู้ ป่วยเอดส์มีคณุภาพชีวิตบคุคลดีขึน้ เพราะท าให้รับรู้ถึงความสามารถ
ในการพึง่พาตนเอง ไมรู้่สกึเป็นภาระ   

5. พลังสนับสนุนทางสังคม  ท าให้ได้รับความเข้าใจจากเพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่ สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงสนบัสนนุทางสงัคมกับสขุภาวะของผู้ติดเชือ้เอชไอวี /ผู้ ป่วยเอดส์ พบว่าแรง
สนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาวะ โดยสามารถเป็นปัจจยัท านายคณุภาพชีวิตได้ดี  นอกจากนีก้ารได้รับแรง
สนบัสนนุทางสงัคมยงัก่อให้เกิดความรู้สกึมีคณุค่า มีการเผชิญปัญหาในทางบวก (Sowell et.el.,1997) สอดคล้องกับ
รายงานของเคลลแีละคณะ (Kelly et.al.,1993) ระบวุา่การได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมสามารถลดปัญหาด้านสขุภาพจิต
ตา่งๆ ท าให้บคุคลมีการปรับตวัที่เหมาะสม  

6. พลังสามัคคี  ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากรวมเป็นกลุ่มพลงัสร้างอาชีพ และเกิดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
สอดคล้องกบัรายงานการศกึษาของกิตติยาภรณ์  โชคสวสัดิ์ภิญโญ (2005) พบวา่กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจท าให้
เกิดกระบวนการกลุม่ มีการพบปะสงัสรรค์ ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูมีความเข้าใจกนั  
จากการประเมินคณุภาพชีวิตผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์  ด้านวตัถวุิสยั พบวา่ทัง้ผู้ติดเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์  รับรู้ว่า
มีคณุภาพชีวิตในระดบัดีขึน้ มีภาวะสขุภาพแข็งแรง สอดคล้องกบัรายงานการศกึษาของ       วอชเทลและคณะ (Wachtel 
et.al., 1992) พบวา่ คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยเอดส์มีความสมัพนัธ์กบัความรุนแรงของโรค กลา่วคือผู้ที่มีอาการรุนแรงจะมี
คณุภาพชีวิตต ่ากวา่ผู้ที่มีอาการเลก็น้อย สว่นผลการประเมินคณุภาพชีวิตด้านจิตวิสยั พบว่า ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์  
มีความพึงพอใจกบัความเป็นอยู่ในปัจจุบนั  รู้สกึว่าชีวิตตนเองมีคณุค่า  ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน  รู้สกึ
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มัน่ใจในตนเองตอ่การด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้รู้สกึพอใจในตนเอง  ไมท่ าอะไรเกินตวั ยอมรับการอยู่
กบัความเป็นจริง พอใจในสิง่ที่มีและหาได้  ซึง่ความรู้สกึพงึพอใจในตนเองนี ้แอลแลน(Allan,1990)  กลา่วว่าเป็นการปรับ
ทศันคติต่อการมีชีวิตอยู่ในเชิงบวก ท าให้สามารถท าหน้าที่ในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสขุได้  ซึ่งน ามาสู่การมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
5. บทสรุป 

ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ  ท าให้ผู้ รับการเสริมสร้างพลังอ านาจตระหนักถึ ง
ความสามารถของตน รับรู้ถึงแรงสนบัสนนุทางสงัคมที่สงูขึน้ ท าให้รู้สกึว่าตนเองมีคณุค่า ได้รับการยอมรับ ซึ่งน าไปสูก่าร
ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้ ดงันัน้จึงควรมีการน าแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจไปศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพและแรง
สนบัสนนุทางสงัคมในกลุม่ผู้ ป่วยประเภทอื่นๆ  แตข้่อจ ากดัในการน าการเสริมสร้างพลงัอ านาจไปใช้  อาจไม่เหมาะสมกบั
กลุม่ผู้ ป่วยที่อยูใ่นระยะวิกฤติ และมีปัญหาด้านจิตเวช  เพราะกลุม่ดงักลา่วมีข้อจ ากดัในการพฒันาศกัยภาพได้ด้วยตนเอง    

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจยัขอขอบคณุส านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส)ที่ให้การสนบัสนนุงบประมาณในการ
ด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ ขอขอบคณุกลุม่ตวัอย่างทกุท่าน  ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ อาสาสมคัรสาธารณสขุ และ
ประชาชนในชุมชนที่โครงการวิจัยเข้าไปด าเนินกิจกรรม ที่ท าให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย ขอขอบคุณคณะ
ติดตามผลการด าเนินงานจากกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพท่ีให้ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนินงาน จนส าเร็จได้ตาม
วตัถปุระสงค์  
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ บงัอร  ศิริโรจน์  เพ็ญจนัทร์  ประดบัมขุ  สมมาตร  พรหมภกัดี  ศศิธร  ไชยประสทิธ์ิ  
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การศึกษาเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

The Comparative Study of Opinion of The Customers about The Health Promoting Hospital District,The 
Community Hospital and The Hospital Center in Surat Thani Province. 

 
อภิรดี  ศรีเมือง 

Apiradee Srimuang 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเพื่อทราบถึงลกัษณะและการบริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล โรงพยาบาล
ชมุชน  และโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพ  โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศนูย์ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสภาพแวดล้อมในเขตจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  และเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์  กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ  ผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบล  โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  จ านวน  1,200 คน  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถาม  และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ  t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  
และค่าสหสมัพันธ์   งานวิจยัครัง้นีก้ าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05  ผลการวิจยัพบว่า  ผู้ ใช้บริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ
ระหวา่ง  25-34  ปี  ประกอบอาชีพท าสวนท าไร่  มีรายได้เฉลีย่  5,000-10,000  บาทตอ่เดือน  เมื่อเปรียบเทียบปัจจยัสว่น
บคุคลความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลศนูย์ในเขต
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ  การบริการ  ,  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล , โรงพยาบาลชมุชน , โรงพยาบาลศนูย์ในเขตสรุาษฎร์ธานี 
 

ABSTRACT 
 
                 This study aimed to educate about the description and service of the Health Promoting Hospital 
District, the Community Hospital and the Hospital Center in Surat Thani Province for know to the opinion of the 
customers that have against the Health Promoting Hospital, the Community Hospital and the Hospital Center 
in terms of officer's service and the environment in Surat Thani Province, for the comparative study of opinion 
of the customer about the Health Promoting Hospital District, the Community Hospital and the Hospital Center 
in Surat Thani Province. The sample groups of this research are the customers of the Health Promoting 
Hospital District, the Community Hospital and the Hospital Center in Surat Thani Province amount 1,200 
people, by using a questionnaire to collect data and have the analysis of data by the statistics T-test, the one-
way analysis of variance (One-Way ANOVA) and the Correlation value. This research set a significance level 
of the statistics at 0.05. 
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            The results show that, the customers of the Health Promoting Hospital District, the Community Hospital 
and the Hospital Center in Surat Thani Province. The most are female more than male. They are between the 
ages 24 to 34 years old. They are the gardener and farmer whose average income 5,000 to 10,000 baht per 
month. 

The comparative opinion of the Health Promoting Hospital District customers both overall and 
specifically is at the high level on all sides. The Community Hospital both overall and specifically is at the high 
level on all sides. And the Hospital Center in Surat Thani Province both overall and specifically is at the middle 
level.  
Keyword : Service , Health Promoting Hospital District , Community Hospital , Hospital in Surat Thani , 
 
1. บทน า 

การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสขุให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้  โดยการยกระดบัสถานีอนามยั
เป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล(รพ.สต.)และเป็นหนว่ยงานท่ีให้บริการผสมผสานในลกัษณะบริการปฐมภมูิอยู่แล้ว  
จึงยงัคงบทบาทหน้าที่เดิมบางสว่นไว้และปรับบทบาทหน้าที่บางส่วนเพิ่มเติม  เพื่อพฒันาสูส่ถานบริการระดบัปฐมภมูิที่มี
คณุภาพ  เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง  แต่การที่ประชาชนข้ามผ่านการบริการสาธารณสขุระดบัปฐมภมูิเป็น
ปัญหาที่รุนแรง  ซึ่งท าให้เกิดการสูญเปล่าทัง้กับโรงพยาบาลและผู้ ป่วย  การข้ามผ่านการบริการระดับปฐมภูมิ ของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล(รพ.สต.) อย่างไม่เหมาะสม  เห็นได้จากกรณีที่เจ็บป่วยด้วยกลุม่อาการหรือโรคเล็ก ๆ  
น้อย ๆ  เป็นอาการเจ็บป่วยที่มีระดบัรุนแรงต ่า  ระยะเวลาด าเนินของโรคและการรักษาอยู่ในระยะสัน้ ๆ  เช่น  อาการ
ไข้หวดั  โรคผิวหนงั  ท้องเสีย  อบุตัิเหตเุล็กน้อย ฯลฯ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประชาชนผู้ ใช้บริการจะพบว่าโรคสว่น
ใหญ่ที่ชาวบ้านเป็นนัน้  สามารถรักษาได้ในระดบัการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต)  แต่เมื่อ
ประชาชนไมไ่ปใช้บริการท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)    นอกเหนือจากต้องสญูเสยีทัง้เวลาและเงินเพิ่มขึน้  
ในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลบ้านเพิ่มขึน้โดยไม่จ าเป็นแล้วยงักระทบต่อระบบสาธารณสขุโดยรวม
อีกด้วย 

การที่รัฐบาลได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประชาชนมีความหวังต่อการ
เปลีย่นแปลงในพืน้ท่ี  เนื่องจากมีแนวคิดวา่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลสามารถให้บริการทกุอยา่งได้และการบริหาร
จัดการคงไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์  ดังนัน้ในฐานะที่เป็นประชาชนผู้ อยู่ในพืน้ที่ที่มี
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลน าร่อง  จึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการใช้บริการโรงพยาบาล
ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ   และเพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลให้เหมาะสม
พร้อมในการบริการประชาชนและตามความต้องการตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อทราบถึงลกัษณะและการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน  และ
โรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.  เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลศนูย์ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสภาพแวดล้อมในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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3.  เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชมุชนและ
โรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
3. กรอบแนวความคิด (Conceptual  Framework) 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาล
ชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ท าให้มีการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  ซึ่งท า
ให้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นี ้

ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable)  ได้แก่  ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  
อาย ุ ระดบัการศกึษา  อาชีพ  รายได้  สถานภาพ 
 ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable) ได้แก่ พฤติกรรมบุคคลและระดบัความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการที่มีต่อ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 
2. วิธีการวิจัย 
      1.  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ดังนัน้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยจึงเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องหลายเล่ม เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมบุคคล  สว่นที่  3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเข้ารับบริการ  ส่วนที่  4  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาการเข้ารับบริการ 
      2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ ประกอบด้วยผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวดัสรุาษฎร์ธานี    ผู้ วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ก าหนดตามตารางส าเร็จรูป ของ ศิริชัย   
กาญจนวาส ี (ศิริชยั  และคณะ, 2551, หน้า 150-151)  ด้วยระดบัความเช่ือมัน่  95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้  ± 10%  ของสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ได้ขนาดตวัอยา่ง  1,200  คน 
     3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขต
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามที่เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ (Structured  
Question)  และข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไมเ่จาะจง    
 
3. สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูที่ได้จากการสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้
การวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ และค่าความถ่ี  ผู้ วิจัยได้จัดท ากับข้อมูล โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   แล้วน าค่าเฉลี่ยมาพิจารณา
ระดบัตามเกณฑ์เป็นรายข้อและรายด้าน แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ในการแปลความหมายของช่วง
คะแนน  โดยการใช้การทดสอบ F” test , t” test  และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิบายเชิงพรรณา 
และเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูโ่ดยใช้วิธี Scheffe’ 
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4. ผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
       ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
         การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  พบวา่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ  70.25    มีอายรุะหวา่ง  25-34  ปี ร้อยละ 27.5 มีสถานภาพสมรสร้อยละ  64.8 การศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ  
35.25  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน/ท าไร่  ร้อยละ  51  มีรายได้อยูร่ะหวา่ง  5,000-10,000  บาท ร้อยละ  41.3    
การวิเคราะห์ข้อมลูด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลร้อยละ 47.3  พบวา่ ผู้มาใช้บริการ
มีสทิธิการรักษาพยาบาลเป็นบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  (บตัรทองรักษาฟรี)    
ร้อยละ 78.25 ระยะทางจากบ้านมาถึงสถานบริการอยู่ระหว่าง 1-20 กิโลเมตร  ร้อยละ84.5 จ านวนครัง้ที่มาใช้สถาน
บริการเฉลีย่ตอ่เดือน 1-2 ครัง้ร้อยละ 75.3 การเข้ามารับบริการมาด้วยตวัเองร้อยละ 98.5และมาโดยการสง่ตอ่ร้อยละ 1.5 
เหตผุลที่เข้ามารับบริการเนื่องจากมีสทิธิรักษาพยาบาลแหง่นีร้้อยละ 52.5 และร้อยละ 30.25 บอกว่าบริการรวดเร็วทนัใจ 
สว่นเหตผุลที่น้อยที่สดุร้อยละ 8.5 บอกวา่มีเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลของผู้ ใช้บริกา รที่มีต่อโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบลในภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละด้านจะพบว่า   ความคิดเห็นของการ
ให้บริการทกุด้าน  อยูใ่นระดบัมาก 
         ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชน 
               การวิเคราะห์ข้อมูลสว่นบคุคลของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชน พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ  63.5  มีอายรุะหว่าง  25-34  ปี ร้อยละ 35.8  มีสถานภาพสมรสร้อยละ  46.3 การศึกษาระดบัประถม
ศกึษาร้อยละ  31.5 สว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน/ท าไร่  ร้อยละ  34  มีรายได้อยู่ระหว่าง  5,000-10,000  บาท ร้อยละ  
49.3   

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการของโรงพยาบาลชุมชน  พบว่า ผู้มาใช้บริการมีสิทธิการ
รักษาพยาบาลเป็นบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า( บตัรทองรักษาฟรี)ร้อยละ 73.5 ระยะทางจากบ้านมาถึงสถานบริการอยู่
ระหวา่ง 1-20 กิโลเมตร ร้อยละ  65.5 จ านวนครัง้ที่มาใช้สถานบริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครัง้  ร้อยละ 73.8 การเข้ามารับ
บริการมาด้วยตวัเองร้อยละ 96.3และมาโดยการสง่ตอ่ร้อยละ 3.8 เหตผุลที่เข้ามารับบริการเนื่องจากใกล้บ้านร้อยละ 63.8 
และร้อยละ 58.3 บอกวา่เดินทางสะดวก สว่นเหตผุลที่น้อยที่สดุร้อยละ 18.3 บอกวา่คา่รักษาพยาบาลไมแ่พง 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการในโรงพยาบาลชุมชนของผู้ ใช้บริการของโรงพยาบาลชุมชนในภาพรวม  อยู่
ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแตล่ะด้านจะพบวา่    ความคิดเห็นของการให้บริการทกุด้าน  อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์ 
                 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลศนูย์  พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ  57.8  มีอายรุะหวา่ง  25-34  ปี ร้อยละ 35.5  มีสถานภาพสมรสร้อยละ  46.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรี
ร้อยละ  37.5 สว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน/ท าไร่  ร้อยละ  30.5  มีรายได้อยู่ระหว่าง  5,000-10,000  บาท ร้อยละ  
39.9   

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการของโรงพยาบาลศูนย์   พบว่า ผู้ มาใช้บริการมีสิทธิการ
รักษาพยาบาลเป็นบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  (บตัรทองรักษาฟรี) ร้อยละ 66.0 ระยะทางจากบ้านมาถึงสถานบริการอยู่
ระหว่าง 1-20 กิโลเมตร  ร้อยละ47.6 จ านวนครัง้ที่มาใช้สถานบริการเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครัง้ร้อยละ 61.8 การเข้ามารับ
บริการมาด้วยตวัเองร้อยละ 87.8และมาโดยการสง่ตอ่ร้อยละ 11.4 เหตผุลที่เข้ามารับบริการเนื่องจากเดินทางสะดวกร้อย
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ละ 49.6 และร้อยละ 48.6 บอกวา่มีสทิธิรักษาพยาบาลแหง่นี ้สว่นเหตผุลที่น้อยที่สดุร้อยละ 11.9 บอกว่ามีบริการรวดเร็ว
ทนัใจ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการในโรงพยาบาลศนูย์ของผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
บริการของโรงพยาบาลศนูย์ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแตล่ะด้านจะพบวา่  ความคิดเห็น
ของการให้บริการทกุด้าน  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5. การอภปิรายผล 
                ผลการศกึษา พบวา่  ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ 25-34 ปี  มีสถานภาพสมรส  การศึกษาอยู่ใน
ระดบัประถมศึกษา  รายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท  ประกอบอาชีพท าสวนท าไร่  ส่วนความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดบัมาก  ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ  ภารณี  ชวาลวฒุิ  และ
คณะ  (2545)  ได้ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการในเขต 9   และเขต 10 เก่ียวกับบริการของ
โรงพยาบาลสวนปรุง  พบวา่ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่ต้องการบริการจากแพทย์และพยาบาทที่มีความเช่ียวชาญ  ต้องการให้มี
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ให้บริการอยา่งครบถ้วน  ต้องการบริการท่ีรวดเร็ว  ต้องการให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคญัของตนเอง   
ผลการเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลกบัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวดัสรุาษฎร์ธานี  พบว่า  ปัจจัยสว่นบคุคลมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ไมแ่ตกตา่งกนัและมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  
6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุและผู้ที่เก่ียวข้อง  
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน  

2.  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  การประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เพื่อให้ประชาชนเป็นท่ีนิยมมากขึน้ 
 3.  สามารถน าผลไปก าหนดแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อภารกิจโรงพยาบาล  
สง่เสริมสขุภาพต าบล  โรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย์ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 4.  สามารถน าผลไปประยกุต์ใช้ในโรงพยาบาลอื่นได้ด้วย 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
ธีรกิติ  นวรัตน  ณ  อยธุยา.  (2547).  การตลาดส าหรับการบริหาร  :  แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:  จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 
บญุใจ  ศรีสถิตย์นรากรู.  (2544).  คุณภาพบริการพยาบาลในยุคแข่งขัน. วารสารพยาบาลศาสตร์. จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั.  
วิเชียร  วิทยอดุม. (2547). พฤติกรรมองค์การ.  พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและ ไซเท็กซ์  จ ากดัวีรพงษ์   

เฉลมิจิระรัตน์.  (2538).  คุณภาพในงานบริการ.  พิมพ์ครัง้ที่ 1.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญ่ีปุ่ น)‛ 

ศิริชยั   กาญจนวาส ี และคณะ. (2551). การเลือกใช้สถติิที่เหมาะสมกับการวิจัย. กรุงเทพฯ :   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

321 

 

Well-being Futures for Isaan Universities: a scenario 
 

Martin Allinson 1 

 
ABSTRACT 

 
This paper outlines a scenario of the development of Isaan Universities within Thailand’s response to 

the contraction of global fossil-fuel energy supplies that is just starting. The social (economic, political and 
cultural) effects can be expected to be profound for Thailand. Isaan can be expected to thrive, as Greater 
Bangkok contracts. 
 When there is a downturn in employment in manufacturing, construction and/or tourism industries, in 
Thailand and/or globally, many newly-unemployed migrant workers return to Thailand’s rural villages (Ban 
Nork). This is the ‘safety net’ that provides social security and ‘rescue’ from the threat of the massive social 
unrest that less-fortunate countries experience when destitution occurs amongst urban populations. 
 The scenario envisages considerable reduction in employment in manufacture-for-export and in the 
tourism industry. This will result in heavy migration away from the Bangkok region and the Eastern Seaboard, 
and bring about a rise in the rural populations in the villages of some 25%. 
A considerable rise in agrarian ‘horticultural’ food production will follow. 
 It is reasonable to conclude that Isaan is well-positioned to withstand the global shocks that will 
come with the contraction of the supplies of fossil-energy that has fuelled so much of the world’s increasing 
‘busyness’ since AD1750. Additionally,Isaan is well-positioned (by being able to accept inward urban-to-rural 
migration) to ‘rescue’ Bangkok from much of the trauma of those shocks which will progressively reduce 
Bangkok’s ability to feed and support its population.  

Isaan, which already has a high rating of well-being (as measured in the Human Security audit in 
2007) can be expected to be further strengthened by migrants returning to their home villages and, later, by 
inward migration of ‘newly-rural’ people. 
            saan’s universities, being located amongst the young, and older, people adjusting to the ‘New 
Economic Regime’, have the prospect of becoming world leaders as ‘Federations of Village Colleges’. 

This paper, written by a 76-year-old retired engineer, reports part of a Work in Progress. 
KEYWORDS:  Future, Thailand, Isaan, Uuniversities, urban-to-rural-migration, Sustainable well-being 
 
________________________________ 
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1. INTRODUCTION 
This paper is a conceptual paper that presents a conceivable scenario of the macrosocial 

(economic, cultural and political) future of Isaan, and of its Universities in particular. 
The paper will first consider the major geopoltical development that is unfolding (i.e. the contraction of the 
supplies of fossil fuels) and then Thailand’s economic fundamentals. After describing that ‘Background’ 
(which may be unfamiliar to specialists in the Social Sciences), it will describe how the author’s attention 
focussed on the likely implications for Isaan in general, and for the work of its Universities in particular. 
 
2. Contaction of the supply of the fuels of modern life  
 

A plot of the extraction of fuels and ores from within Earth, on a baseline of 4000 years from 2000 
years ago till 2000 years in the future would have the form shown below: 
 

                                               
 
Significant features of the above plot are: 

(1) Before about 1750, there was very, very little extraction from within Earth. Mankind lived by 
harvesting from the surface of Earth foods that had been grown purely by solar energy input. 

(2) After about 2250 (about 8 generations from now), mankind will once again be living purely by 
harvesting the products of Earth’s surface. 
 

If we look at the fossil-fuel energy consumed in the period since the start of the Industrial Revolution 
(and as a result of which consumerism developed) and how much will be available in the future, it would plot 
as shown below (with coal in grey and oil in black):             

                                                                      
 
C and D mark the start and end of the author’s years as a practising engineer. 
D and E mark the start and end of the career-years of a young graduating engineer today. 
           The amount of oil available at E, forty years from now, is only a small fraction of the amount being 
used today, and the amount of coal is significantly less. The implication is that present levels of consumerism 
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are not sustainable, and the decrease in them (which is already being forced on people in the West) will 
become global. 
           The above diagrams show history-and-the-future as dividing into three eras.  

First, before A (approximately AD1750) there was what might be called ‚Agrarian Era One‛. Then, 
from A to B, is ‚The Industrial Era‛. The second half of the Industrial Era (from about AD1950 onwards) is 
commonly called ‚The Information Age‛.  

The growth of ‘industrial agriculture’, based on petro-chemically-derived inputs and mechanization 
has been a major feature of the Industrial Era. However, it should be noted that throughout the Industrial Era 
there have continued to be regions (such as Isaan) where a considerable portion of the population has 
continued agrarian ‘horticultural’ agriculture in much the same manner as was practised before A.  
          After B, will come what might be called ‚(Informed) Agrarian Era Two‛. As pointed out in the 
Introductory Chapter to a profound, but little known, book For the Common Good (Daly and Cobb 1979), the 
effect of the Industrial Revolution was to shift the activities of the industrially-developing nations from 
harvesting the surface of Earth to using the products of mining its subsurface. That is, to shift from 
dependence on energy currently coming from the sun to dependence on stored energy from within the earth. 
The benefits of industrialism came at the price of increasing dependence on a limited source of the ultimate 
means of sustaining life.  
        The implications of depending on this finite source of energy were examined in The Limits to Growth 
(Meadows et al 1972) who predicted exactly what has happened-----that industrialism would ‘overshoot’ into 
rampant consumerism and that Earth would difficulty in absorbing the wastes produced, such as carbonic 
and sulphuric fumes, and that the transition from dependence on mined resources back to harvesting Earth’s 
surface would be more sharp than economic systems could satisfactorily adapt to. 
        The next graphs focus on the very recent past and the near future.  
Their projections of future availabilities are based on the reports of the geologists. Geological surveys having 
been carried out worldwide, the geologists are now able to estimate the total recoverable reserves (those 
already found and those still to be found) of coal, oil and natural gas (Deffeyes 2001). 

The first graph below shows the fossil-fuel energy produced and likely to be available per capita. 
That is, it shows the result of dividing the quantity of available fossil-fuel energy at any given date by the world 
population at that date. The ominous message of this graph is that, over the whole world, energy available per 
capita will halve between now and AD2020. The poorest people will suffer much more than a halving of what 
they can afford, as the richer ones will try to keep up their lifestyles.  

The people of the villages of Isaan are fortunate that their village lifestyles are not energy-intensive in 
the manner of urban lifestyles. 
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          Amongst the fossil-fuels, oil is of particular interest for two reasons. First, because the whole of the 
modern (post-‘green revolution’) agricultural production by ‘industrial’ methods depends entirely on 
petrochemicals for its nitrogenous fertilizer, for its herbicides, for its pesticides and for the running of its farm 
machinery; and, second, because societies have come to depend on oil to fuel the people-movement that is 
such an integral part of suburban development. (In fact, Kunstler in his examination of how America will be 
affected by curtailment of oil supplies goes as far as to declare that the development of suburbia in the USA 
will prove to have been ‘the greatest mis-allocation of resources ever’ (Kunstler 2005)).  
              The graph below shows the past and the future prospects for oil production: 
 

                                     
                      

Again, the ominous message lies in the rapidity of the fall, down to half (from 82Mb/day to 41Mb/day) 
over the next 15 years. It also shows that the present decline in oil consumption (due to the Western recession 
that started in 2008 as a result of the constrained supply pushing up the price very suddenly from about 
US$90 to over US$130) is going to become more precipitous, resulting in ever-increasing unemployment (and 
social unrest) in the heavily-industrialized nations.  
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Thailand is fortunate that the majority of its population are rural villagers, who have a relatively low 
consumption of oil per capita, and who can reduce even that low level without major disruption in their 
lifestyles. 

Moves are already being made on this front. For instance, three villages in Udon Thani Province, 
which depend on the nearby wetland for energy, are reducing their dependence on fossil fuels with the help 
of eco-friendly cooking stoves. With the support of a Global Environment Facility (GEF) Small Grants 
Programme (SGP) award, these communities are reducing their overall dependence on fossil fuels and 
improving the quality of their environment. (UNDP 2010a) 

 
Thailand’s economic fundamentals 
          As it says in the Sukhothai inscription: There is rice in the fields, and fish in the water. (And it 
matters not whether the inscription dates back to the 14th century or is a later artifact: the message is a true 
one.).Though recent decades have brought forth manufacture-for-export and a long-haul tourism industry, 
and these are bound to suffer great knock-on effects from reduced purchasing by Western customers, they 
are not of the major importance that the publicity given to them suggests. Thailand is fortunate that the major 
part of its economic fundamentals is sustainable, and that villagers’ self-sufficiency in basic food insulates 
them from rising prices. (In fact, rising world prices for grains will bring them greater cash income from their 
surplus production of rice over what they use for home consumption.) 
Implications for Isaan 
          In early 2006, the author embarked on a study of the intended return for retirement to their girlhood 
villages of some Thai women (with their Western husband in tow) who are at present living in the West. They 
are only a very small proportion of the Thai women who have married ‘farang’ men, but their effects when they 
return may well be quite disproportionate to their small numbers. (Allinson 2007a,b) As they will return to the 
villages, as the villages will then be in 10, 20, and 30 years time, it was realized that the study fell into the 
academic area of Futures Studies. To update his layman mere-awareness of Futures Studies, the author took, 
by distance learning, a 3-credit undergraduate course offered over the Internet by the University of Hawaii. 
(Dator 2003).   

Its main result was to introduce the concepts of ‘established trends’ and of ‘emerging issues’ to the 
student, and to make this author aware of how the expected events upon which he was focussing his attention 
for his MA thesis would be part of a bigger, unfolding picture.   
               For the first module of the Hawaii course, there was a requirement to submit a major essay on ‘My 
Community in 30 Years Time’. The preparatory thinking for that essay turned out to be seminal to this author’s 
further research, so it is reproduced in its entirety below. Later, as an example of an ‘emerging issue’, the 
subject of the depletion of the Earth’s stores of ores and fossil-fuels was written about in an essay ‚The Global 
Mine is in Decline’, and that essay, too, is reproduced below. 
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The rationale and purpose of this paper is to describe how the thinking in those essays leads to 
consequent thinking on the likely impact of those geoplitical developments on Thailand, and thence upon the 
development of Isaan’s Universities. 
 
The research essays 
 
What my community will look like in 30 years. 

My community lives in a small, compact village of about 200 houses in rural Northeastern 
Thailand.Through the lens of a camera it will look much the same as it does now in 2006, or would have 
done, a century ago, in 1906. 

But ‘seen’ from the point of view of the social scientist, it will ‘look’, demographically, quite  
different from now, as much as it now looks different from 1906. As a result of economic happenings far 
away, its demography in 2006 is significantly different from 1906, and will change again before 2036. My 
community, (and, literally, thousands of these Thai villages that are spaced about two miles apart), as it 
lived in 1906, was well described by Prince Damrong: ‚Since entering monthon Udon, I have visited many 
villages along the way. Some places have large villages established for a long time over many generations. I 
went down to ask about the social customs of these villagers. 

From the villagers’ replies, I found one surprising fact. Each village household has a house  
with enough space for living and a granary to store enough rice for one year. In the yard of the house they 
plant chili, eggplant, galangal, and lemongrass for making curry. Outside the house they have a garden for 
fruits such as banana, sugarcane, betel and coconut. And between the garden and the paddy field, there is a 
place to plant mulberry for raising silkworms. Each household has enough paddy fields and cattle to grow 
enough rice for the whole household. In the rice-growing season, everyone helps„man and woman, child 
and adult. After the season, men travel to find things to sell. Women stay at home, raise silk and weave cloth. 
Leftover food is used to raise chicken and pigs for sale. Villagers around here make all their own food and 
scarcely have to buy a single thing. The things they have to buy are metal articles like hoes, spades and 
knives; and crockery. Sometimes they buy yarn for weaving, or cloth and other attractive things brought by 
traders. They have just enough cash for these purchases because their cattle have surplus young, and they 
raise extra pigs and chickens with surplus food from each meal. These animals can be sold for cash to buy 
what they want. Each family is independent. Nobody is slave and nobody master. Family members are under 
the guardianship of the head of their family, and in addition there is a phuyaiban (village headman) and 
kamnan (sub-district head) to oversee. They administer themselves easily. But in the whole tambon (sub-
district) it is impossible to find one rich man with 200 baht or more stored away. Yet you cannot find a single 
person who is poor to the point of being another’s servant. They must have been like this for a hundred years. 
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Because the villagers can farm to feed themselves without resorting to cash, the feeling that  
they need cash is not strong. Money does not have the same power as in the city which is called ‘civilized’. So 
nobody accumulates but you cannot call them poor because they feed themselves happily and contentedly.‛ 

(That quotation is taken from: Chattip Nartsupha ‘The Thai Village Economy in the Past’  
(Translation (with added Afterword) by Chris Baker and Pasuk Phongphaichit of original {in Thai, 1984}). 
Silkworm Books, Chiang Mai 1999) 

          Now imagine three photographs, each one of a group of some 100 villagers assembled in  
a house and witnessing a wedding in 1906 and 2006 and 2036. At first glance, all the three photographs 
would look much the same. The clothes, the sitting on the floor on the mats, the food in the many dishes 
being served, and the construction of the big and airy, but sparsely furnished, house would all look the 
same. 

However, anybody might distinguish the 2006 one from the 1906 one, by the electric  
ceiling fans that followed the arrival of rural electrification twenty years ago, and the satellite-tv decoder that 
came in 2000, and the DVD player that came in 2003. 

But, even without those clues, the demographer would spot which was the 2006 one. S/he  
would point to the high numbers of the grandparent generation, and the appropriately high numbers of 
children, and to the relatively very, very low numbers of the parent (middle) generation. 

S/he would say: 
‚This was typical of the early years of the twenty-first century. Most of the middle 

generation of the villagers had migrated to jobs hundreds of miles away, from where they sent money to the 
grandparents to bring up the children. A little of it was spent for food and drinks which supplemented the 
home-grown rice, but most of it was spent on the education of the children as pupils and on the youths as 
students. 
             

Thailand’s workforce was, then, 60% engaged in agriculture, 30% in industry and 
commerce, and 10% in tourist-related work. And the majority of the lower-paid workers in that 30% and 10% 
were drawn from the North and NorthEast to work in Central Thailand in the Greater Bangkok Metropolitan 
Area, or on the Eastern Seaboard Industrial Estates, or in the southern seaside resort towns.The photograph 
with the missing generation is the 2006 one. Most of the missing were working away; but some were dead 
from that scourge of migrant male workers, AIDS. That is the population of villagers (grandparents and 
grandchildren) who worked hard to grow enough rice for their consumption, and had low-labour crops like 
sugarcane and starch-roots, which brought in a little more cash, on the rest of their land.‛ 
          I predict that a 2036 photograph would show a return to balanced numbers of the three 
generations again, when the present parents had returned to the villages and become the grandparents, 
and the present children had never gone as migrant workers, but had stayed in the village to become 
parents and had replaced the low-labour crops with labour-intensive rice. It would also show a number of 
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retiree Thai women with their ‘baby-boomer’ Western husbands. And, in the background, there would be 
sophisticated equipment for on-line operation by the new peasantry, who would be farming like their 
predecessors but also have the intellectual pursuits born in their school, college and university student 
days. 
           I predict this ‘return of the parents’ (and ‘the return of some of the village’s prodigal 
daughters’ with their Western husbands in tow) by extrapolation from the state of the world economy, now, 
in 2006.  The bubble is bound to burst. 

America cannot finance US$800,000,000,000 ($800 billion) trade deficits by borrowing the 
savings of the Chinese (and some other nationalities) indefinitely.The dollar will tumble. 

In the resulting recession, many Western workers-with-the-hand-and-brain will become unemployed with the 
collapse in demand. Since they will start the recession in credit-card and mortgage debt, the recession will 
become a Depression (psychological, as well as economic). The tumbling dollar will trip up the euro and 
the pound. 

Hopefully the globalised world’s edifices of fiat currency will be only shaken, not stirred to 
the extent of collapse. 

Thailand will be fortunate, in that, when its factories shut for lack of orders, the workers can 
come home to their villages. 
         There is enough land that even many city families can move to rural areas and re-start the 
peasantry of their great-grandparents. So self-sufficiency, with some rice for export, can come again. And 
Prince Damrong’s words, of 1906, will again describe my community, in 2036. But it will then be a village of 
educated peasantry, conscious of its need to maintain its sustainability. And it will provide a blueprint for 
others to emulate, on the international scene. 
             As a prediction, the situation envisaged in the above essay is optimistic to the extent of being nearly 
utopian. The reason is that (as was observed in one of the Talmudic documents written in Ancient Hebrew): 
‚We don’t see things as they are. We see things as we are.‛ Changing the tense: ‚We don’t see things as they 
will be. We see things as we hope, or fear, they will be.‛ However, written by an optimistic great grandfather 
though it was, it could still serve as a scenario that could be examined for feasibility. If evidence was found 
that there were impediments that made an impossibility of that scenario, it could still lead to construction of a 
different scenario that was feasible. In the event, though, no intrinsic impossibility came to be noticed; so it 
stands as a hoped-for possibility. 
          A good, and encouraging, estimate of the ‘carrying capacity’ of Thailand’s rural areas in the absence 
of any petrochemically-derived ‘inputs’ can be derived from the PhD thesis of Prince Dilok Nabareth: Siam’s 
Rural Economy under King Chulalongkorn (Dilok 1908). Prince Dilok was a quarter-nephew of Prince 
Damrong. 

In contrast to the ‘developed’ countries, in which the skills of semi-self-sufficient farming on small 
areas of land have completely died away over the past two generations, there is a strong embryonic practice 
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of their revival in Thailand, as described in Back to the Roots: Village and Self-Reliance in a Thai Context 
(Phongphit 1986)  and in Village Life: Culture and Transition in Thailand’s Northeast (Phongphit and Hewison 
2001). 
          Whilst it does not do to romanticise about village life (for there are nasty people in villages as well as 
nice ones, just as in urban areas) and there has been a tendency amongst NGOs and some academics to 
construct an idyllic imagination of the rural past of which one should be wary (Rigg 2002), the feeling remains 
that Isaan ‘has a lot going for it’. 

 
The Global Mine Is In Decline  
 
There is an analogy that can be drawn between any individual mine and the total mining of the planet’s 
‘ores’. 
  
A mine starts with the discovery of a body of ore, and, initially, produces an output that is saleable for much 
more than its costs of production. It has to end operation when it is no longer making a profit (for whatever 
reason---increased fuel bills, more difficult underground conditions, drop in market price of its product, or 
whatever) and when its remaining assets (cash reserves) are only equal to its liabilities (such as the cost of 
‘grassing over’ its tailings heaps, that it had to agree to in order to be allowed to operate). 
  
The major tailings of the global ‘mine’ (called industrial activity) are carbon and ozone into the atmosphere. 
The costs of production are the labour and materials (largely fossil fuels and refined metals) of the activity. 
The cash reserve is the ability of the planet to heal its wounds. 
  
The nations that feel under-developed want a share of the profits of the ‘mine’ before it closes. A good 
example was the Malaysian refusal to stop logging till it had caught up with the early loggers of the West 
(one of whom was Britain, who had felled its forests to produce fighting ships and colonized Malaya).  
Another example is China’s ‘dash to industrialise’. 
  
At the mine (i.e.in the richest longest-industrialised nations), the older workers are getting out to go and live 
where they don’t have any heating bills, whilst there are still some early-retirement inducements on offer. But 
some of them want some intellectual stimulation in the many years that they can expect to stretch ahead. The 
young ones will be lucky to get enough put by to have shelter and somewhere to grow enough food when the 
mine shuts its gates. 
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The emerging issue could be stated as ‚It is time to start the winding down of industrialised 
economies‛. The management of decline requires a different set of strategies, tactics and personalities than 
the management of expansion. Basically, expansion is best in the hands of ebullient reactors to opportunities, 
as and when they occur. But decline is best managed by smooth, preactive managers who have the 
experience and wisdom to have things ready for each inevitable next stage. Fortunately, decline can be 
planned for, as its stages are the reverse of the stages of expansion, albeit in the circumstances of the new 
age, not the old one. 
       We all live in our Present, but trying to extend my Present back as far as my knowledge of my 
antecedents goes and forward as far as I feel that I can see into the future, I foresee my successors in 2106 
living much as my predecessors in 1756. That is, in an extended, self-sufficient family group. Between them, 
they will have enough shelter for all, that they can keep warm enough in winter and cool enough in summer. 
Some will be primary producers of the main food for the group and some will be specialist ‘middle men’ in the 
trading of the group’s surplus for its other necessities. 
         They will have dealt with the issue, that was emergent in 2006, of the need to go forward steadily to 
the past. The concluding section of the above essay leapt ahead to envisaged conditions 100 years from 
now. It is the first three decades (i.e. the next 30 years) that are now the subject of study and the material of 
this paper. 
 
THAILAND’S RECENT, AND FORESEEABLE, MIGRATION FLOWS, AND THEIR EFFECTS 
            Until the middle of the twentieth century, Thailand was an agrarian country with a capital city that 
was the centre of power. From the North, down the Chao Phya River, and from the Northeast (Isaan) via the 
‘gateway’ of Khorat, agricultural and forest products (surplus to home consumption) flowed to Bangkok to 
sustain the city’s and the state’s needs and to be sold for export (Nabarath 1908). Then came the Newly-
Industrializing Economy (NIE) with its two waves of industrial development that are usual for smaller countries. 
First there was the build-up of manufacture for ‘import substitution’ from the mid-1950s, and then the rapid 
build-up of ‘manufacture-for-export’ from the mid-1980s (Pasuk and Baker 2002). Advantage was gained from 
the fact that Thailand’s manufacturers have much lower labour costs than manufacturers in the ‘welfare-state’ 
Western countries. Labour costs can be low when wages can be low where food is cheap and 
accommodation is inexpensive, relative to the wages required by workers in countries that have cold winters 
and/or hot summers and who require housing that is more expensive to build and more expensive to run. In 
the absence of political will to take strong measures to make it more profitable for manufacturing activities to 
be set up in the provinces where the potential labour force lived, it was inevitable that Thailand’s industrial 
activity would cluster around Bangkok and on the Eastern Seaboard, despite the social costs of having a 
migrant workforce. 
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               So the past fifty years have seen migration (often of the ‘brightest and best’) out of the rural areas 
and into Bangkok and its extended conurbation and to the Eastern Seaboard. The development of major 
seaside holiday centers catering to long-haul tourists from the West also attracted many young workers away 
from the rural areas of Isaan and Northern Thailand. These flows were abruptly reversed with the onset of the 
Asian financial crisis in 1997, which saw many migrant workers lose their jobs, and self-employed migrants 
catering to migrant workers lose their small businesses (Phongpachit and Baker 2000). There was massive 
return to the villages to await an upturn in manufacturing, which came fairly quickly as the global economy 
was booming. But the 2008 (and ongoing) Western recession has produced the same result of major ‘return to 
the villages’, though this time it is tourist-industry employment that has been most rapidly hit. Thailand is 
fortunate to have the ‘return to the villages’ as a de facto Social Security safety-net.  This ‘return to the villages’ 
can be seen as a ‘rescue’ of Bangkok from the threat of the massive social unrest that can occur, and usually 
does occur, when a large number of people are thrown suddenly into destitution. 

If, as may be expected due to the knock-on effects of global economic contraction, Thailand’s 
employment in manufacturing decreases from the 30% of recent years to, say, 8%, and tourist-industry 
employment decreases from its peak of 10% to, say, 2%, the implication is that employment in agriculture 
(largely self-employment in semi-self-sufficient small holding farming) will increase from its recent 60% to a 
level of 90%. This scenario was examined in a recent paper (Allinson 2008) and found to imply a growth of 
25% in the population of the average village, and a decrease in the population of the Bangkok region from 
about 10 million to about 3 million (at an average decrease of 3% per annum for the next forty years).  
               The approximate 60 million population of Thailand are at present distributed as 20 million urban 
dwellers(10 million in Bangkok and 10 million in other urban locations), and 40 million rural dwellers, 
approximately. 

Reducing the urban population to 10 million (3 million in Bangkok and 7 million in other urban 
locations) implies that the rural population grows to 50 million (25% increase). As Thailand has 70,000 
villages, this eqates to the ‘average’ village growing from slightly less than 600 population to slightly more 
than 700. 
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               The outward migration from Bangkok in that transition would ‘rescue’ Bangkok from many of its 
problems. Still functioning as the seat of Government and as the country’s export-import port, the reduced 
population would enable the MRT and Skytrain transportation systems (running on electricity from hydro-
electric generation in Laos) to solve the problem of lack of oil for motor vehicle transport. It would also free 
enough peri-urban land for ‘leisure-time’ gardening to reduce the pressure of high food prices on household 
budgets. 
             This was summarized as producing “A bigger and better Ban Nork, with a smaller and nicer 
Bangkok”. 
             One way for the visitor to Bangkok (or any Bangkok resident) to ‘taste’ the pleasantness of Bangkok 
with a reduced population is to get up at 5:00 am on a Sunday morning and be on the first MRT train and/or 
Skytrain service of the day. They should go to Saphan Taksin and cross the river on a hotel shuttle boat, have 
breakfast (the terrace of the Peninsula Hotel being particularly recommended for its riverside location), and 
then re-cross the river and stroll up Sathorn Road (which is thronged on a weekday morning but very pleasant 
on a Sunday morning). The thought may come to them: ‚I have seen Bangkok’s future; and it is nice.‛ 
              The rural villages of Isaan appear to be well placed to benefit from inward migration as, in recent 
years, they experienced a shortage of labour, especially at harvesting times. The return to their villages of the 
newly-unemployed has eased that harvesting-time shortage of labour. However, the presence of  under-
employed (but societally-aware) young men makes for turbulence in social development, as seen in the 
‘redshirt’ demonstrations (Nostitz 2009). Also there is room in the villages’ economies for many more ‘middle 
class’ self-employed business people. In the past two years, there have been signs of this starting to happen, 
and there is need for academic research into that emerging phenomenon.  
          One way for the visitor to Isaan to ‘taste’ the lifestyle of the villages when they have increased 
economic well-being is to visit one of its more-favourably circumstanced small townships.  
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The author’s home village of Ban Non Sa-at at Amphoe Non Sa-at is a good example. Halfway between the 
cities of Udon Thani and Khon Kaen, it has the increased prosperity that comes to all the townships in the 
‘economic corridor’ along the Mittraphap Highway, and a further increase in prosperity that comes from being 
in an area where the soil and the topography are conducive to sugar cane growing, which has attracted three 
sugar processing mills to the locality. 
            Ten years ago, it had the Government Offices, Police Station, Post Office, Secondary School (for 
1800 pupils), Railway Station, 2 banks, 1 gold shop and many ‘Mom and Pop’ food and hardware shops. It 
still has all those, but with the gently increasing prosperity, it has added 2 more gold shops, 3 motorbike 
showrooms, and several mobile phone and internet outlets. Internet availability has improved from slow-speed 
dial-up, to the mid-speed IpStar satellite service, to ADSL high-speed service. This year it has gained a Tesco 
mini-mart and a 7-11 mini-mart, its first car-sales court (mostly nearly new pickups) and a tractor and mini-
combine-harvester sales court. 
 
WELL-BEING FUTURES IN ISAAN 
 
              As Tainter points out in Complexity, Problem Solving, and Sustainable Societies (Tainter 1996), 
historical knowledge is the necessary underpinning to any attempt to design policies for today and the future 
via the construction of alternative scenarios. Historically, the Isaan villages had the well-being described by 
Prince Damrong in the quotation in the research essay reproduced above. That social (economic, political, 
and cultural) mode of village life continued until the later part of the 20 th century and was only modified (not 
fundamentally changed) by subsequent developments. The modifications have been associated with outward 
migration to take part in developments in Thailand and the world and, culturally, with the inward flow of 
knowledge about that outside world. Economically, there has also been the inward flow of remittances from 
those economic migrants and of the savings that have been brought back by returnees. Such money has 
been instrumental in funding the educational advance of Isaan’s young people, some of whom are now in 
advanced middle-age. This inward flow of knowledge has had major results. The following three quotations 
from scholars who have been immersed in studying the development of Isaan illustrate the process and its 
results. Ronald Myers studied the people of rural Isaan for his thesis (Myers 2005) The Isan Saga: The 
inhabitants of rural northeastern Thailand and their struggle for identity, equality and acceptance (1964-
2004). The abstract says: The village-dwelling Isaan people of rural northeast Thailand are in an ongoing 
struggle for personal identity, prosperity, and equality, as well as a desire for respect and acceptance by their 
fellow countrymen. Presently over twenty-one million in population (as of 2004), the Isan people have taken 
the initiative over the last several decades to seize various opportunities and are currently emerging from their 
poverty-stricken agrarian roots and lowly social position to becoming the formally-recognized labor class of 
Thailand. This ongoing process is occurring despite long-standing economic exploitation and neglect, as well 
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as hindrances placed in their way by their more urbane, status-conscious Central Thai cousins, who have 
customarily dismissed the Isan dwellers as being simpleminded and ignorant. Notwithstanding, their progress 
is now clearly evidenced by an increasing acceptance by the Thai, together with enjoying a greater 
significance on a national scale in socio-cultural, economic and political terms.  
               In Rainfed Revolution in Northeast Thailand (Grandstaff et al 2008) parts of the Abstract say: The 
Northeast is still the poorest region in Thailand, but over the past two decades it has experienced 
underappreciated major economic growth……..living conditions in rural villages have improved…..Increased 
agricultural income helped make the villages more attractive settings…joint investments and remittances…all 
of which ramified beyond the villages to help lift the economy of the region and of the nation. 
Emeritus Professor Charles Keyes is an anthropologist who has studied the villages of rural Isaan for nearly 
fifty years. On a recent extended visit to Thailand to address several Conferences, he wrote an article (Keyes 
2010) in which he said, inter alia: The world economic crisis has had a particularly strong negative impact on 
the rural Northeast of Thailand. This area is "rural" because most families continue to engage in some 
agriculture. However, the basis of the economy of this region is not agriculture, and has not been for at least 
20 years. Instead, most households depend on income from family members who work in the industrial and 
service sectors of the Thai economy. Hundreds of thousands of mainly male workers have taken up contract 
work in Taiwan, Singapore, Japan, the Gulf States and Israel. In fact, it is likely that a higher percentage of 
northeasterners have passports than do members of the urban lower middle class.While the global economic 
crisis that began in 2007 has had only a modest impact on the urban middle class, it has had a major impact 
on northeastern families. There is now a large unemployed or underemployed population, most of whom are 
relatively young men. 
And in one of his Conference keynote speeches, he said: It is my contention that because villagers or their 
urban-dwelling close relatives from northeastern Thailand have become workers in a global system of labor, 
they understand their place within Thailand as cosmopolitans (khon mī khwām rū kiaokap thua lōk), not as 
traditional rice farmers even though most still retain their identity as ‘villagers’ (chāo bān). Even as this 
transformation has taken place, representations of ‘rural’ Thailand and especially of ‘rural’ northeastern 
Thailand that urban Thai encounter in TV programs, films, fiction, and the media have remained predicated on 
the assumptions that ‘villagers’ still live lives that are primarily agrarian and that they have inadequate or 
misguided understandings of the larger world. It is this disjunction between the ‘rural’ that cosmopolitan 
northeasterners actually identify with and the ‘rural’ that Thai urban middle class people imagine to exist that 
helps explain why consensus on Thai politics has broken down.  
                     In my paper I will draw primarily on my longitudinal research in a village in the central 
Northeastern province of Mahasarakham. Based on my research I trace how villagers have, since the early 
1960s when my first research was carried out, re-oriented their economic life away from self-subsistence to 
producing cash crops for the market and then to dependence on earnings in urban Thailand and overseas. I 
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also trace how villagers have moved from understanding their political status as one determined by elites in 
Bangkok to one that emerges from their own support of political parties. Compared to urban dwellers in 
Thailand, Isaan villagers now have more understanding of the outside world (and that there are differences 
between power structures in overseas countries and those in Thailand) for two reasons. 
                   First, the educative insights gained from a period of economic migrancy come from experiential 
learning that has not been manipulated by the ‘brainwashing’ of an imposed curriculum. John Dewey 
expressed this well in Democracy and Education (Dewey 1916) when he wrote: It may fairly be said, 
therefore, that any social arrangement that remains vitally social, or vitally shared, is educative to those who 
participate in it. Only when it becomes cast in a mold and runs in a routine way does it lose its educative 
power. Returnee migrant workers come back with the ‘Higher Education’ that comes from experiential 
learning, whether they had previously been ‘schooled’ or not. 
Second, in the village communities (compared to the urban ones) there is much more ‘story telling’ (rather 
than watching television) and the ‘stories’ of the cosmopolitan insights gained during economic migrancy are 
widely disseminated. Much information on many of the constituent parts that combine to make up ‘well-being’ 
and ‘ill-being’ has been gathered by the Ministry of Social Development and Human Security in the surveys 
in1999, 2003, and 2007, upon which the Human Development Reports have been based. The latest Report: 
Human Security: Today and Tomorrow (UNDP 2010b) is a mine of information. Digging into its tables of basic 
data collected from each province (i.e. deeper than its rather-meaningless aggregations of unlike-with-unlike 
to produce National and Regional Human Achievement Indices) reveals a picture of adequate provision of 
‘well-being’ factors in Isaan with little ‘ill-being’. On the other hand, the picture of the Bangkok Region is one of 
more-than-sufficient material provision together with less-than-sufficiency in social parameters. 
               To those who subscribe to the ideology of high and growing GDP per capita fuelling consumerism, 
Isaan appears poor; but if it is relaxed, harmonious family life that is sought, then Isaan appears rich. 

As a village elder said, pointing to a quite-plump dog with a thriving litter of pups: ‚We have little 
money, but we are not poor. Not even a blind bitch starves in this village.‛ 
This different rural paradigm results from an underlying acceptance of living frugally, i.e. in ‘non-wasteful 
sufficiency’ (Daly 2003). This contrasts with urban living, for which the paradigm is ‘wasteful over-
consumption’. In terms of Economic Theory, the village traditionally operated a Moral Economy on the lines 
detailed by Adam Smith in his primary work The Theory of Moral Sentiments (Smith 1759) in which Smith laid 
the philosophical groundwork for The Wealth of Nations (Smith 1776). Although the market has intruded to a 
greater proportion in recent decades, reciprocity and redistribution still have major places in the village 
economy. Consequently there is a strong base from which the village can proceed to erect a sustainable 
future. 
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                 The result is that Isaan is well-positioned to withstand the global shocks that will come with the 
contraction of the supplies of fossil-energy that has fuelled so much of the world’s increasing ‘busyness’ since 
AD1750. Additionally, it is well-positioned (by being able to accept inward urban-to-rural migration) to ‘rescue’ 
Bangkok from much of the trauma of those shocks which will progressively reduce Bangkok’s ability to feed 
and support its population. 
               However urban-to-rural migration will bring its challenges. Apart from retirees seeking a happier 
lifestyle after years of urban stress, urban-to-rural migration has no historical precedent. The re-absorbing of 
those inward migrants who have not been away from their childhood village for long, and of those who have 
maintained strong links with their antecedents’ villages by an annual visit at Songkran, can be envisaged as 
going fairly smoothly.  
 

But for young and middle-aged people who have been brought up to expect and partake in a purely-
urban lifestyle, their transition will be prone to being fraught.  
It is much harder for the ‘ex-urban’ to fit into a rural village than it has been for an ‘ex-rural’ to fit into a town or 
city.  
              Division-of-labour that broke down industrial manufacturing and commercial processes into small, 
quickly-learnt specialist roles at unskilled levels (and even at higher-skilled levels) cannot be applied to village 
enterprises of family farming, or to businesses that service family farming. Even petty peddling around the 
villages requires a far greater range of commercial and social skills than are required of a successful 
employee for a Department Store in a shopping mall. 
 
EDUCATIONAL PROVISION FOR WELL-BEING FUTURES IN ISAAN 
 
            The requirement to cater to the needs of formerly-urban people to understand and develop the skills 
to partake, even survive, in the rural setting will mean big changes in school, college, and university 
education.  
             A preliminary look at this challenge (for university education) was undertaken by this author in a 
paper for a Conference on Educational Research : Learning Communities for Sustainable Development. The 
title of the paper was: Well-being futures: in KKU, as a Federation of Village Colleges  (Allinson 2009).  The 
concluding part of that paper said: 
KKU’s future students will be mostly those ‘barefoot professionals’ who will spend part of each day 
‘economically-embedded’ in the activities of their family’s farm, or in the family’s sufficiency-agriculture 
alongside the family business in providing a service to their community, so they won’t be able to be on-
campus full-time students  (Additionally, they will not be able to afford the cost of daily travel to Khon Kaen, or 
to stay in the city, anyway.)  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

337 

 

               As physical travel gets more and more expensive, it can be expected to result in each village getting 
its set of resident professionals who will be instrumental in building up their village’s, or township’s ‘social 
capital’. The village monks, the village vet, the village agricultural/water-supply/electrical engineer, the village 
soil-microbiology adviser, the village doctor, the village pharmacist, the village lawyer, the village police 
officer, the village mini/major/market manager, the village banker, and the village teachers whilst ‘servicing’ 
the farming families will also provide social (economic, political, cultural) leadership. KKU will need to assign 
senior members of faculty, at Associate Professor level, to provide guidance and mentoring.  
In a small village, there may only be enough students to justify two such guide-mentors, with one serving the 
students on the whole range of Science and Technology courses and the other serving those on the whole 
range of Humanities and Commerce courses.  

They and their students will, of course, be in full contact with faculty colleagues and classmates over 
the Internet. 
              So the city campus of a provincial university will only have, alongside the University administrative 
staff and some less-experienced faculty members in academic-administrative roles, those students who are 
preparing for a ‘traditional career’ in what remains of industry, such as oil and gas exploration and production. 
            There may well be some reluctance within a university to take on this new task of preparing an 
increasing proportion of students for lifestyles of ‘barefoot’ professionalism in the villages. But the rapid 
contraction of job opportunities in the urban areas will soon cause a contraction of student applicants to the 
‘traditional’ courses.  
That reluctance of university staff can be expected to evaporate when they realise that persisting in it will lead 
to massive redundancies, and even the demise of the institution. 

So the provincial university will be present in the villages in the form of a small physical presence (the 
Village College, probably located at the village secondary school) but with a huge ‘virtual’ presence. 
Communications systems require relatively little energy for their operation and can be expected to benefit 
from innovation and permit greater interaction between students and their classmates with their teachers by 
video mail and video conference. Some attendance at the university’s city campus will still be required, 
though. The social role of the university in the development of young people does require their face-to-face 
interaction, and so does the acquisition of the skills of presentation to a live audience. With adaptation, the 
methods of the Open Universities, with their home-based study plus attendance at Summer School, may 
come to be followed.   

In another paper (Allinson 2009) Well-being futures: in a scenario of Isaan’s Universities in transition 
to Federations of Village Colleges for an International Conference on Learning and Teaching, the 
Recommendation made was that:  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

338 

 

 Today’s students, at all levels, should be encouraged to consider and refine their images of their 
futures. In particular, young members of universities’ faculties should look to preparing themselves to work in 
the universities as universities will then be. 
 
CONCLUSION 
               The scenario that emerges from the five years of Futures Studies reported above is that Isaan 
Universities will find themselves changing dramatically in response to dramatic national changes that result 
from even more dramatic international changes. However, the changes for Isaan will not be as traumatic as 
they will be for the Greater Bangkok Region. (And Greater Bangkok will suffer less social trauma than will be 
suffered overseas in countries that are more heavily industrialised than Thailand). 
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ABSTRACT 

 
Buddha image is a symbol of lord Buddha Kodhama. From an ancient time, the sculpture artist made 

it to show their respect to Lord Buddha with a hope to rebirth after death in the SriArn period. Nowadays, the 
objective of this contribution has changed to be the contribution for money or ‚Buddha Panich‛. This research 
is aimed to studied and analyzed the Buddhist ethical outlook towards the Buddha Image in Isan or 
northeastern Thailand by using qualitative research as research method. It was found that the Buddha images 
in Isan or northeastern Thailand illustrate ethical concepts on 2 levels; ideal life and the way to the ideal life. In 
order to attain the ideal life, both of Dheravadha and Mahayana Buddhism state the same goal : that Nippana 
is the highest ideal in life and in order to succeed, people should practice or follow the right way, which for 
Dheravadha means practicing by following the Absolute utility (Poramadha), whereas Mahayana puts more 
importance on Mahapanya. The main difference between the two perspectives is that Mahayana wants to 
help the others succeed in attaining the goal while Dheravadha is mainly concerned with individuals. 
Concerning the succession of Buddhism in Isan, the researcher suggests that people should realize and 
study the Buddhist texts and practice in the proper way. People should follow the monks’ examples and 
practice teaching Dharma to others with the purpose of passing on Buddhism to the next generation. 
 
KEYWORDS:  Ethical Concept, Buddha Image, Isan, Thailand 
 
1. INTRODUCTION  

Buddha image is a symbol of lord Buddha Kodhama.  From an ancient time, the sculpture artist 
made it to show their respect to Lord Buddha with a hope to rebirth after death in the SriArn period.  
Nowadays,  the objective of this contribution has changed to be the contribution for money or ‚Buddha 
Panich.‛  From this issue, the researcher has to find what is the reality behind the changing objective and 
what are the reality behind the objective in contributing the Buddha images in the present time.  The 
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researcher hope that the Buddhist ethical concept towards the Buddha image in Isan, Thailand can be one 
way to find out the answer to this problem. 

 
2. THE OBJECTIVES OF THE STUDY 

1)  To study the Buddhist Ethical concept of the Buddha image in Isan, Thailand 
2)  To find the cause of changing in the objective of contributing the Buddha images in Isan, Thailand 

 
3. THE METHODOLOGY OF THE STUDY  

The scope of the study is to study and analyze the Buddhist Ethical concept of the Buddha image in 
Isan 3 provinces;  Ubon Ratchathni, Yasothorn and Mahasarakham by using the qualitative research such as 
The Identity, Wisdom, Culture of Ubon Ratchathani, Yasothorn and Mahasarakham, General Philosophy, 
Buddhist Philosophy, the qualitative methodology, the Tripitaka (in both Thai and Bali language), etc.  
To get more clear and distinct in data, the researcher use the techniques of survey, observation, interview, a 
group of conversation and workshop meeting and take participation in the area of this research.  The Group of 
people has divided into 3 groups ;  the experts in the issue of culture,  the practitioner : the monks, the artist, 
the conservationist and the general people. 
 
4. THE DEFINITION OF KEY TERM 

1.  Buddhist Ethical outlook  :  the way to find the ultimate goal of human life and how to go to the 
destination (Ultimate goal).   

2.  Ultimate Goal :  the highest aim of human life after death (hopefulness)  
3.  Destination : the highest aim of human life from practice their faith and believe in religion 

 
5. THE RESULTS OF THE STUDY 

The researcher has found that the Buddha images in Isan illustrate ethical concepts on 2 levels; ideal 
life and the way to the ideal life.  In order to attain the ideal life, both of Dheravadha and Mahayana  Buddhism 
state the same goal: that Nippana is the highest ideal in life and in order to succeed, people should practice 
the right way, which for Dheravadha means practicing by following the Absolute 
utility  (Poramadha),  whereas Mahayana puts more importance on Mahapanya.  The main difference between 
the two perspectives is that Mahayana wants to help the other succeed in attaining the goal while Dheravadha 
is mainly concerned with individuals.  Concerning the recommendation for implementation, the researcher 
suggest that the further study, should to be the study of the other  Buddhist Art such as Jediya  (Pagoda)  in 
the way of The Aesthetical concept in Jediaya of people in Sukothai or in The way of Epistemological concept 
in Buddhist mural of People in Roiet District. 

Concerning the succession of Buddhism in Isan, the researcher suggests that people should realize 
and study the Buddhist texts and practice in the proper way.  People should follow the monks’ examples and 
practice teaching Dharma to others with the purpose of passing on Buddhism to the next generation. 
 
6. DISCUSSIONS  

As regards the result of this study,  the Buddhist Ethics is only one concept of the philosophical 
outlook.  To understand the Buddhist Ethical concept is necessary for learning and analyze data.  Buddhist 
Ethics is the way to find the ultimate goal of human life.  This study has its main focus on Ideology which is the 
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highest aim of life of the human and on how to go to their aim. (nippanna)  Concerning the succession of 
Buddhism in Isan, the researcher suggests that people should realize and study the Buddhist texts and 
practice in the proper way.  People should follow the monks’ examples and practice teaching Dharma to 
others with the purpose of passing on Buddhism to the next generation.  From this study, it was found that the 
Buddha images in Isan illustrate ethical concepts on 2 levels; ideal life and the way to the ideal life.  In order 
to attain the ideal life, both of Dheravadha and Mahayana state the same goal: that is Nippana is the highest 
ideal in life and in order to succeed, people should follow the right way, which for Dheravadha means 
practicing by following the Absolute  utility  (Poramadha),  whereas Mahayana puts more importance on 
Mahapanya.  The main difference between the two perspectives is that Mahayana wants to help the other 
succeed in attaining the goal while Dheravadha is mainly concerned with individuals.  For the 
recommendation for implementation, the researcher suggest that for the advance study, one should study the 
other  Buddhist Art such as Jediya  (Pagoda)  in the way of The Aesthetical concept in Jediaya of people in 
Sukothai or in The way of Epistemological concept in Buddhist mural of People in Roiet District. 

Concerning the succession of Buddhism in Isan, the researcher suggests that people should realize 
and study the Buddhist texts and practice in the proper way.  People should follow the monks’ examples and 
practice teaching Dharma to others with the purpose of passing on Buddhism to the next generation. 

From the conclusion, Suvaradha Laesanklang (1998),  studied about the philosophical outlook in 
Kued (Taboo) of Lanna tradition.  He found that there were two philosophical concepts in Kued; metaphysical 
and ethical issues.  Kued has reflected the metaphysics about the supernatural which focused on the mystery 
and the power of these, which Lanna people called, ‚Kued‛.  It can be concluded that  ‚Kued‛ is a 
immaterialist concept which people believed in.  Like Boontieng Brahamanjan (1999)  he studied the 
philosophical from a Laos scripture : Prachao LieabLok (God beyond the World).  Prachao LieabLok has 
influenced on the Laos’ life.  He found that there were two philosophical concepts; metaphysical and ethical in 
Prachao LieabLok.  Prachao Lieab Lok has reflected the ethical concepts.  As the result, it can be the same 
way as Annie Hall.  Her studied about the case study of an intervention carried out on a fourteenth-century 
Tibetan Buddhist sculpture in the collection of the Victoria and Albert Museum (V&A), London, UK, is provided 
for consideration of the ethical concerns involved. The particular approach taken at the V&A is presented as 
an opportunity to consider the treatment of sacred material within one type of museum collection in a 
particular cultural setting. The repercussions of working within the framework of a decorative arts museum, 
such as the V&A, are discussed. Ethical guidelines from the V&A, the United Kingdom Institute for 
Conservation (UKIC), the New Zealand Professional Conservators' Group (NZPCG), and the International 
Council of Museums (ICOM) are reviewed, providing a focus for discussing the treatment of intangible 
aspects of such sacred objects in different contexts. The case study is presented as an example of the 
difficulty of deciding on an ethical approach for the treatment of spiritually significant objects removed from 
their original context.  

In addition to the cause of changing; there were 2 factors; outside and inside.  Outside is the factors 
which has begun by the inside cause which are thoughts and values of human which always changing.  When 
we have considered about that cause of change,  it is not serious problem because the main factors which 
cause the change is a man.  In addition to the main causing of changing, the researcher was found that to 
make the Buddha image is to show their respect and faith to the Lord Buddha in the past  but now the artist 
only show their skill in art for money, it must be the exchange of cost and value of art not the reality of the 
objective of the contributing Buddha Image as in the past.  Like PraSiripatthanaporn (Siripatthanaporn,  2010) 
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and Kampon Kongkeaw (Kongkeaw,  2009) said about the cause of changes in the way of life of Isan people  
that they pay respect without faith in the reality of Dhramma because of the high technology and, especially, 
of the blueprint of children (parents/ adults) which did not act like their words to children, so that the children 
do not understand what is the real Dhramma or the goal of their life. 
This is congruent with the research result of Suksri (2010), he studied about ‚The Buddha Images and 
Conservation and Adherence to Cultural Value in the Northeast‛. It revealed that there were 5 models of the 
Buddha image art found in Isan: Sandstone Buddha images, baked-clay votive tablets, cast motar Buddha 
images, bronze Buddha images and wooden Buddha images. They were in the Periods of Dvaravati, Lop Buri 
and Lan Chang. The Buddha images were popularly built in many different styles such as concentration style, 
double-miracle style, nagover-his-head style, blessing style, world-opening style, relatives-stop style, dharma 
consideration style and others. 

However, to contribute the Buddha image can be the one way to show the human faith in religion 
especially in Buddhism.  Anyway the researcher hope that the next generation will love and take their 
awareness in this to conserve it by themselves in the present time and the future. 
 
7. CONCLUSION 

This study has to studied the Buddhist Ethical concept towards the Buddha image in Isan, Thailand 
and studied about changes in the objective of contributing of the Buddha image in the period of materialism  
which everything has reduce their value.  The scope of the study is to study and analyze the Buddhist Ethical 
concept of the Buddha image in Isan 3 provinces;  Ubon Ratchathni, Yasothorn and Mahasarakham by using 
the qualitative research such as The Identity, Wisdom, Culture of Ubon Ratchathani, Yasothorn and 
Mahasarakham, General Philosophy, Buddhist Philosophy, the qualitative methodology, the Tripitaka (in both 
Thai and Bali language), etc. To get more clear and distinct in data, the researcher use the techniques of 
survey, observation, interview, a group of conversation and workshop meeting and take participation in the 
area of this research.  The Group of people has divided into 3 groups ;  the experts in the issue of culture,  the 
practitioner : the monks, the artist, the conservationist and the general people.   
              From an ancient time, the sculpture artist made it to show their respect to Lord Buddha with a hope to 
rebirth after death in the SriArn period.  Nowadays,  the objective of this contribution has changed to be the 
contribution for money or ‚Buddha Panich‛.  From this issue, the researcher has to find what is the reality 
behind the changing objective and what are the reality behind the objective in contributing the Buddha 
images in the present time.  From data analysis, the researcher was found that the Buddha images in Isan 
illustrate ethics concept on 2 levels ; ideal life and the way to the ideal life.  In order to attain the ideal life, both 
of Dheravadha and Mahayana Buddhism state the same goal : that Nippana is the highest ideal in life and in 
order to succeed, people should practice or follow the right way, which for Dheravadha means practicing by 
following the Absolute utility  (Poramadha),  whereas Mahayana puts more importance on Mahapanya.  The 
main difference between the two perspectives is that Mahayana wants to help the other succeed in attaining 
the goal while Dheravadha is mainly concerned with individuals.  For the recommendation for implementation, 
the researcher suggest that for the advance study, one should study the other  Buddhist Art such as Jediya  
(Pagoda)  in the way of The Aesthetical concept in Jediaya of people in Sukothai or in The way of 
Epistemological concept in Buddhist mural of People in Roiet District. 
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Concerning the succession of Buddhism in Isan, the researcher suggests that people should realize 
and study the Buddhist texts and practice in the proper way.  People should follow the monks’ examples and 
practice teaching Dharma to others with the purpose of passing on Buddhism to the next generation. 
 8. THE BENEFITS OUTCOME 

1)  Knowing what are the Buddhist Ethical concept of the Buddha image in Isan,Thailand 
2)  Getting the knowledge about the cause of changing in objective of contribute the Buddhist Ethical 

concept of the Buddha image in Isan, Thailand from the past to the present (2009-2010) 
3)  Knowing about how to conserve the Buddha image in Isan, Thailand 
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Enhancing EFL Learner Autonomy for Sustainable Development 
 

Amporn Sa-ngiamwibool1 

 
ABSTRACT 

 
Learner autonomy is vital for sustainable development. To enhance learner autonomy in EFL 

contexts, communicative language learning (CLL) is a key to success. This study therefore investigated how 
CLL enhanced learner autonomy for sustainable development in a project group work. This study was 
triangulated. The elicitation instruments were CLL tasks, a pretest, a posttest, field notes, an interview, and a 
learner log. The study revealed these results. First, the results of their posttest mean scores by TOEIC 
proficiency test were significantly higher than those of their pretest scores. In addition, the learners gained 
more self-confidence in appropriating the target language for expressing, implying, and creating meanings. 
Second, while negotiating in project work, the learners gradually developed their sense of responsibility and 
accountability in managing their own learning in planning, leading, and evaluating their own projects. Finally, 
the various CLL tasks developed their degree of independence in choosing, developing, and testing ways of 
working in order to optimize individual and group dynamics and set free creativity and willingness to 
communicate. For pedagogical implications, the project group work with a focus on learner contribution 
process and the chosen CLL tasks in this study are needed for enhancing learner autonomy for sustainable 
development in EFL contexts.  
 
KEYWORDS: Learner Autonomy, Sustainable Development, Communicative Language Learning, 
Consciousness-raising 
 
1. INTRODUCTION 
          Learner autonomy is vital for sustainable development (Wenden, 1991; Gathercole, 1990; Little, 1990; 
Holec, 1981) since it allows independent, self-directed, and learner-contributed process of learning which 
helps the learners manage their own learning autonomously. To enhance learner autonomy in EFL contexts, 
researchers (Williams and Burden, 1997; Lessard-Clouston, 1997; Bialaystok, 1991; Oxford, 1990; Stern, 
1992; Richards and Platt, 1992) suggest that communicative language learning (CLL) as an effective tool for 
enhancing learner autonomy since the tool allows learners to autonomously take control of their own learning 
as well as their own communication.  
_________________________________ 
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To enhance autonomous learning through a wide variety of CLL tasks more effectively, the learners 
need to be consciously aware of their own learning when processing new information and of foreign language 
when engaging in the CLL tasks. Therefore, drawing the learners’ cognitive and affective involvement to 
learning by raising their awareness is a necessary factor for successful CLL learning.  

Consciousness-raising (C-R) is therefore needed for raising the learners’ awareness.  Practically, 
consciousness-raising (C-R) is a deliberate attempt on the part of teachers to increase learners’ awareness of 
the perceived information to the state of consciously perceive, or notice, and autonomously turn it into 
learning. The review of prior study (Izumi, Bigelow, Fujiwara, & Fearnow, 1999; Jourdenais, Ota. Stauffer, 
Boyson, & Doughtly, 1995; Izumi, 2000; Leow, 1993, 1995, 1997; VanPatten, 1990, 1994, 1996; Schmidt, 
1990; Alanen, 1995; Ellis, 1994; Jourdenais, 1998) reveals that noticing, or perceiving new information 
consciously, is a needed factor for raising learners’ awareness which enhances learner autonomy in all 
situational contexts, including EFL. In Thai contexts, Sa-ngiamwibool (2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 
2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2009e, 2009f, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e, 2010f, 2010g, 2011a, 
2011b, 2011c, 2011d) reveals that C-R is needed for raising EFL learners’ linguistic and communicative 
awareness of the English language which can autonomously turn skill-getting to skill-using which is the same 
process as autonomous learning.  

Drawing upon these previous research studies, this present study with a more practical focus 
investigated how to enhance EFL learner autonomy for sustainable development with the following purposes 
of the study. 
             This study investigated how CLL enhanced learner autonomy for sustainable development in a 
project group work, with three specific purposes of the study, which were to:  

1. Examine the effects of CLL tasks on linguistic and communicative competence of the target 
language 

2. Explore how far the learners developed the ability to manage their own learning 
3. Determine whether CLL tasks could enhance the autonomous learning  
 

2. MATERIALS AND METHODS 
            This study employed a pretest-posttest experimental design.  The subjects were 32 third-year 
university learners who enrolled in the course English for Tour Guides in 2009. TOEIC Test (Test of English for 
International Communication) was used as a test of proficiency for classifying the subjects into 4 groups (A, B, 
C, and D), each of which consisted 8 learners of average proficiency of 350-450. The researcher as the 
instructor played a role as a coordinator and facilitator of learning process who allowed peer teaching but 
retained the right to set targets and intervene with advice when the subjects needed help. The data collection 
lasted 30 hours. The elicitation instruments were CLL tasks, a pretest, a posttest, a field note, an interview, 
and a learner log. Below were details of each instrument.           
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  2.1 CLL Tasks 
            The CLL tasks which lasted 25 hours followed these stages, consisting of: 1) opening, 2) topic 
orientation, 3) project proposal writing, 4) preparing project proposal presentation, 5) presentation and 
sharing, and 6) evaluation of learning process and product. Various CLL tasks (e.g. information-sharing, trust-
building, brain-storming, and awareness-raising) were introduced to the stages appropriate and effective for 
enhancing learner autonomy of content learning, of communicative competence, and of language 
development in research proposal production and presentation. The researcher needed to make sure that all 
groups were fully aware of the purposes of each stage and comprehended the procedures of each stage 
thoroughly.  

First, in the opening stage, each group discussed their topics of special interest to initiate topic 
planning concerning their main area of expertise. CLL tasks such as information-sharing and trust-building 
were introduced to get each group into a communicative approach.  

Second, in the topic orientation stage, CLL tasks such as awareness-raising tasks and brain-
storming were used to arouse curiosity and create awareness of the topic area, share data retrieved from the 
Internet, exchange existing knowledge and personal experiences of the topic, weight and evaluate the data, 
and formulate questions and/or hypotheses.  

Third, in the proposal writing stage, each group drafted the outline of the project proposal and 
developed a proposal. Communicative tasks such as interpersonality and interaction were used for allocating 
areas of responsibility. In addition, language exercises with a focus on raising cognitive and affective 
sensitivity by C-R tasks, which specifically drew the members’ attention to the gaps in knowledge of contents 
and areas of language weakness were introduced to edit the first, second, and third drafts and produce the 
final draft of written proposal.  

Fourth, in the stage of preparing proposal presentation, each group selected the data for 
presentation, decided on the form of the presentation, prepared texts for presentation, practised the 
presentation, and evaluated the practice. The same communicative tasks in the previous stage were used for 
allocating areas of responsibility. In addition, the same C-R language exercises which specifically drew the 
presenter’s attention to the gaps in the content presentation and areas of language weakness when 
presenting the oral proposal were also practised.  

Fifth, in the presentation stage, the presenter gave a lead-in to the proposal, presented the contents 
of the proposal, and ended the presentation. After each presentation, it was a sharing time when exchange of 
information and experience, comments, questions and answers, clarification, and feedback on contents and 
presentation from teacher and from other groups were allowed. CLL tasks in this stage were primarily 
determined by groups and used various forms of communicative tasks appropriate for communicative 
situations.  
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 Sixth and lastly, in the evaluation stage, each group evaluated the learning  process and product. 
The evaluation of learning process was mainly concerned with the group dynamic processes whereas that of 
product was concerned with what each group received from the sharing time after the presentation. Then, 
each group made use of what it received from the sharing time and further worked on areas of content and 
language weaknesses based on new ideas received from the sharing time. Finally, each group submitted the 
final version of its project proposal.  

2.2 Pretests  
 The pretests were drawn from TOEIC test. The test consisted of 50 questions including short 
conversation and small talk. Below were samples of the pretests. 

Conversation 
Why did the secretary quit? 
       (A)  Bad working conditions  (B)  Little advancement potential 
     (C)  Lack of vacation time   (D)  Low wages 
Short Talk 
What does the company want to increase? 

(A)  The amount of electricity and gas used  
(B)  The price of electric and gas service 
(C)  The number of commercial offices  
(D)  The number of customers 
2.3 Posttests 
The posttests were constructed in paralleled with the pretests, consisting of 50 questions. 
2.4 Interview 

 A semi-structured interview asked how the learners managed their learning.   
2.5 Learner Log  

        The learners were required to write a log to express their opinions toward the enhancement of 
autonomous learning in this study. Below was a guideline question.  
To what extent do you think the CLL tasks enhanced autonomous learning? Cite examples of the tasks and 
describe how they enhanced the learning. 

2.6 Field Note  
The researcher also recorded how the CLL tasks enhanced the learners’ linguistic and 

communicative competence, developed their ability to manage their own learning, and created autonomous 
learning atmosphere. The records were compared with the learners’ responses in the interview and their logs.
 For data analysis and scoring procedure, this study was triangulated. The data were analyzed 
quantitatively and qualitatively. For statistical analysis of quantitative data, t-test was employed. 1 was given 
for a correct answer and 0 was for an incorrect answer. The instruments were tested by Cronbach’s Alpha 
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Coefficiency for reliability check. The result was 0.886. , which indicated high reliability check. For analysis of 
qualitative data, responses from the log, the interview, and the field note altogether were analyzed 
qualitatively to draw main points and conclude the study. 
3. RESULTS AND DISCUSSION  

The study revealed these results presented based on the three specific purposes of the study.  
For the first specific purpose of study which examined the effects of CLL tasks on linguistic and 
communicative competence of the target language. The performance assessment on linguistic and 
communicative competence of the target language by TOEIC pretests and posttests administered to the 
subjects before and after the experiment was shown in the following tables.      

           
Table 1.1 Mean Scores between the Pretest and the Posttest of  
                                         Linguistic and Communicative Competence    

   N         Mean       Std. Deviation 
Pretest 
Posttest 

  32 
  32 

       6.5667  
     28.7333 

         2.44503 
         5.35584 

  
The results showed that the posttest mean scores were significantly greater than the pretest mean 

scores (Posttest > Pretest 21.1666) indicating that the CLL tasks had a strong effect on the learners’ linguistic 
and communicative competence.   
    Table 1.2 Comparison of t-values between the Pretest and the 
                                          Posttest of Linguistic and Communicative Competence 

 
  

      t         df       Sig. (2-tailed)  
 

Pretest 
Posttest 

  14.950 
  29.385 

       31 
       31 

                     .000 
                     .000 

 
   The results showed that the posttest scores (29.385) were higher than the pretest scores (14.950) 
and there were differences between the pretest and the posttest scores at the significant level of 0.05 (p = 
.000) indicating that the CLL tasks had a positive effect on the learners’ linguistic and communicative 
competence.  
            The field notes strongly supported the results of the TOEIC test. The notes revealed the learners’ 
highly positive development in linguistic and communicative competence.  
 
            ‚...while engaging in various CLL tasks, the learners became more and more aware of  
             the ways and words they used for communicating their messages.  The more they  
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             communicated, the more self- confidence they  gained. ...They appropriated the target 
             language for expressing their ideas....at the end, they were able to communicate more 
             explicitly, more fluently, more accurately, and more meaningfully...‛ 
                                                                                                          
              Also, the interview supported the evidence. 
  ‚The awareness-raising activities led me to the state of being conscious of how learning  
came about. When I knew something, I was willing to say it and share with others. The  
more I know, the more I say.‛   
                                                                        [Learner A] 
 
            For the second specific purpose of study which explored how far the learners developed the ability 
to manage their own learning, the learners showed all key aspects of self-directed learning (SDL). For 
instance, they felt more responsible for learning to set their goal of learning, managing their own learning 
appropriately for their goal, adjusting themselves to constraints, and improving themselves. Below were some 
samples from interviews of how the CLL tasks helped the learners manage their own learning and what they 
learned from the management of their own learning. 
              ‚...the various CLL tasks allow more opportunity in choosing, developing, and testing ways   of 
working together ...‛ 
                                              [Learner B]  
‚With project work, we take more responsibility for our learning: making  decisions, choosing  
our own topic, planning, and evaluating our progress.  Also, we worked at one's own pace 
and  managed time ourselves.‛  
        [Learner C]  
 ‚Taking responsibility for learning ourselves, we recognized our strengths and weaknesses.  
 This led us to the understanding of the importance of learning from mistakes and of the 
 importance of improving ourselves.‛ 
                                                                                                                    [Learner D] 

For the third specific purpose of study which determined whether the CLL tasks could enhance the 
autonomous learning. The CLL tasks led the learners to autonomy by motivating them to be self-directed 
learners as individual and as group, providing more opportunities to develop self-directed learning as shown 
in the interview and the learner logs. 
   ‚Through the CLL tasks such as inter-personality and interaction information-sharing,  
    trust-building, we’ve learnt from our peers, from interaction, and  from ourselves. We’ve  
    learnt from one another. This aroused our curiosity. Our inquiring mind was working on     and on .‛  
                                                                                                                      [Learner E] 
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    ‚The tasks like brain-storming led us to a concentration on our progress and contribution  
    to the group. The information-sharing and trust-building tasks among members of the  
    group created positive group dynamics which developed into the exchange of information  
    task. This led to individual  and group work progress.‛  
                                                                                                                       [Learner F] 

The researcher’s observation revealed a summary of all the learners’ responses mentioned above. 
Project learning and CLL enhanced the learner autonomy successfully. To clarify this, project learning is 
investigative and learner-centered. It allowed learner contribution to the completion of their own project 
proposal, learner contribution of project ideas, and learner discovery of their strengths and weaknesses. CLL 
tasks were learner-oriented. The various CLL tasks developed their degree of independence in choosing, 
developing, and testing ways of working in order to optimize individual and group dynamics and to set free 
creativity and willingness to communicate. In addition, CLL tasks were highly skill-oriented. They brought 
together learners’ language, social, and related skills and abilities. Therefore,  integrating CLL into project 
work allowed more opportunity for learner contribution and provided the learners opportunities to act more 
independently of instructor, to determine what and how to communicate with others as an active 
communicator, to participate actively in shaping forms and outcomes of their own learning, to take full 
responsibility in their success or failure, and to work out difficulties collaboratively in group dynamics. While 
CLL developed communicative competence, C-R developed awareness within learners.  This awareness 
directed the attentions of the learners inwards to discover the wealth of their own experiences, the richness of 
their own learning, and the power of their minds. C-R therefore helped energize the learner autonomy to its full 
extent.                                     

In conclusion, the results revealed several major findings based on the purposes of the study and the 
research questions. First, the results of their posttest mean scores by TOEIC proficiency test were significantly 
higher than those of their pretest scores. In addition, while engaging in various CLL tasks, the learners gained 
more self-confidence in appropriating the target language for expressing, implying, and creating meanings. 
Second, while negotiating in project work, the learners gradually developed their sense of responsibility and 
accountability in managing their own learning in planning, leading, and evaluating their own projects. Lastly, 
the various CLL tasks developed their degree of independence in choosing, developing, and testing ways of 
working in order to optimize individual and group dynamics and set free creativity and willingness to 
communicate.  

The results of this study support to prior research study at least in four main points.  
First, on learner autonomy, the results of this study support those of the prior study (Wenden, 1991; 

Gathercole, 1990; Little, 1990; Holec, 1981) that learner autonomy is needed for sustainable development. 
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Second, on CLL, the results of this present study revealed similar findings as those of prior study 
(Williams and Burden, 1997; Lessard-Clouston, 1997; Bialaystok, 1991; Oxford, 1990; Stern, 1992; Richards 
and Platt, 1992) that CLL is an effective motivational tool for enhancing learner autonomy. 

Lastly, on awareness, the results of this present study were consistent with those of the prior study 
(Izumi, Bigelow, Fujiwara, & Fearnow, 1999; Jourdenais, Ota. Stauffer, Boyson, & Doughtly, 1995; Izumi, 2000; 
Leow, 1993, 1995, 1997; VanPatten, 1990, 1994, 1996; Schmidt, 1990; Alanen, 1995; Ellis, 1994; Jourdenais, 
1998) that C-R is useful for raising learners’ awareness and thus is effective for developing EFL learning. Also, 
in Thai contexts, this present study was consistent with the studies in EFL Thai contexts by Sa-ngiamwibool 
(2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2009e, 2009f, 2010a, 2010b, 2010c, 
2010d, 2010e, 2010f, 2010g, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d) that C-R helps develop awareness within learners 
and this awareness enhance learning in all aspects, including learner autonomy. 
 
4. CONCLUSION 
             This study indicates these pedagogical implications. First, the project group work is a basis of 
learner autonomy since it leads to learner contribution process.  Next, CLL tasks can motivate learner 
autonomy successfully.  Then, C-R can help accelerate CLL effectively. Finally, project group work, CLL, and 
C-R are practical for enhancing EFL Thai learners. Future inquiry should replicate this study with EFL learners 
of different contexts.    
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The Role of Elephant Leaders Among The Kui People 
 

Mr. Poorit Poomiprathate1 

 
ABSTRACT 

 
An elephant guru (mor chang or elephant expert ) is a specialist in elephant behaviour and in the 

rounding up of wild elephants. Included amongst the ranks of these highly-qualified experts are individuals of 
differing levels of recognition; these depending upon proven abilities. A master is known as khru ba yai or 
kamluangphued; khru meaning "teacher." These individuals command great respect, having achieved the 
highest level and having captured at least 10 to 15 wild elephants. Next is the mor sadum, who has been 
credited with six to ten elephant captures. This is followed by the mor sadiang who is credited with the 
capture of between one and five wild elephants. Finally, there are the mor ja, individuals with no captures to 
their credit. Those who assist the elephant gurus and bear the responsibility of caring for the elephants are 
known as ma.  

Each elephant guru has different roles to play. Apart from their skills in elephant capture, they 
possess a knowledge of phasah pii phakam (phasah phii paa in Thai), a special language used exclusively 
while on the elephant hunt. It translates to "forest spirit language". Essential skills also include some 
knowledge of elephant nutrition, and the ability to organize rituals related to elephant capture and care. Such 
individuals are well respected by village members.  
 
KEYWORDS:  Elephant Guru, Local Communities, Way of Life, Rituals 
 
1. INTRODUCTION 
 The elephant is a symbol of the Thai nation. In the past, they played an important economic role in 
certain areas and are regarded as an essential element in many of the traditions of the Thai people. These 
creatures are looked upon with reverence for their ability to do hard work, their intelligence, and their talents. 
They are also viewed affectionately because they are perceived as having great charm and as exhibiting 
social attributes reminiscent of human beings. Indeed, for many owners, an elephant is viewed as a member 
of the family. 
             Up until 1957 when capturing wild elephants was outlawed, and 1989 when a logging ban was 
imposed, elephants were being trained in the difficult and heavy work of clearing land and hauling timber.  
 
_________________________________ 
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Nowadays, they are most often used as tourist attractions to earn money for their owner(s). They can most 
often be seen fulfilling this role during the Elephant Fair held each November in the northeastern province of 
Surin. In ancient times, the elephants also had an important role in warfare. Elephants are powerful animals, 
and when well trained they can be very helpful in performing heavy work. They are also regarded as majestic 
animals. At one time, the Thai Kings maintained rare white elephants; thus they are associated with the Royal 
Family and are a symbol of the Monarchy.  

Through their experience in elephant round-ups, the elephant guru are always aiming to reach the 
level of khru ba yai, or kamluangphued; the top elephant master. Promotions take place during the pahsi 
ritual. At this village gathering, the various hunters and handlers can be promoted by the khru ba yai to higher 
positions according to the results of their work and, as mentioned above, the number of elephants they have 
been instrumental in capturing, although elephant masters who have not yet caught an elephant will not be 
allowed to join the ceremony. A peculiar feature of the ceremony is that each elephant expert is expected to 
bring with them the exact number of lizards coinciding with the number of elephants they have captured. As a 
safety consideration, the recently captured wild elephants are not brought directly to the area where the 
ceremony takes place because at this point they are not yet considered docile enough.  
Every 3 days after the elephant round-up, the khru ba yai will call for a meeting known as pa kum chang 
where the elephant masters will endeavour to tame the newly captured animals so that they will be more 
amenable to human contact or be able to be brought into a village setting. Such an animal will be known as a 
village elephant or chang baan if it can be sufficiently domesticated.  
 
2. ELEPHANT EXPERTS 
 Elephants are only found in selected areas of Thailand; for example, in Baan Ta Klang, Tambon 
Krapo in the Tatoom District of Surin. This is the world's largest elephant village. There are also Kaiy Muen 
Peaw Village, Tambon Baan Kaiy, in Meung District of Chaiyaphum Province, and Baan Koaksai in the 
Sangka District of Surin Province. 
 The elephant round-ups of years past used to be carried out in the forested areas which lie beyond 
the Phanom Dongrak mountain range and spread into the Cambodian jungle to the east until they reached 
Champasak in present day Lao PDR. Phapho Village in Champasak Province, Laos is still the home of an 
elephant hunting community with a number of elephant masters who have had much experience in the hunt. 
In Thailand, there remain few experienced elephant hunters, and most are advanced in their years. They 
include:  
  Baan Ta Klang elephant gurus, Mr. Ma Salangam, 88-years-old, Mr. Meu Salangam, 81-years-old (a 
sadum), Mr. In Saendee, 78-years-old, Mr. Ya Salangam (a sadiang) and Mr. Ma Submak, 67-years-old (a ja 
elephant master). In Baan Koaksai, Sangka District of Surin Province there are Mr. Peng Submak, 93-years-
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old (a sadiang), Mr. In Salangam, 90-years-old, and Mr. Tong Phetkra, an 80-year-old expert of the sadum 
level.  
 In Baan Kaiy Muen Peaw, Tambon Baan Kaiy, Muang District of Chaiyaphum Province there are Mr. 
Tong-in Panvichit, 80-years-old, Mr. Pao Pongwiset, 70-years-old, Mr. Yod Niyomchai, 70-years-old, Mr. 
Tongdee Pongwiset, 66-years-old, and Mr. Supee Pongwiset, 68-years-old (Interviews, November 29 2009). 
 
3. A BRIEF HISTORY OF THE ELEPHANT ROUND-UP 
 Surin Province is one of very few places in Thailand where elephants can still be found. The people 
of Surin hold that the elephant has been a part of their cultural heritage since ancient times. The elephant is a 
highly respected creature. An old adage describes Surin as a ". . . land of elephants, fine silk, beautiful 
necklaces, abundant monuments, sweet cabbage, fine rice and precious culture." 
 On November 19 1960, many elephants (approximately 200) were brought together for the first time 
in Tatoom District of northeastern Thailand. Mr. Winai Suwannakard, who was the district-chief at that time, 
was chiefly responsible for this event. The gathering was held at the site of the old airport which is now the 
site of Tatoom Prachasermvit School. The show featured many interesting and exciting events including an 
elephant race and a mock display of an elephant capture. The following year, the Tourism of Authority of 
Thailand (TAT) became involved because they recognized its potential as a tourist attraction. In 1962, the 
event was moved to the city of Surin owing to its greater convenience and accessibility. It has since become 
an annual event, held each November which attract thousands of tourist; both domestic and from abroad. 
 
4. THE ELEPHANT CEREMONY 
 Baan Ta Klang in Tatoom District is a village largely populated by the Kui, (translating to "the people") 
or Suay in Thai. These ethnic Khmers have been training and caring for elephants for centuries; ever since 
their ancestors migrated to the forested area of Wang Talu at the confluence of the Chi and Moon Rivers in 
present day Surin Province.  
 When, for whatever reason, an individual has made the decision to become an elephant expert, he 
must be prepared to join in the pone-chang or elephant hunt. In order to participate, certain tools are 
necessary. The hunters will take with them the cheuk pakam, a length of lasso rope made from buffalo leather, 
and used to bind and restrain the elephant. Because the cheuk pakam lasso is considered a sacred object, it 
is not kept with other objects, but is retained in the san pakam "spirit house." This is essentially a shrine for 
keeping the lasso. Before a spirit house is built, the most auspicious time for its construction must first be 
determined (Vetayasuporn, 2007).  

An additional piece of equipment is the mai kan cham, which is length of strong wood from which 
they will hang the nooses used to snare the elephant's legs, and the tham kho pakam, a rope which looks 
quite similar to that used for capturing the elephant, but is different in that it has a knot at one end for 
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attaching a hook to the elephant’s neck. The other end is then tied around a strong tree. Also employed are 
two metal rings which are interwoven as a two-linked chain. Known as a taut pakam, this implement acts to 
prevent the animal from strangling itself if it were to walk around the tree and take all the slack out of the neck 
tether. Naturally, necessary food provisions will also be taken. Another important piece of equipment is the 
saneang kal. This is a Khmer term; sanai is the word used by the Kui people to refer to a special horn. This 
instrument is used to signal the commencement of the round-up, and is made from the horn of a buffalo. It is 
not only used to signal the beginning of the hunt, it is also for communicating signals while the hunters are 
deep in the forest.  
 During the time of the elephant hunt, there are certain strict rules known as ka-lum-pued which need 
to be obeyed. The belief is that failure to do so could result in the transgressor(s) being punished by ghosts, a 
failed hunt, or worse still, death may befall the hunters. For those on the hunt, they must obey the 
kumluangphued and uses only the phasah pii pakam or "spirit language." Many decades ago, the late Francis 
H. Giles, then vice-president of the Siam Society wrote of this spirit language: "It does not seem to have much 
in common with any of the languages used in the surrounding districts such as Khmer, Sue, So, Sek, Phutai, 
La-wa, Lao, Yao, Tin, Kha, and other aboriginal dialects." He goes on to say: ". . . the forest spirit language 
varies locally and . . . most skilled elephant hunters in the Korat Plateau region are found amongst the Sue 
[Suay, or Kui], a people divided into many septs [sic], each using slightly different dialectic variations of the 
original [forest spirit] language" (Giles, 1930).  
 The elephant hunters should also make obeisance to the spirits each evening before they retire, and 
they must not flirt with women. Wives and children have rules too. They should neither cut nor comb their hair, 
they must not talk to strangers (especially male strangers), they should not allow anyone outside the family to 
come inside their home, nor should they travel too far from their home. They must not use rude or vulgar 
language, sit on a staircase, or climb a tree. They should not sweep their homes in a northerly or westerly 
direction, and they should not throw things from their home unless there is someone below to catch them. 
Eating duck, red ants, eggs or rabbit are also prohibited (Vetayasuporn, 2007).  
 The time set aside for the elephant hunt was usually in the dry season after the harvest. According to 
one researcher, setting out to catch wild elephants happened twice each year; during the 11 th and 12th 
months (Sakulwattana, 1995). The kamluangphued would announce to the sadum, the sadiang, and the ja, 
that they should reconnoiter the jungle for a suitable hunting area. All the people involved would prepare their 
elephants, equipment and provisions and meet at the forested location known as joodkamluang or 
"appointment place" predetermined by the kamluangphued. When gathered together, all were instructed that 
they should henceforth only communicate using phasah pii pakam; the language of the great spirit pakam. 
When everybody was ready with their elephants, the kamluangphued would offer up prayers to the pakam 
spirits by laying out simple fare such as fruit, and rice wine in the hopes of success, and a safe and 
productive hunt. These rites took place only at the san pakam or "spirit house". This is a sacred spot where the 
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spirits of the Kui's dead ancestors are believed to reside. The Kui believe that those who have undergone the 
pasa ceremony will become manud (meaning a good person) believing that the spirits will protect and bless 
them. The pachimoh ceremony is held after the pasa ceremony. Its purpose is to celebrate the promotions of 
the elephant masters. For example, if one is a mor ja, he will be promoted to sadiang, while the mor chang will 
become mor ja. Those who have received promotions to the higher levels such as sadum or sadiung, will then 
take on a lower level experts such as a mor chang, who will thereafter play the role of assistant or helper to 
their higher level masters. 
 The lia khania ceremony is held to mark the setting out of the hunters into the forests. Their departure 
is signaled by the blowing of the saneang kal horn. After capturing elephants, the hunters will remain in the 
forest at a camp called the jang rom which means "accommodations." Every 3 days following their return from 
the hunt, the elephant masters will meet together to carry out the job of training the elephants as domesticated 
animals. This is known as jarongmoh. The successful elephant hunters will bring with them a number of 
lizards; coinciding with the number of elephants they have caught. Untrained elephants are kept some 
distance from the village as a safety precaution. 
 Those who attain this level will have reached the pinnacle and will be most widely respected. They 
now have the right to perform special ceremonies and to instruct the lower level elephant experts. The mor 
chang have different levels of authority and corresponding duties. The khru ba yai or kamluangphued are at 
the highest position of authority. Those beneath them are duty-bound to follow their instructions. They are also 
the link between the human world and the spirit world because they are able to communicate with the ghosts 
and spirits. The khru ba yai are also viewed as possessing the most knowledge about the spirits, about 
elephant behaviour, knowledge of rituals, the spirit language, and so forth.  
 
5. CONCLUSIONS 
 Historically, the elephant gurus played an important role in the Kui elephant communities. Even 
today, they are at once thought of as a monk, a teacher, a medical practitioner, and certainly a leader in the 
community. They are viewed as great religious figures because of their perceived charm and their ability to 
perform sacred ceremonies and promotions in the hierarchy of elephant experts; as a teacher for the 
knowledge about elephants which posses and pass down, and; as community leaders for the bravery which 
they exhibit during the hunt. Because of the many roles the khru ba yai fulfill as esteemed community 
members and role models, they are often invited to attend social functions and give speeches and sermons to 
local people, to teach local children, and to provide inspiration and increased morale to community members. 
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ภมิูเทคโนโลยบีัง้ไฟที่สัมพันธ์กับจักรวาลทัศน์ในวัฒนธรรมอีสาน 
Geographical Bang Fire Technology Related to Cosmic conception in E-sarn Culture 
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บทคดัย่อ 
            ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือของพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติกับบัง้ไฟของชาวอีสาน จากปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติในวฎัจกัรของน า้ตามฤดกูาลประกอบกบัสภาพผืนแผ่นดินหินทรายที่มีการ กกัเก็บน า้ต ่า น า้ระเหยเร็ว และภาค
อีสาน เป็นเขตแห้งแล้งที่สดุของประเทศไทย ความไม่แน่นอนของลม ฟ้าอากาศที่เกิดจากพลงัอ านาจที่เหนือธรรมชาติ
ดงักลา่วท าให้เกิดความเช่ือวา่มี ‚ผีฟ้าพญาแถน‛ที่ก ากบัดแูลและบนัดาลให้ฝนตกตามฤดกูาล เพื่อสรรพทกุสิ่งบนผืนโลก 
เพื่อให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และด้วยการสะสมความรู้ของบรรพบุรุษหลายๆด้านที่เรียกว่า ‚ภมูิปัญญา‛ซึ่ง
เป็นนามธรรมหรือเรียกอีกอย่างว่า ‚ปัญญาภณัฑ์‛ได้ร่วมขบัเคลื่อนสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการประดิษฐ์
กรรมโดยการประยุกต์ใช้ปัญญาภณัฑ์เกิดเป็น ‚ภูมิเทคโนโลยี‛หรือ ‚เทคโนโลยีแห่งแผ่นดิน‛ที่ชาวบ้านใช้ติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งมนษุย์กบัพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติบนจกัรวาล ซึง่สามารถเทียบเคียงกบัปัจจุบนัคือ ‚เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร‛ ด้วยการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมเป็นยานสง่สารและมีพญานาคเป็นผู้น าสารจากมนษุย์บนแผน่ดินขึน้ไปบอก
กลา่วแก่‚ผีฟ้าพญาแถน‛โดยน าสารสนเทศคือค าร้องเซิง้บัง้ไฟในรูปแบบต่างๆผ่านพิธีกรรมความเช่ือที่สมัพนัธ์ระหว่าง
ความเช่ือเก่ียวกบัผีและความเช่ือเร่ืองบญุในทางพทุธศาสนาของบญุประเพณีเดือนหกหรือ ฮีตที่ 6 ซึง่เป็นฮีตหนึง่ในฮีตสบิ
สองของวฒันธรรมอีสาน  เช่นเดียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นเมืองชิชิบ ุจงัหวดัไชตามะที่มีอาชีพท านาและได้มีการจุดบัง้ไฟเพื่อ
เป็นการขอบคณุพระเจ้าที่ได้ประทานฝนในการท านาเหมือนกนักบัประเทศไทย 
            กระบวนการภมูิเทคโนโลยีจึงก่อให้เกิดความเช่ือที่สมัพนัธ์ระหว่างผีที่เป็นเทวดาบนฟ้าในจกัรวาลกบัมนษุย์บน
แผน่ดินด้วยพิธีกรรมการบชูาเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งคนกบัคนส าหรับสร้างขวญัและก าลงัใจเพื่อความมัน่คงของชุมชนและ
บ้านเมืองในการด ารงชีพบนพืน้ฐานความเช่ือของจักรวาลทศัน์ในวฒันธรรมอีสาน ที่ครอบคลมุวฒันธรรมบนพืน้ฐาน
ความเช่ือทัง้สี่ด้าน คือ วฒันธรรมน า้ วฒันธรรมข้าว วฒันธรรมนาค และวฒันธรรมดอกไม้ใบตอง จากความเช่ือความ
ศรัทธาได้พฒันามาเป็นผลติภณัฑ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ยงัอนรัุกษ์มรดกความเช่ือของพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติ 
โดยจงัหวดัยโสธรได้เป็นตวัแทนของภาคอีสานจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟประจ าปีให้เชิดหน้าชูตาในวฒันธรรมประเพณี
ของชาติติดตอ่มาจนถึงปัจจบุนั  
 
ค าส าคัญ:  ภมูิเทคโนโลยี, บัง้ไฟ, ความเช่ือ, จกัรวาลทศัน์, วฒันธรรมอีสาน 
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ABSTRACT 
 
 This paper is aimed at explaining the belief of Esarn people relating to the technologies which were 
resulted from the study on the connection between the abstract belief arisen from the natural phenomena and 
the concrete production by searching the documents and compiling the empirical data from the main data 
providers.  The Boon Bang Fire tradition in 2010 during the period of April to May in the same year was the 
selected case study under the title ‚Geographical Information Technologies Related to the Belief of Esarn 
Culture‛. It was found from the study that the landscape ecology of Esarn region is the large plateau with the 
area of more than 100 meters above the mean sea level (MSL).  It is in the repetitiously arid zone with less 
humidity. 
 In spite of heavy rain, it is still difficult to store the rain water for so long because of the sandstone 
landform which has no water absorption property.  The people settling on this plateau have emigrated from 
various directions, so their languages and culture are different in details but most are similar.  Due to the 
fluctuation and uncertainty of weather and seasonal schedule, Esarn people of various ethnic groups living 
together on the same plateau have the common culture called the ‚Esarn Culture‛.  They all believe that an 
omnipotent one residing in the very remote heaven and having full power to make the rain falling to the earth 
seasonably during the cultivation is ‚Phaya Thaen‛.  Then, the creative thinking system and communication 
procedure, currently called the information technology, are the way of communicating between Esarn people 
and Phaya Thaen.   
 The information technology has major components including the ‚communication technology‛ to 
inform Phaya Thaen of a need for rain through the process of pray, poem, and worshiping dance which is 
called ‚Soeng Bang Fire‛; the mechanical engineering technology to construct Bang Fire or the message 
vehicle; chemical-physics engineering technology to produce the detonator or fuel to propel the vehicle; the 
construction and civil engineering technology to construct the platform for launching the message vehicle or 
Bang Fire; and importantly, the ‚environmental management technology‛ to select the natural materials locally 
available for use as the information technology components between Esarn people and Phaya Thaen.  From 
the past until present, such process has resulted in the carrying out of activities together with shared vision 
and unity in the groups and communities despite of ethnic difference.  It is regarded as the paradigm 
between the sky, morale support and co-existence in community and city.  Thus, Esarn people have the 
cosmic conception and Fa-Kwan-Mueng integrated through the process of geographical information 
technologies of Bang Fire resulting from the joint belief in ‚Phaya Thaen‛. 
 
KEYWORDS:  Geographical technologies, Information, Bang Fire, Belief, Phaya Thaen, Esarn Culture 
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1. บทน า 
      บทความนีมุ้ง่เน้นอธิบายถึงความเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือที่เป็น ‚นามธรรม‛อนัเนื่องมาจากสิง่ที่
มีพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติและก่อให้เกิดประเพณีพิธีกรรมกับระบบความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมออกมาเป็น 
‚รูปธรรม‛ ที่จบัต้องได้จากกระบวนการท่ีเรียกวา่ ‚เทคโนโลยี‛ซึง่เป็นผลผลติจากความรู้ องค์ความรู้พฒันาไปสูปั่ญญาใน
แต่ละท้องถ่ินแต่ละภูมินิเวศของมนษุย์ที่เรียกว่า ‚ภมูิปัญญา‛หรือ ‚ภมูิเทคโนโลยี‛ที่เก่ียวกับความเช่ือของชาวอีสานอนั
เนื่องมาจากพลงัอ านาจลกึลบัเหนือธรรมชาติ ความเช่ือเก่ียวกบัการผนัแปรของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ จนเกิดจารีต
ประเพณีเป็นประเพณีอนัเก่ียวเนื่องด้วยศีลธรรม เพื่อให้ประพฤติปฏิบตัิตามไม่ให้ใครฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระท าในฮีตสิบ
สองคองสบิสีซ่ึง่แตเ่ดิมจะถือวา่เป็นกฎหมายชมุชนหรือกฎสงัคมแม้ในปัจจบุนัไมไ่ด้พบเป็นกฎหมายแต่ยงัมีการปฏิบตัิกนั
อยูท่ัว่ไปในอีสาน (อดุม บวัศรี. 2546 : 248) วฎัจกัรการหมนุเวียนของน า้ในรอบ 1 ปีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
เดือน แต่ส าหรับวิถีชีวิตของชาวอีสานจะเป็นวิถีวฒันธรรมที่ได้บ่มเพาะภมูิปัญญาก่อเกิดประเพณีอนัส าคญัและร่วมสืบ
ทอดกนัมาอยา่งยาวนาน เรียกวา่ ‚ฮีตสบิสองคองสบิสี‛่ในช่วงเดือนห้าฟ้าหกซึ่งเป็นช่วงเข้าสูฤ่ดฝูนที่ชาวนาจะต้องลงมือ
ท านาโดยอาศยัน า้ฝนท่ีตกมาจากฟากฟ้า จึงมีประเพณีบญุบัง้ไฟเพื่อบชูาพญาแถนที่มีอ านาจเหนือ ธรรมชาติดลบนัดาล
ฝนให้ตกตามฤดกูาล ด้วยภมูิปัญญาของบรรพบรุุษจึงต้องหาวิธีสง่สารจากโลกมนษุย์ไปถึงพญาแถนแดนฟ้าในจกัรวาลให้
ฝนตกลงมายงัโลกมนษุย์ จากความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมบัง้ไฟเพื่อเป็นเคร่ืองมือหรือยานน าสารจากโลกมนษุย์ด้วย
เทคโนโลยีการสือ่สารเพื่อทวงถามและบอกกลา่ววา่ถึงเวลาปลอ่ยน า้ฝนให้ตกลงมายงัโลกมนษุย์โดยมีพญานาคขี่บัง้ไฟไป
บอก ด้วยภมูิปัญญา จากบรรพบรุุษได้ท าบัง้ไฟจากไม้ไผ่ที่ทะลวงข้อปล้องและอดัแน่นด้วยดินปืนแล้วใสส่ายชนวนจุดให้
พุง่ขึน้ไปบนฟ้า แล้วชาวนาจะได้เตรียมการเพาะปลกูท านา จากความเช่ือเร่ืองลีล้บัของเทวดาพญาแถนที่เช่ือกนัวา่ ฝน ฟ้า 
ลม เป็นอิทธิพลของพญาแถน (ชีวิตไทยชุดบูชาพญาแถน. 2551 : 34) หากท าให้พญาแถนโปรดปรานมนุษย์ก็จะมี
ความสขุ การจดุบัง้ไฟจึงเป็นวิธีการเคารพหรือสง่สญัญาณความภกัดีไปยงัพญาแถนหรือบชูาแถนของชาวอีสาน 
 
2. ภมิูนิเวศแห่งแดนดินถิ่นอีสาน 
      ประเพณีวฒันธรรมอีสานจึงเป็นหลกัในการผกูพนักนัทางสงัคมที่ยงัยดึถือกนัอยา่งแนบแนน่ท่ี ท าให้ชาวอสีานรัก
ใคร่สามคัคี ผูกพันกับครอบครัวและแผ่นดินเกิดท าให้คุณภาพชีวิตของสงัคมดีขึน้ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สิง่แวดล้อม ภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนแหง่ที่ราบสงูเรียกวา่ที่ราบสงูโคราช เป็นที่ราบขนาดใหญ่
ที่มีพืน้ที่สงูจากระดบัทะเลปานกลางกว่า 100 เมตรขึน้ไป มีพืน้ที่มากถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย คือ 169,953.96
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33 หรือประมาณ1 ใน 3ของพืน้ที่ทัง้ประเทศ (513,115.02 ตารางกิโลเมตร) (กวี วรกวิน. 
2547 : 18)และลกัษณะทางธรณีเป็นแผน่ดินหินทราย ดินสว่นใหญ่เป็นดินทรายกกัเก็บน า้ได้น้อยหรือไม่สามารถกกั เก็บ 
น า้ไว้บนผิวดินได้ และใต้แผน่ดินจะมีชัน้หินเกลอืหนาแทรกสลบั มีความชืน้ในชัน้บรรยากาศน้อย โอกาสที่กลัน่ตวัเป็นเมฆ
และฝนจึงมีน้อย (กวี วรกวิน. 2547 : 36) จากสภาพภมูิประเทศและภมูินิเวศของอีสานที่มีแต่ความแห้งแล้งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิต วิถีชีวิต ตลอดจนความเช่ือที่เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การนบัถือผีบรรพบรุุษ คือผีปู่ ตาและผีฟ้าพญา
แถนควบคูก่บัการนบัถือพระพทุธศาสนาจนแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินที่
ขึน้อยู่กับภูมิประเทศ ภูมินิเวศและสิ่งแวดล้อม ของสงัคมแต่ละท้องถ่ิน ความเช่ือเร่ืองผีแถนจะผูกพันกับสภาพของ
ธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศและน า้ที่จ าเป็นท่ีสดุในการท านา เพราะทกุสิง่ขึน้อยูก่บัอ านาจของผีฟ้าพญาแถนที่จะบนัดาล ให้
ฝนตกต้องตามฤดกูาล  ชาวอีสานจึงหาวิธีบชูาพญาแถนด้วยการบวงสรวงแห่บัง้ไฟแล้วจุดให้พุ่งขึน้ไปในท้องฟ้าแทนการ
แหงนหน้าป้องปากขึน้ฟ้ายอ่มไมพ่อเพราะสวรรค์อยูไ่กล การจดุบัง้ไฟสง่สารขึน้ไปบอกกลา่วพร้อมกบัพญานาคเพื่อให้ไป
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เลน่น า้ในสระอโนดาดปีละ1ครัง้ ตามสญัญาที่พญาแถนพา่ยแพ้แก่พญาคนัคาก และฝนจะได้ตกลงมายงัโลกมนษุย์ จาก
ภมูิปัญญาความรู้ที่สบืทอดกนัมาก่อให้เกิดประดิษฐ์กรรมผสมผสานกบัตวัน าขา่วสารจากไม้ไผส่ร้างสรรค์ให้มรูีปร่างคล้าย
เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านท่ีเรียกวา่ ‚โหวด‛ น าไม้ไผม่ามดัรวมกนัแล้วใช้เชือกปอหรือหวายมามดักระบอกไม้ไผท่ี่ได้ทะลปุล้องไว้
ไม่ให้แตกเมื่อเวลาบรรจุดินปืนที่ได้มาจากมลูค้างคาวที่น ามาต้มเคี่ยวจนแห้งเกิดสารประกอบทางเคมีเรียกว่า ‚โปรแต
สเซี่ยมไนเตรท‛มาบดผสมกบัถ่านไม้ที่ได้มาจากถ่านไม้มะมว่ง ถ่านไม้เสยีว หรือถ่านไม้ฉ าฉามาผสมรวมกนัตามสดัสว่นท่ี
ต้องการจะให้เกิดความเร็วในการระเบิดหรือการติดไฟ (ชีวิตไทย ชดุ ฮีตฮอยเฮา. 2551 : 178) เมื่ออดัดินปืนเรียบร้อยแล้ว
ก็น ามาตกแตง่ใสส่ายชนวนพร้อมน าไปจดุในงานประเพณีร่วมกบัขบวนแหท่ี่เป็นหุน่แกะสลกัรูปชายหญิงในทา่ร่วมเพศอนั
เป็นสญัลกัษณ์ถึงการรักษาเผา่พนัธุ์ของมนษุย์ คนและสตัว์จะสบืพนัธุ์และงอกงามขึน้ได้ต้องมีสิ่งที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาคู่
กนั สิง่ที่โบราณคิดวา่ฝนท่ีตกลงมาคือเทวดาที่อยูบ่นฟ้าและสิง่ที่ท าให้พืชพนัธุ์ธญัชาติงอกงามเมื่อฝนตกคือเทวดาที่อยู่ใน
ดิน ฟ้าดินจึงมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัโดยฟ้าเป็นเพศชาย และดินเป็นเพศหญิง ความแห้งแล้งอดตายก็เพราะเทวดาฟ้า
ดินที่ลืมท าหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงาม มนษุย์จึงต้องท าพิธีเพื่อคอยกระตุ้นเตือนไม่ให้ท่านลืมท าหน้าที่ (ชีวิตไทยชุด 
บรรพบรุุษของเรา. 2551 : 104) แม้วา่วนัเวลาจะเปลีย่นและ เทคโนโลยีก้าวหน้าขึน้แตป่ระเพณีของชาวอีสานก็ยงัคงรักษา
อยูท่ัง้ วสัดหุรือวตัถทุี่ได้มาจากธรรมชาติเปลีย่นมาเป็นผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม แตก็่ยงัคงด ารงอยูถ่ึงความเช่ือเก่ียวกบั
พญาแถน การประยกุต์ดดัแปลงบัง้ไฟมาเป็นท่อเหล็กที่อนัตรายมากจนมาถึงวสัดสุงัเคราะห์คือท่อพลาสติกพีวีซี (PVC) 
และขัน้ตอนการหาดินประสิวจากมูลค้างคาวซึ่งหายากมาเป็นสารเคมีดินประสิวที่หาได้ง่ายมากในตลาดปัจจุบนั ท าให้
ขนาดของบัง้ไฟมีขนาดใหญ่และแรงขึน้ เป็นบัง้ไฟหมื่นที่บรรจุดินปืน 12 กิโลกรัมขึน้ไป บัง้ไฟแสนจะบรรจุดินปืนตัง้แต ่
120 กิโลกรัมขึน้ไปและบัง้ไฟล้านจะบรรจดุินปืนประมาณ 500 กิโลกรัมท าให้มีอนัตรายมากหากบัง้ไฟแตกก่อนอาจจะท า
ให้มีผู้ เสยีชีวิตจากสะเก็ดระเบิด คนท่ีเป็นช่างบัง้ไฟได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดต่อๆกนัมาจากบรรพบรุุษหากไม่เข้าใจ ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมและความรู้ทางฟิสกิส์ตามหลกัการของวิทยาการสมยัใหมอ่าจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การผสมและอดัดินปืนได้  อย่างไรก็ตามความเช่ือความศรัทธาของชาวอีสานที่มีต่อพลงัอ านาจของผีฟ้าพญาแถนก็มิได้
ลดลงกลบัพฒันาและอนุรักษ์มรดกความเช่ือให้เป็นผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ซึ่งทางจังหวดัยโสธรได้เห็น
ความส าคัญของประเพณีจึงได้ร่วมมือกับองค์กรหลายฝ่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนเป็นตัวแทนของภาคอีสานจัดงาน
ประเพณีบุญบัง้ไฟประจ าปีให้เชิดหน้าชูตาในวัฒนธรรมประเพณีของชาติติดต่อกนัมาจนเป็นที่รู้จกัของคนไทยและคน
ตา่งชาติ 

ส่วนประเทศญ่ีปุ่ นที่เป็นประเทศคู่มิตรกับประเทศไทย มีความสมัพันธ์กันมายาวนาน ได้มาร่วมในงานบุญ
ประเพณีบัง้ไฟของชาวยโสธร โดยช่างบัง้ไฟที่เรียกว่าริวเซชาวเมืองชิชิบุ จงัหวดัไช ตามะ ที่มีอาชีพท านาปลกูข้าวจะมี
ความเช่ือในเทพเจ้าและพระเจ้าจะมีประเพณีการจุดบัง้ไฟเพื่อเป็นการขอบคณุพระเจ้าที่ประทานความอดุมสมบรูณ์และ
ให้ฝนตกตามฤดกูาลด้วย บัง้ไฟท่ีท าจะเน้นสวยงามมีสสีนั ตกแตง่สวยงามด้วยร่มและพลสุ ีการขึน้ของบัง้ไฟก็จะพุ่งขึน้ไม่
สงูเหมือนของไทยที่พุง่ขึน้สงู3-4กิโลเมตร บัง้ไฟของญ่ีปุ่ นจะขึน้ได้ประมาณ 500-600 เมตรเพราะ แรงอดัดินปืนไม่มากจึง
น าไปสูก่ารพฒันาศกึษาแลกเปลีย่นความรู้และร่วมกนัจดัเป็นงานบญุประเพณีเพื่อการอนรัุกษ์การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ให้ยัง่ยืนตลอดไป 
3. สรุป 
      จากสภาพภมูิประเทศ ภมูินิเวศ ของภาคอีสานทีม่ีแตค่วามแห้งแล้ง ดินเค็มเพราะใต้ดินมีชัน้หินเกลอื พืน้ดินสว่น
ใหญ่ไมส่ามารถกกัเก็บน า้ไว้ได้ พืชพรรณธรรมชาติบนดินแดนแหง่นีเ้ป็นไม้ผลดัใบท่ี เรียกวา่ ป่าเต็งรัง ตลอดจนความผนั
แปรของภมูิอากาศและความเช่ือในพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติที่ ยากตอ่การพิสจูน์ในทางวิทยาศาสตร์ วา่มีผีฟ้าพญาแถน
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เป็นผู้บนัดาลฝนให้แกม่นษุย์ จนเกิดประเพณีบญุบัง้ไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยเพื่อบชูาพญาแถนและบอกกลา่วแก่
พญาแถนให้บนัดาลฝนให้ตกลงมายงัโลกมนษุย์ส าหรับการเพาะปลกูและความอดุมสมบรูณ์ ซึง่เป็นฮีตหรือจารีตหนึง่ที่
ส าคญัใน ฮีตสบิสองคองสบิสีซ่ึง่เป็นวฒันธรรมที่เก่ียวกบักฎระเบยีบของสงัคมหรือวฒันธรรมทางเนติธรรม(อดุม บวัศรี.
2546:97) ของชาวอีสานทัว่ทัง้ภมูิภาค ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านคุ้มตา่งๆที่ช่วยจดังานอยา่งแข็งขนัจนท าให้
ประเพณีบญุบัง้ไฟยิ่งใหญ่ที่สดุในภาคอีสานและจงัหวดัยโสธรได้จดัให้เป็นบญุประเพณีประจ าปีทีส่ าคญัและเป็น
ผลติภณัฑ์การทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมของประเทศ เป็นตวัแทนจากภาคอีสานที่ได้อนรัุกษ์ให้เป็นมรดกที่เชิดหน้าชตูาใน
ด้านวฒันธรรมประเพณีของชาติ การเข้มงวดและจริงจงัในการท าบัง้ไฟด้วยความไมป่ระมาทและไมท่ าผิดหรือ ‚ขะล า‛
ตลอดจนสจัจะทีใ่ห้ไว้กบัผู้ถ่ายทอด การบชูากราบไหว้ผีบ้านผีเมอืง(มเหสกัข์หลกัเมือง) และผีปู่ ตา ตลอดจนผีที่ฐานบัง้ไฟ 
และการเซน่สรวงบชูาบัง้ไฟยงัชว่ยให้บัง้ไฟท่ีจดุของชาวยโสธรขึน้สูท้่องฟ้าโดยไมแ่ตกระเบดิท าอนัตรายตอ่ผู้เข้าชมและให้
ตกลงในท่ีนาสิง่เหลา่นีจ้ะเช่ือมโยงกบัความเช่ือของคนกบัคนท่ีได้ท าบญุ ท าให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสขุมีความรักความ
สามคัคตีอ่กนั มีความปรองดอง บ้านเมืองสงบสขุโดยผา่นประเพณีพิธีกรรมที่เช่ือมโยงด้วยขวญัเพื่อคนกบัธรรมชาตใิห้มี
ขวญัและก าลงัใจ จากพลงัอ านาจที่อยูเ่หนือธรรมชาติที่หลอมรวมกนัเป็น ‚จกัรวาลทศัน์แหง่ภมูวิฒันธรรมอีสาน‛บน
พืน้ฐานความเช่ือทัง้สีด้่าน คือ วฒันธรรมข้าว วฒันธรรมน า้ วฒันธรรมนาคหรือนาคาและวฒันธรรมดอกไม้ใบตองโดยมี
ภมูิเทคโนโลยีประดิษฐ์กรรมบัง้ไฟเป็นผลผลติทางรูปธรรมที่เช่ือมความสมัพนัธ์กบัจกัรวาลทศัน์ของชาวอีสานสบืทอดกนั
มาจากบรรพกาลจนถงึปัจจบุนั 
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บทคดัย่อ 
 
 บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อมจากการขยายตวัของเมืองมหาวิทยาลยั และ
การมีสว่นร่วมของชมุชนท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งเเวดล้อม เพื่อเข้าใจอปุสรรคเเละข้อจ ากดัในประเด็นดงักลา่ว และน าไปสูก่าร
จดัท าข้อเสนอเเนะส าหรับการจดัการสภาพเเวดล้อมรอบมหาวิทยาลยั ซึง่พืน้ท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร ในหมูท่ี่ 7, 8, 
และ 9 ต าบลท่าโพธ์ิ ถูกเลือกให้เป็นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคณุภาพเป็นกระบวนการหลกัในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลู โดยอาศยัการส ารวจเชิงกายภาพ การสงัเกตกุารณ์ และการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากผู้ที่เก่ียวข้องในสามสว่นหลกัๆ 
ได้แก่ ภาคมหาวิทยาลยั ภาครัฐ และภาคชมุชน  
 ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลยั มีผลกระทบต่อสภาพเเวดล้อมในลกัษณะคล้ายกับ
การขยายตวัของเมืองโดยทัว่ไป ร่องรอยการพฒันาเห็นได้ชดัจากสิง่ปลกูสร้างที่คกุคามเข้าไปในพืน้ท่ีท าการเกษตร พืน้ท่ีสี
เขียวถกูเเทนที่ด้วยพืน้ที่ก่อสร้าง อาคารร้านค้าประเภทต่างๆ ขยายตวัอย่างต่อเนื่องเเละหนาเเน่นตามเเนวถนน ชุมชน
เมืองมหาวิทยาลยัเป็นพืน้ที่ที่ประชากรนิสิตนกัศึกษาอาศยัอยู่อย่างหนาเเน่น  การขยายตวัของเมืองประเภทนีจ้ึงมีความ
เข้มข้นของกิจกรรมเเละการบริการท่ีตอบสนองความต้องการของนิสตินกัศกึษาเป็นหลกั ที่เห็นได้ชดั คือ อาคารท่ีพกัอาศยั
ประเภทหอพกั รวมทัง้ธุรกิจร้านค้า เเละการบริการต่างๆ การศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพเเว
ดล้อม เเละมลภาวะต่างๆที่เกิดขึน้ในพืน้ที่รอบมหาวิทยาลยันเรศวรไม่เพียงเเต่เป็นผลพวงที่เกิดจากการเติบโตอย่างไร้
ทิศทางของชมุชนเมืองมหาวิทยาลยั เเต่ยงัสะท้อนถึงปัญหาในการวางเเผนเเละจดัการสภาพเเวดล้อมของชุมชน  ความ
บกพร่องของกลไกในระบบสงัคมและระบบจิตส านกึของมนษุย์ ประเด็นปัญหาเหลา่นีไ้มใ่ช่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใดหนว่ยงานหนึง่ เเตเ่ป็นหน้าที่ของทกุภาคสว่นในชมุชนต้องร่วมมือกนัเเก้ไข 
 การศกึษาชีใ้ห้เห็นข้อจ ากดัในการจดัการสภาพเเวดล้อมโดยการมีสว่นร่วมในสามด้านหลกัๆ ได้เเก่ ข้อจ ากดัทาง
กายภาพ (Environmental hardware) ซึ่งเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการควบคมุเเละบงัคบัใช้ประโยชน์ที่ดิน เเละ
การแบง่แยกบริหารจดัการพืน้ท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยัระหวา่งหนว่ยงานท้องถ่ิน เเละมหาวิทยาลยั ข้อจ ากดัในระบบสงัคม 
(Environmental software) ได้เเก่ การขาดการมีสว่นร่วมของกลุม่นิสิตนกัศึกษาที่เป็นประชากรเเฝง อีกทัง้การขาดข้อมลู
ด้านสิง่เเวดล้อม เเละขาดกิจกรรมสง่เสริมการมีสว่นร่วมในเชิงปฏิบตัิ และข้อจ ากดัด้านสดุท้าย คือ การขาดจิตส านึกด้าน
สิ่งเเวด ล้อม (Environmental heartware) โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนกัศึกษา การศึกษาเน้นให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมใน
จดัการสภาพเเวด ล้อมบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยัต้องอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลยั เเละภาค
ประชาชน เพื่อสร้างความสมดลุย์ในระยะยาว  
 
ค าส าคัญ   การจดัการสภาพเเวดล้อม , เมืองมหาวิทยาลยั , การมีสว่นร่วม , มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to explore impacts of urbanisation on environmental aspects and public participation 
in environmental management, particularly in the case of university towns. Naresuan University was selected 
as a case study for carrying out this research.  
 Findings from this study reveal that the urban sprawls of university towns have led to environmental 
change common to the process of urbanisation. A great number of agricultural and green lands have been 
replaced by built-up areas are evidence of urbanisation. However, the sprawls of the university town have 
specific characteristics, as they are places condensed with a higher number of students. Therefore, most 
business and services were invested in for students’ needs. The boom of private dormitories and other kinds 
of properties for rent are such cases. Various kinds of commercial buildings were formed along corridors of 
roads which either support or impact negatively on students’ ways of living. Moreover, the study shows that 
the decline in environmental quality is not only results from unfriendly sprawls of the university town, but also 
from the lack of environmental planning and management, both of which make the situation even worse. 
Furthermore, inadequacies in environmental software and environmental hardware are other causes. These 
problems are too complicated for any single organisation to deal with. The study suggests that public 
participation can be a solution; as everybody should be involved with, namely, the public sector, the university 
sector, and the community sector.  
 This study suggests three areas of approaches to manage environmental issues through public 
participation in more sustainable ways. First is to improve environmental hardware, which means enforcing 
land use regulations through participatory approaches, and to work across boundaries on the basis of 
connectedness among different bodies. Second is to strengthen environmental software, namely, to get more 
students and temporary residents involved, and to develop information and activities on current relevant 
environmental issues. Finally, it is essential to plant and raise environmental heartware by building relations 
among people and places in order to increase a sense of belonging and awareness of the environment. All of 
these are suggestions for achieving better environmental management in a more participatory future. 
 
KEYWORDS:  Urban Environmental Management , University Towns , Public Participation , Naresuan 
University 
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1. บทน า 
ตลอดหลายทศวรรษที่ผา่นมาการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา เป็นภาคธุรกิจที่ขยายตวัอย่างรวดเร็วเเละต่อเนื่อง 

ดงัเห็นได้จากมหาวิทยาลยัในหลายๆภูมิภาค ได้ย้ายวิทยาเขตหลกั และขยายวิทยาเขตย่อยออกไปนอกเมือง หรือใน
บริเวณชานเมือง เนื่องจากข้อจ ากดัด้านการขยายพืน้ท่ีภายในเมือง ท าให้เกิดปรากฏการณ์ขัว้ความเจริญเเหง่ใหม ่เเละน า
ความเปลีย่น     เเปลงมาสูพ่ืน้ท่ีในหลายด้าน ดงัจะเห็นได้จากพืน้ที่ท าการเกษตรของชุมชนดัง้เดิมถกูรุกล า้จากโครงข่าย
ถนน, หอพกั, ร้านค้า, อาคารพานิชย์, บ้านจดัสรรค์, ที่พกัอาศยั, และสิ่งปลกูสร้างในรูปเเบบอื่นๆ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตนกัศึกษาเเละบคุคลากรในมหาวิทยาลยัที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วเเละต่อเนื่อง  (สภุาวดี บญุยฉตัร, 
บณัฑรู ชุนสิทธ์ิ, เเละ สรัุตน์ ชุ่มจิตต์, 2543) มหาวิทยาลยันเรศวรก็เป็นหนึ่งในหลายสถาบนัที่ก าลงัประสบปัญหาที่เกิด
จากการขยายตวัเเบบไร้ทิศทาง โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงทศวรรษหลงั แม้ว่ามหาวิทยาลยันเรศวรจะมีแผนแม่บทในการใช้
พืน้ท่ีภายในสถาบนัอยา่งชดัเจน หากแตก่ารบงัคบัใช้ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของชมุชนโดยรอบ ท าให้เกิด
ปัญหาเเละความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, ปัญหาสงัคม, และความขัดเเย้งในด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งเเวด  ล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ทัง้ของนิสิต
นกัศกึษา, บคุคลากร, ผู้อยูอ่าศยัในพืน้ท่ี, เเละตอ่ชาวบ้านผู้อยูอ่าศยัในชมุชนโดยรอบ  การจดัการสภาพเเวดล้อมบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลยัไมส่ามารถเเก้ใขได้โดยการปฎิบตัิตามเเผน ของหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ หากเเตต้่องอาศยัความ
ร่วมมือจากทกุภาคสว่น อยา่งไรก็ตามประเด็นปัญหาเหลา่นีย้งัขาดการศกึษาอยา่งจริงจงั จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้
นี ้   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายตวัของเมือง (ประเภทเมืองมหาวิทยาลยั: University towns) ที่มีต่อการ
เปลีย่นเเปลงสภาพเเวดล้อม กรณีศกึษามหาวิทยาลยันเรศวร  

2. เพื่อศกึษาข้อจ ากดัในการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในพืน้ท่ี ได้แก่ ภาคมหาวิทยาลยั ภาครัฐ และภาคชุมชน 
ในการจดัการสภาพเเวดล้อมของชมุชนโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร  

3.เพื่อหาเเนวทางเเละข้อเสนอเเนะในการจดัการสภาพเเวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ีศกึษา  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

กรณีศึกษา (A case study) เป็นวีธีที่ผู้วิจยัเลือกใช้ส าหรับด าเนินการศึกษาในครัง้นี ้เพื่อศึกษาผลกระทบจาก
ชุมชนเมืองมหาวิทยาลยัที่มีต่อการเปลี่ยนเเปลงสภาพเเวดล้อมในพืน้ที่โดยรอบมหาวิทยาลยัได้ในเชิงลึก โดยสามารถ
เรียนรู้สภาพปัญหาได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพืน้ที่ในหมทูี่ 7, 8, เเละหมู่ที่ 9 ในต าบลท่าโพธ์ิ ถกูเลือกเป็นพืน้ที่
ศกึษาเเละเก็บข้อมลูในการท าวิจยัครัง้นี ้เนื่องจากมีพืน้ท่ีติดตอ่กบับริเวณมหาวิทยาลัย มีการเปลีย่นเเปลงทางกายภาพที่
ชดัเจน และตอ่เนื่อง  
 การเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย สองส่วนหลกั ส่วนแรก คือ การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง
มหาวิทยาลยัต่อสภาพเเวดล้อมโดยรอบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อที่หนึ่ง และส่วนที่สอง คือ การศึกษา
ข้อจ ากดัการมีสว่นร่วมในการจดัการสภาพเเวดล้อมพืน้ที่โดยรอบมหาวิทยาลยัจากกลุม่ผู้มีสว่นเสียในในสามภาคสว่น
หลกั ได้แก่ ภาครัฐ: เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน, หน่วยงานภาคมหาวิทยาลยั: บคุคลากร เจ้าหน้าที่ เเละนิสิต
นกัศึกษา เเละภาคชุมชน: เกษตรกร เเม้ค้า ลกูจ้าง ผู้ประกอบการ รวมทัง้ผู้มาเยี่ยมเยือนพืน้ที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อให้ได้รับข้อมลูจากมมุมองที่หลากหลาย เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ในหวัข้อที่สอง ซึ่งข้อมลูต่างๆจะค้นคว้าจากสองเเหลง่
ข้อมลูหลกัๆ ประกอบไปด้วย ข้อมลูทตุิยภมูิ จากการศึกษาบทความวิชาการ เเละเอกสารที่เก่ียวข้อง จากเเหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย ทัง้ในรูปเเบบตวัหนงัสือ, ตวัเลข, เเผนที่, รูปภาพ, รูปถ่าย, เเละสืออื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กบัการศกึษา และการเก็บข้อมลูจากเเหลง่ปฐมภมูิ ได้เเก่ การลงส ารวจพืน้ที่ การสงัเกตเุเละถ่ายภาพ ประกอบกบัการ
สมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ที่เก่ียวข้องในพืน้ท่ี  
              ส าหรับการรวบรวมเเละวิเคราะห์ข้อมูล จะอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลกั และเเนวคิดในการ
จดัการสภาพเเวดล้อมของ Harashina (1996) ซึ่งประกอบด้วย ระบบทางกายภาพ (Environmental hardware) ที่เห็น
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ชัดเจนเป็นรูปธรรม ระบบสงัคม (Environmental software) ที่เกิดขึน้จากข้อก าหนดในสงัคม เเละระบบจิตส านึก 
(Environmental heartware) ซึง่เป็นระบบคณุคา่ที่เกิดจากภายใน จะใช้เป็นกรอบแนวคิดหลกัในวิเคราะห์ข้อจ ากดัในการ
มีสว่นร่วมด้านสิง่แวดล้อม และจดัท าข้อเสนอแนะที่เช่ือมโยงในแต่ละระบบ อย่างไรก็ตามเเนวคิดในด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง
ในการจดัการสภาพเเวดล้อมก็จะถกูน ามาพิจารณาร่วมในกระบวนการสงัเคราะห์ข้อมลู 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเจริญที่มาพร้อมกบัการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลยันเรศวรไม่ได้ถกูจ ากัดอยู่
ภายในขอบรัว้ของสถาบนั เเต่ผลกระทบจากกระบวนการดงักลา่วน าความเปลี่ยนเเปลงไปสูพ่ืน้ที่โดยรอบ การขยายตวั
ของเมืองเเบบไร้ทิศทาง เนื่องจากการบงัคบัใช้กฎหมายผงัเมืองรวมไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตหุลกัคือข้อจ ากดัด้านบคุคล
กรทีไ่มเ่พียงพอของภาคองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน น าไปสูปั่ญหาความขดัเเย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรุกล า้ในพืน้ที่
เพาะปลกู และพืน้ที่ท าการเกษตรที่ถกูคกุคามจากอาคาร ร้านค้า สิ่งปลกูสร้างเชิงพาณิชย์ เเละอาคารสงูประเภทหอพกั 
อพาร์ทเม้นท์ซึง่ผดุขึน้เป็นดอกเห็ดตามเส้นทางคมนาคม การเปลี่ยนเเปลงในพืน้ที่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่
นิสตินกัศกึษาเป็นหลกั อีกทัง้จ านวนเเละความหนาเเนน่ของประชากรที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง น าไปสูก่ารบริโภคที่มากขึน้ 
การเพิ่มขึน้ของปริมาณขยะ น า้เสยี ปัญหาที่ส าคญัอีกประการ คือ การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลควบคุมดูเเลไม่ทัว่ถึง ตวัอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ อาคารประเภทหอพกัไม่มีระบบบ าบดัน า้เสียก่อน
ปล่อยสูส่าธารณะ ภตัราคารร้านค้าไม่มีบ่อดกัไขมนั น าไปสู่ปัญหาคณุภาพน า้ที่เน่าเสีย ท่อระบายน า้อุดตนั ปัญหาน า้
ทว่มขงั เเละส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกจากนีจ้ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้ ยงัน าไปสูก่ารสญัจรเเละการจราจรที่คราคัง่เป็น
เงาตามตวั ปัญหาฝุ่ นควนัท่ีเกิดจากการก่อสร้างเเละการจราจร ระดบัเสยีงดงัที่เกิดจากการจราจร เเละเสียงดงัจากสถาน
บนัเทิง รวมทัง้มลภาวะด้านสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ ล้วนเเล้วเเต่เป็นผลพวงของการเติบโตของเมือง ข้อมูลจากการสมัภาษณ์
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ย า้ให้เห็นข้อจ ากดัด้านงบประมาณ เเละการขาดเเคลนบุคลากรด้านสิ่งเเวดล้อม 
เป็นสาเหตทุี่ให้การจดัการเเละรับมือกบัปัญหาสิง่เเวดล้อมไมม่ีประสทิธิภาพทัว่ถึง ปัญหาดงักลา่วไม่สามารถเเก้ไขได้โดย
หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ นีค้ือสิง่ที่ท้าทายเเละโอกาสส าหรับหน่วยงานทกุภาคสว่น ในการผสานความร่วมมือเพื่อการ
จดัการสภาพเเวดล้อมบนพืน้ท่ีรอยตอ่ร่วมกนั 
 ข้อจ ากดัในการมีสว่นร่วมของชมุชน เเละข้อเสนอเเนะ เป็นท่ีนา่สงัเกตวุา่ผลการศกึษาสะท้อนให้เห็นข้อจ ากดัใน
การมีสว่นร่วมจดัการสภาพเเวดล้อมพืน้ท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรใน 3 ด้านหลกัๆ ซึ่งจะอธิบายเเต่ละประเด็นพร้อม
ไปกบัข้อเสนอเเนะตามล าดบัดงันี ้

 ข้อจ ากัดของระบบกายภาพ (Environmental hardware) สรุปปัญหาให้เห็น 2 ประเด็นหลกั ได้เเก่ ความ
ล้มเหลวของการบงัคบัใช้กฎหมายผงัเมืองรวม เเละการแบง่แยกขอบเขตการบริหารจดัการพืน้ท่ี   
ความลม้เหลวของการบงัคบัใช้ผงัเมืองรวม เเละการบงัคบัใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นสาเหตหุลกัของการเติบโตของเมืองเเบบ
ไร้ทิศทาง คือ การบงัคบัใช้ผงัเมืองรวมไมเ่ป็นผล มีการฝ่าฝืนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวนสถานบนัเทิงเเละสถานเริงรมย์ 
ร้านเหล้า ร้านเกม ที่กระจายตวัโดยรอบมหาวิทยาลยั เป็นสิ่งที่สะท้อนความไม่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์พืน้ที่ใน
บริบทของเมืองมหาวิทยาลยั การรุกล า้พืน้ที่เกษตรกรรมเเละพืน้ที่สีเขียวเกิดขึน้อย่างรวดเร็วเเละต่อเนื่อง การก่อสร้าง
อาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาที่ตามมาคือ ท าให้โครงสร้างของเมืองขยายตวัอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการก าหนดความ
หนาเเน่นของอาคาร น าไปสู่สภาพความเเออดัของที่อยู่อาศยั  ชุมชนคราคร่ังไปด้วยผู้คน การจราจรที่คบัคัง่ น ามาซึ่ง
มลภาวะทางเสยีง ปริมาณขยะ เเละน า้เนา่เสยี รวมทัง้ปัญหาสิง่เเวดล้อมด้านอื่นๆ  
         การเเบ่งเเยกขอบเขตการบริหารจดัการพืน้ที่ การก าหนดขอบเขตเมืองเป็นปัญหาในลกัษณะเดียวกนักบัพืน้ที่
รอยตอ่ระหวา่งเมืองกบัชนบท ซึง่มกัน ามาซึง่ความขดัเเย้งในด้านการบริหารจดัการ ณ พืน้ท่ีบริเวณเดียวกนั บางครัง้ก็เป็น
จดุเกรงใจ ซึง่น าไปสูป่ฏิบตัิการ‚โยนลกู‛ บางครัง้ก็เป็นจุดทบัซ้อน ซึ่งน าไปสูป่ฏิบตัิการ ‚ล้วงลกู‛ ในลกัษณะคล้ายกนักบั
พืน้ที่โดยรอบมหาวิทยาลัย การเเบ่งเเยกพืน้ที่รับผิดชอบไม่ใช้เเนวทางในการเเก้ปัญหา เเต่กลับเป็นชนวนให้ เกิด
ปรากฏการณ์ข้างต้น เเละน ามาซึง่อปุสรรคที่ไมส่ง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งเเตล่ะภาคสว่น  

 ข้อจ ากัดในระบบสังคมที่มีต่อสภาพแวดล้อม (Environmental software) การศึกษาสะท้อนให้เห็น
ข้อจ ากดัเเละอปุสรรคในการมีสว่นร่วมจดัการสภาพเเวดล้อมรอบมหาวิทยาลยันเรศวร ดงันี ้
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 สภาวะประชากรเเฝง ปรากฏการณ์ประชากรเเฝงเป็นอุปสรรคในการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สภาพ  เเวดล้อมรอบมหาวิทยาลยันเรศวร ไม่เพียงเเต่ท าให้ความเข้มเเข็งของชุมชนน้อยลง เเต่ยงัส่งผลต่อหน่วยงาน
ท้องถ่ินให้ท างานได้ยากยิ่งขึน้ ประชากรเเฝงในพืน้ที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุม่นิสิตนกัศึกษา กลุม่ผู้ประกอบการ ผู้อาศยั
ชัว่คราว เเรงงาน ลกูจ้าง หรือกลุม่คน ที่เข้ามาอยูอ่าศยั เพียงช่วงระยะเวลาหนึง่ หรือเข้ามาท างาน เเต่ที่ไม่ได้พกัอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ี ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของการขาดจิตส านกึในการดเูเละรักษาสภาพเเวดล้อม การขยายตวัของเมืองมหาวิทยาลยัเป็น
ขัว้ความเจริญใหมท่ี่ดงึดดูนกัลงทนุ ผู้ประกอบการ เเละคนจากต่างถ่ินจ านวนมากมาหาผลประโยชน์ในพืน้ที่ เเม้กระนัน้
กลุ่มนิสิตนกัศึกษาเป็นตวัเเปรที่ส าคญั เเละเป็นประชากรเเฝง ที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ชั่วคราว โดยไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน (Lack of sense of belonging) เนื่องจากขาดความสมัพนัธ์กบัชุมชน ข้อมลูจากการส ารวจกลุม่นิสิตนกัศึกษามี
เพียงจ านวนคร่ึงหนึ่งที่เคยมีสว่นร่วมด้านสิ่ง  เเวดล้อม โดยสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการรับฟังข้อมลูซึ่งเป็นการสื่อสารทาง
เดียว ถือวา่อยูใ่นระดบัต ่าสดุของการมีสว่น เเละผลจากการส ารวจความประสงค์ในการมีสว่นร่วมในการจดัการสภาพเเว
ดล้อมรอบมหาวิทยาลยั มีนิสิตเพียงร้อยละ 35 ให้ความสนใจ เเละยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพเเวดล้อม
โดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร ข้อมลูที่นา่เป็นหว่งคือ ประมาณร้อยละ 27 ของนิสติที่ให้สมัภาษณ์ไม่ยินดีมีสว่นร่วมโดยให้
เห็นผลว่าไม่มีเวลา เเละสิ่งที่น่ากงัวลยิ่งกว่านัน้ คือ มีนิสิตบางสว่นให้เหตผุลว่าการมีสว่นร่วมในการจดัการสิ่งเเวดล้อม
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่หน้าที่ของตน สิ่งเรานีส้ะท้อนถึงความล้มเหลวของการสร้างสงัคมเเห่งการเรียนรู้ ซึ่งเเน่
นอนวา่เป็นพนัธกิจหลกัที่ส าคญัของสถาบนัการอดุมศกึษาที่ต้องพฒันาเเละปรับปรุงเเก้ไขอยา่งเร่งดว่น 
ข้อจ ากดัดา้นข้อมูลส่ิงเเวดลอ้ม จากการเก็บข้อมลูภาคสนามสะท้อนให้เห็นข้อจ ากดัที่เก่ียวข้องในข้อมลูด้านสิ่งเเวด ล้อม
ใน 2 ประเด็นหลกั ข้อจ ากดัเเรก คือ เนือ้หาสาระในกระบวนการมีสว่นร่วมเเละกิจกรรมที่ผู้อยูอ่าศยัในพืน้ที่ศึกษาเคยร่วม
ส่วนใหญ่จะสมัพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเเยกจากกันในเเต่ละกลุ่ม เนือ้หาส าหรับกลุ่มเกษตรกรก็จะเก่ียวข้องกับภาค
เกษตรกรรมเป็นหลกั ผู้ประกอบการก็จะเน้นเนือ้หาในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการค้าขายเป็นหลกั ซึ่งการบริการก็จะเป็น
องค์การบริหารสว่นต าบล เเละหนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้องกบักลุม่เป้าหมายนัน้ๆเป็นสว่นใหญ่ ส าหรับการมีสว่นร่วมของกลุม่
นิสติ เกือบทัง้หมดก็จะได้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ข้อจ ากดัที่สอง คือ เนือ้หาสว่นใหญ่เป็นเร่ืองสิ่งเเว
ดล้อมทัว่ๆไป เเตไ่มไ่ด้เฉพาะเจาะจง หรือเช่ือมโยงกบัปัญหาที่ก าลงัเกิดขึน้ ในพืน้ท่ีจริงเทา่ที่ควร  

 ความล้มเหลวในจิตส านึก (Environmental heartware) เช่น การตระหนักถึงคุณค่า, การมีสามัญ
ส านกึเเละความรับผิดชอบตอ่สิง่เเวดล้อม การสร้างจิตส านกึของภาคมหาวิทยาลยัอยูใ่นระดบัท่ีน่าเป็นหว่ง 

การขาดจิตสาธารณะเเละความรบัผิดชอบต่อสภาพเเวดลอ้มชมุชน คือ ปัญหาหลกัของการไมใ่ห้ความร่วมมือใน
การจดัการสภาพเเวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในกลุม่นิสิตนกัศึกษาดงัที่กลา่วมาเเล้วข้างต้น นอกจากนีย้งั
พบในบางสว่นของกลุม่ประชากรเเฝง ในกลุม่ผู้ประกอบการ และผู้ที่มาจากต่างถ่ิน ที่ขาดจิตส านึกในการหวงเเหน หรือ
รู้สกึเป็นเจ้าของพืน้ท่ี ตา่งกบักลุม่ชาวบ้าน เเละผู้ที่อาศยัในชมุชน ซึง่มีสว่นร่วมในกิจกรรมด้านสิง่เเวดล้อม เเละมีจิตส านกึ
หวงเเหนสิ่งเเวดล้อมมากกว่า จากจ านวนเกษตรกรผู้ ให้ข้อมลูเกือบทัง้หมดล้วนแล้เวแต่ เคยมีส่วนร่วมด้านสิ่งเเวดล้อม 
เเละทกุคนยงัพร้อมใจยินดีที่จะมีสว่นร่วมในการจดัการสภาพเเวดล้อมรอบมหาวิทยาลยั 
 
5. อภปิรายผลการวิจัย 
      การศกึษาครัง้นีเ้เสดงให้เห็นวา่การขยายตวัของเมืองประเภทเมืองมหาวิทยาลยัสง่ผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมใน  
ลกัษณะคล้ายกบักระบวนการขยายตวัของเมืองโดยทัว่ไป (Urbanisation) ผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการดงักลา่วที่
เห็นได้ชดั คือ การเปลีย่นเเปลงทางการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาคเกษตรกรรมถกูเเทนที่ด้วยพืน้ท่ีก่อสร้าง (Built-up areas) 
พืน้ท่ีสเีขียวเเละต้นไม้ที่ถกูเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีดาดเเข็งส าหรับก่อสร้างอาคารประเภทตา่งๆ สภาพบรรยากาศสงัคมชนบทเร่ิม
ถกูกลืนด้วยวิถีชีวิตของคนเมือง เช่นเดียวกบัการศึกษาของ McGee  (1991), Ayal (1992), Hill (2003), and Witherick 
and Adams (2006) อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของเมืองมหาวิทยาลยัจะมีบริบทที่เเตกต่างในเเง่ของความเข้มข้นของ
จ านวนนิสิตนักศึกษา ซึ่ง เ ป็นประชากรหลักที่อาศัยอยู่อย่างหนาเเน่นในพื น้ที่  ห รือที่ เ รียกว่ากระบวนการ 
‚Studentification‛ ดงันัน้รูปเเบบการพฒันา เเละการเปลีย่นเเปลงในพืน้ท่ีจึงเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่
นิสตินกัศกึษาเป็นหลกั ดงัจะเห็นได้จากอาคาร สิ่งปลกูสร้าง เเละที่พกัอาศยัประเภทหอพกั รวมทัง้ธุรกิจร้านค้า เเละการ
บริการท่ีรองรับการด าเนินชีวิตของนิสตินกัศกึษา  
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            การขยายตวัอย่างไร้ทิศทางของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรน าไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพ
เเวด ล้อม  การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมยงัขาดประสิทธิภาพ และขาดการมีสว่นร่วมระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พืน้ที่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความเจริญที่มาพร้อมกับการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลยัไม่ได้ถกูจ ากดัอยู่
ภายในรัว้ของสถาบนัแต่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในชุมชน การจัดการปัญหาดงักล่าวจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของ
หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ แตต้่องอาศยัความร่วมมือและการมีสว่นร่วมจากทัง้ภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลยั เเละภาคชมุชน  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
      การศึกษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่า การขยายตวัของชุมชนเมืองโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
สภาพเเวดล้อม และการบริหารจัดการสภาพเเวดล้อมที่ไม่มีประสิทธิภาพ น าไปสูปั่ญหาสิ่งแวดล้อม หลกัฐานจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มนิสิตนกัศึกษาในการจัดการสภาพแวดล้อมอยู่ในระดบัที่ต ่า 
เนื่องจากการขาดจิตส านกึและความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ที่ ข้อจ ากดัของการมีสว่นร่วมในการจดัการสภาพแวดล้อม
ในพืน้ท่ีศกึษาเกิดขึน้ในทกุภาคสว่น ส าหรับอปุสรรคของภาครัฐ คือ การขาดศกัยภาพในการควบคมุการใช้ประโยชน์พืน้ที่ 
เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมท าให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ข้อจ ากัดการมีส่วนร่วมของภาค
มหาวิทยาลยั คือ การขาดการบรูณาการความร่วมมือกบัหนว่ยงานท้องถ่ิน และการขาดจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่
นิสิตนกัศึกษาซึ่งเป็นประชากรสว่นใหญ่ในพืน้ที่ ส าหรับข้อจ ากดัในการมีสว่นร่วมของภาคชุมชน คือ การขาดกิจกรรมที่
สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีโดยตรง ปัญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึน้ในทัง้สามภาคสว่น คือ 
การขาดความร่วมมือระหวา่งแตล่ะภาคสว่น ในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จริงในพืน้ที่ ทัง้ในด้านข้อมลูปัญหา
สิง่แวดล้อม และกิจกรรมที่สง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้น น าไปสูข้่อเสนอแนะส าหรับการจดัการสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่โดยรอบชุมชนมหาวิทยาลยั 
อย่างมีส่วนร่วม โดยเสนอแนะการพฒันาการจัดการสภาพแวดล้อมทัง้สามระบบ ได้แก่ การปรับปรุงพฒันาพืน้ที่เชิง
กายภาพ (Environmental Hardware) ซึ่งต้องอาศัยการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกลไกหลกัในการควบคุมการ
เปลีย่นแปลงที่ไมเ่หมาะสมในอนาคต ขณะเดียวกนัต้องพฒันาระบบสงัคมแวดล้อม (Environmental Software) โดยสร้าง
เสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับการสร้างและพัฒนาระบบจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Heartware) ให้เกิดขึน้ในชุมชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นสถาบนัที่มีความพร้อมด้านวิชาการ มี
ศกัยภาพด้านทรัพยากรบุคคลสงู และเป็นหน่วยงานที่เข้าใจบริบทเเละทิศทางการเปลี่ยนเเปลงของพืน้ที่ อีกทัง้ยงัเป็น
หนว่ยงานหลกัในการสร้างเสริมจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมแก่นิสตินกัศกึษา ดงันัน้มหาวิทยาลยันเรศวรควรต้องเพิม่บทบาท
การมีส่วนร่วมในการเเก้ไขเเละพัฒนาสภาพเเวด ล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อน าความน่าอยู่มาสู่ชุมชนเเวดล้อม
มหาวิทยาลยัอยา่งยัง่ยืน 
 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ ข้อเท็จจริงด้านผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองมหาวิทยาลยัที่มีต่อสภาพเเว
ดล้อมของชุมชนโดยรอบ และทราบข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมของกลุม่เป้าหมายในการจดัการสภาพเเวดล้อมในพืน้ที่
ศกึษา 
 ประโยชน์ในเชิงพืน้ที่ คือ ได้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการสภาพเเวดล้อมโดยรอบ
มหาวิทยาลยั เเละได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการประยกุต์ปฏิบตัิใช้ในพืน้ท่ีศกึษา 
  
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ กองทนุวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรส าหรับการให้ทนุสนบัสนนุในการศึกษาครัง้นี ้ขอบคณุผู้ ให้
ข้อมลูทกุภาคสว่น อนัประกอบด้วย บคุลากร เเละนิสตินกัศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่น
ต าบลทา่โพธ์ิ เเละผู้อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีโดยรอบ ได้เเก่ ชาวบ้าน กลุม่เกษตรกร ผู้ประกอบการ พ่อค้าเเม่ค้า ลกูจ้าง เเละผู้ ให้
ข้อมลูทกุทา่นท่ีเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการเเสดงความคิดเห็น เเละหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาในครัง้นีจ้ะ
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เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการขบัเคลื่อนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้อง เพื่อการจดัการสภาพเเวดล้อมโดยรอบ
มหาวิทยาลยันเรศวรอยา่งเหมาะสม 
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Language and Culture in Thai-Isan Lullaby 
 

Phongnapa Phromkat 
 

ABSTRACT 
 
             This article is aimed to explain an importance of Thai-Isan (northeastern) lullaby in terms of Thai-Isan 
language which is a sub group of Austro-Asiatic languages and Thai-Kadi language. Lullaby is a local 
literature as it is an oral literature used for experience transferring among people in terms of living, geography, 
weather, local plants and animals, gender role, supernatural belief, faith in Buddhism, individual behavior 
control through satirizing, generosity and beautiful mind of mother’s heart to her baby expressions through her 
baby calling. The analysis on Thai-Isan lullaby change is scrutinized as it is because of time change 
according with influence of other languages leading to the thing we called ‚language borrowing‛. Moreover, 
limited memorizing and capacity of singers is one condition of lullaby losing. However, lullaby is a condition 
leading people in the new generations and outlander understanding truly on Thai-Isan culture, lifestyle, 
thinking and belief. Moreover, the lullaby also acts as a framework for child rearing owing to the traditional 
custom. Thus, the study of Thai-Isan lullaby is very important as a past, present and future learning for our 
Thai society. 
KEYWORDS: Thai-Isan, lullaby, language, culture  
 
INTRODUCTION 

Northeastern region is a region full of variation in terms of natural environment while there are ethic 
groups of people widely spreading throughout one-third parts of Thailand area. This region is also an origin of 
valuable civilization transferred from previous to the next generation. Local belief, especially belief on 
supernatural spirit, combines with Buddhism belief leading to be a specific culture covering life-style, 
economy, living arrangement, food, tradition, play and language. His Majesty King Mongkut composed a 
novel namely ‚The real nationality‛ which one part of the novel mentioned that ‚language powerfully binds one 
with others since there is nothing better than speaking in the same language. Also, language acts for 
transferring our cultures since some traditions and folkways could not be recorded; story telling from one to 
other is the best way for traditional culture keeping‛. Thai-Isan lullaby is categorized as language culture 
called ‚oral literature‛ as it can depict social situation, value, minor group’s culture in each period as well as 
framework for people to take care their children 
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BACKGROUND OF THAI-ISAN 
 In B.E. 2384, an ethic group called itself ‚Thai‛ had expanded to colonized Lan Chang kingdom for 
very long. In B.E. 2436, Lan Chang kingdom was colonized by France and later the kingdom was divided into 
2 parts. The left part was belonged to France while the right part was belong to Thai, which is well-known as 
‚Thai-Isan‛ or ‚northeast region‛. Later, in B.E. 2475, this region was divided into 3 sub-regions as Isan sub-
region or Laokao, located on Ubonratchathani province, Udon sub-region or Laopaun, located on Udonthani 
and Nakornratchasima sub-region, or central Lao, located on Nakornratchasima province. 
 At present, all sub-regions were transformed to be 19 provinces as Kalasin, Khonkean, Chiyapum, 
Nakornpanom, Nakornratchasima, Burirum, Mahasalakam, Mukdaharn, Yasotorn, Roi-et, Leoi, Srisaket, 
Udonthani, Ubonratchatani and Amnart-Chareon. Nevertheless, not all people in these provinces are ‚Lao‛ 
since there are other ethic and language groups locating in the area. Among Lao ethic peoples, they are 
different in characteristics such as their origin, languages, traditions and lifestyle. There is a document 
recording the various ethic groups locating in this area of H.R.H Prince Damrong Rajanupab. The document 
was recorded when H.R.H Prince Damrong Rajanupab went for official purpose in B.E. 2449. He mentioned 
that, besides Lan Chang and Vienchan people, there were other groups of people such as Pu-Thai group in 
Raynu Nakorn in Nakornpanom and Sakonnakorn provinces. Ka-Leung group in Sakonnakorn province in 
which the people of this group had their own spoken language, some men had a bun hair and some had long 
hair. They formally had bird tattoo on their arm and cheek. Yor group; a group of people in Ta-Uthen district, 
Nakornpanom province, originally located in Chaiburi and then moved from invasion of Bangkok army to live 
in Lao area. When the battle was stopped, they moved back to live in Tha-Uthen in Rama III reign. Sak group 
located in Ard-Samart city in Roi-et. This group of people originally lived in Sak city in Vietnam. The people of 
Sak group had their own performance called ‚Sak dance’. Yoi group located in Argard-Amnuay in 
Sakonnakorn province. Ka-Tak group located in Sakonnakorn while Ka-so group was in Kusumarn city. Ka-so 
group people originally lived in Mahachaikongkeaw in Lao. They had black skin and own language. Khmer-
Padong group was in Surin, Sri-saket and Burirum and they love to blow leaves. All of them now located 
widely throughout the area, not in the specific places mentioned by H.R.H Prince Damrong Rajanupab. In 
addition, there was another group of ‚Thai-Korat or Thai Beung‛ who live in Nakornratchasima in area of Moon 
river basin (H.R.H Prince Damrong Rajanupab, 2002: 285-289). 
 All details mentioned above are some views of historians toward Isan region. Anyway, young-blood 
historians believe that Thai-Isan people do not move from any area but have lived in the area since the 
ancient time shown in antiques found in many settings such as Bann Chieng in Udonthani province. When 
emphasizing on living, culture, belief as well local wisdom of Thai-Isan people, these things are confirmed that 
Thai-Isan people have their own identity developing through the long process of civilization over the land. 
 Even there is a debate among historians on the origin of Thai-Isan people, but one thing outstanding 
is that these people have their own culture and tradition, especially spoken and written languages (Thai Noi 
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and Dham alphabet). These languages point out civilization of the people since long time ago. Also, they have 
a rule for ‚practicing according to the right way‛ which reflects the way of people living harmoniously with 
cultural ecology. Analyzing on good relationship between Thai-Isan people and environment shows that the 
people try to live sustainably and conserve their environment and cultures. For the people, cultural ecology 
shown in terms of folk song, local music as well as lullaby is significantly transferred from the previous to the 
next generations properly and interestingly. 
 
LULLABY IN THAI-ISAN SOCIETY 

Northeast has more land area than other regions but not fertile for local agricultural occupation. 
Because the land is sandy soil which is less nutrient, high soil erosion and non water absorbing. Even there 
are high volumes of rainfall but it is still facing with drought especially in dry season causing local people 
regularly facing with water consumption shortage and salty soil. Anyway, most local people try to adjust 
themselves for the local environment through farming and rice planting for household consumption. Thai-Isan 
people have a culture of self-sufficient production which leads them having enough time for creating 
sentiment arts and crafts clearly shown in folk play and oral literature 
 Lullaby is a type of language and be transferred through generations by oral literature as it is a kind 
of literature that reflects the sentiment, method, belief and local lifestyle. The evolution of lullaby is cohabitated 
with a human instinct as an infant really needs special care taking since he can not be live alone in bedtime. 
Parent can act as care taker to provide feeling of warmth and safety to their infant’s stability mind. Thai-Isan 
lullaby can generally be classified into 2 language groups as Austro-Asiatic such as Nyah-Kur group,   Laos 
Oseg group, Nyaw group, Bruce group, Kui group and Tai-Khmer group such as Tai-Kadai group,Thai 
Kaleang,  Thai-Yor, Thai-Berng group, Thai-Saek group, Pu-Tai,   Thai Kular , Thaipuon group. Most of 
lullabies normally start with word ‚sleep, please‛  
 
TYPE OF LULLABY 
 Lullaby can be classified into 3 types as 1) general lullaby 2)child soothe song and 3)child menace 
song. Lullaby is a song that one sings to lull infant or toddler to have pleasantly and feel sleepy. Lyric of this 
type of song clearly focuses on it’s objective as ‚please sleep, close your eyes and I will lull you‛ or ‚please 
sleep, please close your eyes‛ like  lullaby of Thai-Yor, in Nontarn sub-district, Tha Utain district, 
Nakornpanom province which start as followed. 
 ‚Um…Um… please sleep, close your eyes and I will lull you 
 Sleep in peace in cloth and don’t move 
 Mom goes to kitchen for egg cooking for you 
 Mom goes to paddy field for finding spawn for feeding you 
 Mom goes to Mulberry farm for spinning silk net for you‛ 
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If caretaker lulls infant but he had not slept yet, then, caretaker will sing a child soothe song aimed to scare 
infant and let him to sleep. For example, Thai-Khmer’s child soothe song, Surin province which sing as 
followed. 
 ‚Um…Um…cat please comes to bit child’s head 
 Child who doesn’t want to sleep 
 Sleep, sleep, you see it is coming from over there 
 Lizard please doesn’t bite my son 
 My son is sleeping.‛ 
After caretaker soothes his/her child then he/she will sing a child menace song as followed. 
 ‚Moon, I want rice and curry 
 Give my brother a copper coin for hanging on neck 
 Give my nephew a steel coin for signing talisman back and front 
 Copper coin can protect him from ghost and evil 
 In a way of people, ghost can’t see 
 Closer paddy field will send rice in every evening 
 Copper coin is the most benefit 
 Moon gets bigger and higher 
 The higher of the moon, the more I need 
 Far is close for going back and forth‛                   
 
STYLE AND LANGUAGE STRUCTURE OF THAI-ISAN LULLABY 
 The characteristic of Thai-Isan lullaby is composed of simple words easily to pronounce as a poem. 
One paragraph is composed of 5 to 15 words harmoniously through the end, similar to Thai central verse but 
it has no stress as interior rhymes. It often focuses on rhymes between paragraph for achieving the better 
harmonious sound. Having for harmonious vowel in every paragraph is aimed to generate a lovely sound to 
harmonize the listener. However, rhythm of lullaby and verse is always flexible depended on singer. In Thai-
Isan lullaby, it is found that most singers favor to have rhyme between paragraph 3 and 5. The tone marks in 
the first and the second paragraph might be same and might be different as follows. 

‚please sleep, close your eyes and I will lull you 
 my son has a good smell like a couple of lotus 
 mom will bring you to a cradle, don’t disturb 
 mom will bring you to a pillow, don’t cry 
 sleep in a wooden cradle, you will consider 
 you will be healthy, be lucky 
 most merit you will get when you sleep in a candan wood cradle 
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 an important cradle is golden and crystal one‛  
CULTURE IN THAI-ISAN LULLABY 
 Culture has diverse meaning owing to the interpreter’s view. For example, anthropologist sees culture 
as tradition that is practiced from the previous to the next generation of particular group. Sociologist sees 
culture as belief, value and norm of a society that influence social member’s behavior. However, no matter 
what meaning of culture is interpreted, the story behind Thai-Isan lullaby can reflect the local people’s 
method, belief, environment in the past to outsiders such as simplicity of Thai-Isan eating style which most 
food come along with season shown in a lyric in this Thai-Isan lullaby as follows. 

‚Please sleep, close your eyes and I will lull you 
 Oh…Um…Oh…skinny kitty 
 Mom will go for fishing 
 Mom will go to get thing for you from paddy field 

Coconut ball, rattle ball 
Some sour fruits               
Sweet fruit will be given to my baby 

 If I get fish, I will mash it 
 In rainy season, there are many fishes in trap 
 Mom will bring them to you 
 If I get crab, I will make a spicy minced meat salad 
 Weaverbird beaks rice 

Mom will bring its liver to parch 
 Son, I will eat them all 

I will bring sugar balls to eat with sauce  
I’m back to hold you 
I’m back from paddy field and bring cattle to stall 
I will bring top of Tiger Herbal to eat with sauce‛ 
For providing food for a baby, a mother always chews the rice to be fine, wraps it with banana leaf, 

and then puts it into fire. When a baby becomes a toddler, he will be fed with banana due to it is common fruit 
that can be found everywhere as lyric shown in the followed Thai-Isan lullaby. 

‚Please sleep, close your eyes and I will lull you 
 At night, Mom will chew rice and banana for feeding you 
 for you and me‛ 
For raising care a baby, Thai-Isan parents like to let their baby sleeping in a cradle which was made from 
loincloth, bamboo weaving or rattan as lyric shown in the followed Thai-Isan lullaby. 

‚Please sleep, close your eyes and I will lull you 
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sleep in a silk cradle that nobody can harm you 
sleep in a cloth that nobody can beat you 
bring you to a cradle that you can sleep 
bring you to a pillow that you can sleep well 
an angle can protect you 
my baby will sleep well‛ 

Whenever a baby gets sick, parent normally applies local herb as medicine shown in the followed Thai-Isan 
lullaby. 
 ‚Lizard, red eyes lizard 

Dragon, long tailed dragon 
Minced meat with vegetable and chili for curing fever and Asthma 
Leg-stretching makes you a comfortable sleeping 
Please sleep, then, your grandma will go back  
walking though forest until paddy field far away 
hurry! sleep, hurry!  sleep, quickly close your eyes Um…Um…‛ 

Since Isan is an agricultural society, original people’s lifestyle is simple. Their dwellers are made from 
available materials or local plant like cogon, bamboo, etc. Besides, there is a philosophy as message sending 
through the previous to the next generation. An interview with Chareon Mahapol, aged 77, a Thai-Yor old man 
living in Tha Uthen district, Nakorn Panom province showed that whenever a couple got married, their parents 
normally build new bamboo house and let them live in that house for at least 3 years (even they are rich 
enough to build the better type of house) after that they can live in new wooden house. There is a dogma 
behind this story that parents want to practice new couple about patient as learning from trouble before being 
later comfortable (Chareon Mahapol. October 20 2009.) A lyric of lullaby describes the characteristic of 
northeastern house as follows. 
 ‚It is difficult for a lady who is orphan for father 
 since she has no father for building a grass roof for her house 
 June is coming  
 Rain is going to fall, where are you going to live‛ 
or 
 Partition is broken then other will see inside 
 Outsider who stays under your house can see people inside 
Besides, Thai-Isan lullaby can reflect the occupation of local people that involves with geography, weather, 
and local animal such as a followed Thai-Isan lullaby. 
 ‚Sway the swing, falling elderly 
 One who stays in water basin can eat melon 
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 One who stays in hill can eat coconut palm 
 After chew palm then free cattle 
      A buffalo swims in swamp, an elephant swims in Kong river 

Hit drum from south to north 
Put eggplant into brass bowl           
Water flows from a well sound Sae…Sae… 

        ‚Kangkae‛ bird sings in evening          
‚Khor-karn‛ bird is lazy to work in paddy field  

        throw the bottle of cigarette into a small hut          
See the bottom of snail,  it looks like stool sticking in its ass 

       Snail crawls up to the top of bamboo           
Turn to stare at me and my nephew Ae…‛  

 Lullaby about commerce like  
‚Please sleep, close your eyes and I will lull you 

 your dad goes for silk selling 
 he goes to Thailand to sell silk 
 he goes to sell even in abroad 
or 
 my little son sleeps in a golden cradle 
 people pawn it since your father went to sell elephant 
 there is also a golden bed for you 
 there are also silk for rich women 
Routine work of northeastern people obvious classifies role of male and female as there is evidence in a book 
of northeast tradition by Preecha Pinthong stating that  
 ‚When boy becomes male, he must learn how to weave bamboo basket, threshing basket, beam, 
bamboo fish trap, basket for streaming hot rice, saw, harrow, plane wood and rice planting. If a female adult 
sees then, she wants to marry with him as the proverb said ‚be a real man as well as be pure sand‛  
 For lady, there are some teachings such as ‚female should know how to pound rice, carry water with 
shoulder pole, sewing, weaving, feeding silk worms, cleaning house, etc.‛ (Preecha Pinthong. No date.: 196) 
 The gender role is also shown in a lullaby as follows. 
 ‚Moon and star 

female pound rice 
 elderly feed chicken, village head play violin 
 hang a bell on cow’s neck‛ 
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Lullaby also mentions about belief in merits and virtues. Thai-Isan people believe in merits and virtues as they 
believe that one who always practices merits might be healthy and happy. Parents always teach their children 
to practice for merits and be afraid of evil deeds. Lullaby can help to teach their children as following lyric. 

‚Please sleep, my good baby 
you sleep, I will go to paddy field 
you wake up, I will hunt crow 
I will transplant rice seedlings and make Shredded rice grain for you 
You should sleep in cradle 
Sleep a lot and dream on heaven 
My baby should be graciousness 
Pitifulness, generous, be liberal mind 
My babe should be extensive 
Other will chant you 
When you have rice, should think about the obligation of buffalo 
Indra will bless you 
Don’t be accuse on you mind, oral, and acting 
Other will respect you wherever you go 
Keep smile before you speak 
It is benefits for you 
It is not misfortune 
Everyone who talks with you, will be appreciated 
If you go to other’s house, they will favored  
Angel will protect you 
Colleague will eulogized you 
Um…Um…Um….‛ 

Besides, Thai-Isan tradition teachs their children to pay respect to senior people as the following song.  
 ‚Um…Um…sleep, please 
 a little baby 
 mother will teach you, please listen 
 be respect to senior’s teaching 
 pay respect to every elder people 
 pay respect to your teacher 
 teacher will give intellect to you 
 you will have mentality from your teacher 
 pay respect to your parents 
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 include elderly by lie on floor, polite walk 
 before walking through them, you must ask for apologize  
 don’t speak rough 
 it is a sin 
 your bad acting will make your parent being shame‛  
Thai-Isan people favor governmental officer, civil service and other intellect occupations and want their 
children to work for this career. This belief can be found in the lyric about asking wish from the moon as 
follows. 
 ‚Sun rises in the red 
 until evening  
 in morning, the sun is beautiful 
 I would ask for a beautiful ring for my nephew  
 My nephew, hold out your hand to the sun 
 It will give you the golden lighting 
 It will make you grow 
 To be a higher governmental officer 
 To be proud as a governmental officer 
 The merit will protect you‛ 
Monogamy is a teaching for Thai-Isan in every household. Widow or separated woman are often insulted from 
her neighborhood. This practice is also appeared in the followed lyric of lullaby. 
 ‚Please, sleep by close your eyes and don’t hurry to wake 
 Mother will go to the moutain, gather some vegetable to exchange with rice 
 I will work and feed you to be adult 
 Your relatives may ignore but don’t be attention 
 Because when we get trouble they do not care us 
 My baby, you don’t have father, we don’t have rice how can we survive‛ 
Lullaby is a song mentioning about caring of mother to her baby. Thai-Isan used words that represent the 
good wish to baby like my beloved baby, my little baby, crystal eye, golden, merit, and high merit etc. 
 ‚Please, sleep my golden baby 
 Sleep in early morning and don’t move 
 Sleep and close your eyes 
 My little baby, I will swing your cradle 
 Late morning will be time for breakfast 
 You will wake up to have breakfast 
 I will bring you to take a shower 
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 You will not cry while I dress you up‛  
Sometimes, parent call a baby with pretty word like little, little boy as followed lyric. 
 ‚Bamboo flask 
 Little boy, please don’t cry 

I’m not Vietnamese, don’t cry 
How to make you stop crying‛  

Thai-Isan lullaby is an oral literature that is transferred through memory and verbal of people. Memorizer may 
be not able to collect error statements which had been deviated along with time change. This deviation may 
affect to the lyric of lullaby such as place and setting while an influence of other languages make original lyric 
of lullaby changed. Moreover, language borrowing or even the difference among similar ethics languages are 
main causes of lullaby lyric changing. 
 ‚Sleep baby, close your eyes and I will lull you 
 Mother goes to kitchen to cook egg for you 
 Mother goes to paddy field for getting fish for cooking for feeding you 
 I will feed silk worms in mulberry farm‛ 
 
CONCLUSION 

Thai-Isan people that sexual intercourse is natural instinct for both human being and animal for 
conserving living things from natural extinction. This belief brings about many various traditions applied to 
human from birth till dead. Thai-Isan mothers always apply the Buddhism principle to be a guideline for 
teaching her children aimed the children practicing good merit and avoiding from all kind of sins. When a 
child grows up, gender role will be supported as a boy will help his father on hard work such as transplanting 
paddy sprouts in the field, manufacturing for furniture and domestic appliance include bamboo weaving for 
basket, wooden work like house renovation. For girl, she will be assigned to help her mother in chores, 
vegetable gathering, sewing, food preparation, silk worms feeding, and spinning cotton thread, etc. The 
above mentioned lifestyle, Thai-Isan people absorb from generation through generation and reflect on their 
lullabies interestingly. 

Thai-Isan lullaby is not only aimed to lull baby for sleeping but also provide strategy on feeding baby 
properly. Naturally, there are three types of baby as 1) banquet-easy baby, 2) easy baby, and 3) partly hard 
baby. For babies, the feeding practice will also influence on their emotion. If care taker provides appropriate 
practice that can change baby’s behavior from partly hard stage to be banquet easy one. On contrary, the 
misunderstanding and inappropriate practice of care taker will also make infant’s behavior from banquet easy 
stage to become a partly hard one. With this reason, lullaby can be classified into 3 types such as general 
lullaby, child soothe song and child menace song. Lullaby is a song that sings to lull baby having pleasant 
and feel sleepy. If caretaker sings a general lullaby but a baby is still awake then the caretaker can change to 
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child soothe song.  After the baby feels scare, then, the caretaker can sing a child menace song to lull the 
baby again. Lullaby is prominent in terms of language in difference ethics that represent the systematic 
method and mind of each ethic. The process of lulling is composed of many combinations such as cradle, 
knocking bowl for rhyming, holding style, staring style, and touching style that relate with baby’s behavior. 
Communication with baby is very important as face expression of caretaker on smiling, holding, talking, and 
laughing will also stimulate baby’s emotion, brain and physical development as some necessary chemical 
hormone in the baby’s body is produced during the process of lulling. Ericson’s Behavioral Theory mentioned 
that since birth, baby will gather trust and confident in every period of life and need to be stimulate in 
appropriate time. Human behavior of seeing, listening, tasting, smelling, toughing can be develop into trust 
and confident on their parents and extend to friends and other people.  
 However, the changing in time makes a strong influence on the lyric of Thai-Isan lullaby such as 
deviation of memorizing and influence from other main languages in the area by borrowing or exchanging 
words among ethic languages. These reasons cause extension and shrinkage on original lullaby. Even 
through, there are many reasons of changing on lullaby but lullaby has still been a tool of communication 
between intergeneration and a tool for making true understanding of outlanders on Thai-Isan culture, tradition, 
and belief. Moreover, lullaby still plays an important role as a warm link between mother and baby until the 
end of time.  
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DATA FROM INTERVIEWING ABOUT LULLABY  
1. Mrs. Sak  Putthum  aged 67  Nongsung district, Mukdaharn province. Interviewed on April 7, 2008. 
2. Mrs. Khum Srikanae aged  78  Bongkra sub-district, Lerng Noktar district, Yasothorn province. 

Interviewed on May 2, 2009. 
3. Mrs. Pen Chanpewngen aged 54 Bongkra sub-district, Lerng Noktar district, Yasothorn province. 

Interviewed on May 2, 2009. 
4.    Mrs. Vengchai Kathong aged 55. 137 M.4, Norntarn sub-district, Tha Uthen district, Nakornpanom 

province Interviewed on May 23, 2009.   
5.    Mrs. Orn Kumharng aged 82. Art-Samart sub-district, Muang district, Nakornpanom province. 

Interviewed on May 24, 2009. 
6.    Mrs. Innsoun Chaiyasat aged 77. Bann Raynu, Raynu Nakorn sub-district, Raynu Nakorn district, 

Nakornpanom province. Interviewed on May 24, 2009. 
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7.     Mrs. Vetch Buppasiri aged 68.  Tha Uthen district, Nakornpanom province Interviewed on October 20, 
2009. 

8.    Mr. Chareon Mahapol aged 72.  Tha Uthen district, Nakornpanom province Interviewed on October 20, 
2009. 

9.   Mrs. Soy Pokeaw aged 57. Phutthaisong district, Burirum province. Interviewed on May 3, 2009. 
10.   Mrs. Keng Boonpearl aged 76. Nonnarai district, Surin province. Interviewed on February 18, 2009. 
11.   Mrs. Bai Pengngarm aged 66. Lumduan district, Surin province. Interviewed on March 5, 2009. 
12.   Mrs. Dara Pornchanya aged 54. Pratai district, Nakornratchasrima province. Interviewed on April 19, 

2009.  
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วิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว 
Wisdom Inculcation Style of Thai-Isan and Lao Traditional Healers 

 
บวัทอง จมูพระบตุร1 

Buathong Chooumprabutra 
 

บทคดัย่อ 
 
               การศกึษาวิจยัเร่ือง วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว มีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ  
1)  เพื่อสืบค้นชีวประวัติของหมอพืน้บ้าน และวิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้าน  2)  เพื่อรวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้าน ส าหรับพฒันาการศึกษาในหลกัสตูรการแพทย์แผนไทยต่อไป  ใช้วิธีวิวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้จากวิธีเลือกแบบเจาะจง  เป็นหมอพืน้บ้าน 
จ านวน 50 คน ซึ่งประกอบด้วยหมอพืน้บ้านจากจงัหวดัอบุลราชธานี ประเทศไทย จ านวน 30 คน และหมอพืน้บ้านจาก
แขวงจ าปาสกั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 20 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) และมีสว่นร่วม 
(Participant observation) การสาธิต (Demonstration)   การสนทนากลุม่ (Focus group) ผู้วิจยัได้ประมวลผลที่ได้จาก
การระดมความคิด ข้อมลูที่ได้จากการค้นพบภาคสนาม ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Source) โดยวิเคราะห์แนวคิด และ
ทฤษฎีจากเอกสารต าราและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาสงัเคราะห์ให้ได้แนวทางเก่ียวกบัชีวประวตัิของหมอพืน้บ้านและ
วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้าน ผลการวิจยัพบว่า วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบใช้วิธีเรียนตวัต่อตวั  ผ่านประสบการณ์จริง  ระหว่างครูกับศิษย์  หรือระหว่างคนใน
ตระกลู การเลอืกศิษย์ครูจะเป็นผู้ เลือกด้วยตวัเอง จะต้องศึกษาจิตใจลกัษณะนิสยั  สติปัญญา  การเสียสละของลกูศิษย์ 
สงัเกตความประพฤติปฏิบตัิของลกูศิษย์อยา่งใกล้ชิด  การสบืทอดวิชาหมอพืน้บ้าน จะสบืทอดให้เฉพาะผู้ชาย  ไม่รับศิษย์
เป็นผู้หญิง   เพราะมีความเช่ือวา่ผู้หญิงจะท าให้วิชาเสือ่มและรักษาผู้ ป่วยไมห่าย  คณุสมบตัิของลกูศิษย์ต้องเป็นคนดี  มี
ศีลธรรม  มีเมตตา  เสียสละ  ชอบช่วยเหลือผู้ อื่น  มีความอดทน  มีใจรักต่อการรักษาผู้ ป่วย  บวชเรียนมาแล้ว  มี
สติปัญญาดี มีไหวพริบ  มีความเฉลยีวฉลาด  มีความจ าเมน่ในการทอ่งจ าต ารายาหรือคาถา  เป็นคนที่ช่างสงัเกต เมื่อครู
ยอมรับศิษย์แล้วจะต้องท าการยกขนัห้าไหว้ครูฝากตวัเป็นศิษย์  กระบวนการสอนจะเน้นจรรยาบรรณของหมอ และข้อ  ขะ
ล า ของผู้ ป่วย 
ค าส าคัญ  : หมอพืน้บ้าน  วิธีการถ่ายทอด   ภมูิปัญญา 
 
 

 
 

__________________________ 
1สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค (กลุม่สาธารณสขุชมุชน)  มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ 
Doctor of philosophy program in regional development strategies (community public healty) surindra rajabhat 
university 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this qualitative research were 1) to search the biography and the wisdominculcation 
style of Thai-Isan and Lao traditional healers and 2) to gather the procedure of wisdom inculcation of the 
traditional healers for further developing in Thai traditional healing curriculum. The sample used in this 
research was a group of 50 healers- 30 Thai healers in Ubon Ratchathani Province, Kingdom of Thailand and 
20 Lao healers in Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic. The materials used in this 
research were in-depth interview, participation and non-participation observation, demonstration, and focus 
group. The data was collected from the field research, concepts, theories, and related research and then 
making a synthesis for the biography and the wisdom inculcation style of traditional healers. 
 The results of the research were as follows:  
The inculcation style of Thai-Isan and Lao healers was a system learning process. They learn person to 
person by using the real experiences of teacher (healer) to learner or within the family. Teacher chooses 
student by himself. Before teaching, the teacher has to observe the student’s behavior, habit, intelligence, 
sacrifice, and conduct closely. The inculcation style can be done to the male only because they believe that 
women cannot cure the patients and the wisdom will go to derogatory. The learner has to be a good person; 
has good moral, mercy, scarify, helping others, be patient, minded to treat patients, use to be a monk, has 
good knowledge, tactful, intelligent, good in remembering the spells, and a good observant. When the 
teacher agreed to teach, the learner has to upgrade Khan-Five to the teacher to be his student. The learning 
process focuses on healer ethics and contrabands of the patients.  
KEYWORD :  Traditional Healers,  Wisdom Inculcation Style,  Local Wisdom 
 
1. วิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว 
 สขุภาพและความเจ็บป่วย เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมที่สลบัซบัซ้อน ศึกษาจากประวตัิศาสตร์ทาง
มานษุยวิทยามกัพบเห็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการรักษาสขุภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยของมนษุย์ นอกจากนัน้การศกึษา
เก่ียวกบัวฒันธรรมสขุภาพ และความคาดหวงัทางสงัคมวฒันธรรมด้านความเจ็บป่วย รวมถึงการพฒันาทางการแพทย์นัน้
มกัเกิดขึน้ในสงัคมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการแพทย์ระบบใดสามารถตอบสนองปัญหาสขุภาพไ ด้อย่าง
พร้อมมลู เหตเุพราะวา่สขุภาพ และความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ สลบัซบัซ้อน และเป็นพลวตั ซึ่งในแต่ละ
วฒันธรรมย่อมมีนิยามสขุภาพที่แตกต่างกัน มีค่านิยม ความคิด ความเช่ือ และแบบแผนการปฏิบตัิตนเก่ียวกับความ
เป็นอยูท่ี่ดี และสขุภาวะที่แตกตา่งกนั (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.  2549 : 6) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงปัจจยัจากวฒันธรรมภายนอกที่เข้ามาผสมผสานกบัวฒันธรรมดัง้เดิมท า
ให้ความพยายามเอาชนะความเจ็บป่วยเกิดการพัฒนาผสมผสานจนกลายเป็นศาสตร์ และแนวคิดในลกัษณะการดูแล
สขุภาพของคนในสงัคมจนเป็นแบบแผนทางด้านการแพทย์พืน้บ้านซึ่งหมายถึง การดูแลสขุภาพกันภายในชุมชนแบบ
ดัง้เดิม (Traditional Healing) เป็นการรักษาแบบประสบการณ์ของชุมชนที่ได้รับการสัง่สม สืบทอดจากบรรพบรุุษ แม้ว่า
ศาสตร์การแพทย์พืน้บ้านแต่ละศาสตร์จะมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามแขนงของศาสตร์ รวมถึงภมูิภาค สงัคม 
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วฒันธรรม และกลุม่ชาติพนัธุ์  แต่ทัง้นีถื้อว่าเป็นระบบการแพทย์ที่มีบทบาทการดแูลสขุภาพของสงัคม มีความสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิตของชมุชน มีรูปแบบ และวิธีการรักษาที่ไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน เข้าใจง่าย 
 
2.สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดภมิูปัญญาหมอพืน้บ้าน 
 การแพทย์พืน้บ้านเป็นการดแูลสขุภาพที่เกิดจากการเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเฝ้าสงัเกต และจดจ าเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และเป็นกระบวนการที่มีการทดลองใช้พืช หรือสมนุไพร ที่ศกึษาแล้วเห็นวา่มีความน่าจะเป็นในการรักษา
โรคต่างๆ โดยใช้พืน้ฐานการสงัเกตและจดจ า จึงท าให้ เกิดการลองผิดลองถกู จนเกิดเป็นความรู้ ความช านาญ จากนัน้จึงมี
การบันทึกหรือจดจ า แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความมานะ อุตสาหะของบรรพบุรุษแห่งวงการแพทย์
พืน้บ้านนบัเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีคุณค่ายิ่งต่อสายตระกูล หรือกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ๆ ต่อมามีการรับเอาอารยธรรม
ตะวนัตกเข้ามาเพื่อพฒันาประเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการแพทย์แผนปัจจุบนัจึงเข้ามามีบทบาทในสงัคม ทัง้
ความพร้อมทางด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ความสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้รวดเร็ว และมีความหลากหลาย มีกลไกการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายลกัษณะ และที่มาของโรคได้ชดัเจน กอปรกับได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้การแพทย์แผนปัจจบุนัได้รับการยอมรับจนเป็นศาสตร์การแพทย์หลักของสงัคม มีสถาบนั 
การศึกษาถ่ายทอดสืบต่อองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ในขณะที่การแพทย์พืน้บ้านกลับถูกมองข้าม
ความส าคญัอยา่งเห็นได้ชดั ผู้ที่เข้ารับการรักษาโดยหมอพืน้บ้านกลบักลายเป็นผู้ไร้อารยธรรม การแพทย์พืน้บ้านถกูบดบงั
และขาดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ผู้ สืบทอดศาสตร์การแพทย์พืน้บ้านจึงไม่กล้าที่จะเข้ารับการศึกษา เนื่องจากถกูจ ากัด
ด้วยข้อกฎหมายจนต้องกลายเป็นการแพทย์นอกระบบ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุการประกอบโรคศิลปะ ปี พ.ศ. 2479 ที่
ก าหนดให้หมอแผนโบราณทกุคนต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ และให้ค าจ ากดัความ ‚หมอแผนโบราณ‛ และ ‚การแพทย์
แผนโบราณ‛ ไว้ในลกัษณะที่ไม่ต้องการให้มีการพฒันาซึ่งกฎหมายดงักล่าว ท าให้แพทย์แผนโบราณ หรือหมอพืน้บ้าน
จ านวนมากเลกิประกอบอาชีพ และบางรายถึงกบัมีการเผาต าราการแพทย์พืน้บ้านของตนเอง 
 ในสถานการณ์ปัจจบุนัถึงแม้วา่การแพทย์ และการสาธารณสขุจะมีความเจริญมากขึน้ มีโรงพยาบาล และสถานี
อนามยักระจายอยูอ่ยา่งทัว่ถึง แตย่งัไมส่ามารถแก้ปัญหาสขุภาพและให้บริการแก่ประชาชนได้ทัง้หมด เนื่องจากสดัสว่นของ
แพทย์ ยงัไมส่มดลุกบัผู้ ป่วยจ านวนมาก ท าให้ผู้ ป่วยต้องเสยีเวลารอคอยแพทย์รวมไปถึงระบบการเข้ารับบริการท่ีมีขัน้ตอน
ยุง่ยาก เสยีเวลา เช่น ขัน้ตอนการท าบตัร การพบแพทย์ รอรับยา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงพยาบาลชมุชนท่ีมีแพทย์ประจ าอยู่
น้อย ในขณะที่แพทย์ต้องรับผิดชอบทัง้งานบริการ และงานบริหารไปพร้อมๆกนัซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ า 
เป็นระบบที่อยูใ่นวฒันธรรมที่ไมส่อดคล้องกบัวิถีชีวิตของสงัคม และที่ส าคญัเป็นระบบการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู 
ต้องพึ่งพิงเวชภณัฑ์จากต่างประเทศ ในปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทย ต้องสญูเสียเงินตราให้ต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์และสาธารณสขุ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณของกองทุนหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2545 คือ 
27,318.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 89,384.8 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นอตัราเพิ่มร้อยละ 224 ในขณะที่ อตัราการ
เพิ่มขึน้ของงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสขุก่อนพ.ศ. 2545 จะเพิ่มขึน้ประมาณ ร้อยละ 1.9 ตอ่ปี สว่นภายหลงั
มีระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าจะมีอตัราเพิ่ม ร้อยละ 12.46 ต่อปี ในขณะที่งบประมาณทัง้ประเทศเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ย
ประมาณ ร้อยละ 4.37 และ 7.63 ตอ่ปีในช่วงก่อน และหลงัมีระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติตามล าดบั  (เชิดชู อริยศรี
วฒันา. 2553) สิ่งนีจ้ึงเป็นข้อจ ากัดส าคญัที่ท าให้การแพทย์แผนปัจจุบนัไม่สามารถให้บริการประชาชนได้เท่าเทียมกัน
อย่างทัว่ถึง ในขณะที่การแพทย์พืน้บ้านมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบนัด้วยวิธีการรักษาที่
เรียบง่าย และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน วิธีการรักษาของหมอพืน้บ้านจะมีลกัษณะช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั 
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มีความเป็นเครือญาติสงู ผู้ ป่วยและญาติจะร่วมกนัประเมินวา่อาการเจ็บป่วยของตนได้รับความสนใจจากหมอที่รักษาตน
มากน้อยเพียงใด เช่น มีผู้ ป่วยไปรับการรักษากบัหมอพืน้บ้าน หมอจะมีทีทา่กระตือรือร้นรีบร้อนท่ีจะช่วยเหลอืผู้ ป่วย พร้อม
กบัอธิบายวิธีการรักษาให้ญาติและผู้ ป่วยทราบ การให้ก าลงัใจ คอยห่วงใย การปลอบใจญาติ และผู้ ป่วย สิ่งเหลา่นีส้ร้าง
ความพงึพอใจให้กบัผู้ ป่วยและญาติเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการเจ็บป่วย จึงมกัจะเลือกใช้บริการหรือแนะน าผู้อื่นให้มารับ
บริการกบัหมอพืน้บ้านอีก นอกจากนีผู้้ ป่วยและญาติยงัพึงพอใจลกัษณะการดแูลของหมอพืน้บ้านที่มีความต่อเนื่องด้าน
การรักษา เช่น ไปเยี่ยมผู้ ป่วยถึงบ้าน เมื่อผู้ ป่วยอาการดีขึน้ ท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึว่าได้รับความเอาใจใสจ่ากหมอตลอดเวลา แต่
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักลา่วนี ้ยงัเป็นสว่นเล็กๆ ของกลุม่ชนในสงัคม ซึ่งสงัคมสว่นใหญ่ยงัให้การยอมรับในระบบ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ช่วงระยะเวลาในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เป็นเหตใุห้การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์พืน้บ้านเร่ิมได้รับความสนใจจากรัฐบาลอีกครัง้  โดยได้รับการยกระดบัให้เป็นยทุธศาสตร์หนึ่งใน
การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นแนวทางที่ท าให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้านสขุภาพได้
ระดบัหนึง่ ในลกัษณะของยาสมนุไพร การนวดพืน้บ้าน การสง่เสริมสขุภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย นอกจากนัน้รัฐบาลได้
มีการฝึกอบรมการนวดพืน้บ้านให้กบัผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสามารถน าไปประกอบ
อาชีพในการเลีย้งตนเองได้ ตลอดจนการพฒันายกระดบัหมอนวดพืน้บ้านท่ีผา่นการฝึกอบรมอย่างดีแล้วสง่ไปบริการนวด
แผนไทยยงัต่างประเทศ จากการที่รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นประโยชน์จากการฟืน้ฟูการดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้าน จึงได้มีการ
ผนวกเข้ากบัหลกัการสาธารณสขุมูลฐานในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยให้รู้จกัพึ่งตนเองด้านการดแูล
สุขภาพ ในขณะที่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพโดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพ มากกว่าการซ่อมสุขภาพ 
นอกจากนีส้ านกัคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวทางวิจยัแหง่ชาติฉบบัท่ี 6 (2545 ” 2549) ระบใุห้
การส่งเสริมการวิจัย และพฒันาระบบสขุภาพที่สร้างศกัยภาพของคนไทยให้พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถ่ินทัง้ในระดบับคุคล
ระดบัชมุชนโดยเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพของตนเองโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันัน้การดแูล
สขุภาพแบบพืน้บ้านจึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึน้ในสงัคมไทย เท่ากบัเป็นการผสมผสานภูมิปัญญา ทัง้ใน
อดีต และปัจจบุนั แล้วพฒันาไปสูภ่มูิปัญญาในอนาคตอยา่งมีรากเหง้าของตนเอง 
 ชาวไทยอีสานมีวิธีการป้องกนัความเจ็บป่วยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือความไมส่มดลุของร่างกายโดยก าหนดแนว
ปฏิบตัิที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคด้วยการก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต   ที่สร้างจากทุนทางวฒันธรรม และภูมิคุ้มกัน
สขุภาพ ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมการดแูลสขุภาพตนเองของชาวบ้าน ได้แก่ วิถีครอบครัว วิถีชุมชน และวิถีการ
บริโภค โดยครอบครัวของชาวไทยอีสานส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายมีการเกือ้กูลกัน จึงถือว่าเป็นทนุทางวฒันธรรมที่
เสริมสร้างพลงัจิตอยา่งเป็นรูปธรรม เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะมีกระบวนการของเครือข่ายทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างของผู้ ป่วย จะเข้ามามีบทบาทในการรักษาความเจ็บป่วยของผู้ ป่วย ส าหรับวิถีชุมชน
ของชาวอีสานนัน้เป็นรูปแบบของการเกษตรกรรม เพื่อยงัชีพ มีการเอือ้อาทร และแบ่งปันระหว่างกนั มีอตัราการแข่งขนั
น้อย ท าให้การมีสขุภาพจิตที่ดี ความเจ็บป่วยทางใจจึงมกัจะไมค่อ่ยรุนแรง ส าหรับวิถีการบริโภคอาหารของชาวไทยอีสาน
นัน้ สว่นใหญ่เป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยมีทรัพยากรจากป่า เป็นทนุธรรมชาติที่ส าคญั ประกอบไปด้วยแหลง่อาหาร
และสมุนไพรของคนอีสาน (อษุา กลิ่นหอม. 2543 : 3) นอกจากชาวไทยทางภาคอีสานแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ถือว่าอยู่ในกลุม่การใช้สมนุไพร หรือการแพทย์พืน้บ้านที่
มีความใกล้เคียงกบัชาวไทยทางภาคอีสานเช่นกนั 
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 คนในสงัคมไทยอีสาน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นัน้มีรากเหง้าทาง
วฒันธรรมที่มีความคล้ายคลงึกนัเพียงแตถ่กูแบง่ด้วยแมน่ า้โขงและเป็นท่ีประจกัษ์ วา่ความกว้างของแม่น า้โขงไม่อาจแยก
ให้ทัง้สองฝ่ังประเทศระหว่างไทย กบั สปป.ลาว แตกต่างกนั แต่ในทางกลบักนัหลายฝ่ายต่างยอมรับว่า ภาษาไทยอีสาน 
และภาษาลาวเสมือนเป็นภาษาเดียวกนั นอกจากนีว้ฒันธรรมของทัง้สองฝ่ังก็มีระบบความเช่ือเร่ือง ฮีตคอง (ประเพณี 12 
เดือน และการครองตน ครองคน และครองงาน บนพืน้ฐานของกฎเกณฑ์สัง่สมที่สืบทอดกันมา ) จึงเป็นที่มาของการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ ในแบบแผนที่คล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะเร่ืองราวของหมอพืน้บ้าน จึงจ าเป็นต้องศึกษาชีว
มณฑลเป็นบริบทของการก าหนดสตูร หรือต ารับยา รวมถึงวิธีการรักษาเยียวยาเป็นต้น ส าหรับสถานการณ์ทางการแพทย์
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  นัน้ผู้วิจยัได้เข้าพืน้ท่ีศกึษาสมัภาษณ์ประชาชน เมื่อวนัที่ 
22-24 กนัยายน 2548, วนัที่ 8-10 ธันวาคม 2548 และ วนัที่ 13-19 กุมภาพนัธ์ 2549 พบว่าการแพทย์ใน สปป.ลาว อนั
เป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้การดแูลสขุภาพประชาชนมีสขุภาพดี ปัจจยัสง่ผลความสมัพนัธ์ให้ประชาชนมีการดแูลสขุภาพ
ตนเองตามวิถีชีวิต และความเช่ือภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูใ่นชมุชน การด าเนินชีวิต และลกัษณะความเป็นอยูข่องประชาชน
ด าเนินไปตามลกัษณะความเป็นอยูข่องกลุม่ชาติพนัธุ์ ในขณะที่การรักษา ยงัคงด ารงไว้ซึ่งอตัลกัษณ์ของหมอพืน้บ้าน หมอ
ต าแย การรักษาตามความเช่ือ และการบวงสรวงผีบ้าน นอกจากนัน้การใช้สถาบนัทางศาสนาเพื่อดแูลรักษาสภาพทาง
จิตใจควบคูก่บัการรักษาทางกาย ซึ่งถือว่าเป็นการน าวิถีพทุธมาดแูลสขุภาพ โดยยึดหลกั ‚ธรรมานามยั‛ ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการพฒันา สขุภาพอนามยั แบบองค์รวม คือ หลกักายานามยั การดูแลสขุภาพทางกาย หลกัจิตตานามยั การดูแล
สขุภาพจิตและหลกัชีวิตานามยั การดแูลกายและจิต ภาวะทางสงัคมหรือรวมเรียกว่า การดแูลสขุภาพแบบองค์รวม คือ
การศึกษาวัฒนธรรมของสงัคมใดๆ โดยน าโครงสร้างทุกส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในทางเดียวกัน และเพื่อความเข้าใจ
วฒันธรรมและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative method) ถือเป็นศาสตร์ทางด้านปฏิบตัิ โดย โบแอส เช่ือว่า
วฒันธรรมถกูก าหนดให้มีรูปแบบต่าง ๆ กนัโดยชาติพนัธุ์  ภูมิประเทศ ภมูิอากาศ และระบบการท ามาหากิน ดงันัน้เมื่ อ
พิจารณาวิถีชีวิต จากสองกลุม่ชาติพนัธุ์แล้ว เห็นว่า ชาวไทยอีสาน และประชาชนใน สปป.ลาว มีความคล้ายคลงึเป็นที่
น่าเช่ือถือได้เป็นอย่างดี การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น การรักษาสขุภาพของประชาชน เป็นการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม คือ
การดแูลสขุภาพทัง้กาย จิต สงัคม และวิญญาณ บนพืน้ฐานของความพอเพียง ตามวิถีความเป็นอยูท่ี่เหมาะสม ของชมุชน
ทัง้สองประเทศ 
 ความมัง่คัง่ทางอาหารเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยอีสาน กบัระบบนิเวศธรรมชาติ ภายในท้องถ่ินที่ผกูพนั 
และอยูคู่ก่บัชาวไทยอีสานมาเป็นเวลานาน อาทิ ป ูปลา หอย กบ เขียด ผกั เห็ด ผลไม้ และแมลงต่างๆ เหลา่นีล้้วนมีคณุค่า
ทางสมนุไพร เป็นสารบ ารุงร่างกาย และบ าบดัรักษาโรคได้ตามลกัษณะของอาการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติ 
เป็นการสร้างสมประสบการณ์ น าไปสูภ่มูิปัญญาท้องถ่ิน สง่ผลให้สามารถจ าแนกได้ว่า สิ่งไหน เป็นประโยชน์ สิ่งไหนเป็น
โทษ สิง่ไหนควรสง่เสริม และสิง่ไหนต้องห้าม ซึ่งเรียกว่า ‚ขะล า‛ แล้วจึงก าหนดเป็นฐานเพื่อยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิสืบทอด
ตอ่ๆ กนัมา ซึง่นอกจากธรรมชาติจะเป็นแหลง่ทรัพยากรอาหารแล้ว ยงัเป็นแหลง่ก าเนิดของวฒันธรรมชุมชน หรือวฒันธรรม
ท้องถ่ิน ท าให้ชาวไทยอีสานแตล่ะชมุชน แตล่ะชาติพนัธุ์ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในเร่ืองโภชนาหาร นอกจากนีช้าวไทยอีสาน
ยงัมีการบ าบดัรักษาโรค ตามความเช่ือ ความศรัทธา ในลกัษณะของโหราศาสตร์ สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ภตู ผี วิญญาณ และธาตทุัง้ 
4 คือ ดิน น า้ ลม ไฟ ผสมผสานกลมกลนื อยูใ่นองค์ความรู้ด้านการดแูลรักษาสขุภาพแบบพืน้บ้านอยา่งมิได้แยกเป็นอิสระ
ขาดจากกนั สบืเนื่องจากสงัคมไทย มีรากเหง้าแหง่วฒันธรรมดัง้เดิม ตามความเช่ือเร่ืองผี พราหมณ์ และพทุธ โดยเช่ือว่า
สิ่งเหลา่นีส้ามารถให้คณุ ให้โทษ สามารถดลบนัดาลให้เจริญรุ่งเรือง หรือเกิดการเจ็บป่วยล้มตายได้ ดงันัน้เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยจึงหาวิธีแก้ไขด้วยการบ าบดัรักษาโรค ด้วยพิธีกรรมหลายรูปแบบประกอบการรักษากบัการแพทย์พืน้บ้าน 
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 การถ่ายทอดภมูิปัญญา และวิธีการถ่ายทอดของหมอพืน้บ้านจึงนบัวา่มีความส าคญัเป็นขมุทรัพย์ทางปัญญาที่มี
คณุคา่ยิ่ง ควรคา่แก่การสืบทอดภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ ถือเป็นมรดกของท้องถ่ิน และของชาติ เพื่ออนรัุกษ์ไว้ให้อนชุน
รุ่นหลงัที่จะสามารถสร้างทางเลอืกในการบ าบดัรักษาสขุภาพของตนเอง และเป็นการสร้างมิติเช่ือมโยงระหว่าง การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป ในขณะที่ทศันะของผู้ยึดมัน่กับ
ระบบของวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัมองว่าการดแูลสขุภาพพืน้บ้านในวฒันธรรมต่างๆ เป็นเพียงระบบความเช่ือที่งมงาย 
เป็นความเช่ือผิดๆ ที่ขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีมูลฐานของเหตุผลที่พิสจูน์ได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจยัจึงพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่า ระบบการดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้าน หรือการตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ ในระบบที่แตกต่างกนัออกไปจากแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิได้เป็นเพราะประชาชนขาด
ข้อมลู หรือมีความเช่ือที่งมงายไร้สาระ ในทางตรงข้ามวิถีคิดเก่ียวกบัความเจ็บป่วยในชาติพนัธุ์ต่างๆ เหลา่นัน้ มีพืน้ฐานมา
จากการปฏิบตัิ ประสบการณ์ วฒันธรรม จารีตประเพณี ซึง่มีโครงสร้างทางวฒันธรรมในตนเอง จึงเป็นประเด็นที่ส าคญัใน
การท าความเข้าใจทา่ทีของมนษุย์ตอ่ความเจ็บป่วย ท าให้ตระหนกัเห็นความส าคญัของการแพทย์พืน้บ้านไทยอีสาน และ 
สปป.ลาว ท่ีมีวฒันธรรมคล้ายคลงึกนั เปรียบเสมือนบ้านพ่ีเมืองน้อง ซึง่อาจจะมีความเช่ือมโยงกบักลุม่วฒันธรรมอื่นๆ ใน
การดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้านท่ีเห็นเดน่ชดัคล้ายคลงึกนั คือยงัคงใช้ หรือประยกุต์ใช้ในการด าเนินวิถีชีวิต สบืเนื่องมาจนถึง
ปัจจบุนัและที่ส าคญัเนื่องจากบรรพบรุุษของผู้วิจยัเป็นหมอพืน้บ้านมาหลายชัว่อาย ุและผู้วิจยัได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้
มาโดยตลอด กอปรกบัสถานการณ์ปัจจบุนัการแพทย์พืน้บ้านในจงัหวดัอบุลราชธานี โดยเฉพาะหมอสมนุไพร หมอกระดกู 
หมอบีบเอ็น (หมอนวด) หมอต าแย (หมอผดงุครรภ์) หมอเหยียบเหล็กแดง อยู่ในภาวะวิกฤต เสี่ยงต่อการสญูหายเพราะ
ขาดกระบวนการศึกษาเพื่ออนรัุกษ์ และสืบทอดอย่างยัง่ยืน ต าราการแพทย์พืน้บ้านกระจดักระจาย ขาดความน่าเช่ือถือ 
หากมีกระบวนการศกึษาอยา่งจริงจงัทัง้มิติในเชิงลกึ เชิงกว้าง และเชิงเปรียบเทียบ จะสง่ผลให้การแพทย์พืน้บ้านในแขนง
ต่างๆ สามารถด ารงอยู่ และเป็นหลกัฐานในการสืบทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษา
ค้นคว้าอตัชีวประวตัิ และวิธีการถ่ายทอด ภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านเพื่อเป็นข้อมลูส าคญัที่จะน าไปสูก่ระบวนการพฒันา
การศกึษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยตอ่ไป 
 
3. ค าถามการวิจัย 
 กระบวนการ และวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสาน มีแนวคิด และหลกัการในการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาการรักษาโรคพืน้บ้านอยา่งไร มีความแตกตา่ง หรือสอดคล้องกบัวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านใน 
สปป.ลาว อยา่งไร 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อสบืค้นชีวประวตัิของหมอพืน้บ้านและวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้าน 
2.  เพื่อรวบรวมวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านส าหรับพฒันาการศกึษาในหลกัสตูรการแพทย์แผนไทย

ตอ่ไป 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านพืน้ที่  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้หลกัการวิจยัด้านมานษุยวิทยา (Anthropological Research) ใช้วิธีก าหนดพืน้ที่ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยัพิจารณาคดัเลือกพืน้ที่ในจงัหวดัอบุลราชธานี ประกอบด้วย แขวงจ าปา
สกั สปป.ลาว ประกอบด้วย เมืองโพนทอง เมืองปากเซ เมืองชะนะสมบูน และเมืองปะทุมพอน ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และการเข้าศึกษาในพืน้ที่เบือ้งต้นของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเป็นชุมชนชนบทในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้ เป็นแหลง่พืน้ท่ีที่อดุมสมบรูณ์ และมีความหลากหลายด้านการใช้สมนุไพรพืน้บ้านในการดแูล
รักษาสขุภาพ อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีที่มีวฒันธรรมการดแูลรักษาโรคแบบพืน้บ้านอยา่งเดน่ชดั มีหมอพืน้บ้านหลากหลายสาขา
ที่ยงัคงให้การรักษา และได้รับความนิยม เช่ือถือ ศรัทธาจากประชาชนในท้องถ่ิน และพืน้ที่ใกล้เคียงอยู่เป็นจ านวนมาก 
นอกจากนัน้แล้ว วฒันธรรมการบริโภคอาหารพืน้บ้าน การดแูลสขุภาพด้วยสมนุไพรพืน้บ้านของคนในจงัหวดัอบุลราชธานี
ยังมีความคล้ายคลึงกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแขวงจ าปาสักของ สปป. ลาว แสดงถึงการน าเข้า และแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมซึง่กนัและกนัเพราะเป็นอาณาบริเวณที่มีความคล้ายคลงึกนัทางด้านสภาพภมูิประเทศ ภมูิอากาศ ระบบนิเวศ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จึงเป็นพืน้ที่ที่มีความน่าสนใจในการศึกษา และสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัการถ่ายทอดภมูิปัญญา
ของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและในแขวงจ าปาสกัของ สปป.ลาว 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1.   ภมูิปัญญาด้านการแพทย์พืน้บ้านของชาวไทยอีสาน และสปป.ลาว ในแขนงตา่งๆ 
 2.   วิธีการรักษา และการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านชาวไทยอีสาน และ สปป.ลาว  
 3.   ชีวประวตัิของหมอพืน้บ้านชาวไทยอีสาน และ สปป.ลาว 
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ หมอพืน้บ้านไทยอีสาน และหมอพืน้บ้านใน สปป .ลาว ที่
ประกอบการรักษาแบบพืน้บ้านในปัจจบุนั ได้รับความเช่ือถือ ศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชนในพืน้ท่ีที่เข้ารับการ
รักษาอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศไทย และ สปป.ลาว 
 
6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 1.   ทราบถึงชีวประวตัิของหมอพืน้บ้าน และเกิดข้อค้นพบวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้านในการ
รักษาโรค 
 2.   ได้ข้อเสนอแนะในการสบืค้นแหลง่ข้อมลูหมอพืน้บ้านเพื่อใช้ประกอบการเรียนในหลกัสตูรการแพทย์แผนไทย 
และผู้ที่มีความสนใจทางการแพทย์พืน้บ้านได้น าไปศกึษาเป็นความรู้ด้านการดแูลสขุภาพ และการรักษาโรคตอ่ไป 
 
7. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย  
 วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญา หมายถึง การเรียนการสอน การบอกวิชาความรู้ให้ผู้ เรียนเข้าใจ และน าไปปฏิบตัิได้ 
ภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้าน มกัจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ เรียนโดยอตัโนมตัิ ผู้สอนไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบนัใด 
ๆ แตจ่ะใช้สามญัส านกึ คือ การเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้จากการเลยีนแบบ และจดจ า บางครัง้มีการบนัทึกไว้ สืบทอดกนัมา
ในครอบครัว และใช้วิธีการถ่ายทอดโดยใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดเูป็นตวัอยา่ง บอกเลา่ทกุขัน้ตอน ให้ผู้ เรียนท าให้เข้าใจ แล้ว
ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตาม และใช้วิธีปฏิบตัิจริง คือ ฟังค าบอกเลา่อธิบายสาธิตแล้วน าไปปฏิบตัิจริง และปฏิบตัิ ซ า้ ๆ จนเกิด
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ความช านาญเพราะผลงานที่จะใช้ด ารงชีวิตได้ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึน้จากการ ปฏิบตัิจริง น าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่
ผลงานท่ีกลา่วอ้างในต าราเทา่นัน้ 

 ภมูิปัญญา หมายถึง ลกัษณะพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ หรือความรอบรู้ที่เกิดขึน้ของกลุม่คนในสงัคม ใน
งานวิจัยนีเ้ป็นลกัษณะพืน้ความรู้ ความสามารถของหมอพืน้บ้าน หรือแพทย์พืน้บ้านในการรักษาโรค ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ทัง้ทางตรง คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม คือ การเรียนรู้จากอาจารย์ 
หรือความรู้ที่สบืตอ่กนัมา 
 หมอพืน้บ้าน หมายถึง บคุคลซึง่มีความรู้ ความสามารถในการสง่เสริม และดแูลสขุภาพของประชาชนในท้องถ่ิน 
โดยการใช้ภูมิปัญญาการรักษาโรคพืน้บ้านตามวฒันธรรมของชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน ในงานวิจยันีศ้กึษาเฉพาะหมอพืน้บ้านท่ีมีภมูิปัญญาในการรักษาโรค 3 ด้าน คือ หมอยา
สมนุไพร หมอพิธีกรรม และหมอนวด ในจงัหวดัอบุลราชธานี และแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว เทา่นัน้ 
 การแพทย์พืน้บ้าน หมายถึง ระบบแบบแผนการบ าบดัดูแลสขุภาพ การรักษาโรค การป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉยัโรค การฟืน้ฟสูขุภาพ การผลติยาสมนุไพร และเคร่ืองมือทางการแพทย์พืน้บ้านแบบประสบการณ์ของชมุชนท่ีมีการ
คิดค้น พฒันาสะสม และถ่ายทอดกนัมาจากบรรพบรุุษ มีความหลากหลายแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชมุชน สงัคม วฒันธรรม 
และกลุม่ชาติพนัธุ์ ท่ีมีลกัษณะเป็นการรักษาโรคแบบองค์รวม (Holistic Approach) 
  
8. ผลการวิจัยและข้อค้นพบ 
 ด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค 
 สภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ ในบริเวณพืน้ที่ศึกษาในภาพรวมอดุมสมบรูณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สตัว์
ป่า ธรรมชาติและทางความหลากหลายทางชีวภาพ สงัคมโดยรวมจึงมีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถ่ินที่ยงัคงมีอยู ่
โดยทัว่ไปในป่าลกึและโดยรอบหมู่บ้าน สง่ผลให้ชุมชนมีการพึ่งพาพืชสมนุไพร เพื่อการดแูลสขุภาพและการรักษาโรคกนั
อยา่งแพร่หลาย โดยจ าแนกตามขอบเขตพืน้ท่ีได้ดงันี ้

1. ผลการศึกษาจงัหวดัอบุลราชธานี พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวเมืองจงัหวดัอบุลราชธานีถกูความ
เจริญทางด้านวตัถเุข้ามาแบง่ความเป็นชมุชนเมืองและชมุชนบทให้แยกออกจากกนั วิถีการดแูลสขุภาพและการรักษาโรค
จึงแบง่ออกเป็น 2 สว่น ผสมผสานกนั ทัง้ด้านการแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์แผนปัจจบุนั คนในชุมชนเมืองสว่นใหญ่หนั
ไปพึง่พายาแผนปัจจบุนัเมื่อมีการเจ็บป่วย สว่นคนในชนบทสว่นหนึง่ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ยาสมนุไพรพืน้บ้านเนื่องจากมีการ
ใช้รักษากันมาตัง้แต่อดีต ซึ่งไม่เกิดผลกระทบข้างเคียง เหมือนยาแผนปัจจุบนั หากใช้อย่างถูกวิธี และใช้ในปริมาณที่
เหมาะสม นอกจากนีป้ระชาชนในจังหวดัอุบลราชธานีส่วนมากจะใช้บริการในโรงพยาบาล สถานีอานามยั และคลินิก 
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนไปจนถึงวยักลางคน 

2. ผลการศกึษาแขวงจ าปาสกั พบวา่ มีการใช้สมนุไพรท้องถ่ินกนัอย่างกว้างขวางผ่านการรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจ าวนั และการรักษาโรคโดยตรง วฒันธรรมการรับประทานอาหารของคนเมืองในแขวงจ าปาสกัมกันิยมบริโภค
อาหารประเภทผกัซึง่ปลกูไว้ในครัวเรือน รวมทัง้ปลกูพืชสมนุไพรที่ใช้รักษาโรคร่วมด้วย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบแมงลกั ฯลฯ 
ท าให้สขุภาพร่างกายของคนแขวงจ าปาสกัมีสขุภาพแข็งแรง แต่ในชุมชนทัง้ในเมืองและนอกเมืองยงัคงมีหมอยาจ านวน
หนึง่ โดยหมอยาสมนุไพรจะใช้การรักษาโรคโดยการจ่ายยาต้มร่วมกบัการบ าบดัรักษาวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น การนวด การอบ
ยาสมนุไพร การประคบยาสมนุไพร เป็นต้น ท าให้แขวงจ าปาสกัมีความหลากหลายของรูปแบบการรักษา นอกเหนือจาก
การใช้ยาสมนุไพรท้องถ่ินแล้วปัจจบุนัมีการแปรรูปสมนุไพรเข้าสูร่ะบบเชิงพาณิชย์ให้กบัประชาชนและผู้นิยม การบริโภค
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ยาสมนุไพรโดยการผลติและจ าหนา่ยเป็นสมนุไพรบรรจกุลอ่ง ซึง่เป็นจดุเด่นด้านการอนรัุกษ์การใช้สมนุไพรเพื่อการรักษา
โรคอีกวิธีหนึง่ที่สอดคล้องกบัสภาพการเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนั 
 ด้านพิธีกรรมในการรักษาโรค 
 ระบบการดแูลรักษาโรค ในวฒันธรรมในการรักษาโรคตามแนวคิดที่ศรัทธาต่อพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติ ลทัธิ
การนบัถือผีบรรพบรุุษและความเช่ือด้านศาสนา โดยน้อมน าหลกัปฏิบตัิในวิถีชมุชนเป็นประเพณีสบืทอดผา่นการประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงและบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในท้องถ่ิน มีหมอพืน้บ้านและหมอไสยศาสตร์เป็นตวัแทนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
อัญเชิญพลังแห่งศรัทธานุภาพมาเยียวยาปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใ จของตนในชุมชนชนบทที่มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยงัเข้าไม่ถึง การด ารงชีวิตจึงยึดหลกัปฏิบตัิตามค าสอนของ       บรรพบรุุษ และศาสนา
โดยเฉพาะศาสนาพทุธท่ีเป็นศาสนาหลกัของคนในชมุชนพืน้ท่ีศกึษา 

1.   ผลการศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานีพบวา่ระบบความเช่ือของชมุชนท่ีมีตอ่การรักษาโรคยงัคงพบเห็นอยู่ แสดง
พิธีกรรมผา่นทางหมอพืน้บ้านท่ีมีคาถาอาคมในการรักษา เป็นต้นวา่ การเข้าทรง การนัง่ทางใน การอยูไ่ฟ การเหยียบเหลก็
แดง โหราศาสตร์ การดลูายมือ ในการรักษาจะมีการเป่า พ่น คาถา น า้มนั และการใช้มนต์ บางครัง้จะท าเป็นน า้มนต์ ใน
การปัดเป่าโรคภยัไข้เจ็บ 

2. ผลการศึกษาแขวงจ าปาสกัพบว่าพิธีกรรมที่พบเห็นในบริบทชุมชนท้องถ่ินที่อยู่ห่างไกล จากใจกลางเมือง
ออกไปความเช่ือตอ่การรักษาโรคทางพิธีกรรมที่มีความสอดคล้อง แนวคิดของจงัหวดัอบุลราชธานีเนื่องจากอยู่ในอาณา
เขตบริเวณวฒันธรรมล้านช้างและบริเวณลุม่น า้โขง การกระจายวฒันธรรม การรักษาโรคพืน้บ้านก็ยงัคงมีความเก่ียวข้อง
กนัถึงแม้วา่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีน้อยกวา่ แตพ่ืน้ฐานแนวความคิดตอ่การรักษาโรคทางพิธีกรรม ยงัคงเป็นลกัษณะเดี่ยว
กนัคือพิธีกรรม การสือ่สารกบัสิง่เหนือธรรมชาติ ขึน้อยูว่า่ภายในชมุชนมีความศรัทธามากน้อยเพียงใด แด่ข้อค้นพบคงบ่ง
ชีใ้ห้เห็นถึงความมัน่คงทางวฒันธรรม การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมยงัสานสมัพนัธ์กนั อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะชุมชนใน
ชนบท 
 ด้านการนวดรักษาโรค 
ภมูิปัญญาการรักษาโรคพืน้บ้านท่ีมีการสืบทอดค้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัเด่นชดัมากที่สดุคือการถ่ายทอดความรู้ทาง
หตัถศาสตร์บ าบดัหรือการนวด เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นสว่นหนึ่งของการแพทย์ชาติพนัธุ์ต่างๆ สามารถน าเสนอตาม
ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาได้ดงันี ้

1. ผลจากการศึกษาจังหวดัอุบลราชธานี พบว่าภูมิปัญญาด้านการนวดมีให้ใน 2 ลกัษณะ คือ การนวดเพื่อ
การศกึษา การนวดเพื่อการฟืน้ฟสูขุภาพ ลกัษณะและขัน้ตอนโดยพืน้ฐานมีความสอดคล้องกบัการแพทย์แผนไทย แต่จะมี
ความแตกตา่งกนัตามจดุประสงค์ของการนวด กลา่วคือ การนวดเพื่อการรักษาจะเป็นการมุ่งเน้นเพื่อท าการบ าบดัอาการ
เจ็บป่วยของโรคที่เก่ียวกบัเส้นเอ็น กล้ามเนือ้ และระบบการไหลเวียนของเลือด โดยหมอผู้ รักษาจะเป็นหมอพืน้บ้าน ที่มี
ความช านาญและประสบการณ์ ด้านการศึกษาทัง้นีห้มายรวมไปถึงการใช้วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้เสริมในการนวด เช่น การบีบ
นวดด้วยมือ นวดคลงึด้วยเท้า การเหยียบเหลก็แดง การเขี่ยเส้น การสกัน า้มนั การใช้ไม้นวด เป็นต้น สว่นการนวดเพื่อการ
ฟืน้ฟสูภาพ เป็นการตอบจุดมุ่งหมายเพื่อการดแูลสขุภาพให้ดีขึน้ เป็นการนวดเพื่อคลายกล้ามเนือ้ เส้นเอ็นที่แข็งตึง โดย
หมอนวดที่ศึกษาวิชาจากโรงเรียนสอนนวดหรือผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับการนวด ลกัษณะการนวดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจึงมี
แนวทางเพื่อการพาณิชย์ เป็นหลกัส าคญั 

2.   ผลการศกึษาแขวงจ าปาสกั พบว่า การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของพืน้ที่ยงัไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 
ท าให้ระบบการแพทย์ดงัเดิมที่ใช้แนวทางการรักษาโรคด้วยการนวดเส้นด้วยมือ การคลงึด้วยเท้า การเหยียบเหล็กแดง มี
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ให้เห็นตามชมุชนนอกเมือง ในทางกลบักนับริเวณตวัเมืองจ าปาสกัที่เป็นเมืองปากเซ จดุผา่นแดนของประเทศกลบัพบเห็น
ร้านนวด ตัง้อยู่แนวเส้นทางเป็นจ านวนมากตลอดแนว มีโรงเรียนสอนนวด เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของหมอนวดให้มี
ความรู้ตอ่การฟืน้ฟ ูการนวดอยา่งเป็นระบบมากขึน้สภาพสงัคมที่ก าลงัก้าวสูค่วามเจริญมีผลตอ่แนวทางในการรักษาที่ถกู
วิธี ภมูิปัญญาด้านการนวด ของแขวงจ าปาสกัจึงเป็นจดุเปลีย่นผา่นระหวา่งองค์ความรู้เดิมกบัการปรับแตง่องค์ความรู้เพือ่
เสริมศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ 
 วิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาของหมอพืน้บ้าน 

จากการศึกษาภาคสนามเพื่อสืบค้นภูมิปัญญาเชิงประจักษ์ทางการแพทย์พืน้บ้านของศึกษา ในจังหวัด
อบุลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจ าปาสกั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้วิจยัได้ข้อค้น
พบว่าการเก็บรักษาองค์ความรู้หรือภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของ
หมอพืน้บ้านเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกหมอพืน้บ้านจะเก็บไว้ในรูปความทรงจ าที่มีอยู่ในตวัของหมอเอง เมื่อถ่ายทอด
ให้แก่ศิษย์ก็จะใช้วิธีบอกความรู้และให้ศิษย์จดจ า และทอ่งให้ขึน้ใจก่อนฝึกภาคปฏิบตัิ คือการศึกษาเรียนรู้จากต้นไม้ของ
จริงในป่า ลกัษณะที่สองหมอพืน้บ้านจะเก็บไว้ในรูปแบบการจดบนัทึกหรือต าราเพื่อให้ศิษย์อ่านและท่องให้ได้ขึน้ใจก่อน
ฝึกภาคปฏิบตัิ โดยการออกไปศกึษาหาความรู้จากต้นไม้ของจริงในป่า ซึง่จะท าให้เห็นวา่วิธีถ่ายทอดนัน้แตกตา่งกนั 
 จากการศึกษาจะเห็นว่าการเก็บรักษาองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้านแตกต่างกัน จึงส่งผลให้วิธี
ถ่ายทอดก็จะแตกต่างกนัด้วย บริบทสิ่งแวดล้อมของหมอพืน้บ้านแต่ละคนว่าตามที่ได้รับสืบทอดมาในรูปแบบไหน ก็จะ
ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ในรูปแบบนัน้เช่นกนั กบัคนท่ีได้รับมา แตก่ารรับมอบตวัศิษย์นัน้ไมม่ีความแตกตา่งกนัคือผู้ เป็นครู อาจ
ใช้พิธีกรรม เช่นการยกครู หรือการไหว้ครู เช่น มีขนั 5 หรือขนั 8 มีค่าคาย (ค่ายกครู) เป็นต้นว่ามีผ้าซิ่น 1 ผืน แพร 1 วา 
ดอกไม้ ธูปเทียน สว่นเงินแล้วแตจ่ะให้ตามความศรัทธาหรือบางรายจะก าหนดมาเลย เช่น หกสลงึไปจนถึง 200 บาท สว่น
วิธีการสอน ช่วงแรกศิษย์จะต้องมาอยู่กบัหมอผู้ เป็นครู หมอจะพาไปดสูมุนไพรเรียกช่ือตามที่หมอบอกหรือต าราบอกไว้ 
บอกสรรพคุณ บอกต ารับยา ฝึกดูอาการคนไข้ วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรจากสาเหตุใด สอนวิธีการปลกุเสกยา สอน
คาถา คนท่ีเป็นหมอที่มีคาถา การเข้าพาไปดกูารรักษาคนไข้ไว้ เร่ิมให้รักษาเป็นต้น 
 คณุสมบตัิคนท่ีจะเรียนเป็นหมอพืน้บ้าน จะมีเง่ือนไขแตกตา่งกนัตามแขนงวิชาหรือตามความเช่ือที่ เคารพกนัต่อ
กนัมาจากครู ผู้สบืทอดในรุ่นก่อน เช่น ต้องมีความซื่อสตัย์สจุริต ไม่พดูโกหก ซื่อตรง มีเมตตา กรุณา มีพรมวิหาร 4 และดู
ว่ามีนิสยัใจคออย่างไร ถ้าเป็นคนขีโ้กรธก็จะไม่มีความรับเป็นศิษย์ เพราะกลวัจะไปต้มตุ๋นคนอื่น ต้องเช่ือฟังครู มีความ
ตัง้ใจจริงไมง่ก อทุิศตนเพื่อช่วยเหลอืคนอื่น อา่นหนงัสอืออก เขียนได้ มีความเที่ยงธรรม ต้องเป็นญาติ พี่ น้องกนั หรือเป็น
บตุร แตบ่างหมอไมส่ามารถถ่ายทอดให้กบัลกูหลานตนเองได้ ข้ามไปอีกรุ่นหนึง่จึงจะถ่ายทอดให้ได้ ต้องถือศีลบชูาพระทกุ
วนัต้องกราบไหว้บชูาครูอาจารย์ทกุวนัพระ ไมเ่ห็นแก่ได้ และไมใ่ห้กินลาบเลือด มีศีล 5 บางวิชาผู้หญิงไม่สามารถเรียนได้ 
ต้องขะล าของต้องห้าม และไมกิ่นมงัสงั 10 อยา่ง (เนือ้ 10 อยา่ง คือ เนือ้มนษุย์ เนือ้ม้า เนือ้ช้าง เนือ้เสือ เนือ้ลิง เนือ้งู เนือ้
แมว เนือ้สิงโต เนือ้หมี เนือ้สนุกั) และได้มีการก าหนดอายผุู้ เรียนต้องมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ยกเว้นผู้ที่บวชเป็นสามเณร บาง
หมอก็มีข้อห้ามในเร่ืองการรับประทานอาหารบางอยา่งเช่น มะละกอ เม็ดถัว่ด า และมะขามป้อม เป็นต้น 
 ข้อค้นพบจากผลการส ารวจชมรมหมอพืน้บ้านจงัหวดัอบุลราชธานี พบว่าวิชาการแพทย์พืน้บ้านบางอย่างก าลงั
สญูหายและขาดการสบืทอด คือหมอรักษาโรคกระดกู หมอโรคพิษงกูดั โรคผู้หญิงและเด็ก ยงัพบวา่การรักษาโรคสมยัใหม่
ที่เกิดมากขึน้ คือ โรคตบั โรคมะเร็ง โรคริดสดีวง โรคเบาหวาน โรคอมัพฤกษ์  โรคอมัพาตทกุชนิด 
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 สถานการณ์ด้านการแพทย์พืน้บ้าน 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมทัง้ในเขตเมืองและชนบท การเพิ่มขึน้ของประชากรในชมุชนและอิทธิพลเร่ง

เร้าของระบบเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้เกิดการกระทบ โดยตรงต่อหมอพืน้บ้านที่ไม่มีใบวิชาชีพ การ
ประกอบโรคศิลปะ เหมือนหมอแผนปัจจุบนัที่ถูกรับรองด้วยสภาการแพทย์ จึงเกิดข้อเปรียบเทียบต่อวิธีการรักษาของ
การแพทย์ทัง้สองแบบขึน้ โดยแตล่ะระบบตา่งก็มีเหตผุลตอ่แนวทางการรักษาเป็นของตนเอง 

ข้อจ ากัดและแรงบีบคัน้ของกฎหมายที่เกิดขึน้ เพื่อสนองความต้องการด้านการแพทย์แผนตะวันตกจึงเป็น
อปุสรรคตอ่การด าเนินงานของหมอพืน้บ้านแต่ก็ยงัมีหมอพืน้บ้านอีกบางสว่นที่ยงัคงยึดมัน่ต่ออดุมการณ์ ในการอนรัุกษ์
ภมูิปัญญาไว้ เพื่อถ่ายทอดให้กบัอนชุนรุ่นหลงั ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองอาจสัง่ผลท าให้หมอพืน้บ้าน
นัน้หมดไป พร้อมกับการส่งเสริมระบบสาธารณสขุอ านวยความสะดวกต่อการรักษาโรคให้กับคนในชุมชนอย่างทัว่ถึง 
ความจ าเป็นของหมอพืน้บ้าน เช่น หมอสมนุไพร หมอพิธีกรรม หมอนวด หมอเป่า หมอผี หมอน า้มนั หมอน า้มนต์ เป็นต้น 
จึงถกูลบเลือนออกจากโครงสร้างการดแูลรักษาสขุภาพของคนในชุมชนเมืองไปพร้อมกบัการขานรับแนวทางการแพทย์
แบบกลไกลมากขึน้ 

แนวทางในการปฏิบตัิของการแพทย์พืน้บ้านถกูปรับเปลี่ยนเพื่อขานรับการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจเป็นการ
รวบรัดท าลายทรัพยากรธรรมชาติ บนพืน้ฐานชองชุมชน ตลอดจนความไม่เข้มแข็งภายในชุมชน จึงสง่ผลกระทบต่อการ
ด ารงอยูข่องหมอพืน้บ้านอยา่งหลกีเหลีย่งไมไ่ด้ หากบริบททางสงัคมเกิดการเปลีย่นแปลงยอ่มหมายถึงการเสยีสมดลุแบบ
ดัง้เดิมท าให้วิถีชีวิตของหมอพืน้บ้านถกูปรับเปลีย่นให้ไปตามกลไกลของระบบสงัคม 
 การด ารงอยู่ของหมอพืน้บ้าน 

จากการสมัภาษณ์ หมอพืน้บ้านพบวา่มีปัจจยัที่ท าให้หมอพืน้บ้านบางสว่นไมท่ าการรักษาเป็นเพราะว่าหลงัการ
เปลี่ยนแปลง การปกครองท าโดยจอมพล ป.พิบูลสงัคราม ในปี พ.ศ.2479 ทางรัฐบาลได้ขยายสถานพยาบาลแผน
ตะวนัตกมายงัหวัเมืองรอบนอก และมีกฎหมายพระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลป์ในปีดงักลา่ว ท าให้สถานภาพของ
หมอพืน้บ้านถกูลดบทบาทลง บางคนถกูจับกุมเพราะไม่มีใบอนุญาต รัฐบาลท าการยึดต าราของหมอพืน้บ้าน บางสว่น
หมอพืน้บ้านกลวัถูกจับกุม จึงท าการฝังเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยาโบราณและสมุนไพร บางส่วนก็เผาต าราทิง้ หมอพืน้บ้าน
บางสว่นก็ล้มเลกิอาชีพการเป็นหมอไป เนื่องจากไมม่ีใบประกอบโรคศิลปะ พทุธศกัราช 2545โดยมาตรา 33(1) ระบไุว้ว่า 
“ผู้ขอขึน้ทะเบียนและใบรับรองอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแตล่ะสาขา ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทย สาขาแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขากายภาพบ าบดั สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาอื่น ตามพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา 5 (5) ต้องมีความรู้ตามที่ก าหนดพระราชกฤษฎีกานัน้” และตามความในมาตรา 35 “ห้ามมิให้ผู้ประกอบ
โรคศิลปะในสาขาใดสาขาหนึ่งประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นที่ตนมิได้ขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต ” (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2546)  
 นโยบายดงักลา่วสง่ผลต่อการสืบทอดองค์ความรู้ของหมอพืน้บ้าน จนมีคนพดูติดปากว่าพวก “หมอเถ่ือน” ซึ่ง 
นโยบายดังกล่าวส่งผลต่อสถานภาพของหมอพืน้บ้าน เก่ียวกับพืน้ที่ยืนในสงัคมมาจนถึงปัจจุบันอีกทัง้ฝังเข้าไปใน
ความรู้สกึนกึคิดของผู้ ป่วยบางรายในชมุชน ท าให้เกิดความไมน่บัถือและเคาพรในความรู้ภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านและ
เป็นปัจจยัในการด ารงอยูข่องหมอพืน้บ้านดงันีค้ือ 

1.  ปัจจยัแรก ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงการปกครองและนโยบายด้านสาธารณสขุและทางราชการยงัคงผกูขาด
และอนุญาตให้การแพทย์แผนปัจจุบนัแค่เพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท าให้หมอพืน้บ้านบางส่วนเบื่อ
หนา่ย กบัระบบกฎหมายบ้านเมืองจึงยตุิบทบาทการเป็นหมอพืน้บ้าน 
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2.   ปัจจยัที่สอง หมอพืน้บ้านบางส่วนยงัรักษาแต่ไม่พฒันาความรู้ด้านการแพทย์พืน้บ้านสืบเนื่องจากการ
พฒันาประเทศที่มุ่งเน้นพฒันาไปทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุท าให้เกิดการท าลายแหล่งสมุนไพรจ านวนมาก เช่น 
จงัหวดัอบุลราชธานีบริเวณชมุชนบ้านหวัเหว่พฒันา ในอดีตเป็นพืน้ท่ีมียาสมนุไพรจ าพวกประดงเกือบทกุชนิด โดยเฉพาะ
ประดงเลอืดปัจจบุนัคงเหลอืไมก่ี่ต้น หลงัจากสร้างเขื่อนปากมลูได้ตดัท าลายพืชสมนุไพรเป็นจ านวนมากท าให้ยาสมนุไพร
ไกลจากท้องถ่ินมากขึน้ บางครัง้ต้องเดินทางไปถึงชายแดนไทย-ลาวบริเวณภผูาข้ามช่องแม็ก อีกทัง้การหลอ่หลอทางด้าน
การศกึษาและการสือ่สารของประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวความคิดแบบตะวนัตก เช่น การกิน และ
การรักษาเยียวยาโรค ท าให้มีการใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกบัวิถีวฒันธรรม ขาดความเช่ือถือ เคารพ ศรัทธาต่อภมูิปัญญาใน
การรักษาโรคของหมอพืน้บ้าน สง่ผลตอ่การใช้บริการ 

3.   ปัจจยัที่สาม ที่ยงัท าให้หมอพืน้บ้านยงัคงพฒันาและประยกุต์ความรู้ในการรักษาโรค สืบเนื่องจากบางพืน้ที่
หา่งไกลสงัคมและรัฐสว่นกลาง ท าให้การด ารงอยูข่องหมอพืน้บ้าน ยงัมีความจ าเป็นตอ่การดแูลรักษาสขุภาพของชุมชนที่
หา่งไกลจากโรงพยาบาล และหมอพืน้บ้านมีความถนดัมีประสบการณ์ในการเช่ียวยารักษาโรค ในกรณีที่มีการรักษาแบบ
ตะวนัตกของแผนปัจจบุนัไมส่ามารถวินิจฉยัให้ความเห็นวา่เป็นโรคอะไรและให้ค าตอบที่แนช่ดักบัผู้ ป่วยและญาติไมไ่ด้ อกี
ทัง้ไมม่ีการรักษาให้ผู้ ป่วยสามารถมีอาการพึงตนเองได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเอดส์ โรงอมัพฤกษ์ อ าพาต โรค
ซางในเด็ก และโรคมตุกิด (ตกขาว) ตกเลือด อีกทัง้โรคเรือ้รัง เป็นต้น ญาติจะเป็นคนพาผู้ ป่วยมาหาหมอพืน้บ้านซึ่งเป็น
ทางเลอืกสดุท้าย หลงัจากที่รักษาผู้ ป่วยแล้ว ญาติจะท าการบอกตอ่กนัจนท าหมอผู้ รักษาเป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง และได้มีคน
เชิญให้ไปรักษาตามที่ตา่งๆมากขึน้ บางรายมาจากตา่งอ าเภอ ตา่งจงัหวดั  ท าให้หมอเกิดความภมูิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ ป่วย
ให้อาการดีขึน้ 

4.   ปัจจยัที่สี ่สถานการณ์บ้านเมืองเปลีย่นแปลงไปท าให้หมอพืน้บ้านประยกุต์การรักษาระหวา่งองค์ความรู้เดิม 
และการวินิจฉยัโรคสมยัใหม่ โดยการรักษาตามอาการที่ตนมีประสบการณ์เกิดการปรุงยาและคิดค้นสตูรในการรักษาจน
กลายเป็นต ารายาที่สามารถรักษาโรคสมยัใหม่ได้ แม้กระทัง่นัน้ส่วนภาครัฐยงัให้การยอมรับเท่าที่ควรยกเว้นกรณีหมอ
พืน้บ้านท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะเทา่นัน้ ถึงแม้นโยบายสง่เสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลก็ตามที แต่ก็ยงัไม่จริงจงั
เทา่ที่ควร 

5. ปัจจยัที่ห้า การที่มีองค์กรชมรมหมอพืน้บ้านจงัหวดัอบุลราชธานีที่ถกัทอกนัเป็นเครือข่ายท าให้เกิดก าลงัใจ 
และการแลกเปลีย่นแนวความรู้ ระหวา่งหมอพืน้บ้านในด้านการปรุงยาสมนุไพร หลกัแนวความคิด การวินิจฉยัโรค อาการ 
จนเป็นหลกัของกลุ่ม หมอพืน้บ้านที่เป็นหมอใหญ่มีการแบ่งปันความรู้กันอยู่อย่างต่อเนื่องทัง้ที่เป็นทางการ และการไป
เยี่ยมเยียนในบางครัง้ที่มีโอกาส หรือเกิดความขดัข้องใจ ในด้านการรักษาผู้ ป่วยซึ่งถือว่ากลุม่หมอใหญ่ที่จบักลุม่กนัขึน้
ภายใต้ชมรมหมอพืน้บ้านจงัหวดัอบุลราชธานี ถือเป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อกนั เป็นแรงขบัในการเสริมขวญัและก าลงัใจเป็น
ปัจจยัที่ส าคญั ปัจจยัหนึง่ในการด ารงอยูข่องหมอพืน้บ้านในพืน้ท่ี 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับกลุ่มหมอพืน้บ้าน ในพืน้ที่ศึกษาผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎี 
ปรับตวัของรอย (Roy : 170-174) มมุมองของรอยได้กลา่วไว้วา่ บคุคลเป็นสิง่มีชีวิตที่มีการปฏิสัมพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตวัเพื่อรักษาความมัน่คงในตวัเอง โดยการปรับตวั
ประกอบด้วย 3 สว่น คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการปรับตวั (Process of Adaptation) และการแสดงออกของ
บุคคล (Effectors) หมอพืน้บ้านจึงจ าเป็นที่จะต้องยอมรับแนวคิดใหม่ๆ โดยการเปิดใจยอมรับระบบการแพทย์แผน
ปัจจบุนัเข้ามาเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อแก้ไขปัญหาสขุภาพ ของคนในชุมชน ให้เกิดความเหมาะสมและยัง่ยืนภายใต้การมีสว่น
ร่วมและเห็นพ้องเป็นภมูิปัญญาของการแพทย์ทัง้สองระบบ 
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9. อภปิรายผล 
การศึกษาเร่ือง วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสานและลาว ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ซึ่ง

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเด็น ดงันี ้
แรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาการแพทย์พืน้บ้าน 
กระบวนการในการศึกษาวิชาการแพทย์พืน้บ้านของหมอพืน้บ้านจากข้อค้นพบ สามารถอภิปรายผลได้ว่า 

ลกัษณะของการโน้มน า หรือแรงจงูใจส าคญัที่หมอพืน้บ้านสว่นใหญ่หนัมาให้ความสนใจตอ่การศกึษาในครัง้นีเ้กิดจากการ
ซมึซบั และได้เรียนรู้จากบรรพบรุุษที่เคยเป็นหมอพืน้บ้าน รูปแบบกระบวนคิดดงักลา่วสอดคล้องกบั อนวุฒัน์ วฒันพิชญา
กลู (2548) ที่ได้ศกึษาเร่ืองวฒันธรรมการเยียวยารักษาโรคของหมอพืน้บ้านอีสาน ซึ่งผู้ที่เป็นหมอพืน้บ้านมีวฒันธรรมการ
เรียนรู้ และแรงจูงใจในการเข้ามาเป็นหมอยาพืน้บ้านที่แตกต่างกัน สามารถจัดแบบแผนวฒันธรรมการเรียนรู้ของหมอ
พืน้บ้านได้เป็นห้าประการ คือ เรียนรู้จากการติดตามพ่อ ประการที่สอง คือเรียนรู้จากแรงบันดาลใจเมื่อคนในครอบครัว
เจ็บป่วย ประการต่อมา คือ เรียนรู้เพราะเห็นผลการรักษาจากยาหมอพืน้บ้าน ประการที่สี่ คือ เรียนรู้จากครูหมอ หรือ
สถาบนัการสอนแพทย์แผนไทย หรือหน่วยราชการต่างๆ และประการสดุท้าย คือ การเรียนรู้จากครูหมอ /แหล่งความรู้ 
หลากหลายแหลง่ประกอบกนั โดยหมอพืน้บ้านสว่นใหญ่ที่ค้นพบทัง้ในจงัหวดัอบุลราชธานี และแขวงจ าปาสกั สว่นใหญ่
เป็นเพศชาย เนื่องจากคุณลกัษณะของเพศชายมีความอดทน และต้องศึกษาเรียนรู้ตวัยาสมุนไพรในป่าใหญ่จึงท าให้มี
ความสะดวกต่อการเดินทางไปเก็บยาสมนุไพร การค้นพบดงักลา่วสอดคล้องกบั ฉวีวรรณ ใจแก้ว  (2544) ได้ศึกษาเร่ือง
การเข้าสูค่วามเป็นหมอพืน้บ้านและทศันะตอ่การเป็นหมอพืน้บ้านศกึษาในจงัหวดัอบุลราชธานี โดยหมอพืน้บ้านสว่นใหญ่
เป็นผู้ชาย สาเหตทุี่เข้าสูก่ารเป็นหมอพืน้บ้านมากกว่าคร่ึงเพราะมีญาติเป็นหมอพืน้บ้าน รองลงมาเป็นผู้สนใจอยากเรียน 
โดยหมอพืน้บ้านทัง้หมดเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถเป็นหมอพืน้บ้านได้  

องค์ความรู้ด้านการรักษาโรค 
 การศกึษาภาคสนามท าให้ผู้วิจยัได้ค้นพบองค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพืน้บ้านที่มีความสอดคล้องกนัทัง้
ในจงัหวดัอบุลราชธานี และแขวงจ าปาสกั โดยจ าแนกออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการใช้ยาสมนุไพรใน
การรักษาโรค องค์ความรู้ด้านการใช้พิธีกรรมในการรักษาโรค และองค์ความรู้ด้านการนวดพืน้บ้าน ข้อค้นพบดงักลา่วมี
ความสอดคล้องกนักบั อินธนนัต์ เหลก็นวลชสูนิ (2553 : 253”256) ที่ศึกษาภมูิรู้การแพทย์ชาติพนัธุ์ไทในแหลง่ท่องเที่ยว
วฒันธรรมห้าเชียงของชมุชนอนภุมูิภาคลุม่น า้แมโ่ขงตอนบน ได้ข้อค้นพบเชิงประจกัษ์วา่ภมูิปัญญาการแพทย์พืน้บ้านของ
กลุม่ชาติพนัธุ์ไทมีแนวคิดในการรักษาโรคของกลุม่ชาติพนัธุ์ที่คล้ายกนัในลกัษณะ 3 ส่วน คือ ภมูิปัญญาด้านความเช่ือ 
และพิธีกรรมในการรักษาโรค ซึ่งเกิดจากความศรัทธาต่อพลงัเหนือธรรมชาติ ลทัธิการนับถือผีบรรพบุรุษ และความเช่ือ
ทางด้านศาสนา โดยการน้อมน าหลกัปฏิบตัิในวิถีชมุชนเป็นประเพณีสบืทอดผา่นการประกอบพิธีกรรม การบวงสรวง และ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในท้องถ่ิน ส่วนท่ีสองคือ ภูมิปัญญาด้านการบ าบดัทางกาย ซึ่งเป็นการรักษาโรคพืน้บ้านที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านหตัถศาสตร์บ าบดั หรือการนวด เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นสว่นหนึ่งของการแพทย์ชาติพนัธุ์ต่างๆที่
สามารถพบเห็นได้ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ส่วนสุดท้าย คือ ภูมิปัญญาด้านการใช้ยาสมุนไพร  ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในบริเวณพืน้ที่ศึกษาที่มีความอดุมสมบรูณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สตัว์ป่า พืชพนัธุ์ 
และความหลายหลายทางชีวภาพ ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถ่ินทัง้ในพื น้ที่ป่า และบริเวณโดยรอบ
หมูบ้่านสง่ผลให้ชมุชนมีการพึง่พาสมนุไพรเพื่อการดแูลสขุภาพ และรักษาโรคกนัอยา่งแพร่หลาย  
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วิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาในการรักษาโรค 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการรักษาโรคของหมอพืน้บ้านโดยส่วนมากจะต้องได้รับการฝึกฝน ท่องจ า เรียนรู้

เก่ียวกับพืชสมุนไพร คาถาอาคม และการประกอบพิธียกขนัครูตามประเพณีปฏิบตัิที่สืบทอดต่อกนัมาในอดี ต โดยหมอ
พืน้บ้านผู้ถ่ายทอดจะต้องฝึกความอดทน และให้ผู้ เรียนฝึกจดจ าตวัยาสมนุไพรจากป่า โดยการให้เรียนรู้พืชสมนุไพรจาก
ประสบการณ์จริง เรียนรู้วิธีการปรุงยา และการจดบนัทึก สอดคล้องกบั เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (2539 : 112 - 114) ที่กลา่ว
วา่ ระบบการแพทย์พืน้บ้านของประเทศไทยเป็นการดแูลรักษาสขุภาพ และการรักษาโรคของคนภายในชุมชน ด้วยการลอง
ผิดลองถูก ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน มักเน้นในด้านความเช่ือ หรือประสบการณ์เฉพาะของท้องถ่ินโดยมีการสืบทอดที่
หลากหลาย และมักมีการถ่ายโอนโดยตรงระหว่างครูกับศิษย์ หรือระหว่างคนในครอบครัว จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดของหมอพืน้บ้านที่ค้นพบทัง้ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่จะท าการ
ถ่ายทอดกนัในระบบเครือญาติก่อน เนื่องจากหมอพืน้บ้านต้องการให้ลกูหลานได้เรียนรู้ และมีวิชาการรักษาโรคติดตวัเพื่อ
ใช้รักษากนัภายในครอบครัว 

การถ่ายทอด และเรียนรู้วิชาการแพทย์พืน้บ้านของหมอสมยัโบราณจะต้องเรียนรู้ถึงข้อห้าม หรือ ขะล า (ภาษา
ลาว) ท่ีหมอพืน้บ้านจะต้องจดจ า และปฏิบตัิตามเพ่ือให้เกิดความศกัดิ์สทิธ์ิตอ่การรักษาด้วยยาสมนุไพร และการประกอบ
พิธีกรรมตา่งๆ สอดคล้องกบัสรุพล ซาเสน และค าผล กองแก้ว (2547) ที่ศกึษาเร่ือง วิกฤตทางวฒันธรรม การเปลีย่นแปลง
ค่านิยมในสังคมอีสาน กรณีศึกษาเร่ือง ‚ขะล า‛ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้อธบายเก่ียวกับหมอยาสมุนไพรไว้ว่า
กระบวนการรักษาโรคอาจมีคาถาอาคมด้วย มีข้อขะล า หรือข้อห้ามเป็นจรรยาบรรณโดยเฉพาะคนป่วยที่ได้รับการรักษา
ทางสมนุไพร เมื่อได้รับการเสกเป่าคาถาอาคมก็มีก าลงัใจดีขึน้ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แผนปัจจุบนัว่าก าลงัใจของ
ผู้ ป่วยมีผลต่อการหายจากโรคอีกทัง้การใช้คาถาอาคมประกอบกบัยาสมุนไพร รักษาคนป่วยเป็นการเพิ่มก าลงัใจคนป่วย 
และ/หรือคาถาอาคมของหมอมีผลตอ่การรักษาคนป่วย  

ผลสรุปจากการศกึษาเร่ืองวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาของหมอพืน้บ้านไทยอีสาน-ลาว ผู้วิจยัได้ประมวลผลจาก
ข้อค้นพบเพื่อน าไปสูก่ารก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจยัดงันี ้
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปฏิบัติส่งเสริมการแพทย์พืน้บ้าน 

1. ควรให้มีการรับรองหมอพืน้บ้านที่เป็นหมอใหญ่ในทางสงัคมและในทางกฎหมายที่ท าให้หมอพืน้บ้านมี
บทบาทในการรักษาผู้ ป่วยได้เต็มที่ และช่วยสนบัสนนุสง่เสริมความเป็นวิชาชีพของหมอพืน้บ้านให้กบัลกูหลานและผู้มีใจ
รักในด้านการแพทย์พืน้บ้าน 

2. ควรสนบัสนุนเร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การผลิต ส าหรับการพฒันาและการบริหารจัดการ ยาสมุนไพรให้
สามารถเป็นทางเลอืกการรักษาของสงัคมให้กบัชมรมหมอพืน้บ้าน 

3. ภาครัฐและผู้มีบทบาทหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการจดัการฟืน้ฟูและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์
พืน้บ้านควรก าหนดวิสยัทัศน์ และวางกรอบแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลด้าน
การแพทย์พืน้บ้านให้มีมาตรฐาน ผลกัดนัให้เกิดมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการอนรัุกษ์และสนบัสนนุบทบาท
การแพทย์พืน้บ้านโดยให้ความส าคญักบัความหลากหลายของวฒันธรรมท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีสว่นร่วม
พฒันาภมูิปัญญาดัง้เดิมและน าไปสูก่ารวางแผนพฒันาชมุชน 

4. ภาครัฐควรสนับสนุนหลกัสูตรการแพทย์พืน้บ้านให้เป็นทางการและเป็นหลักสูตรของโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการและขัน้ตอนการศกึษาแบบหมอพืน้บ้านเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัหมอพืน้บ้านและการใช้ประโยชน์ได้จริง 
เพื่อพฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรการแพทย์แผนไทยในสถาบนัอดุมศึกษา ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนบัสนนุ
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ด้านงบประมาณ สง่เสริมองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การธ ารงอตัลกัษณ์ปัญญาการแพทย์พืน้บ้านให้คงอยู่กับ
สงัคมอยา่งยงัยืนตลอดไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาหมอพืน้บ้านไทยอีสาน จากผลการวิจยัที่พบว่าเป็นระบบที่ใช้วิธีเรียนตวัต่อตวั 
ผ่านประสบการณ์จริง ระหว่างลกูศิษย์กับครูหรือระหว่างคนในตระกูลนัน้ๆ ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะการน าวิธีถ่ายทอดใน
ระบบนีไ้ปใช้กับการศึกษาภูมิปัญญาหมอพืน้บ้านที่อื่น อาทิ กับชาติพันธ์ไทยเขมร และที่ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบวิธีถ่ายทอดภมูิปัญญาหมอพืน้บ้านของชาติพนัธ์ในอนภุาคลุม่แมน่ า้โขงตอ่ไป 

2. ควรศกึษาด้านภมูิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสมนุไพรท้องถ่ินเพื่อศึกษาคณุภาพของสมนุไพรว่าปลกูใน
สภาพดิน อากาศที่คล้ายคลงึกนัและปลกูในสภาพดิน อากาศที่แตกต่างกนัว่ามีปัจจยัใดที่สง่ผลให้มีคณุภาพแตกต่างกนั 
โดยน าผลการค้นพบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพาะพนัธุ์ในพืน้ที่อื่น เพื่อส่งเสริมในการขยายพนัธ์พืชสมุนไพรไว้ใช้
ประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต พร้อมคูก่บัการผลกัดนัเร่ืองนโยบายการแพทย์พืน้บ้านตอ่รัฐ 
  
10. บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ พรมเสาร์ และสรรสริิ อินจนั. การแพทย์พืน้บ้านกับการดูแลสุขภาพ. กรุงเทพ : สถาบนัแพทย์แผนไทย,  

2540 แปลจาก Robert H. Bannerman, John Burton, Ch   Wen-Chien Traditional medicine and health  
care coverage. 1983 
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การประยุกต์ทฤษฎี TKI เข้ากบั IPE สกุลสัจนิยมในการเข้าใจปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง : 
กรณีศึกษาปัญหาทางการเมืองระหว่างจนี กับไต้หวนั 

The Application of the TKI Theory with the Realist view of IPE to comprehend on a Political Conflict: 
A Case Study on the political conflict between the PRC and the RoC 

 
นายพิสษิฐิกลุ  แก้วงาม1 

Mr. Pixitthikun  Kaew-ngam2 
 

บทคดัย่อ 
 

ทฤษฎีในสาขาการเมืองระหวา่งประเทศคือแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  สกุลสจันิยม และทฤษฎี
ในทางบริหารรัฐกิจคือทฤษฎีเคร่ืองมือในการแก้วิถีของความขัดแย้งของธอมัส -คิลมันน์ มีจุดร่วมคือการเช่ือว่าการ
ประสานอ านาจแบบสนัติวิถีเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ทว่าทฤษฎีทัง้สองยงัไม่เป็นที่นิยมใน
ทางการวิเคราะห์แบบรัฐศาสตร์ ในบทความชิน้นีจ้ึงทดลองใช้การประยุกต์ทฤษฎีดงักล่าวเข้ามาท าความเข้าใจความ
ขดัแย้งทางการเมืองระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผน่ดินใหญ่) และสาธารณรัฐจีน (จีนไต้หวนั) ซึง่มีลกัษณะคาบ
เก่ียวระหวา่งประเด็นการเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหวา่งประเทศ  
ค าส าคัญ : ทฤษฎีการเมืองประยกุต์, การประสานความขดัแย้งทางการเมือง, ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีน-ไต้หวนั 
 

ABSTRACT 
 

The International Affair Theory which is called The Realist view of International Political Economy 
(IPE) and The Public Administration Theory which is called The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instruments 
(TKI) have a theoretical concurrent that ‘the peaceful means of a political coordination is the best political 
conflict resolution’. But these theories are not familiar in the Political Science’s discipline. This article tries to 
apply these theories into the mode of a political conflict analysis using the China ” Taiwan political conflict 
phenomenon, interrelating between an intra vires and an extra vires public issue, as a model  
KEYWORDS : The Political Theory Application, The Political Conflict Resolution, The China ” Taiwan political 
conflict 
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1. บทน า 
แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (IPE) สกุลสจันิยม (the Realist view) เป็นแนวคิดที่เช่ือว่าเช่ือว่า

ความสมัพนัธ์ทางการเมืองของมนษุย์เป็นความสมัพนัธ์ที่วางอยูบ่นเร่ืองของผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่
ถกูตดัสินใจโดยกลุม่อ านาจทางการเมือง ในขณะที่รัฐเองมีสถานะเป็นตวักลางในการใช้อ านาจในการประสานอ านาจ 
(moderator) มากกวา่บทบาทของผู้ใช้อ านาจในการครอบง า แนวคิดของ IPE นีส้อดคล้องกบัทฤษฎี TKI ที่วางอยู่บนฐาน
คิดที่วา่มนษุย์ และสงัคมโดยทัว่ไปต้องการแก้ไขปัญหาโดยสนัติ ตามแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานัน้ๆ ทัง้สอง
ทฤษฎีนีม้ีจดุร่วมบางประการคือการเช่ือวา่การประสานอ านาจแบบสนัติวิถีเป็นแนวทางส าคญัในการแก้ไขปัญหาทางการ
เมือง 

อย่างไรก็ดีการที่ทฤษฎีดงักล่าวเป็นทฤษฎีในทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และบริหารรัฐกิจที่ยงัไม่เป็นที่
นิยมในทางการวิเคราะห์แบบรัฐศาสตร์ การเร่ิมท าความเข้าใจกระบวนการในการประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็นต้องยกกรณีศกึษาที่คอ่นข้างครอบคลมุกระบวนวิชา (discipline) ทัง้ 3 ด้วย 
ในบทความชิน้นีจ้ึงทดลองใช้การประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวเข้ามาท าความเข้าใจความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) และสาธารณรัฐจีน (จีนไต้หวัน) ซึ่งมีลกัษณะคาบเก่ียวระหว่างประเด็น
การเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ นอกจากนีใ้นกระบวนการประสานความขัดแย้งของทัง้คู่ยัง
แสดงออกให้เห็นถึงนโยบายที่คาบเก่ียวระหวา่งการเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหวา่งประเทศอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

บทความวิจัยฉบบันีเ้ป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองในเชิงทฤษฎี ผ่านการประยุกต์
ทฤษฎี TKI ร่วมกบัแนวคิดสจันิยมของ IPE เพื่อน าไปสูข้่อสรุปในเชิงทฤษฏีในการท าความเข้าใจกระบวนการการจดัการ
ความขดัแย้งทางทางการเมืองทัว่ไป  
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

การทดลองประยุกต์ทฤษฎี TKI เข้ากบัแนวคิดสจันิยมของ IPE เพื่อใช้อธิบายกระบวนการการจัดการความ
ขดัแย้งทางการเมืองโดยยกตวัอยา่งการจดัการความขดัแย้งทางการเมืองระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
จีน  จะท าให้เข้าใจกระบวนการจดัการปัญหาทางการเมืองได้อยา่งลุม่ลกึมากขึน้ 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

บทความวิจยัชิน้นีศ้กึษากระบวนการจดัการความขดัแย้งเชิงเชิงนโยบายระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐจีนในประวตัิศาสตร์จนถึงราว ค.ศ. 2010 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยชิ น้นี ศ้ึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยเอกสารเ ป็นหลัก ผ่านวิ ธีวิทยา 
(methodology) สกุลโครงสร้างนิยม (structuralism) ที่เน้นการวิเคราะห์เอกสารต่างๆที่ใช้วิจยัให้อยู่ในฐานะของตวับท 
(textual analysis) โดยตดัข้ามเนือ้หาต่างๆ (contents) ของตวับทเพื่อแสวงหาแก่นแกน (essence) ของตวับท วิธีวิทยา
ดงักล่าวนีใ้ช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ทฤษฏีในทางสงัคมวิทยาที่มีอิทธิพลอย่างสงูในการวิจัยเชิง
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6. ผลการวิจัย 

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เคนเนท ธอมสั (Kenneth W. Thomas) และ ราฟ คิลมนัน์ (Raph H. Kilmann) เสนอ
ทฤษฎีว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เรียกว่า ‚เคร่ืองมือในการแก้วิถีของความขดัแย้งของธอมัส-คิลมนัน์ (The 
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instruments; TKI)‛  โดยมีแนวทาง 5 วิถี คือ การแข่งขัน (competitive), การ
ร่วมมือ (collaborative), การประนีประนอม (compromising), การท าให้เป็นที่พอใจ (accommodating) และ, การ
หลีกเลี่ยง (avoiding) ทฤษฎี TKI วางอยูบ่นฐานคิดที่วา่มนษุย์ และสงัคมโดยทัว่ไปต้องการแก้ไขปัญหาโดยสนัติ อยา่งไร
ก็ตามทางเลือกของมนษุย์และสงัคมนัน้มีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานัน้ๆ (Thomas and 
Kilmann, 2010 : 18 - 24) ซึ่งจากฐานคิดดงักลา่วหากลองน ามาพิจารณาร่วมกบัแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ (International Political Economy ; IPE) สกุลสจันิยม (the Realist view) ที่เช่ือว่าความสมัพนัธ์ทางการเมือง
ของมนุษย์เป็นความสมัพนัธ์ที่วางอยู่บนเร่ืองของผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่ถูกตดัสินใจโดยบุคคล
ส าคญัทางการเมือง, กลุม่กดดนัทางการเมือง  และธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก โดยกระบวนการทัง้หมดจะ
มีรัฐที่คอยดแูล ควบคมุให้เกิดสภาวะสมดลุทางอ านาจ โดยที่รัฐต้องไม่ รวบอ านาจการตดัสินใจไว้เพียงผู้ เดียว แต่รัฐจะ
พยายามแปรนโยบายให้สอดรับกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ และระบบเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 
ทฤษฎีทัง้ 2 ทฤษฎีดงักล่าวนีต้่างเป็นทฤษฎีที่ดีรับการยอมรับในวงวิชาการบริหารรัฐกิจ และวงวิชาการความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งทัง้ 2 ทฤษฎีค่างมีจุดร่วมที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ IPE กล่าวถึงที่มาของปัญหา TKI จะกล่าวถึง
ทางเลือกของการจัดการปัญหา ดงันัน้การทดลองประยุกต์ใช้ทฤษฏีทัง้สองมาท าความเข้าใจปัญหาความขดัแย้งทาง
การเมืองที่เกิดขึน้จริงน่าจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆต่อกระบวนการท าความเข้าใจปัญหาทางการเมืองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึน้ โดยในบทความชิน้นีจ้ะทดลองน าทฤษฎีทัง้สองมาร่วมท าความเข้าใจปัญหาความขดัแย้งทาง
การเมืองระหวา่งจีน กบัไต้หวนั  

ปัญหาความสมัพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งจีนกบัไต้หวนัสามารถเท้าความได้ตัง้แตย่คุความเสือ่มโทรมของสภาพ
สงัคมจีนในช่วงการปกครองของราชวงศ์แมนจู (Qing Dynasty) จนมาประทุรุนแรงในช่วงไม่ก่สิบปีมานี ้ทว่าเมื่อถึง
ปัจจบุนัความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้คูก่ลบัดีขึน้มาก หลกัหมายที่ดีของพฒันาการในการแก้ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง PRC 
และ ROC สามารถย้อนไปดจูากนโยบายเศรษฐกิจการเมืองในสมยัของเติง้ เสีย่วผิง (Deng Xiaoping) เป็นยคุที่จีนปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบตลาด หรือทนุนิยม โดยอมรับแนวทางทนุนิยมของ ชาติตะวนัตกมากขึน้ เช่น เปิดรับ
การลงทนุจากตา่งชาติ เพื่อให้คนจีนมีงานท า และอนญุาตให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจการค้าได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ระบอบการ
ปกครองยงัคงเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิม ที่เสนอให้มีประเทศจีนเพียงประเทศเดียว แตม่ีระบบเศรษฐกิจและการปกครอง 
2 แบบในปี 1984 ที่สรุปอย่างรวบรัดได้ว่า ระบอบคอมมิวนิสต์ ส าหรับจีนแผ่นดินใหญ่ และ  ระบอบประชาธิปไตยและ
ระบอบทนุนิยมเสรี ส าหรับฮ่องกงและมาเก๊า  แม้นโยบายดงักลา่วมิได้กลา่วถึงไต้หวนัทว่าก็กลา่วได้ว่า PRC ตัง้แต่ยคุของ
เติง้เป็นต้นมานัน้ไม่ได้ถือนโยบายสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบสงัคมนิยมแบบสดุขั ว้ แต่เป็นระบอบนโยบายที่
ผสมผสานกนัระหว่างสงัคมนิยม และประชาธิปไตย ยิ่งหลงัจากสหรัฐอเมริกาเปิดสมัพนัธ์ทางการฑูตกบั PRC แล้วนัน้
นโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสานดงักลา่วกลายมาเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ระบอบเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศของ 
PRC เป็นอย่างมาก หลงัการลม่สลายของสหภาพโซเวียต ด้านสหรัฐอเมริกาได้สถาปนาอ านาจเศรษฐกิจการเมืองโลก
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ขึน้มา สว่น PRC กลายเป็นมหาอ านาจทางการเมือง การทหาร และแหลง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic interest 
importance) ของภมูิภาคเอเชีย ที่ไม่ได้ถกูหนนุหลงัโดยรัสเซียอีกต่อไป PRC จึงต้องเพิ่มระดบัความสมัพนัธ์ทางการฑตู
กบัประเทศต่างๆทัง้ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไทย และสิงห์โปร์ เป็นต้น (San Pablo-Baviera, 2003 : 339 - 352) ช่วงเวลา
ดงักลา่วในอีกด้านหนึ่ง ROC ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินความความสมัพนัธ์กบั PRC ที่เป็นหลกัได้แก่ การพยายาม
แยกตวัเป็นอิสระจาก PRC  โดย  ROC ได้เน้นถึงความต้องการให้ PRC รับฐานะรัฐ ROC ที่มีความทดัเทียมกบั PRC 
ไมใ่ช่เป็นเพียงจงัหวดัหนึง่ของ PRC พฒันาการของความสมัพนัธ์ดงักลา่วที่ส าคญัมีดงันี ้

1. นโยบายปฏิบัตินิยม (pragmatic diplomacy) ของ ROC เป็นนโยบายที่ ROC ใช้ไม่ให้ประชาชนในการ
ปกครองของ ROC ยินยอมหรือประนีประนอมต่อ PRC รวมถึงในการติดต่อสมัพนัธ์ประเทศต่างๆด้วยการเดินทาง  ของ
ผู้น าประเทศไปยงัประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการใช้การฑูตผ่านบุคคล  อนัน าไปสู่ความสมัพันธ์ทวิภาคี จะใช้เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวฒันธรรมในการแพร่ขยายในความสมัพนัธ์ในฐานะรัฐ การเดินทางเยือนประเทศต่างๆ  ของ
ผู้น า ROC ปรากฏชดัขึน้ในสมยัของประธานาธิบดี หลี่ ที่มีการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ  อาทิ สาธารณรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์และจอร์แดนในช่วงต้นเดือนเมษายน ค. ศ. 1995  เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมิถุนายนปี
เดียวกนั การเดินทางของนายกรัฐมนตรี เหลียง ชาน (Lien Chan) ไปเยือนออสเตรีย และฮงัการี และสาธารณรัฐเชก ใน
การเดินทางเยือนประเทศต่างๆ ผู้น าของ ROC จะน าประเด็นสถานภาพของ ROC ที่ถกูต้องกดดนัจากนโยบายการโดด
เดี่ยว ROC จากประชาคมโลก ROC พยายามเรียกร้องและแสดงให้เห็นว่า ROC ประสบความส าเร็จในการมีสว่นร่วมใน
องค์กรต่างๆอาทิ ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (The Asian Development Bank; ADB), สภาเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก 
(The Pacific Basin Economic Council; PBEC) นอกจากนีก้ารเลอืกตัง้ประธานาธิบดีของ ROC ถกูถือวา่เป็นสญัลกัษณ์
แสดงให้เห็นถึงความมีอิสรภาพ ประชาธิปไตย และเกียรติศกัดิ์ศรีในฐานะรัฐอิสระ  รวมถึงใช้การฑตูให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจตอ่ประเทศในโลก ที่สาม ในการเพิ่มความสมัพนัธ์กบัประเทศต่างๆ อาทิเอลซลัวาดอร์, ฮอนดรัูส, ปานามา, 
กวัเตมาลาและปารากวยั โดยได้รับเชิญจาก 2 งาน คือ The World Conferences on the Panama Canal in Panama 
City และ Meeting in san Salvador of the system of central American integration (SICA) และได้ร่วมเป็นพนัธมิตร
กบัประเทศ 7 ประเทศในภมูิภาคอเมริกาใต้ ROC พยายามเสนอจุดเด่นด้านก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นตวัน าการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศต่างๆ ดงันัน้นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา มีประเทศได้ติดต่อทางการค้ากบั ROC เป็น
จ านวนมาก จนมีการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการฑตูอยา่งเป็นทางการในฐานะความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐ กบัรัฐต่างๆถึง 
30 รัฐ  

2. การพยายามสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ภายหลงัจากที่ ROC ถกูขบัออกจากสหประชาชาติ 
ROC ถกูโดดเดี่ยวทางการเมืองระหวา่งประเทศ แตด้่วยความช่วยเหลอืของสหรัฐอเมริกา ROC สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
ของตนจนประ ประสบความส าเร็จและมีความเจริญทางเศรษฐกิจในอนัดบัต้นๆของโลกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 
1996 ประเทศนิคารากวั และประเทศอื่นๆท่ีมีความสมัพนัธ์ทางการฑตูกบั ROC อีก 10 ประเทศ ได้เสนอให้สหประชาชาติ
พิจารณาเร่ืองการรับ ROC เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม สหประชาชาติตอบปฏิเสธข้อเรียกร้อง
ดงักลา่ว การเรียกร้องของประเทศต่างๆ ในครัง้นี ้ท าให้ปัญหาสถานะของ ROC ได้รับความสนใจจากนานาประเทศมาก
ขึน้ ROC ประท้วงการไม่ยอมรับสถานะความเป็นรัฐว่าเป็นเพราะ PRC ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของ ประเทศสมาชิกของคณะ
มนตรีความมัน่คงถาวรในสหประชาชาติ ด้วยเหตนุี ้ ROC จึงได้หนัไปใช้วิธีการทางฑตูกบัประเทศต่างๆ และยืนยนัการ
ประกาศโยบายที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ  ในการนีก้ระทวงการต่างประเทศของไต้หวนั ได้น าบทความ
เก่ียวกบัการประกาศนโยบายดงักลา่วออกเผยแพร่และลงพิมพ์ในนิตยสาร  เก่ียวกบัต่างประเทศ เช่น The New York 
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Times, The Washington Post, Newsweek, Time, The wall street journal และ Foreign Affairs โดยมีการรณรงค์
เก่ียวกบัการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ และเน้นว่า ROC ประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจและได้กลายเป็น
ประเทศที่มีการค้าใหญ่เป็นอนัดบัที่ 13 ของโลก และมีการติดต่อการค้ากับนานาชาติ ROC ได้จดัความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ระหวา่งประเทศและกองทนุเพื่อการพฒันา ในด้านการพฒันาทางการเมือง  ROC เป็นประเทศที่มีการเลือกตัง้
ผู้แทนตามระบบประชาธิปไตยอยา่งถกูต้องความพยายามของ ROC ในการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรสหประชาชาติ 
ท าให้ PRC ซึง่ติดตามการเคลือ่นไหวดงักลา่วของไต้หวนั และได้ตีความหมายการกระท ากงักลา่ววา่เป็นการพยายามที่จะ
แยกตวัเป็นอิสระออกจาก PRC ซึ่งเป็นสิ่งที่ PRC ยอมรับไม่ได้ และ PRC จะถือว่าประเด็นเก่ียวกบั ROC เป็นกิจการ
ภายในท าให้ PRC สามารถพิจารณาการใช้ก าลงัเข้าปราบปราม การด าเนินนโยบายข้อนีข้อง ROC จึงถกูตอบโต้จาก 
PRC ด้วยก าลงัทหาร อย่างไรก็ตามในเร่ืองนีส้หรัฐอเมริกาไดเข้ามาแทรกแซงจนท าให้การปราบปรามนัน้ท าไม่ส าเร็จ 
(Cited by http://www.globalsecurity.org/military/ops/taiwan_strait.htm) วนัที่ 30 เมษายน 1991 ประธานาธิบดี หลี่
ประกาศยกเลิกกองก าลงัที่จะใช้ในการบกุกลบัคืนไปตีจีน โดยเร่ิมตัง้แต่เที่ยงคืนของวนัที่ 1 พฤษภาคม 1991 เป็นต้น
ไป  ซึ่งเป็นความเห็นชอบของรัฐสภา ROC ด้วย  ประธานาธิบดี หลี่ยงัประกาศว่า นี่เป็นข้อก าหนดชั่วคราวของ
รัฐธรรมนญูระหว่างที่อยู่ในช่วงเวลาของการ เคลื่อนย้ายซึ่งจะต้องหมดไป  การประกาศครัง้นีม้ีความหมายส าคญัอยู่ 2 
ประการ กลา่วคือ ประการแรก แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล ROC พยายามแสดงถึงการรวมสองจีนโดยสนัติวิธี และประการที่
สองคือ รัฐบาล ROC จะไมแ่ขง่ขนักบั PRC อีกตอ่ไปในเร่ืองของสถานภาพ และสทิธิในระดบันานาชาติ   

3. การรวมชาติภายใต้เงื่อนไขระบบประชาธิปไตย และการยอมรับไต้หวันในฐานะที่ เท่าเทียมกัน  
ภายหลงัการข่มขวญั ROC ด้วยการใช้ก าลงัไม่ส าเร็จ เนื่องจากการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในการป้องกนัไต้หวนั 
สง่ผลให้ PRC ได้พยายามใช้นโยบายการรวมชาติ โดยสนัติวิธี เป็นทางออกของความขดัแย้งด้วยการเสนอแนวคิดหนึ่ง
ประเทศสองระบบต่อ ROC ในปี 1985 สมยัของประธานาธิบดีเจียง จิงกวั (Chiang Ching-Kuo) ROC ได้สนองตอบต่อ
การรวมชาติโดยประกาศวา่จะยดึหลกัสามประการแหง่ประชาชนของ KMT และยึดนโยบาย 3 ไม่อยู่ คือ ไม่ติดต่อการค้า
โดยตรง ไม่ติดต่อการขนสง่ทางอากาศ และไม่ติดต่อการขนสง่ทางทะเล ในเวลาต่อมา เมื่อ ROC มีการเปลี่ยนผู้น าเป็น
ประธานาธิบดีหลี่ ก็ยงัคงยึดถือหลกัการดงักล่าวและได้เน้นการรวมการชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพ 
ROC ได้ปฏิเสธข้อเสนอของ PRC ที่จะเปิดการหารือระหวา่งกนัในระดบัพรรคของทัง้สองฝ่าย (CCP กบั KMT)  

อยา่งไรก็ตามประธานาธิบดี หลีไ่ด้กลา่วไว้วา่จะมีการขยายสิง่ดีๆ ไปยงัเพื่อนร่วมชาติจีนที่อาศยัในเขตปกครอง
ของ PRC และเสนอให้มีการรวมชาติ แต่ภายในระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพหรือให้ PRC มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นประชาธิปไตยเสียก่อน PRC ในสมยัของเติง้ได้น าการรวมชาติโดยสนัติวิธีเสนอต่อ ROC  โดยให้ ROC มี
ฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษ อนัเป็นแนวทาที่ให้อ านาจการปกครองตนเองได้ระดบัหนึง่เช่นเดียวกบัเกาะฮ่องกง หรือเรียกวา่
เป็นนโยบาย หนึง่ประเทศ สองระบบด้วยการยื่นเสนอแนวคิด และการตะหนกัวา่จีนได้ถกูแบง่เป็นสองประเทศ รวมทัง้การ
ยอมรับว่า ROC จะได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสถานะของไต้หวนัในปัจจุบนั มีระดบัของเศรษฐกิจและ
การเมืองอยูใ่นระดบัท่ีควรจะได้รับการยอมรับ และควรมีการแก้ไขปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่าง PRC และ ROC ด้วยการ
ปรึกษาหารือทวิภาคี  
 
 
 
 
 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/taiwan_strait.htm
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7. อภปิรายผลการวิจัย 
จากสงัเขปประวตัิศาสตร์ดังกล่าวนีเ้มื่อน าทฤษฎี TKI ทดลองน ามาพิจารณาร่วมกับสถานการณ์การเมือง

ระหวา่ง PRC กบั ROC ในช่วงเวลาตา่งๆจะพบวา่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตา่งกรรมตา่งวาระกนั และสดุท้ายสามารถ
น าไปสูห่นทางของการแก้ไขปัญหาจะพบวา่สามารถพิจารณาแยกเป็นหวัข้อได้ดงันี  ้

1. การใช้ก าลงัระหว่างกนั PRC บกุเข้าปราบปราม ROC หรือ ROC ประกาศเอกราช จะเป็นเร่ืองของการแข่งขนั 
และน าไปสูส่งคราม 

2. การเจรจาในระดบัทวิภาคีระหว่าง PRC กบั ROC เพื่อจดัตัง้องค์กรรวมชาติ การเจรจาไกลเ่กลี่ยปัญหาความ
ขดัแย้งโดยผ่านตัวกลาง หรือองค์การระหว่างประเทศ และ การคงไว้ซึ่งสถานภาพ (status quo) เดิม แต่พัฒนา
ความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหวา่งกนัให้มากขึน้ จะเป็นเร่ืองของความร่วมมือ 

3. การสร้างสหพนัธรัฐขึน้มาใหม่โดยให้แต่ละประเทศปกครองโดยรัฐ และมีรัฐบาลกลางเพื่อด าเนินการทางด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ซึง่เป็นเร่ืองของการท่ี PRC และ ROC ต้องยอมประนีประนอม 

4.  ROC ยอมรับนโยบาย“หนึ่งประเทศ สองระบบ” หรือ PRC ยอมรับสถานะความเป็นรัฐของ ROC จะเป็นเร่ือง
ของการท่ีฝ่ายใต้ฝ่ายหนึง่ยอมท าให้อีกฝ่ายเป็นท่ีพอใจ 

5. PRC และ ROC หลกีเลีย่งที่จะไมพ่บกนั จะเป็นเร่ืองของการหลกีเลีย่ง ซึง่ประเด็นนีค้งเกิดขึน้ไม่ได้เพราะปัญหา
ดงักลา่วเป็นเร่ืองความสมัพนัธ์ระดบัรัฐที่มีวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และอาณาเขตร่วมกนั 
 

หากประกอบกบัมมุมองของโรเบิร์ต กิลปิน (Robert Gilpin) ที่น าเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศ (International Political Economy; IPE) สกุลสจันิยม (realism) ที่กิลปินได้สรุปมาจากทฤษฎีของฮนัน์ มอเกน
เธาว์ (Hans J. Morgenthau) ไว้ว่า ‚ทฤษฎีสจัจนิยมจะให้ความส าคญักบักระบวนการที่เกิดขึน้จริง จบัต้องได้  และให้
ความส าคญักบัแรงผลสมัฤทธ์ิทางวตัถสุภาพกระบวนการความสมัพนัธ์ระกบัรัฐเป็นเร่ืองของผลกัดนัทางเทคโนโลยี ระบบ
ระหว่างประเทศนัน้เป็นอนาธิปไตย เนื่องจากไม่มีอ านาจกลางที่จะมาชีถู้กชีผิ้ด หรือเป็นอ านาจกลางไกลเ่กลี่ยในกรณี
พิพาทตา่งๆ รัฐคือตวัแสดงหลกั ในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และมีสว่นท่ีใช่รัฐ อาทิ บริษัทข้ามชาติ , องค์กรข้าม
ชาติ, เอ็น จี โอ (NGOs) เป็นต้น รัฐต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความมัน่คงทางทหาร และความมัน่คง
ทางการเมือง เป็นหลกัโดยมีความมัน่คงทางจิต (collective psychological relationships) อาทิศีลธรรม จารีต ประเพณี 
อดุมคติ ค่านิยม ฯลฯ เป็นเร่ืองรองลงมา ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นเร่ืองอ านาจ และความสมัพนัธ์ทางอ านาจที่
พิจารณาเปรียบเทียบกนัได้จากจากอ านาจของกองทพั เศรษฐกิจ โดยเป็นความสมัพนัธ์ที่เรียกวา่เศรษฐกิจการเมืองระดบั
โลก (global political economy) โดยมีตวัแสดงคือ รัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ กระทัง่ เอ็น จีโอ‛ จาก
ข้อสรุปดังกล่าวกิลปินได้เสนอทฤษฎีว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเป็นความสมัพันธ์ที่วางอยู่บนเร่ือ งของ
ผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่ถกูตดัสินใจโดยบคุคลส าคญัทางการเมือง (the governing political elite), 
กลุม่กดดนัทางการเมือง (the pressures of powerful groups) และธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก โดย
กระบวนการทัง้หมดจะมีรัฐที่คอยดแูลให้กระบวนการต่างๆเป็นไปได้โดยปราศจากภยัคกุคามทัง้หมดที่เป็นไปได้ รวมถึง
คอยควบคมุให้ระบบเศรษฐกิจการเมืองเกิดสภาวะสมดลุทางอ านาจ (political/economic balance of power) โดยที่รัฐ
ต้องไม่ และไม่สามารถรวบอ านาจการตัดสินใจไว้เพียงผู้ เดียว ในกรณีนี รั้ฐจะพยายามแปรนโยบาย (policy 
implementation of the state) ให้สอดรับกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ และระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐ-ชาติหลงัยคุสงครามเย็นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ต่างก็มีปัญหาทางการเมืองทัง้ภายในและ
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ภายนอก โดยรวมเป็นเร่ืองของความคิดแบบเชือ้ชาตินิยม (ethnicity nationalism) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐจึงต้องพยายามรักษาความมัง่คงต่างๆดงักลา่วข้างต้นไว้ เพื่อที่รัฐจะได้ด ารงอยู่ได้ รัฐจึง
ต้องเป็นตวักลางที่ผสานผลประโยชน์ทางการเมืองโดยจ าเป็นท่ีจะต้องหยิบยกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเป็นเคร่ืองมือ
หลกัให้ได้ (Gilpin, 2001)  
 
8. สรุปผลการวิจัย 

เมื่อใช้ทฤษฎีของกิลปินมาพิจารณาจะพบวา่ทางเลือก TKI ที่พิจารณาข้างต้นเร่ืองการใช้ก าลงัระหว่างกนั PRC 
บกุเข้าปราบปราม ROC หรือ ROC ประกาศเอกราชเป็นเร่ืองของการแข่งขนั และน าไปสูส่งครามที่ทัง้ PRC และ ROC มี
ความเป็นไปได้ที่จะชนะหรือพา่ยแพ้ก็ได้ โดยมีปัจจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และระบบเศรษฐกิจการเมืองทัง้ระดบั
ภายในชาติ และระหวา่งชาติเป็นตวัแปรที่ส าคญั ด้านการเจรจาในระดบัทวิภาคีระหว่าง PRC กบั ROC เพื่อจดัตัง้องค์กร
รวมชาติ การเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งโดยผ่านตัวกลาง หรือองค์การระหว่างประเทศ และ การคงไว้ซึ่ง
สถานภาพ (status quo) เดิม แตพ่ฒันาความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกนัให้มากขึน้ ทัง้หมดเป็นเร่ืองของความ
ร่วมมือที่ดแูล้วเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ทัง้สองฝ่ายพยายามใช้อยู่ในปัจจุบนั สว่นการสร้างสหพนัธรัฐขึน้มาใหม่โดย
ให้แตล่ะประเทศปกครองโดยรัฐ และมีรัฐบาลกลางเพื่อด าเนินการทางด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเร่ืองของ
การที่ PRC และ ROC ต้องยอมประนีประนอม และการที่ ROC ยอมรับนโยบาย“หนึ่งประเทศ สองระบบ” หรือ PRC 
ยอมรับสถานะความเป็นรัฐของ ROC ที่เป็นเร่ืองของการที่ฝ่ายใต้ฝ่ายหนึ่งยอมท าให้อีกฝ่ายเป็นที่พอใจนัน้หากมองด้วย
สายตาแบบสจันิยมนา่จะเกิดผลสมัฤทธ์ิได้ยากเน่ืองจากการท่ีรัฐต้องค านงึถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความมัน่คง
ทางทหาร, ความมัน่คงทางการเมือง และความมัน่คงทางจิต ซึ่งความมัน่คงทัง้สามเร่ืองเป็นเร่ืองที่สง่ผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริง, ประวตัิศาสตร์, กระทัง่คา่นิยมทางการเมืองตา่งๆที่สบืทอด ปลกูฝังมาตัง้แต่ยคุสงครามเย็น 
สว่นการท่ี PRC และ ROC หลกีเลีย่งที่จะไมพ่บกนั จะเป็นเร่ืองของการหลกีเลีย่ง ซึง่ประเด็นนีค้งเกิดขึน้ไมไ่ด้เพราะปัญหา
ดงักลา่วเป็นเร่ืองความสมัพนัธ์ระดบัรัฐที่มีวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และอาณาเขตร่วมกนั ดงักลา่วข้างต้น 
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Business Counselor Development Mahasarakham Province Project, Thailand. Year 2010-2011 
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ABSTRACT 

 
Department of Industrial Promotion Ministry of Industry a vision of economic and social development. 

Consistent with industrial development plans in Thailand The analysis of current situation is that the operators 
can not operate in every step of self-efficiency, because a single enterprise are limited in knowledge. The only 
way is to push the process to be successful, as well as the difficulty in recruiting talent to work with. Through 
the development of business advisory industry more to meet the strategic factors necessary to support the 
business in a systematic way and in line with state requirements in the current business consultants. The 
Business Advisory important one type of target in the development of the Department of Industrial Promotion 
Consultants (Counselors), who understand business conditions and methods of doing business.  

The admission of team practice consulting business Sermchai Pereruomai Co., Ltd. which is a case 
study to made practical study analyzes the current status of the establishment. The objectives is to reflect the 
current state of the establishment. By considering the effects and management systems team consulting 
business is to study key issues, including the state of administration in general, such as analysis of the overall 
management of seven analytical, by 5 methods are : 1. Data base establishment. 2. Overview third parties. 3. 
Background of establishment. 4. The current status of establishment. And 5. Analysis of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats. 

Results are : Section assessor, 1. Based management 72% 2. Production 50% 3. The purchase 70% 
4. Marketing and sales 65% 5. Financial and business results 61%. 6. Staff 75%. 7. Information 75%. 
Summary of overall evaluation of 7 managements, focus on showing the production. 

Preview Improvement Store wood. Fishbone diagram showing basic cause of the problem, To 
produce delivered behind schedule, recommendations on production : “ provide adequate equipment. “ 
increase recruitment. Plan and craftsmanship. “ Create standard work instructions. “ Improve the planning 
system. And production control. “ provide a system operating to reduce 7 Wastes. “ provide a system of five 
S. “ Security system in the factory. 
 
KEYWORDS: Business, Counseling, Industry, Mahasarakham Province 
 
 
________________________________ 
Lecturer, Rajabhat  Mahasarakham University, Thailand 
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1. INTRODUCTION 
Department of Industrial Promotion Ministry of Industry a vision of economic and social development. 

Consistent with industrial development plans in Thailand The analysis of current situation is that the operators 
can not operate in every step of self-efficiency, because a single enterprise are limited in knowledge. The only 
way is to push the process to be successful, as well as the difficulty in recruiting talent to work with. Cause 
small businesses to provide various To meet the needs of medium and large enterprises such as law, 
accounting services, transportation, maintenance, communications, training, counseling. Diagnostics 
business establishments, etc. These are worth a lot. And contribute to add value to the business sectors are 
very And the government's policy on creating industry-wide business development and pitching. The private 
sector itself. The demand for consulting services, which it turns out that many in the past. Demands of 
business consultants and advisors have more than the number of existing personnel. Particularly in regional 
areas who live far. In conjunction with business consultants and advisors have many standard service level is 
not very high. 

From these reasons. Industrial Promotion Center Region 5 department of Industrial Promotion Space 
in the area of responsibility to Mukdahan, Kalasin, Khon Kaen, Nakhon Phanom, Maha Sarakham and Roi Et, 
Sakon Nakhon, and therefore has a policy to increase the role of promoting industrial development. Through 
the development of business advisory industry more to meet the strategic factors necessary to support the 
business in a systematic way and in line with state requirements in the current business consultants. The 
Business Advisory important one type of target in the development of the Department of Industrial Promotion 
Consultants (Counselors), who understand business conditions and methods of doing business. Introduction 
to the management of the enterprise community. Small and medium-sized enterprises have to do this project, 
Goals are. The goal of the event staff. To create and develop information services of the agency / organization 
/ government institutions / institutions involved in information services and supporting the business community 
of enterprises. Small and medium-sized enterprises, Experience. 

The admission of team practice consulting business Sermchai Pereruomai Co., Ltd. which is a case 
study to made practical study analyzes the current status of the establishment. The objective is to reflect the 
current state of the establishment. By considering the effects (PERFOMANCE) and management systems 
(SYSTEM) team consulting business is to study key issues, including the state of administration in general. 
Sales and marketing, manufacturing, purchasing and procurement, personnel, accounting and finance. 
Including the information Found that overall the study found no practical problems in information technology. 
Financial and business results, and procurement. However, when analyzing the system management issues 
that have found a major problem. Has to prioritize the top issues, including the manufacture who was a part of 
a team of consulting business. Has been compiled for the analysis of causes. Using analytical tools to make 
problems. Such as analysis of the overall management of seven analytical strengths, weaknesses, 
opportunities and threats (SWOT Analysis) analysis of the financial statements of the establishment of such a 
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team of consulting business also offers solutions in each issue. an important issue and set of indicators (KPI) 
to the target (Target) to solve these problems continue. 

 
MATERIALS AND METHODS (12 pt) 

1. Data base establishment. 
2. Overview third parties. 
3. Background of establishment. 
4. The current status of establishment. 
5. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

1. Data base establishment 
1.1 Goals in the future establishment of need. And expectations of entrepreneurs to the project. 
            The company's goal in the future. To lead the development of new wood products. Meet 

customer needs with quality. And marketed in parallel by focusing on three main types : 1) public 2) State 
agencies and 3) the contractor. By providing a network at the target market area is committed to developing 
High Technology Plant and vision benefit. 

Community by trying to focus a company specializing in timber systems. Homes ready. With the 
development of self and staff development and continuous awareness of the impact on environment and 
benefit society as a key. 

1.2 The main problem in the view of entrepreneurs. 
       The main problem of the organization of the separate issues to sort the priority of the following. 
       1) The problem of marketing. 

The Company does not have a marketing plan. Marketing is not progress. Although any marketing. 
It is mainly produced in the order. Currently not marketed aggressively. But the initiative has sales ability. In 
addition, the company's wood product prices lower than competitors due to product quality. And when the 
Company has an innovative wood products also are concerned with the delivery. 

2) The problems of human development. 
Due to plant design. And a scattering of space at the market with new innovative products of wood. 

All staff who are still not ready and it's the ideal. As well as the development of preparedness in the current 
delays. 

3) Other problems. 
In addition to problems in marketing and human resources and development. The company also has 

production problems of the current production of wood products was only cost-effective. Only, as well as the 
problem of the Site and Administration of the work. And after sales service. 
2. Overview Company 

Today, Thailand has developed the industrial production of wood work. To meet the needs of the market 
to advance much of one. The observed apparent The systems are built with walls finished. Ready devices. 
Used in the construction of housing. And building lots. That is to want to save time and reduce labor costs in 
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construction. With construction to be all season. Together with a piece of wood with the durability is not 
broken. That is the major cause that makes the construction of such a role came up in Thailand The 
construction of such actions in the past is finished wood. The front unit construction Outside the building or 
outdoors. Thus making it impossible to control quality as well as to be thoroughly effective. Equivalent to the 
act of casting finished wood that occurs within the factory. It finished in the factory harness. To plan 
production. And use of modern technology. To control production. And check to obtain the very good quality 
than sure enough. 

The advantages of the product. 
  - Quality standards. 
  - A robust stability for all weather conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Background of establishment 

Since 2551 - present The Company has established a budget for research and development of wood 
products and lumber and plywood that is innovation. To stay ahead of quality wood products. By the year 
2554 aims to be profitable payback. Focus on "image" and participation in the society. 
4. Current status of the establishment 
 .The Company's management system is decentralized organizational structure chart of a degree. 
Management division from top to bottom. The senior management team is as follows. A chief executive 
managing director and manager responsible for coordinating all parties. 
 .The Company's corporate goals by focusing on sustainable companies. And benefit the community 
by raising the standard of quality and growth of new products. A strategy for quality improvement and new 
product development in conjunction with the development of new markets with the development of personnel 
preparation. Currently, the Company can develop and gain accreditation. However, the company was eager 
to develop its staff to support the development of the market to support new products. 
 . The company was founded as a company sustainable business and benefit the community 
because it is a source of employment of local workers with a business policy to conduct business on the basis 
of the specialized focus in marketing. Manufacturing or financial services, human resources technology, 
environmental management, community and society. 

 
Picture 1 Building, Structure Plan  

 
Picture 2 Company Profile (Manager) 
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 . The Company's conference of senior parties once a month to track and solve the problem. But if the 
meeting will be held in each department to a meeting once a week. The meetings at different levels of entry to 
the minutes. 
 . Corporate vision, "a company that specializes in burning systems timber design and residential 
interiors. With the development of self and staff development and continuous awareness of the impact on the 
environment and benefit society as important. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Section assessor :  

1. Based management 72%     2. Production 50%   3. The purchase 70%   4. Marketing and sales 
65% 

5. Financial and business results 61%.    6. Staff 75%.  7. Information 75%. 
Summary of overall evaluation of 7 managements : * A focus on showing the "production". 

Human Resource Policy 
The Company's policy and objectives of personnel administration and targeting of personnel. The 

preparation of job descriptions. And has implemented the goal is "quality." Have a clear corporate culture. 
Policy management is a good example. Creation of the flap area, smoking, etc. work. 

 Operation of department personnel. 
 on the job Training (OJT) with no training system. The siblings and internal training. Have not been 

reported and evaluated, are involved with social In various projects and activities of various societies. 
Social responsibility such as training, knowledge about drugs and traffic laws. Together with the Office of 

Natural Resources and Environment Province. 
Had a "White Plant. Was reviewed by the Office of the White Factory welfare Social workers Province. 
No JD, JS clear (property jobs, job description). 
Problems (needs editing) of Human Resources. 
1. Lack of skilled labor specialist. 
2. Employee training hard rules of the company. 
3. What to Wear the personal protective equipment. 
Modified proposal. 

 

Picture 3 Company Presentation (1) 

 

Picture 4 Company Presentation (2) 
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1. The people to be a clear plan and publicize the team everyone has to know thoroughly. 
2. Prepare guidelines Personnel Administration rules. Of the company to cover all parties and to comply 

with labor laws. 
3. Expedite liaison with various skills training to help develop a furniture craftsman of support. 

Sufficiency and to coordinate local government organizations to assist in selecting a local technician. 
Sales and marketing 
Analysis of market data. 
Marketing Sermchai timber business is about all forms of timber production. The marketing strategy of a 

plant from the buzz of the annual festival of the province. Customers who used the product. By their quality 
as a selling point, which can be divided into 3 groups: customers. 

1. Building materials made of wood such as window and door frame. 
2. Manufacture of furniture that have been assembled piece is unique. Unlike in the market. 
3. Interior architecture and materials and real wood nearby. 
The chart can show data Product groups as follows. 
Analysis of business environment by using the Five Force Model. 
A survey of the plant. Problems we found are the following. 

Sales goals. And separation of STP is not detailed enough. 
No marketing plan. 
To organize the sale is not complete. 
Not delivered on time. 
Suggestions on how to fix the problem. 

1 sales target. Should be determined each month. The statistical methods used in the collection. Which 
can be divided into two categories in the store below. 

1.1 Statistical selling season. Army told to keep an overview. And the annual sales. In that month, 
which sold a year in which the most 

1.2 Statistics of consumer behavior. Land said that to keep customers, which sell well what time. 
And cases where the most frequent repeat purchase behavior and the creation of Royalty in this group of 
customers will return in any form. 

2 Marketing Plan. 
2.1 release plan. Consists of a PR 2. 

2.1.1 Display strategy is to place deposits and show brochures as sources of alliance To 
spread information. And reach your target customers. The selection of partners targeted a lot. 

2.1.2 Strategic Road Show to ship the show to the work of the Ministry of Industry Show. And 
agencies that promote exports. The furniture is mainly about. 

2.1.3 Strategic Social Network / Internet Website Hi-5 prepared for presentation to the social 
group that can be targeted. 

2.1.4 Tele sale data collection company selling construction materials, contractors and even 
government agencies. The trend in the use of products produced at the plant. Telephone to offer. And 
sales documents to be offered repeatedly. 
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2.2 customer base Traditional CRM. The use call usage and create a unit called. Center for 
complaints from wood products to zero knowledge of wood. The customer. And new customers. Use of 
media that have already used. To make a list of subjects along the knowledge of wood. And suggest a 
Sermchai. In assembly work is unique. To existing customers loyal goods more. 

3 Creating Brand building is the MD's policy emphasis on quality. 
try to show a set of high quality furniture. Build confidence among consumers. Reiterated its 

leadership in this regard to be. Ate image by applying a set of tables. Princess Maha Sirindhorn. Installed in 
a prominent location within the plant or in a place where people are easily seen. And the product is 
produced in less profitable but the business profits to farming. 

4 The systems in place to complete the sale. 
4.1 The pricing of a table of statistics in each task to offer to sell quickly. 
4.2 in the customer database. , The production sequence. Delivered to the precise 
4.3 catalog / sales documents. Formatted to look and feel to a standard higher than other vendors. 

Manufacturing and Production 
Company Sermchai Wood Co. to produce a quality product. A unique and can meet the needs of 

customers. Using cutting edge technology in design. But it also found problems in manufacturing production 
is behind schedule deliveries divided by the problem analysis tools 4M1E below. 

Problems of production by 4M1E. 
Man 1. Are not enough people and unskilled workers and skilled workers. 

2. Staff lack specialized skills. 
 
Machine 1. Machinery is not enough. 

2. The maintenance of machinery. (There are also problems of machinery Break Down). 
Material The quality of the raw materials are not standardized. 
Method 

1. The administration has not produced a complete example. 
- Still no indicators (KPI) to clear 
- Still do not provide standard ways of working. 
- System monitoring and quality control is not complete. 
- Production planning is not accurate. 
- Mapping plant parts are not appropriate. 
- Lack of management system WIP. Good. 
- The nature of work at some point is not valid according to Ergonomics. 

Environment. 
1. Environmental Management. And safety in the factory is not complete. 
2. 5 Sat management system activity is not complete. 

Examples on Ergonomics. 
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CONCLUSIONS 
Preview Improvement Store wood. 
Fishbone diagram showing basic cause of the problem. 
"To produce delivered behind schedule." 
Recommendations on production. 

„ provide adequate equipment. 
„ increase recruitment. Plan and craftsmanship. 
„ Create standard work instructions. 
„ Improve the planning system. And production control. 
„ provide a system operating to reduce 7 Wastes. 
„ provide a system of five S. 
„ Security system in the factory. 
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Picture 6 RESULTS Development (1) 
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ความม่ันคงทางสังคมของแรงงานหญงินอกระบบ 
Social Security of Female Workers in Informal Sector 

 
เสกสรร อรรควาไสย์  ดษุฎี อายวุฒัน์  และ มณีมยั  

Seksan  Akkawasai 1Dusadee Ayuwat 2ทองอยู ่ Maniemai Thongyou 3 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อศกึษากระบวนการสร้างความมัน่คงทางสงัคมของแรงงานหญิง

นอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มิติโครงสร้างและมิติผู้ กระท าการโดยใช้ทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้างของ Anthony 
Giddens การศึกษาครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับ
กลุม่เป้าหมาย คือ แรงงานหญิง  นอกระบบท่ีท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จ านวน 18 คน ในพืน้ที่ศึกษาอ าเภอแห่งหนึ่งของ
จงัหวดัเลย วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างความมัน่คงทาง
สงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบที่ท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สร้างผ่านการกระท าทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ระบบครอบครัว ระบบเครือข่าย และแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้วยการกระท าทางสงัคมเพื่อความมัน่คงทาง
รายได้  และความมัน่คงทางสขุภาพโดยการพึ่งพาตนเองที่มีแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบเอือ้อาทรแนวราบ
กับระบบครอบครัว เครือข่าย และการพึ่งพาจากภายนอกที่มีแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบอุปถัมภ์  และ
ระบบการแลกเปลีย่นทางการตลาดแนวตัง้กบัโครงสร้างระบบสงัคม 
ค าส าคัญ:  ความมัน่คงทางสงัคม   แรงงานหญิง    ภาคนอกระบบ   ทวิภาวะโครงสร้าง  
 

ABSTRACT 
 

This article aimed to analyze female workers in informal sector perspective that created to social 
security from structure and agency base on structuration theory’s Anthony Giddens. This study was the 
qualitative research, data collection by the qualitative method. Using methods data collect consist to 
participation observation, in-depth interview. The participants were 18 female workers at Loei province.The 
data was analyzed using content analysis.Finding. Social security creation process of female workers in 
informal sector producing wood furniture created social security through social action and interaction with 
family system, network system, and social relation norm. Social action was to income security and health 
security by depending on themselves that have a kind of social relation norm as generosity which making 
horizontal with family system, network system, and by depending on outside that have kinds of social relation 
norm as support and market exchange system. 
 
Keywords: Social Security, Female worker, Informal sector, Structuration 
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1. บทน า 
จากสภาพการณ์ของแรงงานหญิงนอกระบบในหลายประเทศ พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ท างานนอกระบบ (ILO, 

2002) แม้ว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) จะได้ก าหนดความมัน่คงทาง
สงัคมว่าประกอบด้วยประการแรกมิติความเสี่ยงภยัในประเด็นการคุ้มครองทางสงัคมเป็นวิธีการที่สร้างความมัน่คงของ
แรงงานในรูปแบบการประกนัสงัคม และการช่วยเหลือทางสงัคม ประการที่สอง มิติสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกนั ใน
ประเด็นการเข้าถึงแหลง่ทรัพยากร ได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะความเป็นมนษุย์ และมิติความ
ยากจนในประเด็นความต้องการรายได้ขัน้ต ่า เพื่อให้บคุคลสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้ และประการสดุท้าย ระบบความมัน่คง
ทางสงัคมจะต้องด าเนินการโดยองค์กรของรัฐบาล (Jutting, 1999; Steinwachs, 2002; Kannan, 2004)  ดงันัน้ภายใต้
แนวทางขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศนบัวา่ยงัมีข้อสงสยัวา่แรงงานหญิงนอกระบบมีความมัน่คงทางสงัคมหรือไม่
อยา่งไร ผู้วิจยัมองความมัน่คงทางสงัคมตามแนวทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้างของ Anthony Giddens (1984)   ที่เห็นว่าใน
ชีวิตประจ าวนั พฤติกรรมของมนษุย์ถกูก าหนดโดยโครงสร้าง (ซึง่ปรากฏและด ารงอยูก่่อนการกระท า) และการกระท าของ
มนษุย์เองก็ผนวกรวมเข้าไปเป็นโครงสร้างสงัคม (คือก่อให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งแรงงานหญิงนอกระบบในฐานะ
ผู้กระท าการก็มีการสร้างกลยทุธ์เพื่อใช้จัดการกับปัญหาและความไม่มัน่คงของตนเองด้วยการต่อสู้ ด้วยตนเองในฐาะ
บคุคลในฐานสมาชิกกลุม่และการตอ่สู้ในสาธารณะ (Niva, 2001) สะท้อนให้เห็นวา่ประสบการณ์ของผู้หญิงในฐานะความ
เป็นผู้หญิงไม่ได้ถกูก าหนดจากโครงสร้างทางสงัคมเท่านัน้ แต่ด้วยประสบการณ์ของผู้หญิงสามารถก าหนดเง่ือนไขและ
ผลผลิตทางการกระท าทางสังคมน าไปสู่การสร้างและผลิตซ า้ความเท่าเทียมกันระหว่างความเป็นหญิงและชาย 
(Hill,2002; Apter& Garnsey,1994) ดังนัน้จึงสนใจว่าท่ามกลางข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างสงัคมของระบบการผลิตที่
เปลีย่นแปลงไปท่ีมีตอ่แรงงานหญิงนอกระบบและพลวตัของแรงงานหญิงนอกระบบท่ีอยูท่า่มกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัวและชุมชนนัน้  ส าหรับตวัแรงงานหญิงนอกระบบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มีกระบวนการสร้างความมัน่คง
ทางสงัคมอยา่งไรในระดบัฐานะผู้กระท าการคือระดบับคุคล และระดบักลุม่ เครือขา่ย  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษากระบวนการสร้างความมั่นคงทางสงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  มิติ
โครงสร้างและมิติผู้กระท าการโดยใช้ทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้างของ Anthony Giddens 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูโดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ  และการ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มเป้าหมายได้แก่  แรงงานหญิงนอกระบบที่ท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จ านวน 18 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2553 ในพืน้ที่ศึกษาอ าเภอแห่งหนึ่งของ จงัหวดัเลย  ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์  ผู้ วิจัยต้องการค าอธิบายเชิงทฤษฎี  ตามทฤษฎีทวิภาวะ
โครงสร้าง (Structuration  Theory ) ของAnthony Giddens (Christopher G.A Bryant,1991) โดยเน้นศึกษา มิติ
โครงสร้างและผู้กระท าการโดยก าหนดขอบเขตดงันี  ้ มิติโครงสร้าง ซึ่งครอบคลมุลกัษณะโครงสร้าง สองประเภท 1)

โครงสร้างที่เป็นเง่ือนไข (Condition)  หมายถึง  การก าหนดเง่ือนไขการกระท าทางสงัคมว่าจะไปทิศทางที่เอือ้หรือจ ากดั
การกระท านัน้ขึน้อยู่กบัต าแหน่งแห่งที่ทางสงัคมของผู้กระท าการทางสงัคม       ประกอบด้วย การเข้าถึงและการควบคมุ
แหล่งทรัพยากร การด ารงอยู่และการพฒันา  การคุ้มครองทางสงัคมและการเสริมพลงัอ านาจ  และ 2)โครงสร้างที่เป็น
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ผลผลิตของการกระท าทางสงัคม (Social action) หมายถึง  โครงสร้างทางสงัคม ก่อรูปมาจากการกระท าร่วมกนัของ
มนษุย์ ซึ่งมีการปฏิบตัิ ตามบทบาทหน้าที่ หรือการเรียกร้องทางสงัคม  ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการทัง้ในขัน้การก่อเกิด 
(Production)  การสืบทอด (Reproduction) และการเปลี่ยนรูป(Transformation ) ของโครงสร้างสงัคม   มิติผู้กระท า
การ ในแนวการวิเคราะห์นีส้ามารถแบง่ออกได้หลายระดบัของ  ผู้กระท าการ  คือ 1)  ระดบับคุคล ได้แก่ แรงงานหญิงนอก
ระบบ และสมาชิกในครอบครัว   2) กลุม่ทางสงัคม   กลุม่บคุคล  หน่วยงาน ได้แก่ กลุม่แม่บ้าน กลุม่ผู้ประกอบการ  และ
หนว่ยงานภาครัฐ   ท้องถ่ิน 3) เครือขา่ยทางสงัคม ระดบับคุคล  กลุม่ และชมุชน   
 
4. ผลการวิจัย 

กระบวนการสร้างความมัน่คงทางสงัคมในมิติผู้กระท าการและมิติโครงสร้าง ตามแนวคิดทวิภาวะโครงสร้าง ของ 
Anthony Giddens ซึง่พิจารณาประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
  ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับปัจเจก  
     บทบาทหน้าที่  : ท างานนอกบ้าน แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการกระท าและสร้าง
ความมัน่คงทางครอบครัว ด้วยการสร้างผา่นบทบาทหน้าที่ ลกัษณะแบบไปท างานนอกบ้านโดยการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ทางเพศหญิงที่รับผิดชอบงานบ้านทกุอยา่งก็ยงัท าหน้าที่บทบาททางเพศชายในกระบวนการผลติงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึง่การ
รับรู้ประสบการณ์เก่ียวกบังานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอดีตถือวา่เป็นงานของผู้ชายที่ท างานเทา่นัน้แตใ่นปัจจบุนัจะเห็นได้ว่า
มีแรงงานหญิง      นอกระบบเข้ามาท างานมากขึน้และสามารถท างานท่ีเป็นบทบาททางเพศชายดงัจะเห็นได้จากแรงงาน
หญิงนอกระบบสร้างบทบาทหน้าที่ของตนเองทัง้ในพืน้ที่ส่วนตัวภายในครอบครัวและในพืน้ที่สาธารณะของบริบท
สภาพแวดล้อมการท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ พบว่าส่วนใหญ่แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้ท า
บทบาทหน้าที่หลกัในพืน้ที่สว่นตวัด้วยแบบแผนการกระท าเป็นลกัษณะตามบทบาททางเพศหญิงที่ถกูก าหนดของระบบ
สงัคมโดยที่แรงงานหญิงนอกระบบต้องท าหน้าที่ดูแลครอบครัวเก่ียวกับงานแม่บ้านทุกอย่าง เช่น จัดหาอาหาร ดูแล
สมาชิกในครอบครัว เลีย้งดบูตุร นอกจากงานแม่บ้านแล้วแรงงานหญิงนอกระบบยงัต้องท าหน้าที่บทบาทใหม่คือการไป
ท างานนอกบ้านสร้างรายได้หลกัให้แก่ครอบครัวด้วยการท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  จึงเป็นการแสดงบทบาทในพื น้ที่การ
ท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  
   การพัฒนาตนเอง : เรียนรู้ เพิ่มทักษะ  แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการกระท าและ
สร้างความมัน่คงทางรายได้ โดยการสร้างผ่านแบบแผนการพฒันาตนเองในการท างาน เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความ
ช านาญในการผลติชิน้งานเฟอร์นิเจอร์ให้ได้คณุภาพท่ีจะสง่ผลตอ่การมีรายได้อยา่งตอ่เนื่องและเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง 
ทัง้นีต้วัของแรงงานหญิงนอกระบบก็รับรู้ตอ่ประสบการณ์ด้านการมีทกัษะฝีมือในการท างานผลิตเฟอร์เจอร์ไม้ย่อมขึน้อยู่
กบัระยะเวลาที่ท างานงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะเห็นได้จากส่วนใหญ่แรงงานหญิงนอกระบบมีประสบการณ์ระยะเวลา
ท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้อยูใ่นระยะเวลาประมาณ1 ปีถึง 5 ปี และยงัตระหนกัรับรู้เก่ียวกบังานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ว่าเป็น
งานต้องอาศยัทกัษะความช านาญก่อนที่จะเข้ามาท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้พบวา่แรงงานหญิงนอกระบบสว่นใหญ่แล้วไม่
มีประสบการณ์ ทกัษะความช านาญในการท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้แตเ่มื่อเข้ามาท างานในช่วงแรกจึงท าให้แรงงานหญิง
นอกระบบ ต้องมาเรียนรู้ด้วยตนเอง พฒันาเพิ่มทกัษะฝีมือให้เกิดความช านาญงานโดยการสร้างแบบแผนการกระท าผ่าน
ระบบครอบครัวเครือญาติหรือกลุม่เพื่อนแรงงาน  ส าหรับแรงงานหญิงนอกระบบท่ีไมไ่ด้ท างานร่วมกบัครอบครัวก็จะมีการ
เรียนรู้ โดยได้รับการสอนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในขัน้ตอนต่างๆจากเพื่อนร่วมงาน จะเห็นได้ว่า การพฒันาตนเองของ
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แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยแบบแผนการเรียนรู้เพิ่มทักษะซึ่งเป็นการเรียนรู้และการได้รับ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ท างานผลติ   เฟอร์นิเจอร์ไม้มาก่อน 
 
    ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับครอบครัว เครือญาติ 
       พึ่งพาครอบครัว เครือญาติ : ช่วยเหลือ เกือ้กูล  แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  มีการ
สร้างความมัน่คงทางสงัคม โดยการสร้างผา่นแบบแผนการพึง่พาครอบครัว คือ การช่วยเหลอืเกือ้กลูภายในครอบครัวและ
เครือญาติ  เพราะวา่การท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้มีลกัษณะการท างานเป็นครอบครัวประกอบด้วยสามีภรรยา พ่อแม่ลกู 
หรือเป็นลกัษณะเครือญาติเป็นพ่ีเป็นน้องโดยที่แรงงานหญิงนอกระบบก็ตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัการท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ตอ่กระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ในแตล่ะขัน้ตอนต้องอาศยัแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือช านาญในการท าตวัเฟอร์นิเจอร์ไม้
หากเป็นแรงงานหญิงที่เข้ามาท างานครัง้แรกก็ยงัไม่มีประสบการณ์ทกัษะการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จึงจ าเป็นต้องพึ่งพา
ครอบครัวและเครือญาติให้ค าแนะน า ถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ส าหรับแรงงานหญิงนอก
ระบบท่ีเข้ามาท างาน คนเดียวไมม่ีครอบครัวและเครือญาติ  สว่นใหญ่ก็มกัจะเข้าท างานในกระบวนการผลิตที่มีขัน้ตอนไม่
ยุง่ยาก ซึง่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
         สร้างความผูกพัน : อยู่รวมกันพ่อแม่ลูก     แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการกระท า
และกระบวนการเข้าการถึงความมัน่คงทางครอบครัว  โดยการสร้างผ่านความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มี
ความผกูพนัด้วยการอยู่รวมกนัพ่อแม่ลกู กลา่วคือความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของแรงงานหญิงนอกระบบ
ท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกด้วยการพดูคยุ การดแูลความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัว  
เมื่อก่อนที่จะเข้ามาท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  จากการสมัภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบ ท าให้ทราบว่าแรงงานหญิงนอก
ระบบบางคนมีปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึน้หลายเร่ือง เช่น สามีดื่มสรุาเมาก็มกัหาเร่ืองทะเลาะกนั ไม่มีเงินใช้เพียงพอ 
มีหนีส้ิน ลกูเกเรไม่ท างานชอบเที่ยวเตร่ ภายหลงัที่ครอบครัวได้เข้ามาท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  ท าให้การด าเนินชีวิต
เปลีย่นแปลงไป เมื่อสมาชิกของครอบครัวได้มาท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยกนัท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น สามีก็ลด
ดื่มสรุา มีเงินเพียงพอเหลอืเก็บออม สมาชิกของครอบครัวมีความใกล้ชิด ตื่นเช้ามาก็ไปท างานพร้อมกนัพ่อแม่ลกูเมื่อเลิก
งานตอนเย็นก็กลบับ้านพร้อมกัน   จะเห็นได้ว่าแรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้สร้างความสมัพนัธ์
ภายในครอบครัวด้วยตระหนกัรับรู้ถึงความมัน่คงทางครอบครัว 
     ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับกลุ่ม เครือข่าย 
  การท างานที่ เท่าเทียม : ชายท าได้หญิงก็ท าได้ แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มี
ประสบการณ์รับรู้จากงานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  โดยที่การท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ สว่นใหญ่เป็นลกัษณะการท างานแบบ
ครอบครัว ร่วมกนัท า  และรับเหมาเป็นชิน้งานเมื่อแรงงานหญิงนอกระบบเข้าสูก่ระบวนการผลติได้มีการแสดงออกบทบาท
การท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย เช่นเดียวกับบทบาทของแรงงานชายในการท างานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยแรงงานหญิงนอกระบบมีการสร้างและเสนอตวัตนด้วยคณุสมบตัิเฉพาะของความเป็นผู้หญิง เช่น มี
ความละเอียดอ่อนประณีต มีความอดทน แม้ว่าแรงงานหญิงนอกระบบ แสดงบทบาทหน้าที่หลกัของผู้ หญิงในการ
รับผิดชอบงานบ้านแล้วก็ยงัมีท าหน้าที่บทบาทแสดงออกในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเป็นการท างานนอกบ้าน 
จากการสมัภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบท าให้ทราบวา่แรงงานหญิงมีบทบาทในการเป็นผู้น าเก่ียวกบัการตดัสนิใจในการ
รับเหมาชิน้งานการจัดการกบังานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  ในกรณี บางครอบครัวที่สามีเจ็บป่วยหรือไปท างานไม่ได้ แรงงาน
หญิงสามารถท างานทดแทนในบทบาทหน้าที่ของแรงงานชายได้เท่าเทียมแรงงานชาย โดยไม่มีข้อห้ามโดยเฉพาะชิน้งาน



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

426 

 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ต้องการความละเอียดประณีต ซึง่พบวา่มีแรงงานหญิงท าได้ดีกวา่แรงงานชายในลกัษณะของชิน้งานทีต้่อง
ใช้ความรับผิดชอบ ใช้ระยะเวลานานในการผลิตชิน้งาน และความละเอียดต่อการท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเห็นได้ว่า
บทบาทของแรงงานหญิงนอกระบบก็สามารถท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้เทา่เทียมบทบาทของแรงงานชาย 
       การพึ่งพาภายนอก : รัฐ ธุรกิจเอกชน นายจ้าง  กลุ่ม เครือข่าย        แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการพึ่งพาจากระบบภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นายจ้าง และกลุ่ม เครือข่าย   โดยการกระท าและสร้าง
กระบวนการเข้าการถึงความมัน่คงทางสวสัดิการความช่วยเหลอืและการเข้าถึงความมัน่คงทางสขุภาพ ด้วยแบบแผนการ
กระท าเป็นลกัษณะการไปใช้แหลง่ประโยชน์ การแสวงหาช่องทางอื่นได้แก่การสมคัรเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมโดยที่แรงงาน
หญิงนอกระบบเห็นวา่ การท างานนัน้มีความเสี่ยงต่อสขุภาพและความปลอดภยั  ในกระบวนการผลิต เช่น ทาสี บางครัง้
อาจก็สง่ผลให้แรงงานหญิงนอกระบบมีอาการแพ้ เจ็บป่วย ไอ เป็นหวดับ่อยเมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็สามารถเบิกคืน
ค่ารักษาได้ และยงัได้รับการตรวจสขุภาพประจ าปีตามสิทธิการคุ้มครองของระบบประกนัสงัคม โดยที่มีนายจ้างบางคน
สนบัสนนุให้แรงงานหญิงนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสงัคม แต่ก็ยงัไม่ได้ท าทุกคนเนื่องจากบางคนก็คิดว่ามีสิทธิตาม
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว  ส าหรับการไปใช้แหลง่ประโยชน์ของแรงงานหญิงนอกระบบ ได้แก่ กองทนุหมู่บ้าน 
กลุม่ออมทรัพย์ นายจ้าง และกลุม่แรงงาน เครือขา่ย  โดยแรงงานหญิงนอกระบบได้ไปขอความช่วยเหลือด้านเงินทนุ จาก
การสมัภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบ ท าให้ทราบวา่แรงงานหญิงนอกระบบจะน าเงินไปลงทนุประกอบกิจการสว่นตวัการ
น าไปใช้ในการเพาะปลกูด้านการเกษตรกรรม เช่น ท านา นอกจากนีแ้รงงานหญิงนอกระบบยงัได้รับความช่วยเหลือจาก
นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน เมื่อมีความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ ไม่มีอาหารส าหรับบริโภคหรือการขาดแคลนเคร่ืองใช้
อปุโภคบริโภคภายในครอบครัว ในสว่นของการเข้าถึงความมัน่คงทางสขุภาพ   แรงงานหญิงนอกระบบมีการสร้างแบบ
แผนการกระท าที่เป็นลกัษณะการแสวงหาช่องทางอื่นจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบต่างๆ รูปแบบที่รัฐจัดให้
สวสัดิการ เช่น หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) บตัรอาสาสมคัรสาธารณสขุ(อสม.)และการสร้างหลกัประกนัความ
มัน่คงโดยการท าประกนัชีวิตกบัภาคธุรกิจเอกชน ดงันัน้จะเห็นได้ว่า แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้
สร้างระบบการพึ่งพาจากภายนอกครอบครัว โดยมีแบบแผนการสร้างความมัน่คงทางสวสัดิการความช่วยเหลือและการ
เข้าถึงความมั่นคงทางสขุภาพ ด้วยแบบแผนการกระท าเป็นลกัษณะการไปใช้แหล่งประโยชน์  การแสวงหาช่องทาง
หลากหลาย 

โครงสร้าง : การสร้างมาตรการ      โครงสร้างด้านที่เป็นการสร้างมาตรการ ซึ่งพิจารณาประเด็น แบบ
แผนการเข้าถึงการใช้แหล่งทรัพยากร และแบบแผนการคุ้มครองทางสงัคมและการเสริมพลงัอ านาจ ซึ่งการวิเคราะห์
โครงสร้างจะพิจารณาจากกระบวนการในขัน้การก่อรูป   การผลิตซ า้ และการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้
    แบบแผนการเข้าถึงการใช้แหล่งทรัพยากรเป็นลกัษณะแบบแผนความสมัพันธ์ทางสงัคมที่แรงงานหญิงนอก
ระบบท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ ก าหนดเป็นเง่ือนไขมาตรการของการกระท าในการสร้างความมัน่คงทางสงัคม โดยผ่าน
ช่องทางวิธีการ ได้แก่ การมีสว่นร่วมในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ การไปใช้ประโยชน์จากแหลง่ทนุและการสนบัสนนุ
ทางสงัคม ด้วยกลไกและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของระบบสงัคม และแบบแผนการคุ้มครองทางสงัคมและการเสริม
พลงัอ านาจ  การปฏิสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของระบบสงัคม โดยที่แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการ
คุ้มครองทางสงัคมและการเสริมพลงัอ านาจผ่านด้านกฎหมาย ข้อบงัคบัท้องถ่ินและมาตรการ  ท าให้แรงงานหญิงนอก
ระบบมีการได้รับการอบรมพฒันาทกัษะ ศกัยภาพด้านการท างาน และการได้รับข้อมลูข่าวสารด้านความช่วยเหลือและ
สวสัดิการแรงงานหญิงนอกระบบมีการกระท าเพื่อเข้าถึงแบบแผนการคุ้มครองทางสงัคมและการเสริมพลงัอ านาจ  ท าให้
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เห็นผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ส่งผลต่อโครงสร้างระบบภาครัฐ ท้องถ่ิน นายจ้าง และองค์กรในชุมชนคือการ
คุ้มครองทางสงัคมและการเสริมพลงัอ านาจ กลา่วคือ แรงงานหญิงนอกระบบท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการได้รับพฒันา
ศกัยภาพของแรงงานหญิงนอกระบบ ด้านทกัษะฝีมือด้วยการสร้างระบบท างานที่มีความเท่าเทียมกันด้านรายได้ และ
พฒันาตนเองในขัน้ตอนการผลิตที่เหมาะสมกบัศกัยภาพความสามารถของตนเองในฐานะความเป็นผู้หญิง  รวมทัง้การ
ได้รับการคุ้มครองทางสงัคมด้านความปลอดภยัสขุภาพและความเสีย่งจากการท างาน 
  
5. อภปิรายผลการวิจัย 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างความมั่นคงทางสงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ชีใ้ห้เห็นว่าทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้าง(Structuration)สามารถอธิบายเพื่อให้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลกับ
สงัคมเมื่อน าแนวคิดผู้กระท าการและโครงสร้าง(Agency-Structure)มาใช้อธิบายการกระท าของแรงงานหญิงนอกระบบ
ท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึง่ให้ความส าคญักบัวิธีการท่ีแรงงานหญิงนอกระบบเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตทางสงัคมพร้อมๆกบัท่ี
ได้รับอิทธิพลและถกูก าหนดโดยการจดัระเบียบทางสงัคมที่มีอยูใ่นโครงสร้าง  ถือได้วา่ความมัน่คงทางสงัคมเป็นสว่นหนึ่ง
ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม  ซึ่ งผลการศึกษานีไ้ด้สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานหญิงนอกระบบมี
กระบวนการสร้างความมัน่คงทางสงัคมของตนเอง โดยสร้างกระบวนการเข้าถึงความจ าเป็นพืน้ฐานและ การจดัการความ
เสีย่ง  ซึง่ได้สะท้อนทัง้ในมิติระดบับคุคล และมิติระดบักลุม่ ครอบครัว เครือขา่ย และการสร้างผา่นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ซึง่เป็นผลผลติของการกระท าทางสงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบ    
 
6. สรุปผลการวิจัย 

จากข้อความรู้ที่ได้จากการสงัเคราะห์กระบวนการสร้างความมัน่คงทางสงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบท างาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างความมัน่คงทางสงัคมของแรงงานหญิงนอกระบบในมิติโครงสร้างและ
ผู้กระท าการ ภายใต้บริบทการท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ในชนบท โดยที่แรงงานหญิงนอกระบบสร้างผ่านการกระท าทาง
สงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบับคุคล  และบุคคลกบักลุม่ องค์กร สถาบนั  ผลการศึกษาครัง้นี ้สะท้อนให้
เห็นว่าตวัแรงงานหญิงในฐานะระดบัปัจเจกก็เป็นสว่นหนึ่งของระบบครอบครัว มีการกระท าเพื่อความมัน่คงทางรายได้ 
และความมัน่คงทางสขุภาพโดยมีกระบวนการเข้าถึงทรัพยากรขัน้พืน้ฐาน  มีการจดัการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลต่อความ
มัน่คงทางสงัคม โดยการพึง่พาตนเองที่มีแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบเอือ้อาทรกบัเครือขา่ยแนวราบในระบบ
เครือญาติ หรือมีการพึ่งพาจากภายนอกที่มีแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบอุปถัมภ์และแบบการตลาด กับ
เครือขา่ยแนวตัง้ในระบบโครงสร้างสงัคม    
 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การสร้างมาตรการด้านการเข้าถึงการใช้แหลง่ทรัพยากร การคุ้มครองทางสงัคมและเสริมพลงัอ านาจ และการ
ดแูลป้องกนัตนเองและสวสัดิการเพื่อลดความเสี่ยงส าหรับแรงงานหญิงนอกระบบท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  และสร้าง
ความเข้มแข็งระดบักลุม่ เครือข่าย ด้านการสร้างระบบคุ้มครองทางสขุภาพ และด้านการจัดการความเสี่ยงทางรายได้ 
ส าหรับแรงงานหญิงนอกระบบท างานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ในชมุชน 
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Khok Yai Forest: The Area of Fighting and Negotiation for Power over Community Resource Management 
 

Tatchawat Laosuwun1 Viyouth Chumruspanth2  Buapan Phompakping3 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of the qualitative research were to survey Khok Yai forest, the area of fighting and 

negotiation for power over community resource management, analyze the results of the fighting and 
negotiation. The data were collected from 2 groups of the participants. Group 1  was thirty informants 
consisting of members of community forest committee and members of community forest. Group 2 was fifteen 
informants consisting of village leaders, chief executives of sub-district administrative organization, and 
members of sub-district administrative organization, experts, government officers and officers of private 
development organization. The data were collected by semi-structure interview, deep interview and 
participatory observation and no participatory observation. The research findings showed that there were 
various types of fighting and negotiation between groups of people and organizations, for example, 
negotiation between leaders of forest preservation and villagers nearby Khok Yai Community Forest, forest 
preservation villagers,village leaders and villagers, villagers and monks ,including villagers and organizations. 
The results of the fighting and negotiation affected the structural changes of community resource 
management such as establishment of community forest preservation organization, written rules and 
regulations, acceptance of ownership of community forest management, which the structure has affected the 
management of Khok Yai Community Forest. 
KEYWORDS: Khok Yai Forest, Fighting, Negotiation, Resource Management, Community 
 
1. INTRODUCTION  

Khok Yai Forest is a public forest in Khok Yai sub-district, Waphiprathum District, Maha Sarakham 
Province, which was a dense forest, occupies many thousands rais.  People from Suwanaphum District, Roi-
Et province and Surin Province, Thailand moved and settled down in Khok Yai forest. The new settlers needed 
the fertile area for agricultural purpose. Khok Yai Forest has been still fertile, rich and intense.   
Khok Yia Forest was deforested when it was announced officially to be a public forest. People were free to 
take over on land in the forest for an agricultural purpose such as  
 
_________________________________ 
1 Ph.D. candidate in sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand. 
2Asst. Prof. in Sociology, Lecturer of Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 
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3Assoc. Prof. in Social Development, Lecturer of Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen 
University, Thailand. 
growing agricultural crops: cassava, and jute based on the policy of commercial crop promotion in 1963. In 
1965, 3,588 rais of the forest were occupied by the people nearby the forest. The villagers cut the trees and 
prepared the land for farming. After that most of the areas was bought by the rich who wanted to grow 
economic crops especially sugar cane and Eucalyptus tree. These economic crops were grown in the land 
for salt industry in Waphi Prathum District and Borabue District, Maha Sarakham Province. Both sides of the 
Siaw River were the area of salt industry. Consequently, the ecology system was destroyed because of the 
salt industry. As a result, most of people in this area protested against the salt industry in 1989-1990. 
Therefore, the government had an official announcement of the salt industry prohibition in this area. People 
who concerned with discussed on the problem, and in 2000, Mr. Boonreuang Yangkhrua, a village headman 
and a protest leader, was arrested. The problems made people around the area realize the necessity for 
forest preservation. It is obvious that Khok Yai community forest is very necessary for people around the 
forest.   

In 1992, fourteen village leaders from five sub-districts in Waphiprathum District, Maha Sarakham 
Province worked together to make the regulations on community forest. Community forest committee was 
appointed, and members of the committee and villagers had visited good models of community forest 
management. They applied their experience to manage Khok Yai Community Forest efficiently and 
systematically.  In 1993, the community forest committee and the regulations had been improved and the 
regulations were announced officially in 1994. In 1997, the network of the community forest preservation 
expanded to 20 villages in 5 sub-districts nearby the forest consisting of  3 villages of Daeng Yai Sub-district, 
5 villages of Nong Saeng sub-district, 8 villages of Khaen sub-district, 2 villages of Khok Srithonglang sub-
district, and 23 villages of Banwai sub-district.[1] 

It is concluded that the problems of Khok Yai Community Forest has happened for years. People 
around the forest fought and negotiated on the community forest management for years. Some people wanted 
to use the land of the forest for an agricultural purpose while others wanted to preserve this area. Therefore, 
the study aims at surveying and analyzing the strategies of fighting and negotiation of people around the 
forest for Khok Yai Community Forest management based on Structuration Theory  of  Anthony  Giddens 
which emphases on the ability of human in structural changes, and he states that the structure affects human 
life, and  human relates closely to structure.  
 
2. MATERIALS AND METHODS  

The quantitative research was conducted in Khok Yai Community Forest which occupies 20 villages 
and 5 sub-districts in Waphiprathum District, Maha Sarakham Province. The informants consisted of 2 groups: 
Group 1 was thirty key informants consisting of members of community forest committee and members of 
community forest. Group 2 was fifteen well-informed persons consisting of village leaders, chief executives of 
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sub-district administrative organization, and members of sub-district administrative organization, experts, 
government officers and officers of private development organization. The data were collected by semi-
structure interview, deep interview and participatory observation and no participatory observation.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  

The research results are summarized as follows: 
1. The results 

1.1 Fighting and negotiation of power in Khok Yai Community Forest  
The finding showed that Khok Yai Community Forest is a natural forest containing many natural 

resources such as food and herbs, and people nearby the forest can earn their living by selling fords and 
herbs. The villagers have used the forest for many different purposes. Consequently, they have deforested in 
the community forest since 1961.  Three groups of people had conflict on the community forest. They were 
villagers nearby the forest and leaders of forest preservation, villagers (forest preservers), village headmen 
and villagers,  villagers (forest preservers) and members of external organizations.  

 
1.1.1 People nearby the forest and leaders of forest preservation 
The study indicated that there was the fighting and negotiation for power in Khok Yai forest 

leaded by Mr. Boonreaung Yangkhreu ,a village headman and  a leader of Khok Yai Forest preservation. He 
protested two villagers who occupied some areas of the forest and they wanted the lands more. As a result, 
Mr. Boonreuang informed the police about their illegal behavior. The case of Khok Yai Forest between Mr. 
Boonreuang and two villagers took 3 years. Regarding the final decision of court, Mr. Boonreuang was 
correct. As a result, most of people in the area trusted and believed in him. After that Khok Yai Community 
Forest network was established by Mr. Boonreuang and villagers from 15 villages and 5 sub-districts. In 1993, 
there were more 20 villages and 5 sub-districts of the community forest network. The administrative structure 
of community forest network has consisted of 2 levels: village and network. The members of village committee 
consisted of 10 representatives of each village, village headman, assistant village headman. The members of 
the network committee consisted of 3 representatives of each village. 
 

1.1.2 Villagers (forest preservers), village leaders and people nearby the forest 
The forest committee was established and there were many events of the fighting and 

negotiation among villagers (forest preservers), village leaders and people nearby the forest, for example: 
negotiation on  the election of community committee, making regulations, including agreement between 
villagers and members of network.  

Nowadays there is the fighting and negotiation for Khok Yai community forest management 
especially land management accordance with the policy of property transformation. Most of the committee 
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members disagreed about land division. Members of the administrative structure took an important role in the 
fighting and negotiation on land management based on the written regulations of network. 

1.1.3 Villagers and monks 
The events indicated that there was a protest between two monks and villagers about the 

community forest preservation in 2000. Two monks wanted to build the temple and professional training place 
in the community forest, but the villagers who wanted to preserve the forest protested against the monks. Mr. 
Boonreuang, a village headman took an important role in negotiating with th monks and finally, the monks 
moved out of the forest.   

1.1.4 Villagers (forest preservers) and external organizations 
Khok Yai Community Forest network was established in 2000, and the villagers realized and 

had the concept of forest preservation, and they wanted to upgrade life quality of the members. Therefore,  
the committee proposed  a project for financial support from external organizations of both government and 
private sectors. In 1996-1998, the forest network got 5,463,612 baht from Ministry of Science and Technology. 
In 1999-2000, the network got  3,112,000 baht from the Fund for Society,. In 2001, the sub-district 
administrative organization and local organization got 300,000 baht from the Thailand Research Fund for 
research on ‛A Model of Khok Yai Community Forest Development‛. In 2002, the network got  1,300,000 baht 
from the Fund for society and 5 Sub-district administrative organizations for the  establishment of  Maha 
Sarakham Community Forest Center. In 2006, Mr. Suchart Srisang, a politician and a coordinator, asked for 
fund (1,200,000 baht) from Department of Local  Administration for establishment of Khok Yai Forest learning 
center. The community forest has been developed on the area of 4266 rais, and the community forest 
becomes an intense and thick forest containing various species of plants, animals and herbs. Khok Yai 
community forest is an important learning center of community forest management for both people in 
community and from other regions. 

 
2. Results of the fighting and negotiation for power in the area of Khok Yai Community Forest 

 
2.1 The formal forest preservation organization was established after the fighting and 

negotiation between leaders o f forest preservation and villagers around the forest. The administrative 
structure of village and network called ‚Khok Yai Community Forest network‛ was changed and developed 
after the fighting and negotiation for the community forest management. The members were from 19 villages, 
5 sub-districts, including networks. The administrative structure was composed of 2 levels: committee of 
community and committee of network. The members of 2 committees were selected and appointed with clear 
and specific responsibility. The meeting was an important strategy for brain storming and discussion with all 
members. 
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2.2   The written regulations were made on forest management and preservation. In the past the 
forest management was based on the traditions of community. Therefore, the regulations on forest 
preservation was written after the establishment of the community forest preservation center. The regulations 
are used to control the villagers around to use the forest appropriately.  

2.3 The ownership of internal and external resource management was accepted. Mr. 
Boonreuang Yangkhreu was a leader of the establishment of forest preservation center. He got a financial 
support from many financial institutions, and in 1996 he got a reward of excellent forest preservation from Her 
Majesty Queen Sirikit and in 1999, he got a reward of Green Global Project from Petroleum of Thailand. The 
community forest preservation center has been accepted widely and officially for the ownership of the 
resource management in community by both government and private sectors  

 
3. Discussion 
The research finding indicates that villagers have the ability in fighting and negotiating on Khok Yai 

community forest management including the administrative structure. Giddens [2] states that people in 
community have power and ability in fighting, and negotiation for goal. In case of Khok Yai Community Forest, 
the villagers fought and negotiated with people who concerned with for Khok Yai community forest 
preservation and management. The preservation and management is based on the traditions and regulations 
made by people in community.[3]   One of the findings indicates that the change of the administrative 
structure affects both action and behavior of people in community. Giddens claims that human makes a 
structure and the structure affects behavior of human.[4] [5] 
 
4. CONCLUSIONS  
 In the past Khok Yai forest was a fertile area with  variety of trees. Khok Yai community is currently a 
home of people from other regions in the northeast of Thailand. People in the village manage the community 
forest appropriately and efficiently. They work with both government and private sectors for forest 
preservation. People and capitalists had occupied most areas of Khok Yai Forest after the forest was 
announced officially to be the public forest. Some people grow some kinds of plants especially for salt 
industry.  Consequently, the people and capitalists deforested dramatically in Khok Yai forest for their 
agricultural area. However, some people realized that the forest should be preserved for people in 
community. As a result, Mr. Boonreuang Yangkhrua fought and negotiated  with other groups of people 
around the forest for Khok Yai community forest preservation such as village leaders and villagers, villagers 
(forest preservers) and monks, villagers (forest preservers) and external organizations,. The fighting and 
negotiation affected the administrative structure of resource management in community such as 
establishment of community forest organization, written regulations on forest preservation, and acceptance of 
ownership of community resource management. 
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Street Furniture for Supporting Traffic Safety on University Campuses 
A Case Study of Naresuan University 
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ABSTRACT  

 
Universities are unique places where people from different backgrounds, incomes, and attitudes 

meet for study, work, and relaxing. Unfortunately, most of the universities in Thailand were sesigned for motor-
based rather than pedestrian environments. Naresuan is one of these which traffic safety becomes a 
significant issue. To understand the influence of street furniture on traffic safety is an aim of the research.  
This study reveals that proper design of street furniture with good maintenance can support traffic safety in 
the campus. Moreover, there are three issues making difficulty in managing the campus traffic, namely, 
inefficient management, particularly during the special event held in the campus ; a lack in collaboration 
among relevant organisations ; and less concern on traffic regulations.  

Evidence from this study suggests that there are three aspects which can be instrumental in 
improving street furniture for supporting campus traffic safety. The first is to apply design standard of street 
furniture for friendly pedestrian campus. The second is planagement or to push plans in practice. The last is 
to train and to raise residents to concern more on traffic safety.  
KEYWORDS: Street Furniture, Traffic Safety, University Campus, Naresuan University 
 
1. INTRODUCTION 

Universities are unique places where people from different backgrounds, incomes, and attitudes 
meet for study, work, and relaxing (Balsas, 2003). The nature of a university campus is a mix of educational, 
recreational, commercial, and residential land uses (Toor and Havlick, 2004). A campus can be defined as a 
student living district engaged in a phenomenon of ‚studentfication‛, in which students are the main residents. 
Unfortunately, most of the universities in Thailand were planned as motor-based rather than pedestrian 
campuses. Undoubtedly, the traffic safety becomes a significant issue in and around campuses; however, not 
a lot of attention has been paid to this issue. This study focuses on exploring impacts of designing street 
furniture in supporting traffic safety within university campuses. Any kinds of street elements or equipment 
which are removable are defined as street furniture in this study.  

Naresuan University was selected as a case study, as it is one of the most extreme motor-dependent 
campuses, in order to achieve a comprehensive understanding. Naresuan University was established and 
relocated from the city campus in 1990. It was named as Srinakharinwiroj University in the North region of 
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Thailand. The current campus is located 10 km. away from the city centre of Phitsanulok, and its total area 
covers about 1,280 rai. Approximately, 6,000 students and about 1,500 staff live on campus, while many 
others live in the vicinity immediately around the campus. Although there are free electric minibuses operating 
around the campus, motorbikes remain the most common vehicles used by students to get to and around the 
university. About 78% of vehicles used in the campus are motorbikes, 19% are cars, and about 3% are 
bicycles, on average (Building and Grounds Division Office, December 2010).  

The aim of this research is to understand the influence of street furniture on traffic safety in and 
around the Naresuan campus. The intention of the study is to generate input from the students on how they 
view the function of street furniture and traffic safety. Concerning the current status of these issues, making a 
difference in the campus yields regarding a safer and friendlier environment for the future are foremost in this 
study.  
 
 
2. MATERIALS AND METHODS  

Due to the nature of the study, research was mainly based on qualitative methods; therefore, to 
increase reliability and validity of this research data were collected from three different sources. Firstly, 
existing literature and relevant documents were reviewed to capture general viewpoints on designing street 
furniture for traffic safety. Secondly, interviews were conducted through semi-structured questionnaires to get 
adequate and relevant opinions on this issue on the Naresuan campus. The pilot questionnaires were tested 
before being given and then revised regarding consultant’s suggestions. There are three groups of 
respondents; about 60 respondents were interviewed due to a limited time frame for research. The first group 
are main users of the campus who are students, university employees, residents living in surrounding areas, 
and other visitors. The second group are victims who had experienced or were involved in road accidents in 
and around the campus. The last group are people involved with street furniture design, traffic planning, and 
traffic management from relevant organisations. Thirdly, observations were carried out on people utilising the 
street furniture in order to confirm or deny results that were gained from the questionnaires in different 
locations at different times on different days (during day and night, weekday and weekend, during dry season 
and rainy seasons, during term-time and term-break, during rush hours, and during special events). Note 
taking and photo taking are tools for observation. Finally, findings from these three different approaches were 
analysed.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

This study maintains that street furniture has an influence in supporting traffic safety within the 
campus; evidence from fieldwork showed that more than half of all accidents occurred due to poor conditions 
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of road elements. This study reveals that proper design of street furniture and regular maintenance are 
necessary for supporting traffic safety on the campus, as described next. 

Improper standard design of street furniture creates difficulties for either riders or pedestrians in 
following the traffic regulations. Data from observations and interviews show that lots of street furniture were 
located at inappropriate places, with improper dimensions, and many of them were designed with less 
concern for pedestrian usage. From observations, cover-ways along the footpath and ample covered bus 
shelters were rarely used, as many respondents complained that they are unable to get protection from bad 
weather, especially sunshine and rain. Poor street lighting is another example of design with little or no regard 
for human factors. Interestingly, this study reveals that all traffic poles, as well as traffic signs were designed 
by following the highway standards without regard for pedestrians’ purposes which are different in regard to 
vehicle speed, distance of vision, and differences in weather environments. These not only make difficulties in 
driving visibility, but also in walking. Horizontally, there is not enough room for pedestrians to walk due to 
inappropriate installation of street furniture, such as benches, telephone boxes, advertising billboards, litter 
bins, and different kinds of poles, such as traffic signs, directional signs, street lights, and bus stop signs, etc. 
Vertically, there is not enough space to walk through due to obstructions of  overhead panels. More 
specifically, improper placement of cut outs or freestanding students’ advertising boards create problematic 
obstruction sightlines. This can clearly be seen in and around the university. Especially during the first term of 
the academic calendar, the footways around the campus are busy with freshmen walking along and cluttered 
with colourful freestanding students’ activity boards. Data from observations and interviews showed that most 
of them were dominantly placed at the corners or at traffic junctions in order to get eye-catching looks from 
passers-by.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In order to improve street furniture to support and enhance campus traffic safety, proper design of 
street furniture should be done with regard to pedestrian considerations and the campus contexts. 
Provisions of footway zoning are among the top recommendations. According to standards noted by the 
Bradford City Centre, it consists of four zones, namely, curb zone (0.45 m. from road), street furniture zone 
(0.50-2.0 m) depending on furniture width, unobstructed zone (footway 1.2-2.0 m) to allow for easy movement, 
and frontage zone adjacent to buildings and should be kept clear of obstructions. All traffic and directional 
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signs should be placed at proper distance with enough reaction time. The height of traffic signs and other 
overhead projections should be replaced and set at least 2.5 m. of clearance above the ground to increase 
visibility. Shorter light poles should be considered to illuminate the walkways. Pedestrian information boards 
should be placed at the bus stands or transit points, but should not intrude into pathways. Appropriate 
permanent locations should be determined for installing students’ billboards to avoid a vision blocks. To 
encourage people to use street furniture, they should be designed to protect in bad weather related to human 
factors. It is important to realise that different locations require different design for street furniture. Special 
designs should be considered more especially, in busy crossing places and in areas frequently used by 
pedestrians. 

Poor conditions of street furniture due to a lack of regular maintenance discourages drivers and 
riders to follow the traffic rules. Data from fieldwork show that there is a lack of regular maintenance in road 
surfaces, footpaths and street lighting, pale traffic signs and road marking.  Many victims mentioned that they 
fallen off their motorbikes because of uneven surface and pot-holes on roads. Moreover, cracks in pavements 
caused by exposure of roots create uncomfortable walking and trip hazards.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data from observations and interviews show that many traffic signs become unrecognizable due to 
pale unreadable letters and insufficient street lights. Additionally, lots of existing light bulbs are blurred and 
some of them are filled with insects, resulting in lack of uniformity of road lighting. The problem is that there 
are few organisations responsible for maintenance tasks. The Building and Grounds Division Office of 
Naresuan University is mainly involved with design and construction, rather than maintenance. Therefore, a 
maintenance programme should be launched by the University to work along with responsible parties to 
ensure that all streets and their elements remain in good condition, and suitable for use either day or night. 
This study confirms that street lighting not only increases vision of passers-by, but it can also creates a sense 
of security for pedestrians. The number of streetlights should be provided to insure access around the 
campus and they should be placed more at all transition areas, crossing places, between parking spaces 
and public buildings, especially, in frequently used areas by pedestrians. Pavement lights and flashing signs 
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at crosswalks should be also taken into account. Moreover, some trees and shrubs of shallow-rooted species 
should not be planted near footways. 
 

Having described how improvements in street furniture with regular maintenance are necessary for 
supporting traffic and pedestrian safety, there are other three issues causing difficulty in dealing with road 
accidents in Naresuan campus as described, respectively. 
 

Inefficient management of campus traffic during special events is another reason. According to the 
Annual Record in 2009 and 2010, the Naresuan University Emergency Centre reveals that the highest number 
of road accidents occurred during special events, namely, in August: National Science Week and Agricultural 
Fair; in February: Graduation Ceremony; and in November: Loy Krathong and funfair festival. This is because 
there was an increase in the number of outsiders who are unfamiliar with the campus. Evidence from 
observations and interviews revealed that there has been a lack of efficient traffic management and existing 
directional signs failed to orientate campus newcomers. Clear massage of directional signs at the right 
position is a suggestion, as Kelly Kolar states, that these are important elements for supporting ongoing 
communication needs for the event-filled university setting; especially, to direct prospective students and 
visitors to multiple destinations for the first time they visit the campus (2005). To promote pedestrian and 
traffic free zones may be another efficient solution which can be implemented during special events or can 
even be planned for the longer-term. There are several benefits of creating the traffic-free zones, namely: to 
decrease the number of motor vehicles saving lives and judicial time related to accidents; saving traffic 
officials’ work, and saving energy; to create a green atmosphere by reducing noise and air pollution from 
traffic; to enhance a sense of community and community relations; and to provide a safe and friendly 
environment for all users (Brambilla, et al. 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 

There have been few coherent implementations between relevant organisations. Campus traffic 
planning, street furniture designs and physical improvements are carried out by the Building and Grounds 
Division Office. Traffic management and enforcement of traffic rules belong to surveillance jobs, while traffic 
campaigns and other training in relation to traffic safety are the responsibility of the Division of Student Affairs. 
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These segregated tasks make difficulties in dealing with campus traffic safety. This study suggests that a 
formulation of task a force should be designated to ensure that there is a designated organisation is in charge 
with implementing plans, action, and campaigns for supporting traffic safety on the campus in a long run. 
Importantly, and moreover, it was acknowledged that no one at the University is an expert on both street 
furniture design and on traffic safety. Therefore, the working team should consist of architects, landscape 
architects, urban designers, traffic planners, traffic engineers, and other relevant bodies to increase the 
quality of design and planning, as well as to manage the issue in more comprehensive ways. ‚Planagement‛ 
is my suggestion which aims to put plan into action. This word is a hybrid between planning and management 
which was first published by Robert M. Randolph in 1975. However, all efforts should be done in conjunction 
with the campus master plan, as well as planning for pedestrian and bicycle paths should be considered for 
the longer term.   
 

Less knowledge and concern of traffic rules is another problem. Several road accidents occurred 
because riders did not respect the traffic regulations as noted by Naresuan emergency lines and by many 
victims. Exploitation of walkways occupied by motorbikes as parking spaces is evidence to maintain that 
awareness of traffic safety is a significant issue which should be raised.  
 
 
 
 
 
 
 
 

It is important to realise that the majority of a university’s population is students who come and go 
from year to year; interestingly, a large number of respondents reported that they had ridden motorbikes in 
the campus for their first time. Therefore, to launch an extensive programme for campus traffic safety, 
education is imperative. This programme should be held regularly and undertaken at the beginning of each 
semester for all newcomers. Surprisingly, more than half of respondents noted that they do not know what 
street furniture is. Therefore, educating people on this subject could be a part of this programme. The 
education programme can be carried out in several formats, as implemented by the Bloomington Campus 
Traffic Safety Task Force (2009). For example, the messages should be visual, clear, and straightforward that 
could be incorporated in freshman orientation, on open house days, or be displayed in public places around 
the campus. The brochure regarding safety information on ‚Getting around Campus‛ could be disseminated 
at the public places or during information fairs. Importantly, education campaigns for pedestrians and drivers 
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are important and may be accredited with general education curriculum. Particularly, students’ participation 
as the main users and beneficiaries is another powerful strategy which should be employed from the 
beginning and encouraged throughout the whole process. 
 
4. CONCLUSIONS 

This study reveals that appropriate design of street furniture can support traffic safety in two ways. 
Directly, clear and easy to understand messages of traffic rules and directional signs can facilitate drivers and 
riders in proper driving behaviour.  Indirectly, proper designs of street furniture can facilitate safety for 
pedestrians and also protect them from road accidents. Findings from this study suggest that there are three 
aspects which can be instrumental in improving street furniture for supporting traffic safety. The first is to 
apply design standards of street furniture for friendly pedestrian campus. The second is ‚planagement‛, or 
putting plans into action. Implementation of the plan is not an end or total solution, but regular maintenance is 
also an imperative process. Making ‚planagement‛ happens can be accomplished in two ways; firstly, by 
enhancing collaboration among relevant organisations; secondly, by forming an ad hoc task groups for 
special organisation. The third is to educate residents, increase their awareness, and get them involved in 
traffic safety as well as in proper usage of street elements.   
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
People’s Political Movement in Nawa Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom Province 

 
พฑุฒจกัร  สทิธิ1 

Putthachak Sitthi2 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวดั
นครพนม มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขหรือปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน 2) เพื่อศกึษาพฒันาการของการเคลือ่นไหวทางการเมือง รูปแบบการเคลือ่นไหวทางการเมือง และ แนวทางการ
เคลือ่นไหวทางการเมืองของขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชน รวมทัง้การตอบโต้จากกลุม่เป้าหมายและสิง่แวดล้อมตา่ง 
ๆ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา อปุสรรคของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชน วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคณุภาพ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย การสมัภาษณ์เชิงลกึ  การสงัเกตการณ์  การจดัเวที
ถอดบทเรียน และเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้  

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัที่น าไปสูก่ารเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาหว้า เกิดจากมิติด้านวฒันธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง มิติด้านภาวะผู้น า  ความมีคณุธรรม 
จริยธรรมของผู้น า มิติด้านนโยบาย ความไมโ่ปร่งใสเชิงบริหาร การครอบง าทางความคิด และการเลอืกปฏิบตัิ 
รูปแบบลกัษณะของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า มีพฒันาการในรูปแบบ
ระบบโครงสร้างหน้าที่ที่เป็นไปแบบหลวม ๆ มีทัง้การนดัหมายและไม่มีการนดัหมาย รวมตวักันแบบคล้อยตามกัน มี
รูปแบบการเคลือ่นไหวโดยมีผู้สนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั เคลือ่นไหวแบบกลุม่เฉพาะกิจ รูปแบบการร้องเรียนด้วยการเน้นสนัติ
วิธี สมานฉนัท์ ประนีประนอม 

ปัญหาอุปสรรคของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า พบว่า 1) 
ขบวนการยงัขาดผู้น าหรือแกนน า ตลอดจนสมาชิกที่มีความเข้มแข็งและมีความหลากหลาย 2) จิตส านึกที่น ามาสูก่ารก่อ
เกิดขบวนการ การมีสว่นร่วมในเป้าหมาย และกระบวนการด าเนินการยงัไม่ได้รับการสง่เสริมเท่าที่ควร 3) การขาดการ
จดัการองค์ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 4) การจดัองค์กรและการบริหารยงัไม่เป็นรูปธรรม 5) ความไม่ต่อเนื่องของ
ขบวนการเคลือ่นไหว 6) การรวบอ านาจในการเสนอขา่วสารทางการเมืองเพียงฝ่ายเดียวของภาครัฐ 
ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะกระตุ้นให้ประชาคมในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทัง้ผู้น าประเทศ ได้มองเห็นความส าคญัของการพฒันาระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะภาคพลเมืองให้เข้ามามีสว่น
ร่วมทางการเมืองด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความเห็นที่เอือ้ตอ่กนัอยา่งมีเหตมุีผล เน้นความสามคัคี สมานฉนัท์ ศานติภาพ 
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ค าส าคัญ   การเมือง, ขบวนการเคลือ่นไหว, วฒันธรรมทางการเมือง, ประชาสงัคม 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
1Ph.D., อาจารย์ประจ าหลกัสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลยักฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2Ph.D., Lecturer of Political Science Program, College of Law and Government, Rajabhat Maha Sarakham 
University 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study of civil political mobilization in Nawa Municipility, Nawa district, Nakhon 
Phanom are 1) to study conditions or factors of the civil political mobilization initiation; 2) to analyze 
development, forms, and directions of the movement. The study also includes reactions of the oppositions 
and other conditions; 3) to analyze problems and obstacles of civil political movement. Qualitative method 
including in-depth interview, observation, lesson analysis forum, and knowledge-exchange forum were used 
to collect data. 

The results revealed that the factors of the civil political mobilization initiation in Nawa Municipility 
were based on political culture and socialization of political ideology, leadership, leaders’ ethics, state policy 
and state discrimination. 

The civil political movement in Nawa Municipility has evolved under loose functional structure-with 
and without supple appointments. The movement patterns comprised the supporters-, focus group-, and 
conformity-based movements. 

Problems of civil political movement in Nawa Municipility were 1) the lack of determined and diverse 
leaders; 2) the lack of support and encouragement of the movement awareness; 3) the lack of knowledge 
management on law; 4) organizational management was not concrete; 5) inconsistent resources gathering, 
unconvincing mobilization; and 6) media was controlled by the government. 

In conclusion, the result of this study should encourage Nawa district civil society, community 
leaders, administrators, local administration organizations, and leaders to be aware of the significance of 
democratic system development, especially by allowing the citizens to participate with understanding and 
rationales under the democratic goal of unity, conformity, and peace. 
KEYWORDS:  Politics, Mobilization, Movement, Political Culture, Civil Society 
 
1. บทน า 

นบัจากทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองแบบใหม ่(New Political Movements) และ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ (New Social Movements) เป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของโลก และ
ขบวนการเคลื่อนไหวทัง้สองไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้ชัดเจนนัก มักจะหลอมรวมกันโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้มี
จดุมุง่หมายที่จะยดึอ านาจทางการเมืองของรัฐ เพียงหวงัที่จะกดดนัรัฐ เพื่อสร้างทางเลอืกของการพฒันาให้พ้นไปจากการ
พฒันากระแสหลกัที่ครอบง า และมุง่เป็นอิสระจากนโยบายของรัฐบาลและรัฐราชการ เพื่อปกครองตนเองในระดบัท้องถ่ิน 
และเพื่อก าหนดวิถีชีวิตของตนเองในระดบัชมุชนและครอบครัว ไชยรัตน์ (2542) ได้ให้ความหมาย ‚ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมแนวใหม‛่ ไว้ดงันี ้ประการท่ีหนึง่ ขบวนการเคลือ่นไหวไมไ่ด้อยูบ่นฐานของชนชัน้เพียงอย่างเดียว  ประการที่สอง 
ประเด็นการเรียกร้องไมใ่ช่เร่ืองเดิม ๆ ที่เป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ แตเ่ป็นเร่ืองของคนจ านวนมากจากหลาย
กลุม่หลายชนชัน้ ประการท่ีสาม ผู้ เรียกร้องมีสว่นร่วมในการเคลือ่นไหวด้วยตนเอง ไมใ่ช่การเรียกร้องผา่นกลไกของรัฐ หรือ
กลไกทางการเมือง เนื่องจากการไม่เช่ือมั่น ไม่ศรัทธาความเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง และความจริ งใจของรัฐ  
ประการท่ีสี ่เป้าหมายของการเรียกร้องต้องการสร้าง ‚กติกาหรือกฎเกณฑ์ชดุใหมใ่นการด ารงชีวิต‛ ไมใ่ช่การช่วงชิงอ านาจ
ของรัฐ ดงัเช่นขบวนการเคลือ่นไหวที่เป็นมาในอดีต 
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่นี ้เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนทัว่ไป ซึ่งไม่ได้ เคลื่อนไหวในฐานะ
ตวัแทนของคนชัน้ใดชัน้หนึง่ และไมไ่ด้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ แตเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั ที่
เป็นปัญหาร่วมกัน เช่นปัญหาการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาสิทธิชุมชน ฯลฯ อีกทัง้การ
เคลือ่นไหวก็มุง่ไปท่ีสาธารณชนมากกวา่พรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรคการเมือง หรือผู้แทนราษฎรท่ีเขาเลอืกเข้าไปจดัตัง้
รัฐบาล โดยการสร้างมติสาธารณะให้ได้ก่อน จึงจะเคลื่อนไหวไปที่อ านาจรัฐ หรือเมื่อเคลื่อนไหวไปที่อ านาจรัฐแล้วแต่ไม่
ประสบผลส าเร็จ แทนที่ขบวนการเคลื่อนไหวจะยตุิ กลบัจะน าประเด็นการเคลื่อนไหวไปสูส่าธารณะทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับสากล แล้วจึงกลบัมาที่รัฐเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐและแก้ไขกฎหมายของประเทศ และที่ชัดเจนคือ 
เป้าหมายของขบวนการ ไมใ่ช่เพื่อเข้าไปช่วงชิงอ านาจรัฐหรือการเป็นรัฐบาลเสียเอง เหมือนการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ฝ่ายซ้ายในอดีต ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่นี ้ได้น าไปสู่ขบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือขบวนการ
ประชาธิปไตยแบบเปิดกว้าง ที่มุ่งเปิดพืน้ที่สาธารณะหรือเรียกว่า ‚การเมืองสาธารณะ‛ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
สากลเพื่อให้เกิดการถกเถียงนัน้กลายเป็นมติสาธารณะหรือมติมหาชน ที่นกัการเมืองในระบบเก่าหรือนกัการเมืองแบบ
ตวัแทนต้องน านโยบายและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกบัมติสาธารณะที่เกิดจากการเคลือ่นไหวทางการเมืองแบบใหม ่ 
วิเชียร (2548) ได้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อดุรธานี  พบว่า ปัจจยัที่น าไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน กรณีกลุม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี  เกิดจากปัจจัยด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง  ได้แก่  ปัญหาที่เกิดจากโครงการของรัฐ  ซึ่งมีที่มาจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกน าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนประเด็นการ
พฒันาการของความร่วมมือกบัขบวนการเครือข่ายพนัธมิตรของกลุม่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจงัหวดัอดุรธานีและการปรับตวั
กับสิ่งแวดล้อมเกิดขึน้จากปัจจัยส่งเสริมและเอือ้อ านวย 2 ปัจจัย คือปัจจัยภายใน ได้แก่ วฒันธรรมชุมชน การระดม
ทรัพยากร ปัจจยัภายนอก ได้แก่ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง โครงสร้างโอกาสทางสงัคม  และฝ่ายตอ่ต้าน 

หวัใจส าคญัของการต่อสู้พืน้ที่การเมืองสาธารณะ ก็คือการต่อสู้ทาง ‚วาทกรรมการเมือง‛ และ ‚วาทกรรมทาง
สงัคม‛ ผา่นสือ่มวลชนไปยงัสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อชิงพืน้ท่ีสาธารณะ ท่ีเรียกว่า ‚การเมืองของพืน้ที่‛ (The Politics of 
Space) เพื่อชิงพืน้ท่ีของการเมือง (The Space of Politics) ให้กบัประชาชนระดบัรากหญ้าและชนชัน้กลางหวัก้าวหน้าที่
เคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่อันจะน าไปสู่การเมืองแบบใหม่ ในที่สุดระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้ แทนที่เปิดพืน้ที่
ถกเถียงกันเฉพาะในอาคารรัฐสภา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็น ‚ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม‛ หรือ 
‚ประชาธิปไตยทางตรง‛ มากขึน้ และเปลี่ยนสภาพการเมืองที่เป็นการเมืองของนกัการเมืองมาเป็นการเมืองของพลเมือง
หรือการเมืองภาคประชาชน ท่ีสามารถตอ่สู้กบัโลกาภิวตัน์หรือออกไปจากกระแสโลกาภิวตัน์ได้ 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศกัราช 2550 ก าหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองไว้ชัดเจน 3 
เป้าหมายด้วยกนั เป้าหมายประการที่หนึ่งคือการเพิ่มสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป้าหมาย
ประการที่สอง คือการท าให้การเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม เป้าหมายประการที่สามคือ การท าให้การเมืองมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ได้ก่อให้เกิดกระแสสงัคมใหม่ คือเจตนารมณ์ทางการเมืองภาคประชาชน ผลกัดนัให้เป็น
รัฐธรรมนูญ ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ เปิดโอกาสให้ชุมนุมเคลื่อนไหวคดั ค้าน ตาม
เจตจ านงของรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั หมวดที่ 7 มาตรา 163-165 จึงกลา่วได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชนนัน้มีความชอบธรรมตามหลกักฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนใน
เมืองไทยนัน้ ได้แผ่กระจายไปอยู่ทกุพืน้ที่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดบัชาติ หรือระดบัท้องถ่ิน การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองนัน้ก็มีความเข้มข้นและจริงจงั เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางการเมือง (Political reaction) ย้อนกลบัไปที่รัฐบาล
ผู้ท าหน้าที่บริหารประเทศได้ทบทวนนโยบายพฒันาประเทศใหม่อีกครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน
อยา่งแท้จริง  

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้านัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทาง
วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี จารีตนิยมของฮีตสบิสองคองสบิสี ่ซึง่เป็นคติความเช่ือที่สบืเนื่องในเชิงประเพณีปฎิบตัิและ
เชิงการเมืองการปกครอง เป็นหลกัที่ประชาชนและผู้น าจะต้องประพฤติปฏิบตัิตามร่วมกนั ด้วยความเคารพและเช่ือมัน่ใน
หลกัการของฮีตสิบสองคองสิบสี่ และหลกัการนีก็้ได้หลอ่หลอมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วมในทางการเมือง
การปกครองและกลมกลนืกบัวิถีชีวิตชาวนาหว้าโดยไมรู้่ตวั และกฎหมายรัฐธรรมนญูเองก็ได้เปิดโอกาสให้เข้าไปมสีว่นร่วม
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ในการพฒันาสงัคมและชมุชนตนเอง ชาวนาหว้าจึงได้ใช้โอกาสนีพ้ฒันาวิธีการ กระบวนการการเข้าไปมีสว่นร่วมทางการ
เมืองในบางโอกาส เช่น การฟังการอภิปรายหาเสียงของผู้สมคัรรับเลือกตัง้ การเลือกตัง้ การแสดงออกถึงการเห็นด้วย
หรือไมเ่ห็นด้วยกบัผู้สมคัร หรือแม้แตก่ารค้นคิดหาบคุคลที่เหมาะสมที่จะเข้าไปเป็นตวัแทนของตน ก็ยึดหลกัของคองสิบสี ่
โดยเน้นตวับคุคลที่มีศีลธรรม จริยธรรมเป็นอนัดบัต้นๆ ความรู้ความสามารถและเร่ืองอื่นๆ เป็นอนัดบัรองลงไป ลกัษณะ
วิธีการเหลา่นีไ้ด้ขยายวงกว้างออกไป จนเป็นวิถีธรรมประชาธิปไตยของชาวนาหว้าโดยปริยาย กลุม่ขบวนการตา่งๆ ในเขต
เทศบาลต าบลนาหว้า ไม่ว่าจะเป็นกลุม่แม่บ้าน กลุม่พ่อค้า กลุม่เกษตรกร กลุ่มจกัสานปัน้แต่ง กลุม่ดนตรีพืน้บ้าน หรือ
แม้แต่กลุ่มวยัรุ่น ก็ล้วนใส่ใจในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการพฒันาประชาธิปไตยด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ งานวิจัยนีจ้ึง
ประสงค์ที่จะเจาะประเด็นของกระบวนการขัน้ตอนการท างานของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาหว้าให้ครอบคลมุและทัว่ถึงทกุกลุม่ชน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาเง่ือนไขหรือปัจจยัที่น าไปสูก่ารเกิดขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

2. เพื่อศกึษาพฒันาการของการเคลื่อนไหวทางการเมือง รูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมือง และแนวทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม รวมทัง้การตอบโต้จากกลุม่เป้าหมายและสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ 

3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอปุสรรคของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา
หว้า อ าเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสมัภาษณ์
และการสงัเกตการณ์ในการจดัเวทีถอดบทเรียนและเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 1 ครัง้ มีการสมัภาษณ์เชิงลกึ 2 ครัง้ๆ ละ 5 คน 
วิธีด าเนินการวิจยั เร่ิมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การเก็บข้อมลูภาคสนามในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบล
นาหว้า ซึง่ประกอบด้วยต าบลนาหว้า หมูท่ี่ 1,2,3,4,5 และต าบลนางวั หมูท่ี่ 1, 2, 8 รวมทัง้สิน้ 8 หมู ่
 
4. ผลการวิจัย 

ปัจจยัที่น ามาสูก่ารมีขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า พบวา่มปัีจจยั
ที่น ามาสูก่ารเกิดขึน้ของการเคลื่อนไหวในมิติดงันี ้1) มิติด้านวฒันธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ชมุชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า ยงัมีแนวคิด ทศันคติ ทา่ที ความเช่ือ ที่ยงัผกูพนัอยูก่บัฮีตสบิสองคองสิบสี่ มีวฒันธรรม
ทางการเมืองที่ยงัอิงแนวคิดการเคารพยกยอ่งผู้น า การไมโ่ต้แย้งหรือคดัค้านผู้น า แม้มีการเข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองก็
เป็นการเคลือ่นไหวทางการเมืองเชิงวฒันธรรม ตวัอยา่งเช่นการใช้งานบญุประเพณีเป็นท่ีพดูคยุกนัในเร่ืองการเมือง ซึง่เป็น
การพดูคยุเร่ืองทัว่ ๆ ไปท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของตน การยอมรับแนวคิดประชานิยม ที่ตัง้อยู่บนฐานของระบบอปุถมัภ์ การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ระบบทนุนิยมเพื่อปากท้องมีกระจายอยู่ในทกุอณขูองชุมชน อย่างกรณีโครงการกองทุน
หมู่บ้าน (SML) วฒันธรรมและการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบนีจ้ะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างมาก เพราะ
ชาวบ้านเป็นผู้ รับประโยชน์โดยตรง 2) มิติด้านภาวะผู้น า ความมีคณุธรรม จริยธรรมของผู้น า พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาหว้า ยังไม่พอใจเท่าที่ควรกับภาวะความเป็นผู้ น าของผู้บริหารส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการของภาครัฐอื่นๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมสว่นตวั เช่นการดื่มสรุา สบูบหุร่ีในที่สาธารณะ เจ้าชู้  การไม่ฟังเหตผุลผู้อื่น เป็นต้น 3) มิติด้าน
นโยบาย ความไมโ่ปร่งใสเชิงบริหาร การครอบง าทางความคิด และการเลอืกปฏิบตัิ พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาหว้าไมพ่อใจอยา่งยิ่งกบัผู้น าหรือผู้บริหารที่ท าการทจุริตคอรัปชัน่ เพราะสอ่เจตนาถึงขัน้ท าลายชาติบ้านเมือง จากมิติ
ทัง้สามด้านนี ้เป็นปัจจยัที่ท าให้ชาวชมุชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้ามีการเคลือ่นไหวทางการเมือง เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
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รูปแบบลกัษณะของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง พบว่า มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะกลุม่ทางสงัคม กลุม่
อาชีพ ภายในชุมชนทัง้ 16 ชุมชน มีระบบโครงสร้างหน้าที่ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน สว่นใหญ่ยงัเป็นกลุม่เล็ก ๆ มีโครงสร้างที่ยงัไม่ชดัเจนนกั การรวมตวักนัในแต่ละครัง้ก็มกัจะเป็นการนดัหมาย
แบบบอกตอ่ ๆ กนัไป ไม่มีเอกสาร จดหมายนดัแนะที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้น าในกลุม่ที่ชอบพดูคยุจะเป็นผู้ ริเร่ิมในการ
ตัง้ประเด็นค าถามหรือชกัประเด็นน าร่อง จากนัน้แล้วค่อยมีผู้ตาม ซกัถาม วิจารณ์ แล้วก็มกัจะสรุปประเด็นอย่างรวดเร็ว
การมีผู้สนบัสนนุการเคลือ่นไหว ผู้ชกัใยการเคลื่อนไหวที่คอยออกค าสัง่และสนบัสนนุขบวนการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ
ของใบปลวิ การร้องเรียนหรือร้องทกุข์ การประท้วง การเดินขบวน นอกจากนัน้ก็ยงัมีการจบักลุม่คยุกนั เสวนากลุม่ย่อยที่
เรียกวา่สภากาแฟ ก็เป็นรูปแบบท่ีพบในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลนาหว้า 

ปัญหาอปุสรรคของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า พบว่า ปัญหาการขาดผู้น า
ขบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมือง การขาดจิตส านึกของการมีสว่นร่วมทางการเมือง การขาดการจดัการองค์ความรู้
ทางกฎหมาย การไมเ่ข้าใจด้านการจดัองค์กรและการบริหาร จากการศกึษาพบวา่ ชมุชนทัง้ 16 ชมุชน จดัตัง้ขึน้มาภายใต้
เง่ือนไขของการสนองตอบต่อความต้องการทางนโยบายของรัฐ ซึ่งได้เกิดขึน้ในยุครัฐบาลทักษิณ เพื่อ ที่จะได้จัดสรร
ผลประโยชน์ลงสูท้่องถ่ินตามแนวนโยบายประชานิยม ดงันัน้การก่อเกิดของขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนไม่ได้เกิดจาก
แนวคิดของชุมชน ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ปัญหาอปุสรรคที่เกิดจากการรวบอ านาจของ
ภาครัฐ หรือการยดึสถานีเสนอขา่วฝ่ายเดียวของภาครัฐ 
 
5. อภปิรายผลการวิจัย 

ขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า อยู่ในระดบัใดของวฒันธรรมทางการเมืองที่อลั
มอนด์และเวอร์บาเสนอไว้ (Almond and Verba, 1963) โดยทัง้สองมองวา่วฒันธรรมการเมืองที่เอือ้อ านวยต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยมากที่สดุ คือวฒันธรรมการเมืองแบบผสม หรือที่เรียกวา่ Civic Culture ซึง่เป็นอตัราสว่นการผสมผสานของ
วฒันธรรมการเมือง คบัแคบ : ไพร่ฟ้า : มีสว่นร่วม ต้องอยูใ่นอตัราสว่น 10 : 30 : 60 สว่นข้อมลูที่ได้จากการวิจยัโดยการลง
พืน้ท่ีเพื่อสงัเกตการณ์ในเขตเทศบาลต าบลนาหว้าจะพบปรากฏการณ์อยู่ในอตัราสว่น 30 : 40 : 30 จากอตัราสว่นที่ได้นี ้
สามารถมองได้วา่การเคลือ่นไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลต าบลนาหว้านัน้ยงัอยู่ในระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า จึงท า
ให้ไมม่ีรูปแบบขัน้ตอนของขบวนการการเกิดขึน้ของกลุม่หรือองค์กรทางการเมืองแตอ่ยา่งใด ข้อที่นา่สงัเกตอีกประการหนึง่
คือวฒันธรรมและการกลอ่มเกลาทางการเมือง ยงัพึ่งพิงวฒันธรรมทางสงัคม ขนบธรรมเนียม ทศันคติ ความเช่ือแบบเก่า 
จึงท าให้การเมืองภาคพลเมืองยงัไมเ่ข้มแข็งพอ 

ถึงแม้ว่ารัฐได้มีการกระจายอ านาจในการปกครองและการบริหารไปยงัท้องถ่ิน ท าให้ประชาชนได้เรียนรู้เร่ือง
การเมืองโดยเฉพาะเร่ืองประชาธิปไตยมากขึน้ก็ตาม ชาวบ้านบางสว่นก็ยงัรู้ประชาธิปไตยเพียงแค่ว่าการเลือกตัง้เท่านัน้ 
แตอ่ยา่งน้อยก็ยงัท าให้ชาวบ้านมีความตื่นตวัในทางการเมืองพอสมควร ชมุชนทัง้สบิหกชมุชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า 
ได้เข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางรัฐเป็น “ผู้ชีน้ า” กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการแสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยในที่สาธารณะ ก็เป็นรูปลกัษณ์หนึ่งที่ท าให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า กล้าพดู กล้า
แสดงทัศนะ ท่าที ทัง้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผู้น าท้องถ่ิน หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาลเองอย่างมีความมั่นใจ 
เนื่องจากเข้าใจระบบการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึน้ในระดับหนึ่ง  ถึงกระนัน้ก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและโน้มเอียงไปทางคับแคบด้วยซ า้  เพราะการที่รัฐเป็นผู้ ชีน้ า ชักน าในทุกเร่ือง 
ประชาชนก็ไม่ต่างอะไรกบัผู้พิการทางร่างกายที่ต้องคอยผู้อื่นให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา รัฐต้องค้นหาวิธีว่าจะท า
อยา่งไรให้ประชาชนสามารถเรียนรู้วิธีจบัปลากินเองได้ 

มิติด้านความมีภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็มีความส าคญัอย่างมาก ในการที่จะเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์และแสวงหาผู้น าที่มีคุณสมบตัิที่ดีพอในการเข้ามาเป็นตวัแทน ขบวนการ
เคลื่อนไหวของชาวบ้านในมิตินีม้กัจะเกิดขึน้ในช่วงก่อนการเลือกตัง้ผู้น าท้องถ่ิน อย่างกรณีการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาหว้าที่ผา่นมา ชาวบ้านก็จะถกประเด็นเก่ียวกบัผู้น าและผู้แทนในอดุมการณ์ของชมุชนวา่ 
ควรมีคณุสมบตัิอยา่งไร ชมุชนมองวา่ผู้น าควรมีคณุธรรมจริยธรรมที่สามารถสมัผสัได้ ซึง่เป็นเง่ือนไขปัจจยัหนึง่ที่ก่อให้เกิด
ขบวนการเคลือ่นไหว นอกจากนัน้ยงัมีข้อมลูเปรียบเทียบระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารปัจจุบนัและภาวะผู้น าในอดุมคติ 
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เป็นท่ีแนน่อนวา่จะหาบคุคลที่มีภาวะผู้น าสมบรูณ์แบบนัน้คงเป็นไปได้ยาก แต่อย่างน้อยก็ไม่ควรมีการทจุริตคอรัปชัน่ให้
ปรากฏ ตามที่รัฐบาลหรือหนว่ยงานอื่น ๆ ของรัฐได้ประชาสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เนื่อง จนท าให้ชมุชนได้มองเห็นวา่การทจุริต
คอรัปชัน่เป็นการท าลายชาติบ้านเมือง จนกลายเป็นวฒันธรรมทางการเมืองอยา่งหนึง่ของชมุชนไปโดยปริยาย 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม พบว่าการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนดังกล่าว ยังไม่พบจุดก าเนิด
ขบวนการเคลือ่นไหวที่เป็นรูปธรรม เป็นเพียงขบวนการเคลือ่นไหวลกัษณะหลวม ๆ ตามโอกาสสถานการณ์เทา่นัน้ ผลจาก
การจัดเวทีระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ทราบว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางการ เมืองภาคประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลนาหว้านัน้ ยงัมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างพอสมควรในการที่จะรวบรวมเครือข่ายเข้าร่วมในการจัดรูปแบบ
ขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน นอกจากวา่ได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) 
ซึง่พบวา่ในเขตเทศบาลต าบลนาหว้านัน้ ยงัไมม่ีตวัแทนขององค์กรพฒันาเอกชนแตอ่ยา่งใด สาเหตหุนึง่ที่ท าให้ไมม่ีองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลต าบลนาหว้าที่ชดัเจนนัน้ เป็นเพราะยงัไม่มีปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อชุมชนถึงขัน้
รุนแรง สว่นใหญ่ก็เป็นปัญหาเลก็ ๆ น้อย ๆ ที่พอแก้ไข หรือพอท าใจได้ในเมื่อภาครัฐเพิกเฉยหรือจดัการแก้ไขปัญหาลา่ช้า 
การที่กฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพทุธศกัราช 2550 ได้เปิดโอกาสทางการเมืองให้แก่ประชาชนมีสิทธิ 
เสรีภาพ โอกาสในการเข้าไปตรวจสอบภาครัฐได้ นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเปลีย่นแปลงวิธีคิดของชาวบ้าน อยา่ง
น้อย ๆ ก็ท าให้เกิดการตื่นตวัทางการเมือง เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองมากขึน้ รู้จกัวิธีการที่จะใช้สิทธิตาม
กฎหมายรัฐธรรมนญูอยา่งเข้าใจและมัน่ใจเต็มที่ ขบวนการประชาสงัคม (Civil society) ก็จะขบัเคลือ่นไปด้วยพลงัมวลชน
ที่เข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรองกับภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้มีก าลงัเพียงพอในการที่จะท าให้ภาครัฐปรับปรุงหรือ
ปรับเปลีย่นนโยบายที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ 
 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีการเรียนรู้ เข้าใจปัจจัยที่ท าให้เกิดการรวมตัว และสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน มีบทเรียนและประสบการณ์ที่จะรู้เท่าทนัการตอบโต้ของภาครัฐและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ประชาชนเข้าใจปัญหา
และอปุสรรคของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมืองภาคประชาชน อนัจะน าไปสูก่ารเรียนรู้ ปรับปรุง เสริมสร้างให้เกิดพลงั
ทางการเมืองภาคประชาชนอยา่งเข้มข้น และข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยัก็จะเป็นข้อมลูสารสนเทศให้แก่เทศบาลต าบล
นาหว้า อ าเภอนาหว้า จงัหวดันครพนมและองค์กรปกครองท้องถ่ินอื่น ได้มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้ชุมชนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองระดบัท้องถ่ินในทกุกรณี และขยายผลเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบให้กบัชุมชนอื่นได้  อนัจะสง่ผลให้เกิด
ความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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เหยื่อการเมือง 
Political Victims 

 
วาริธ  ราศ ี

Warit Rasri 
 

บทคดัย่อ 
            

บทความชิน้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการโดยการวิเคราะห์ภายใต้การบริบทสงัคมทางการ
เมืองไทยอนัมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ซึ่งประชาชนสามารถแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพของการมีสว่น
ร่วมทางการเมือง แตถ่ึงอยา่งไรก็ดีการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกลบัเป็นเคร่ืองมืออนัหอมหวานและเย้ายวนแก่กลุม่
ชนที่ต้องการจะเข้าไปสูต่ าแหน่งทางการเมืองอย่างง่ายดายและเกิดความชอบธรรม  ด้วยการให้ประชาชนเป็นเหยื่อทาง
การเมืองที่จะถกูกระท าเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเปรียบเสมือนการตกปลาที่ผู้ลา่ คือ นกัการเมือง แล้วน าประชาชนมาเป็นเหยื่อ
ลา่ปลา ซึง่ปลาที่จะมากินเหยื่อก็คือ  ต าแหนง่ทางการเมืองนัน่เอง 
ค าส าคัญ : เหยื่อ, การเมือง, การมีสว่นร่วมทางการเมือง, การเลอืกตัง้, ประชาธิปไตย 
 

ABSTRACT 
 

This article is intended to convey technical knowledge by analysis under the context of Thai politics 
and government in democratic regime which people can express their rights and freedom of political 
participation But democratic politics is a tool to a sweet and tempting for people who want to go into political 
office with ease and legitimately by making By people as victims of political abuse This is like fishing which 
politicians are hunters the people is a victim and political positions are fish. 
KEYWORDS: Victims, Politics, Political Participation, Elections, Democracy  
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1. บทน า 
การเมืองคือเร่ืองตณัหา  ต้องหลบหน้าแอบบงัเสา 
หมน่หมอกอยูค่ ่าเช้า  กลยทุธ์สบัประยทุธ์ 
ไมล่ดราวาศอก   ปัน้หน้าหลอกหลวงลกึสดุ 
ตา่งเป็นยอดมนษุย์   ยือ้แยง่ยดุงบประมาณ 
ปลาซิวตกเป็นเหยื่อ  อ้างชว่ยเหลอืมาเนิ่นนาน 
ปลาใหญ่เริงส าราญ  งาบกนับานทัว่เมืองไทย 
เป็นพรรคหรือเป็นแก๊งค์  จึงแทรกแซงทกุหวัใจ 
ขม่เหงกนัเร่ือยไป   จะพรรคไหนไมต่า่งกนั 
แยง่กนัใช้ภาษี   จนอ้วนพีเสพเมามนั 
เลห์่เหลีย่มเกินเทียมทนั  ไมห่นัมองประชาชน 
เพียงได้อ านาจรัฐ   จึงแว้งกดัได้ทกุคน 
ขบัเคี่ยวทกุแหง่หน   ผู้สบัสนคือปลาซิว 
ถ่มบอ่ไมเ่คยเต็ม   จึงแทะเลม็ด้วยโหยหิว 
ปลายแถวไมถ่ึงคิว   แม้เป็นเจ้าของภาษี 
หนาวหมอกการเมืองไทย  จะพรรคไหนเลวอยูด่ ี
ลมหายใจในชีพนี ้  หนีไมพ้่นเหยื่อการเมือง 

(อณทูิพย์   ธารทอง. http://www.oknation.net) 
 

ถ้าพดูถึงค าวา่ ‚เหยื่อ‛ เราคงนกึถึงวิธีการตกปลาที่ต้องมีสิง่มาหลอกลอ่ให้ปลามาติดบ่วงหรือติดตะขอเบ็ด  ซึ่ง
เหยื่อนัน้อาจเป็นสิง่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ไส้เดือน, หนอน, ลกูปลาตวัเล็กๆ หรือเหยื่อปลอมที่ท าด้วยพลาสติกเป็น
รูปร่างตา่งๆ เป็นต้น หน้าที่ของเหยื่อก็คือ การรองรับสิง่ที่ผู้อื่นจะกระท า หรืออีกความหมายหนึง่ก็คือ การรอรับผลที่สิง่นัน้ๆ 
จะกระท าและอาจเปรียบได้กับส านวนไทยที่ว่า ‚แพะรับบาป‛นัน่เอง ส่วนค าว่า ‚การเมือง‛ (Politics) เป็นค าที่เราๆ 
ทัง้หลายได้ยินจนเคยชินหรือได้สมัผสักนัอยู่ทกุวนั   ถ้าเรามองนึกย้อนตามประวตัิศาสตร์การเมืองและการปกครองของ
ไทย  คนไทยคงจะได้ยินได้ฟังและได้รู้จกั (แต่ยงัไม่เข้าใจ) ในปี พ.ศ.2475 เมื่อเกิดเหตุการณ์ปฎิวตัิเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง (ครัง้แรกและครัง้เดียวของไทย ณ ขณะนี)้ จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  
วิธีการและระบบการบริหารประเทศก็เปลี่ยนมาเป็นการกระจายอ านาจออกมาเป็น 3 ฝ่าย คืออ านาจนิติบญัญัติ อ านาจ
บริหาร อ านาจตลุาการ โดยฝ่ายการเมืองจะเข้ามาท าหน้าที่ใช้อ านาจรัฐ ซึ่งตามหลกัการความหมายของค าว่า การเมือง 
คือ รัฐ ตัวแทนของรัฐ การใช้อ านาจรัฐหรือกิจกรรมสาธารณะอันเป็นผลประโยชน์แห่งชาติหรืออีกนัยหนึ่งการเมือง 
หมายถึงการแบง่สรรคณุคา่และผลประโยชน์ที่ชอบธรรมโดยใช้อ านาจอนัชอบธรรมทางการเมืองเข้ามาช่วยในการแบง่สรร
ผลประโยชน์ที่มีคณุค่าและเป็นธรรมแก่สงัคม ซึ่งเมื่อมีรัฐเกิดขึน้มาก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐนัน้จะต้องมีองค์กรที่ใช้อ านาจ
อย่างชอบธรรมเพื่อคุ้มครองดูแลบริหารประเทศดูแลการจัดสรรผลประโยชน์โดยที่จะต้องแข่งขนัแย่งชิงอ านาจรัฐผ่าน
กระบวนการทางการเมืองโดยการเลอืกตัง้หรือเลอืกตวัแทนเข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภา (ฝ่ายนิติบญัญัติ) และจดัตัง้รัฐบาล
ใช้อ านาจรัฐบริหารประเทศ (อ านาจบริหาร) โดยประชาชนเป็นผู้ เลือกสรรเข้ามา (Easton, David, 1965: p 17.) ส่วน
กระบวนการของค าวา่ การเมือง คือ วิธีการขัน้ตอนอนัได้มาซึ่งตวัแทนของรัฐและผู้น ารัฐ จากการนิยามความหมายที่ยก

http://www.oknation.net/blog/Anutip/2011/06/08/entry-1
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มาข้างต้นนี ้การเมือง เป็นระบบหลกัการและกระบวนการของรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตามแนว
อดุมการณ์นีถื้อว่า เป็นระบบสากลในระเบียบโลกใหม่ (New World order) ปัจจุบนัที่ประเทศต่างๆ ทัว่โลกสว่นใหญ่ให้
การยอมรับและน าไปปฏิบัติใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งในบทความชิน้นีก็้จะอธิบายลักษณะการเมืองตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ว่า เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน (วาทะของอัมราฮัมลินคอร์น 
ประธานาธิบดีรัฐบรุุษของอเมริกา) ซึง่ในแง่กรอบแนวคิดของผู้ เขียนมองวา่ประชาชนไทยเปรียบเสมือนเหยื่อทางการเมือง 
2 เหยื่อ ด้วยกนัคือ เหยื่อแรก เหยื่อลอ่  เหยื่อที่สอง เหยื่อที่ถกูกระท า ดงัจะอธิบายขยายผลสร้างความเข้าใจภายใต้กรอบ
แนวคิดสงัคมทางการเมืองและการปกครองไทยในล าดบัตอ่ไป 
 
2. บทวิเคราะห์           
 จากข้างต้นที่กลา่วมานัน้ เป็นที่ทราบกนัดีว่าสงัคมการเมืองไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยรูปแบบนีถื้อว่า ประชาชนเป็นหวัใจหรือกลไกลส าคญัในการปกครองบริหาร
ประเทศ  โดยตามหลกักระบวนการ ประชาชนสามารถแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของตนในการมีสว่นร่วมทางการเมือง 
อาทิ การเลือกตัง้ ส.ส, ส.ว. การเข้าช่ือถอดถอนนักการเมืองที่ประพฤติตนมิชอบ , การลงประชามติ, การชุมนุม ,การ
ประท้วงและการลงสมคัรรับเลอืกตัง้ เป็นต้น  แตอ่ยา่งไรก็ดี สภาพบริบททางการเมืองไทยกบัเป็นเหมือนดัง่ดาบสองคมที่
คอยบาดแทงประชาชนอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พราะเมื่อมีเหตทุางการเมืองที่ไม่ดีเสียๆ หายๆ เกิดขึน้  ผล (กรรม) ก็มกัจะมา
ลงที่ประชาชน เช่น  เมื่อนกัการเมืองทจุริตคอรัปชัน่ พวกนีก็้จะอ้างว่า เขามาจากประชาชนเสียงข้างมาก, เมื่อ ส.ส, ส.ว. 
แก้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง พวกนีก็้จะอ้างว่าประชาชนเป็นผู้ เลือกตัง้เขาเข้ามาท าหน้าที่ ,  เมื่อ
ทหารท าการปฏิวตัิและรัฐประหาร พวกนีก็้จะอ้างวา่ประชาชนสว่นมากไมพ่อใจการท างานของรัฐบาลจึงกดให้เราออกมา
ท าการดังกล่าว,  เมื่อกฎหมายของบ้านอย่างรัฐธรรมนูญบางฉบับที่ไม่ดี พวกนีก็้จะอ้างว่า มันเป็นเจตนารมณ์ของ
ประชาชนทัง้ประเทศ ซึ่งประชาชนเห็นพ้องต้องกันแล้วหรือเมื่อนโยบายของรัฐที่เอือ้ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มบางพวก 
พวกเขาก็จะอ้างว่า มาจากประชาพิจารณ์หรือความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมแล้ว แต่ทัง้ๆ ที่นโยบายมัน
ตอบสนองต่อความต้องการของคนหรือกลุ่มชนบางประเภทเท่านัน้เอง มิหน าซ า้แม้กระทัง่ เมื่อระบบเศรษฐกิจไม่ดีหรือ
เศรษฐกิจตกต ่า พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะอ้างวา่ประชาชนไมอ่อกมาจบัจ่ายซือ้ของ ไมซ่ือ้ของไทย ไม่เที่ยวเมืองไทย ไม่ใช้ของ
ไทย จึงท าให้เศรษฐกิจย ่าแยห่รือตกต ่า  เมื่อระบบสงัคมมีปัญหาเกิดความวุน่วาย พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะอ้างวา่ประชาชนไม่
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของรัฐและไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐอย่างที่ควร  เมื่อระบบการเมืองไม่เกิดการพฒันาหรือไม่เกิด
ความเจริญก้าวหน้า พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะอ้างวา่ประชาชนไมม่ีการศกึษาบ้าง ประชาชนไม่เข้ามามีสว่นร่วมทางการเมือง
บ้าง ประชาชนยงัขาดการตื่นตวัทางการเมืองบ้าง ประชาชนไม่เข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเท่าที่ควร
บ้าง ซึ่งทัง้ๆ ที่เขาก็มาจากการเลือกตัง้ของประชาชนให้เข้าไปสู่ต าแหน่งทางการเมืองด้วยกระบวนการวิ ถีทาง
ประชาธิปไตยอยูแ่ล้ว แตก็่ยงัอ้างเร่ืองตา่งๆ นานา เป็นต้น เห็นได้วา่ประชาชนมกัถกูอ้างให้รับผลผิด รับผลกรรม รับผลสิ่ง
ที่เขากระท าทกุครัง้ หรือแม้แต่บางกรณีประชาชนมกัจะถกูอ้างให้เป็นทัง้ผลเหตแุละผลกระท าก็ได้ เช่น การเลือกตัง้ผู้น า
ประเทศและผู้น าท้องถ่ิน เมื่อถึงในช่วงการหาเสียงเลือกตัง้ ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ก็มกัจะแข่งขนัด้วยวิธีการแจกเงินหรือแจก
สิง่ของเคร่ืองใช้อปุโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ  และเมื่อผู้ รับสมคัรเลือกตัง้เหลา่นัน้ได้เป็นตวัแทนของ
ประชาชนเข้าไปท าหน้าที่ในต าแหนง่ทางการเมืองอยา่ง ส.ส, ส.ว, ส.อบต, ส.อบจ, ส.ท, นายกองค์การบริหารสว่นต าบล,
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั, นายกเทศมนตรีพวกเขาเหลา่นีก็้จะโกงกินทจุริตคอรัปชัน่หาเงินใสก่ระเป๋าตวัเองและ
พวกพ้อง ซึง่เมื่อวิเคราะห์เหตก็ุคือประชาชนได้รับเงินหรือสิ่งของที่เขาน าแจกจ่ายให้ในช่วงการหาเสียงเลือกตัง้  และเมื่อ
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วิเคราะห์ผลก็คือ ประชาชนเป็นผู้ เลือกตัง้เขาเหลา่นัน้เข้าไปท าหน้าที่ดงักลา่วแล้ว และเขาเหล่านัน้ก็จะทวงคืนสิ่งที่เขา
สญูเสยีไปทัง้ต้นและดอก มิหน าซ า้เขายงัอ้างความชอบธรรม ให้แก่ตวัเขาเองได้ว่า เขามาจากประชาชนหรือเป็นตวัแทน
ของประชาชนอยา่งแท้จริงแล้ว โดยที่ประชาชนจะปฏิเสธความผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ มิได้เลย ดงัค ากลา่ววาทะที่ว่า 
‚นักการเมืองชั่ว ก็ย่อมมาจากประชาชนที่เลว‛ ‚ระบบการเมืองที่เลว ก็ย่อมมาจากสิทธิและเสียงของประชาชน
ที่ชั่ ว‛ รวมไปถึงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ทางการเมืองแล้ว ก็มกัจะปลกุระดม ปลกุป่ันชักจูงให้ประชาชนนัน้
ออกมาชมุนมุเดินขบวนประท้วงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง และเมื่อเหตเุกิดที่รุนแรงหรือมีการสญูเสีย
ชีวิตขึน้ คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชนตาด าๆ ท่ีโดนหลอกออกมาเป็นเหยื่อลอ่ เหยื่อกนัชนหรือเหยื่อโลก่ าบงั
ให้แก่พวกเขา  โดยพวกเขาเหลา่นัน้กบันัง่จิบไวน์ชนแก้วกนัอยูใ่นภตัตาคารโดยไมรู้่ร้อนรู้หนาวใดๆ ในสิง่ที่เกิดขึน้ อยา่งดีก็
แค่น าเศษเงินเล็กๆน้อยๆ มาปลอบขวัญญาติ ท าขวัญศพ เพื่อเอาหน้าเอาตาให้แก่ตนและพวก แล้วก็จะสถาปนา
ความชอบธรรมจากศพ ด้วยการอ้างวา่ฝ่ายตรงกันข้ามของตนเป็นผู้กระท านัน้เอง การกระท าในลกัษณะดงักลา่วนีค้ล้ายๆ 
กบัการปลกุกระแสความเป็นชาตินิยมในหลายๆ ประเทศเพื่อสร้างชาติ อย่างอาทิ ญ่ีปุ่ น ,เกาหลีเหนือ (การสร้างชาติที่
แท้จริง) แตส่ าหรับประเทศไทยแล้วเหตกุารณ์ลกัษณะนี ้ไมถื่อวา่เป็นชาตินิยมเพื่อการสร้างชาติ เพราะมนัเป็นการต่อสู้กนั
เพื่อแย่งชิงสร้างผลประโยชน์สว่นตนและกลุม่ชนนกัการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ โดยใช้ประชาชนเป็นโล่
ก าบงัและเคร่ืองมือทางการเมืองเทา่นัน้  แตห่ากตัง้ข้อสงัเกต ถ้าระบบการเมืองดีหรือเป็นผลในด้านบวก นกัการเมืองเขา
เหลา่นัน้ ก็จะกลา่วอ้างสร้างความชอบธรรมเอาความดีความชอบใส่ตนเองและพวกพ้อง เช่น ถ้านโยบายใดตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดี เขาก็จะบอกว่า เป็นผลมาจากการท างานที่หนัก รอบคอบและมาจากความคิดที่
ปราดเปร่ืองของตวัเขาเองและคณะทีมงานจึงท าให้นโยบายของรัฐบาลเกิดประสิทธิผล, ถ้าเศรษฐกิจดีเจริญเติบโต เขาก็
จะบอกว่าเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ดีและผู้ก าหนดนโยบายเป็นผู้ที่เก่งมีความสามารถมีวิสยัทศัน์สามารถ
แก้ปัญหาได้ดีจึงท าให้เศรษฐกิจดีและเจริญเติบโต, ถ้าสงัคมดีอยู่เย็นเป็นสขุ เขาก็จะบอกว่าเป็นผลมาจากมาตรการของ
รัฐบาลที่มีความรัดกมุ ผู้ก าหนดนโยบายสามารถลว่งรู้ถึงปัญหาและแก้ไขได้ดีจึงท าให้สงัคมอยูด่ีและสงบสขุ, ถ้ากฎหมาย
บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีความเป็นนิติรัฐ เขาก็จะบอกว่าเป็นผลมาจาก ส .ส, ส.ว. ท าหน้าที่ได้ดีและมีความรู้
ความสามารถทัง้คณุวฒุิและวยัวฒุิ     จึงท าให้กฎหมายบ้านเมืองออกมาดีและเป็นธรรมกบัสงัคม, ถ้านกัการเมืองคดโกง
คอรัปชัน่น้อย เขาก็จะบอกวา่ เป็นผลมาจากการมีจริยธรรม จรรยาบรรณ คณุธรรมที่ดีที่สงูอยูใ่นตวัของเขาเองจึงท าให้เขา
ไมค่ิดคดโกงทจุริตคอรัปชัน่ เป็นต้น ฉะนัน้แล้วถ้าเป็นผลกรรมที่ไม่ดี พวกเขาเหลา่นัน้มกัจะโยนบาปให้ประชาชนเพื่ออ้าง
เอาความชอบธรรมให้แก่เขาเองและปล่อยให้ประชาชนเป็นเหยื่อรับผลที่เขากระท า    (แพะรับบาป) หรือแม้แต่การน า
ประชาชนมาเป็นตวัลอ่ เพื่อให้ตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในการเข้าสูต่ าแหนง่และปกป้องผลประโยชน์ของตนและพวก
พ้อง แตถ้่าเป็นผลกรรมที่ดี พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะกลา่วอ้างเอาความชอบธรรม เอาคณุงามความดีใสต่นเองและพวกพ้อง
แทนที่จะกล่าวอ้างยกความดีความชอบให้แก่ประชาชน (เอาดีใส่ตวั เอาชั่วใส่คนอื่น) ฉะนัน้ในแง่มมุมองของผู้ เขียนจึง
เปรียบการเมืองเหมือนการตกปลาโดยประชาชนเป็นเหยื่อคือ ผู้ล่าหรือผู้ที่ตกปลานัน้จ าเป็นจะต้องมีเคร่ืองมืออย่างคนั
เบ็ดและเหยื่อ โดยเหยื่ออาจเป็นได้ทัง้สิง่มีชีวิต เช่น ลกูปลาตวัเลก็, ไส้เดือน, หนอน และสิ่งไม่มีชีวิตอย่างพลาสติกหรือไม้
ที่ท าลอกเลยีนแบบก็ได้ ซึง่ขนาดของเหยื่อจะเลก็หรือใหญ่ก็ขึน้อยูก่บัปลาที่ต้องการจะจบั  เช่นเดียวกนักบับริบทสงัคมการ
เมืองไทย ที่ในระบบการเมืองผู้ ล่าทางการเมืองคือ นักการเมือง โดยนักการเมือง (ผู้ ล่า) จะใช้ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย (คนัเบ็ด) เป็นเคร่ืองมือในการจบัปลาและตวัเหยื่อก็คือประชาชน ซึ่งเหยื่อจะมีลกัษณะแบบใดหรือขนาด
เล็กหรือใหญ่ก็ขึน้อยู่กับระดบัทางการเมือง     เช่น การเลือกตัง้ในระดับท้องถ่ิน เหยื่อก็จะเล็กหรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ก็จะเจาะจงเฉพาะในพืน้ที่ชุมชน ท้องถ่ินนัน้ๆ ส่วนถ้าเป็นการเลือกตัง้ในระดับชาติ เหยื่อก็จะใหญ่ขึน้มา 
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ประชาชนผู้มีสทิธิรับเลอืกตัง้ก็จะเลอืกตัง้ผู้น าเขตและเป็นเข้าไปสูก่ระบวนเลอืกสรรผู้ น าประเทศตอ่ไป ดงันัน้ปลาจะมาติด
เบ็ดมากหรือน้อย เล็กหรือใหญ่ก็จะเปรียบได้กบัที่นัง่ของ ส.ส พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอนัมีผลต่อต าแหน่ง
ผู้น าทางการเมือง ซึ่งถ้ามองในรูปลกัษณะนีป้ระชาชนก็คือเหยื่อชัน้ดีนีเ้อง ที่เลือกตัง้เขาเหล่านัน้เข้าไปสู่ต าแหน่งทาง
การเมืองและเมื่อเหตกุารณ์หรือผลเสียในด้านลบ ประชาชนก็จะถกูกระท าหรือรับผลกรรมนัน้ๆ จากนกัการเมืองเสมือน
เป็นผู้ลา่ (วิธีการตกปลา) เหมือนปลาที่ก าลงัจะกระท าตอ่เหยื่อแล้วกินเหยื่อในท่ีสดุนัน้เอง 
 
3. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคณุความกรุณาจากหนงัสือต าราของท่านอาจารย์ประจักษ์  พนัธ์ชูเพชร ลิขิต  ธีรเวคิน ซึ่งได้อธิบาย
หลกัการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางวิชาการไว้เป็นสมบตัิทางปัญญาให้แก่ลกูศิษย์และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้
ได้น าไปใช้พฒันาสติปัญญาความรู้ ตลอดจนค าแนะน าที่มีประโยชน์ข้อบกพร่องตา่งๆ ในบทความฉบบันีจ้นเสร็จสมบรูณ์ 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ฟิลิปส์ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

Factors Influencing Staffs’ Work Efficiency and Effectiveness of Philips Electronics (Thailand) Limited 
 

ภทัราภรณ์ เนินกร่าง1 
Patraporn Nernkrang 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนกังานบริษัท ฟิลิปส์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจยัเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า พนกังานบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัดที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มี
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่น เพศ อาย ุกลุม่ธุรกิจ ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนทางด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าพนกังานที่มี เพศและระดบัการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ กลุ่มธุรกิจ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และเงินเดือน ไม่มีผลต่อ
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงาน และ ปัจจยัด้านการพฒันาตนเอง ได้แก่ ด้านการพฒันาทางจิตใจ และด้านการพฒันาทาง
สงัคมสามารถท านายประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนปัจจัยด้านการพฒันาทางวิชาชีพและการพฒันาทางร่างกาย ไม่สามารถท านาย
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงาน และปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจยัค า้จุน ด้านความมัน่คงในงานสามารถ
ท านายประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนปัจจัยด้านด้านนโยบายบริษัท ด้านการบงัคบับญัชา ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
สภาพการท างานและด้านคา่ตอบแทนไม่สามารถท านายประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ค าส าคัญ : ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน, ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงาน และบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์  
                  (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 
_________________________________ 
1 หลกัสตูรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study the factors influencing staffs’ work efficiency and 
effectiveness at Phillips Electronics (Thailand) Limited. The sample population in this research is 400 
individual staffs of Phillips Electronics (Thailand) Limited. Questionnaires are used to acquire the data. The 
statistical values involved in testing the hypotheses are percentage, mean, standard deviation, independent t-
test, analysis of variance (One-Way ANOVA) and stepwise multiple regression analysis.  
 The result revealed that the staffs of the different education level had significantly different level of 
work efficiency (p< 0.05). Gender, age, business type, job position, work experience and monthly income did 
not influence staffs’ work efficiency. For effectiveness, the difference in gender and education level of staffs 
yielded significant difference in level of effectiveness (p< 0.05). Age, business type, job position, work 
experience and monthly income did not influence staffs’ work effectiveness. The overall self development 
factors (emotional development and social development) are able to predict the effectiveness of staffs’ 
operation at Phillips Electronics (Thailand) Limited by the statistical significant levels of 0.05. Professional 
Development and Physical Development are not able to predict the effectiveness of staffs’ operation. The 
overall collaborating factors (job security) are able to predict the efficiency of staffs’ operation at Phillips 
Electronics (Thailand) Limited by the statistical significant levels of 0.05. Company Policies, Supervision, 
Interpersonal Relation, Working Conditions and Compensation are not able to predict the efficiency of staffs’ 
operation. 
KEYWORDS:  Staffs’ work efficiency, Staffs’ work Effectiveness, Philips Electronics (Thailand) Limited 
 
1. บทน า  
 การบริหารงานในองค์กรมีจดุมุง่หมายส าคญัอยูท่ี่การปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทนัตามกระแสโลกาวิวัฒน์อยู่เสมอ ทรัพยากร
พืน้ฐานของการบริหารที่ส าคญั คือ ทรัพยากรมนษุย์ งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ และวิธีการจดัการ แต่ในขณะเดียวกนัใน
บรรดาปัจจยัเหลา่นี ้ทรัพยากรมนษุย์นบัวา่มีความส าคญัที่สดุ (สมพงษ์ เกษมสนิ 2550: 1) ทัง้นีเ้พราะตามหลกัการทัว่ไป
ในการบริหารงาน แม้ว่าจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการจดัองค์กรและการบริหารที่ดี มีอปุกรณ์และวสัด ุพร้อมสกั
เพียงใด ถ้าผู้ปฏิบตัิงานไม่มีความสามารถ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ขาดความซื่อสตัย์สุจริต และไม่
ประพฤติอยู่ในระเบียบวินยัอนัดีแล้ว ก็เป็นการยากที่การบริหารงานจะบรรลผุลตามความมุ่ งหมายนัน้ (สมาน รังสีโยก
ฤกษ์ 2550 : 2) 
 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   เป็นหน่วยงานเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อปุโภค (Consumer Products) อาทิ ผลติภณัฑ์สอ่งสวา่ง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผลิตภณัฑ์ภาพและเสียง 
และผลติภณัฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products)  โดยเฉพาะเคร่ืองทางการแพทย์ รวมทัง้ครอบคลมุการบริการ
หลงัการขาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ธุรกิจได้แก่ กลุม่ธุรกิจไฟฟ้าและอปุกรณ์แสงสว่าง (Lighting) กลุม่ธุรกิจคอนซู
เมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer Lifestyle) และกลุม่ธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดแูลสขุภาพ (Healthcare)   ซึ่งผลิตภณัฑ์
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เหล่านีอ้ยู่ภายใต้แบรนด์สินค้า ‚ฟิลิปส์ (Philips)‛ ในทกุกลุม่ธุรกิจต่างมีการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพอยู่ตลอดเวลา
เพื่อสร้างคณุภาพให้เป็นเสมือนวิถีชีวิต (บริษัท ฟิลปิส์อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั. 2551) 
 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัอยูใ่นภาวะวิกฤต ท าให้การสง่ออกและการน าเข้ารวมถึงการบริโภคใช้ในประเทศ 
มีการบริโภคอย่างจ ากัดเท่าที่จ าเป็น ส่งผลให้ทางบริษัทต้องปรับปรุงการบริหารจัดการโดยเฉพาะการจ ากัดจ านวน
พนกังานที่ว่าจ้าง การเพิ่มภารกิจหน้าที่ของพนักงานมากขึน้ การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้สามารถ
ท างานได้หลายต าแหน่งหรือท างานในต าแหน่งที่ขาดแคลนได้ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการท างานด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและท าให้บริษัทสามารถด าเนินอยู่ได้   อีกทัง้เป็นการใช้ทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ ภายใต้นโยบายการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ทัง้ทางวิชาชีพ  ร่างกาย จิตใจและสงัคม รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจ
ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงในงานค่าตอบแทน การยกย่อง หรือความก้าวหน้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทุ่มเทแรงกายแรงใจใน
การท างานอย่างเต็มที่ เพราะความส าเร็จขององค์กรนัน้ขึน้อยู่กับทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคญัเนื่องจากมนุษย์
สามารถท าให้องค์กรนัน้ๆ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนษุย์ที่มีศกัยภาพสงูย่อมท าให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานสงู (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2549: 199) 

 จากเหตผุลดงัที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อหาค าตอบวา่ปัจจยัด้านใดคือปัจจยัที่
มีผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานอยา่งแท้จริง ซึง่ผลที่ได้จากการวิจยัจะน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานหลกัในระบบการบริหารและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจและสภาวะจิตใจของพนกังานใน
องค์กร 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานในองค์กรของพนกังานบริษัท 
ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัดงันี ้
 1.  เนือ้หาของการวิจัย  ในการศึกษาครัง้นีศ้ึกษาแนวคิดการพฒันาตนเอง (Self Development) ในด้านการ
พฒันาทางวิชาชีพ การพฒันาทางร่างกาย การพฒันาทางจิตใจ การพฒันาทางสงัคม และแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานงาน
โดยอาศยัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) ได้แก่ ปัจจยัค า้จุน (Maintenance 
Factors) และปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) ตลอดจนแนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน (Work Efficiency) ในด้าน
การให้บริการอยา่งเทา่เทียมกนั การให้บริการอย่างรวดเร็ว การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
การให้บริการอยา่งก้าวหน้า และประสทิธิผลในการปฏิบตัิงาน (Work Effectiveness) 
 2.  พืน้ที่การวิจัย การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 3. ช่วงเวลาในการท าวิจัย ช่วงเวลาที่ท าการวิจยัครัง้นี ้คือ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ” 30 เมษายน พ.ศ. 2554 
 4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยจะศึกษาจากพนกังานในบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวนพนกังานประจ าทัง้สิน้ 2,000 คน  [ข้อมลูจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เดือนมิถนุายน 2551 (www.philips.co.th)] ประกอบไปด้วย 3 กลุม่ธุรกิจของฟิลปิส์ ได้แก่ กลุม่ธุรกิจเพื่อการแพทย์
และการดูแลสขุภาพ (Healthcare) ระดบัผู้บริหาร จ านวน 8 คน  ระดบัหวัหน้างานจ านวน 23 คน และระดบัปฎิบตัิ
การ จ านวน 65 คน กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) ระดบัผู้บริหาร จ านวน 14 คน ระดบัหวัหน้า
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งาน จ านวน 67 คน และระดบัปฏิบตัิการ  จ านวน 1,198 คน และกลุม่ธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer Lifestyle) 
ระดบัผู้บริหาร จ านวน 11 คน  ระดบัหวัหน้างาน จ านวน 54 คน  และระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 560 คน ซึ่งในการวิจยัครัง้
นีท้ราบจ านวนประชากรที่แนน่อน (Finite Population) ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรค านวณของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Yamane. 1967: pp.886-887) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และยอมให้มีความคาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา่ไมเ่กิน 5% ซึ่งจะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 333 คน และผู้วิจยัได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 20 % เพื่อจะได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนของประชากรมากขึน้  โดยจ านวนที่เพิ่มขึน้เท่ากบั 67 คน ซึ่งรวมได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 400 คน จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจยัทัง้หมด 2,000 คน  โดยจะเก็บแบบสอบถามเฉพาะพนกังานที่มีความ
สมคัรใจในการให้ข้อมลูเพื่อให้ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามที่ค านวณได้ 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษัท ฟิลิปส์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
4. สมมติฐานในการวิจัย 
  1. พนกังานบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มธุรกิจ 
ต าแหนง่งาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกตา่งกนั 
  2. ปัจจยัด้านการพฒันาตนเอง ได้แก่ ด้านการพฒันาทางวิชาชีพ ด้านการพฒันาทางร่างกาย ด้านการพฒันา
ทางจิตใจ และด้านการพฒันาทางสงัคม สามารถท านายประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
บริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
  3.  ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าสว่นตวั ด้านลกัษณะงาน 
ด้านความส าเร็จ ด้านการยกย่อง ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าสามารถท านายประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  4.  ปัจจยัด้านแรงจงูใจด้านปัจจยัค า้จนุในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ด้านนโยบายบริษัท ด้านการบงัคบับญัชา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านค่าตอบแทน สามารถท านาย
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 
5. ความหมายค าส าคัญ 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และได้ผล
ก าไรจากการปฏิบตัิงานนัน้ ประกอบด้วย การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั หมายถึง การปฏิบตัิงานของพนกังานด้วยการ
ทุม่เท แรงกายและแรงใจในแตล่ะชิน้งานอยา่งเสมอภาค การให้บริการอยา่งรวดเร็ว หมายถึง การปฏิบตัิงานของพนกังาน
ด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลา และทนัก าหนดเวลาสง่มอบงาน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง  การปฏิบตัิงานของ
พนกังานให้ตอบรับกับปริมาณ ชิน้งานที่ได้รับมอบหมายหรือเพียงพอต่องานที่ท า  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง 
การปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องถือเป็นที่ภารกิจหน้าที่ที่จ าต้องปฏิบตัิเป็นประจ า  และการให้บริการ
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อยา่งก้าวหน้า หมายถึง การปฏิบตัิงานของพนกังานด้วยการทุม่เทความรู้ความสามารถ เพื่อท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
 ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความสามารถของพนกังานในการปฏิบตัิงานที่ได้รับหมอบหมายให้
ส าเร็จลลุว่ง และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 
 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หมายถึง หน่วยงานเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อปุโภค (Consumer Products) อาทิ ผลติภณัฑ์สอ่งสวา่ง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผลิตภณัฑ์ภาพและเสียง 
และผลติภณัฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products) โดยเฉพาะเคร่ืองทางการแพทย์ รวมทัง้ครอบคลมุการบริการ
หลงัการขาย  
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนกังานประจ าในบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ านวนรวมทัง้สิน้ 2,000 คน [ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เดือนมิถุนายน 2551 (www.philips.co.th)]  ซึ่งได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 333 คน ซึ่งเป็นไปตามการก าหนด
ตวัอยา่งขัน้ต ่าของ ยามาเน ่(Yamanae, 1973) และผู้วิจยัได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 20% เพื่อจะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่
เป็นตวัแทนของประชากรมากขึน้ โดยจ านวนที่เพิ่มขึน้เท่ากับ 67 คน ซึ่งรวมได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน จาก
จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทัง้หมด 2,000 คน โดยขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน ได้มาจากการสุ่มตวัอย่าง 2 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ แบบก าหนดสดัสว่น และ ขัน้ตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบ
ไมเ่ฉพาะเจาะจง  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ผู้ วิจัยได้ท าการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เที่ยง (Coefficient of alpha) เท่ากบั0.84 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนที่ 1  แบบสอบถามลกัษณะทางด้าน
ปัจจยัสว่นบคุคล เป็นค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple choices question) จ านวน 8 ข้อ และค าถามแบบปลายเปิด 
(Open”ended question) จ านวน 1 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close–ended question) จ านวน 19 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย ตอนที่ 2.1 ประสิทธิภาพในการ
ท างาน จ านวน 15 ข้อ และตอนที่ 2.2 ประสิทธิผลในการท างาน จ านวน 4 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 
ค าตอบเป็นตวัเลข (Numerical rating scale question) โดยพิจารณาข้อมลูแบบอนัตรภาค (Interval scale) 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล แหลง่ข้อมลู (Source of data) การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory research) โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
ในองค์กรของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการเก็บรวมรวมข้อมลูได้ท าการแบ่งลกัษณะ
ของการเก็บข้อมลูเพื่อท าการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นข้อมลูที่ผู้วิจยัได้จากการ
เก็บรวมรวมข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 400 
คนในช่วงเดือนตลุาคม 2553 และข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) เป็นข้อมลูที่ใช้ประกอบการท าวิจยั ซึง่ผู้วิจยัได้ศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมลูที่มีผู้รวมรวมไว้ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ อาทิ หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์และ
รายงานวิจัยที่เก่ียวข้องวารสารต่างๆ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตของบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั และ งบประมาณด้านการเงินของบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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 การวิเคราะห์ข้อมลูวิจยั ผู้วิจยัท าการประมวลผลข้อมลู โดยมีสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สถิติที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจยัเดียว 
 
 
7. ผลการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา กลุม่ธุรกิจ ต าแหนง่งาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ 
 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   โดยพนกังานที่มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีประสทิธิภาพในการท างานสงูกวา่พนกังานท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  
 ประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พนกังานที่มีเพศต่างกัน มี
ประสทิธิผลในการท างานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีเป็นเพศหญิงมีประสิทธิผลใน
การท างานสงูกวา่พนกังานท่ีเป็นเพศชาย และพนกังานท่ีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีประสทิธิผลในการท างานตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีประสทิธิผลในการท างานสงูกว่าพนกังานที่
มีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการพฒันาตนเอง ได้แก่ ด้านการพฒันาทางวิชาชีพ ด้านการพฒันาทางร่างกาย 
ด้านการพฒันาทางจิตใจ และด้านการพฒันาทางสงัคม สามารถท านายประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท 
ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ไม่สามารถ
ท านายได้โดยปัจจยัด้านการพฒันาตนเอง ด้านการพฒันาทางวิชาชีพ การพฒันาทางร่างกาย การพฒันาด้านจิตใจ และ
การพฒันาทางสงัคม 
 ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  สามารถท านายได้
โดยปัจจยัด้านการพฒันาตนเอง ในด้าน การพฒันาด้านจิตใจ โดยมีแบบจ าลองสมการ คือ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 
= 3.606 + 0.199 (ด้านการพฒันาด้านจิตใจ) -0.199(ด้านการพฒันาทางสงัคม) 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าสว่นตวั ด้าน
ลกัษณะงาน ด้านความส าเร็จ ด้านการยกยอ่ง ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า สามารถท านายประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากัด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ 
 ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั 
ไม่สามารถท านายได้จากปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าส่วนตวั  ด้าน
ลกัษณะงาน  ด้านความส าเร็จ  ด้านการยกยอ่ง  ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า     
 สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจยัค า้จุน ได้แก่ ด้านนโยบายบริษัท ด้านการ
บงัคับบัญชา ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพการท างาน ด้านความมัน่คงในงาน และด้านค่าตอบแทน 
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สามารถท านายประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย) 
จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  สามารถท านาย
ได้จากปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจัยค า้จุนในด้านความมัน่คงในงาน โดยมีแบบจ าลองสมการ คือ 
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน = 3.513 + 0.0134(ด้านความมัน่คงในงาน) 
 ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  ไม่สามารถท านาย
ได้จากปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้านปัจจัยค า้จนุ ด้านความก้าวหน้าสว่นตวั ลกัษณะงาน ความส าเร็จ การยก
ยอ่ง ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า 
 
8. สรุปและอภปิรายผลการวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบคุคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานงานของพนกังานบริษัท ฟิลิปส์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จากผลการวิจยัพบวา่  
 เพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็นเพศหญิงมีประสิทธิผลในการท างานสูงกว่า
พนกังานที่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg, et al. 1959: 157) กลา่วว่า หาก
ความต้องการด้านแรงจงูใจได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มนษุย์จะรู้สกึพึงพอใจพร้อมปฏิบตัิงานด้วยความรักในหน้าที่
อทุิศตนอยา่งหนกั รวมทัง้ทุม่เทแรงกายและใจให้กบัองค์กร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนัย์ชนก ธิติพงศ์วิวฒัน์ (2552) 
ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
ที่พบวา่พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความส าเร็จในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัทัง้ทางด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
พฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน 
 ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งพนกังานที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีประสิทธิผลในการท างานสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี หมายความว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถกล่าวได้ว่าระดบัการศึกษาสามารถเป็น
ตวัชีว้ดัในการปฏิบตัิงานให้ได้ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึง่พนกังานในระดบัปริญญาตรีอาจมีทกัษะความช านาญใน
การปฏิบตัิและมีพืน้ความรู้ที่อาจสงูกวา่พนกังานท่ีมีการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีจึงท าให้ประสทิธิผลของงานมสีงูกวา่กลุม่
พนกังานท่ีมีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ซึง่สอดคล้องกบัอจัฉรา บบุผามาลา (2548)  ที่ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่สง่ผลตอ่
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัทพรมไทย จ ากดั (มหาชน) ที่พบวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มี
ผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 การพฒันาตนเองของพนกังาน บริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 จากผลการวิจยัพบวา่การพฒันาตนเองของพนกังาน บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในด้าน
การพัฒนาทางจิตใจ และด้านการพัฒนาทางสังคม สามารถท านายประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ วราลักษณ์  เพ่ิมศักดิ์ศฤงคาร (2550) ซึ่งศึกษาเร่ืองการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบญัชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา่ประสทิธิภาพในการท างาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพฒันาตนเองในด้าน วิชาชีพ จิตใจ และสงัคม  
 แรงจูงในการท างานในปัจจยัจูงใจและปัจจัยค า้จุนของพนกังาน บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  
 จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงในการท างานด้านปัจจัยจูงใจในด้านต่างๆไม่สามารถท านายประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of need) (2545: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ: 245) ที่กลา่วถึงความต้องการเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์ไว้ 
ดงันี ้มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการนีจ้ะมีตลอดเวลาไม่มีที่สิน้สุด แต่หากความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมนัน้อีกต่อไป และแรงจูงในการท างานด้านปัจจัยค า้จุนในด้านความ
มัน่คงในงาน สามารถท านายประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปริทศัน์ สงวนสขุ 
(2541) ที่ศกึษาเร่ืองขวญัและประสทิธิผลในการท างานของข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ผลงานวิจยัพบว่า  
ควรสร้างความพงึพอใจในงานความมัน่คงในหน้าที่และการให้การยอมรับกบัผู้ปฏิบตัิงานจะท าให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
9. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานหลกั การบริหารจดัการ และ
การพฒันาองค์กร เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัความคาดหวงัที่องค์กรมุ่งหมาย
ไว้ ตลอดจนความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางด้านนโยบายการบริหารและการปรับตวัที่เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ในจงัหวดัมหาสารคาม ศึกษาวิธีการจดัการความขดัแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
แล ะเสนอรูปแบบวิธีการจดัการความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ พืน้ท่ีที่ใช้ในการวิจยั คือ ต าบลทา่
สองคอน  อ าเภอเมือง  ต าบลขามเฒ่าพัฒนา  อ าเภอกันทรวิชัย และต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแนวค าถามสมัภาษณ์เจาะลึก  แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง การเก็บรวมรวมข้อมลูในการวิจัยครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจาก
เอกสาร และการวิจยัภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอปุนยั  โดยการจดัหมวดหมู่ประเด็นส าคญั
พร้อมกบัการตีความอธิบายความน าเสนอในลกัษณะการพรรณนา   
 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของความขดัแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม  
โดยรวมมีหลายสาเหต ุคือ ได้รับข้อมลูไม่ตรงกนั ปัญหาโครงสร้าง ความรู้สกึไม่ได้รับความเป็นธรรม ผลประโยชน์ขดักนั  
และขาดจิตส านกึสาธารณะ  
 วิธีการจดัการความขดัแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม ชุมชนใช้วิธีการ
จดัการความขดัแย้ง คือ การไกลเ่กลีย่  บทบาทผู้น าชมุชน กฎหมูบ้่าน บทบาทกลุม่อาชีพ และสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ  
 รูปแบบวิธีการจดัการความขดัแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประذโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม  คือใช้
วิธีการไกลเ่กลีย่  บทบาทผู้น าชมุชน กฎหมูบ้่าน บทบาทกลุม่อาชีพ  และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ   อย่างไรก็ตามวิธีการจดัการความ
ขดัแย้งดงักลา่วต้องอยูใ่นหลกัการ คือ ความเมตตา ความเอือ้อาทร การให้อภยั การให้เกียรติ และหลกัประชาธิปไตย 

 รูปแบบวิธีการจดัการความం ขดัแย้งของชุมఊชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม ที่

ได้จากงานวิจัยสามารถน าไปปรับใช้ในชุมชน หรือหมู่บ้านในภาคอีสาน ซึ่งมีสภาพภมูิศาสตร์  วฒันธรรม วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู ่ ที่คล้ายกนัได้  
 
ค าส าคัญ : การจดัการความขดัแย้งของชมุชน ที่ดินสาธารณประโยชน์  
 
_______________________________ 
1  นกัศกึษาปริญญาเอก  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาการศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
    คณบดีวิทยาลยักฎหมายและการปกครอง    มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the research were to analyze the conditions and problems of public land use 
analyze the conflict management of public land use in the community, and propose a model for conflict 
management of public land use in the community, Maha Sarakham province.  The research sites were 
Thasongkhorn Sub-district in Muang District, Kharmthaupatana Sub-district in Kantarawichai District, Naong 
Saeng Sub-district in Waphiprathum District, Maha Sarakham Province. The research instrument was 
structured and unstructured in-depth interview guidelines. The qualitative research method was employed for 
the study.  The data was collected from documentary research and field research. The data was analyzed by 
inductive method, and the issues were classified with descriptive interpretation. 
 The research findings found that conflicts arose from inaccurate data of land boundaries, beneficial 
conflict, behavior, belief, expectation including historical and political factors. The research findings for the 
conflict in water supply arose from inaccurate  data  of the land boundaries, beneficial conflict, and value.  In 
the case of  Don Phuta, the causes of the conflict were inaccurate data of the land boundary and beneficial 
conflict. The conflict in the cemetery arose from inaccurate data of the boundary, beneficial conflict, and 
value. 
 The methods  for conflict management of  the public land use in Maha Sarakham province were 
through compromise, with community leaders, and employment of community regulations, defined roles of 
vocational group and compassion of ritual beliefs.  
 The model used for the conflict management of public land use in Maha Sarakham were compromise 
with community leaders, employment of community regulations, defined roles of vocational group and 
compassion of ritual beliefs. Whatever methods being used, the principles were based on  kindness, 
understanding, forgiveness, people’s honor and the practice of democracy.   
 In conclusion, the research findings indicate that the methods used for  the conflict management of 
public land use in Maha Sarakham could be applied to other communities in the northeast of Thailand, which 
have the similar conditions such as geography, culture and way of life.  
 
KEYWORDS: Community Conflict Management, Public Land   
 
 
1. บทน า 
 ความขดัแย้งเป็นกระบวนการทางสงัคม  เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวตัเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  สามารถเกิดขึน้ได้
ทกุเวลา  ทกุสถานที่  เป็นปกติในสงัคมปัจจุบนั  ความขดัแย้งของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลต้องตดัสินใจเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ความขดัแย้งที่มกัเกิดขึน้ภายในมกัไม่แสดงออกให้เห็นโดยเปิดเผย  สามารถเห็นและสมัผสัได้โดยใช้วิธีการ
สงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

465 

 

 สงัคมชนบทมีลกัษณะของความขดัแย้งเกิดขึน้ และที่พบกนัมาก  ได้แก่  การแย่งที่ดิน   ท ากิน  การแย่งการใช้
น า้  การปล่อยปละละเลยไม่ดแูลสตัว์เลีย้ง  การขดัแย้งในเร่ืองการหมิ่นประมาทใส่ร้ายกัน  การขดัแย้งในเร่ืองการขาย
ผลผลติการเกษตร  การขดัแย้งระหวา่งเด็กหนุม่ในเร่ืองชู้สาว  เร่ืองการขดัแย้งนีอ้าจเป็นการขดัแย้งสว่นตวัและสว่นรวมใน
ระดับหมู่บ้าน  เมื่อขัดแย้งกันจะให้ผู้ ใหญ่บ้านประนีประนอมหรือให้ญาติผู้ ใหญ่เจรจาเพื่อท าให้การขัดแย้งหมด ไป  
(สมศกัดิ์  ศรีสนัติสขุ,  2538,  หน้า 149) 
 อีกทัง้งานวิจยัของ ประสทิธ์ิ  คณุรัุตน์ และคณะ ได้ท าวิจยัเร่ือง การศกึษาความขดัแย้งของการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่  จ านวนของความขดัแย้งทัง้สิน้ เป็นความขดัแย้งเก่ียวกบัทรัพยากรดินมาก
ที่สดุ และความขดัแย้งของทรัพยากรดิน สว่นมากจะเก่ียวกบัที่ดินสาธารณประโยชน์  อีกทัง้ ข้อเสนอแนะ เห็นควรศึกษา
เก่ียวกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตอ่การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งของกลุม่ชนตา่ง ๆ  (ประสทิธ์ิ คณุรัุตน์,   และคนอื่น ๆ ,  2538,  
บทคดัยอ่ และหน้า 7 - 12 ) 
 จากประเด็นดงักล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจดัการความขดัแย้งของชุมชนในการใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ในจงัหวดัมหาสารคาม วา่สาเหตปัุญหา และวิธีการจดัการความขดัแย้งเป็นอยา่งไร    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสาเหตขุองความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพื่อศกึษาวิธีการจดัการความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัด
มหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่คู่กรณีพิพาท เจ้าของที่ดินข้างเคียง 
ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ ผู้น าศาสนา ผู้น าพิธีกรรม กระจ า้  เก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
สนทนา การสงัเกต การส ารวจทางกายภาพ การสอบถาม การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนา    
 
4. ผลการวิจัย 
 1) สาเหตุของความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม  
 สรุปสาเหตขุองความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม มี 4 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลไม่ตรงกัน ประเด็นที่ 2 ปัญหาด้านโครงสร้าง ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม  ประเด็นที่ 3 
ผลประโยชน์ และประเด็นที่ 4  ขาดจิตส านกึสาธารณะ  สามารถสรุปเป็นภาพ 1 ดงันี ้ 
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ภาพ 1 สาเหตขุองความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 

 2) วิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการสงัเคราะห์วิธีการจดัการความขดัแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์โดยชมุชนทัง้ 3 แหง่ เป็นดงันี ้ 
1) บทบาทกลุม่อาชีพ   2) สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ 3) บทบาทผู้น าชมุชน  4) การไกลเ่กลีย่ และ5) กฎหมูบ้่าน   วิธีการจัดการ
ความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ได้แสดงในภาพ 2 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  วิธีการจดัการความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
                  3) รูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัด
มหาสารคาม 
 วิธีการจดัการความขดัแย้งที่ได้สงัเคราะห์วิธีการ คือ บทบาทกลุม่อาชีพ สิง่ศกัดิ์สทิธิ บทบาทผู้น าชมุชน การไกล่
เกลีย่ และกฎหมูบ้่าน และต้องอยูใ่นหลกัการ ดงัตอ่ไปนี ้คือ 1) ความเมตตา 2) ความเอือ้อาทร 3) การให้อภยั 4)  การให้
เกียรติ  และ 5)  หลกัประชาธิปไตย ซึง่รูปแบบการจดัการความขดัแย้งของชมุชน  ดงัแสดงในภาพ 3 
 

ความขดัแย้งของ
ชมุชนในการใช้ทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ 

 

ข้อมลูไมต่รงกนั 

ผลประโยชน์ 

ขาดจิตส านกึสาธารณะ 

ความรู้สกึไมไ่ด้รับ 
ความเป็นธรรม  

   สิง่ศกัดิ์สทิธิ                  บทบาทผู้น าชมุชน 
 
 
 
 กฎหมูบ้่าน      การไกลเ่กลีย่      บทบาทกลุม่อาชีพ 

   

      

 

ความขดัแย้ง 
ของชมุชน 

    ในการใช้ทีด่ิน 
สาธารณประโยชน์ 

ยอมรับ  
       ปฏิบตัิตาม 
 
 
ไมย่อมรับ   
    สูก่ระบวนการ  
       กฎหมาย    

การจดัการความขดัแย้งของชมุชน 

การจดัการความขดัแย้งของชมุชน 
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ภาพ 3  รูปแบบการจดัการความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ทีด่ินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
5. อภปิรายผล 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม  
มีประเด็นท่ียกมาอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้ 
  ข้อมูลไม่ตรงกัน  การรับรู้ข้อมลูที่ไมส่อดคล้องกนัท าให้แตล่ะคนส าคญัความหมายผิดไป ท าให้เกิดช่องว่างใน
การสื่อสารที่อาจเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกนัท าให้เกิดวามขดัแย้ง สอดคล้องกบั แนวคิดของ วอเรน ชมิดท์ (Warren 
Schmidt,  1974,  p.7) สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai Chidhakwa,  2003)  
 ผลประโยชน์  
 สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอาจมาจาก ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ความขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ แมร่ี ฟอลเลต (Marry Follett,  1947) อีกทัง้แมกซ์  เวเบอร์ (Max Weber, 1968) ยอมรับว่า
ความขดัแย้งในผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลพบได้ทกุหนทกุแหง่ในสงัคม สอดคล้องกบังานวิจยัของ อานนัท์   กาญจนพนัธ์ 
(2539,  หน้า 92 - 93)  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปทุมรัตน์  ต่อวงศ์ (2543) และสอดคล้องกบังานวิจยัของรัฐติกานต์ 
ปันเปอะ (2545) และ กญัทิยา ใจกลางดกุ (2543)   
 การไกล่เกลี่ย  
 การจัดการความขดัแย้งที่เกิดขึน้ในชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการต่างๆ ที่มีการน ามาใช้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการร่วมมือกนั หรือการแก้ปัญหา (collaborating, integrating,  or problem solving) วิธีการจดัการความขดัแย้ง
ที่เน้นวิธีการไกล่เกลี่ยเป็นการใช้ทัง้วิธีบูรณาการและแบ่งสนัปันส่วน  สอดคล้องกับงานวิจยัของ  รัฐติกานต์ ปันเปอะ 
(2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543) อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ  วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai 
Chidhakwa,  2003)   
 

 

สิง่ศกัดิ์สทิธิ                          บทบาทผู้น าชมุชน 
 
 
 กฎหมูบ้่าน   การไกลเ่กลีย่    บทบาทกลุม่อาชีพ 

   

           

 

ความเมตตา ความเอือ้

อาทร 

การให้อภยั 

การให้เกียรต ิ หลกัประชาธิปไตย 

ความขดัแย้ง 
ของชมุชน 

    ในการใช้ทีด่ิน 
สาธารณประโยชน์ 
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 บทบาทผู้น าชุมชน  
 ผู้ที่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการด าเนินการคือ ผู้น าชุมชน ซึ่งอาจเป็นผู้น าตามกฎหมาย คือ ผู้ ใหญ่บ้าน หรือ 
ผู้น าตามประเพณี คือ ผู้ เฒา่ผู้แก่ ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน หรือ ผู้น าตามธรรม คือ ผู้ที่ชาวบ้านให้การยอมรับ  
ชาวบ้าน  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมยศ  ศิลปิโยดม (2540) และวรเชษฐ์ หนอ่ค า (2544)  
  สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
 การพึง่พาสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาวบ้านมกัจะก าหนดเขตพืน้ท่ีซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของศาลปู่ ตา หรือ ดอนปู่ ตา เป็นท่ีสาธารณประโยชน์  ดอนปู่ ตาเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นที่มาของ
อ านาจศกัดิ์สทิธ์ิท่ีควบคมุศีลธรรมและมโนธรรมของชาวบ้าน สอดคล้องกบังานวิจยัของ มนสัศิริ  ลกูรักษ์ (2546)  และวร
นชุ  แก่นกล้า (2546)  
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 พบวา่ สาเหตขุองความขดัแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม มี 4 ประเด็น 
คือ ประเด็นที่ 1 ข้อมูลไม่ตรงกัน ประเด็นที่ 2 ปัญหาด้านโครงสร้าง ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม  ประเด็นที่ 3 
ผลประโยชน์ และประเด็นที่ 4  ขาดจิตส านกึสาธารณะ  และ รูปแบบวิธีการจดัการความขดัแย้งของชมุชนในการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในจงัหวดัมหาสารคาม คือใช้วิธีการไกลเ่กลีย่ โดยใช้บทบาทผู้น าชุมชน กฎหมู่บ้าน บทบาทกลุม่อาชีพ 
และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  และต้องอยู่ในหลกัการ ดงัต่อไปนี ้คือ 1) ความเมตตา 2) ความเอือ้อาทร 3) การให้อภยั 4)  การให้
เกียรติ  และ 5)  หลกัประชาธิปไตย    
 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 หนว่ยงานหรือชมุชนอื่นๆ สามารถน ารูปแบบการจดัการความขดัแย้งนีไ้ปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับริบทของ
ชมุชน ไมว่า่จะเป็นการไกลเ่กลีย่ การแสดงบทบาทของผู้น าชมุชน การพึง่พิงหรืออ้างอิงสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิประจ าชมุชน  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์  ดร.  สวุิทย์  เลาหศิริวงศ์  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์  
กรรมการที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์  ดร.เศกสรรค์  ยงวณิชย์  และรองศาสตราจารย์ ดร.สวุกิจ  ศรีปัดถา  นอกจากนี ้ 
ผู้ วิจัย  ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ดร.สมเจตน์  ภูศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  ที่
สนบัสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลท่าสองคอน  ต าบลขามเฒ่าพฒันา  และ
ต าบลหนองแสง 
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ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การจัดระดับรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย:  
กรณีศึกษาผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร 

Understanding and Application of Thai Television Rating System: A Survey among Parents in Bangkok 
 

ชตุิภา กองสมบตัิ1 
Chutipa Kongsombut 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความเข้าใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์ของ

ประเทศไทย รวมถึงการน าระบบการจดัระดบัรายการโทรทศัน์ไปใช้ และศึกษาทศันคติของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการจดั
ระดบัรายการโทรทศัน์ของประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาค้นคว้าคือผู้ปกครองในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผ่าน
วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่  
1.ผู้ปกครองที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัแสดงความเข้าใจในระบบการจดัระดบัรายการโทรทศัน์ 

ของประเทศไทยไมต่า่งกนั  
2.ผู้ปกครองในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมีการใช้ระบบการจดัระดบัรายการโทรทศัน์ 

ของประเทศไทยในการควบคมุการรับชมโทรทศัน์ของบตุรหลานในระดบัปานกลาง 
3.ปัจจยัที่มีผลตอ่การใช้การจดัระดบัรายการโทรทศัน์ของประเทศไทยในการ 

ควบคมุการรับชมโทรทศัน์ของบตุรหลานคือช่วงอายขุองบตุรหลานที่อยู่ในการดแูล การอนญุาตให้บตุรหลานครอบครอง
โทรทศัน์ในห้องนอนสว่นตวั และการรับชมโทรทศัน์ร่วมกบับตุรหลาน 

4.ผู้ปกครองในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมีทศันคติตอ่การจดัระดบัรายการโทรทศัน์ 
ของประเทศไทยในระดบัปานกลาง 

5.ผู้ปกครองในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์การจดัระดบัรายการโทรทศัน์
ของประเทศไทย 
 ค าส าคัญ: ระบบการจดัระดบัรายการโทรทศัน์, ผู้ปกครอง 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to discover the level of understanding and application of Thailand 
voluntary television rating system among parents in the Bangkok area, examine the factors related to the 
application of the voluntary television rating system, and find out their attitudes toward the rating system. The 
research samples were 180 parents living in Bangkok, obtained by using the accidental sampling technique. 
Data were collected by a 35-item self-administered questionnaire containing five parts: part one, ten checklist 
questions collecting background information of the respondents; part two, five close-ended questions 
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measuring the parents’ understanding; part three, ten Likert-scale exploring the usage of the television rating 
system by the parents; part four, five Likert scale questions investigating the parents’ attitudes toward the 
rating and part five, raking comments toward the most urgent matter for improving the Thai television rating 
system. Statistics used in data analyses were mean, percentage and standard deviation. The findings 
revealed that higher educated parents did not possess a higher level of understanding. The general usage of 
ratings among parents to control their children’s television viewing behavior was at an average level. 
Moreover, the factors that contributed to parents’ usage were the age range of their children, allowance for 
children to possess television in bedrooms and co-viewing. Parents reported an average level of their positive 
attitude toward the project; however, the public relations campaign to publicize the system was to be 
encouraged. 
KEYWORDS: Thai Television Rating System, Parents 
 
1. INTRODUCTION 

A recent poll reported that most Thai children have been overly exposed to obscene language, rape, 
fight, otherwise violent scenes on TV (Sukyingcharoenwong, 2007). The fear of the effects of inappropriate 
content broadcasted on TV toward children has been a concern for parents, teachers, politicians and social 
scientists since the time television was introduced and continues today.  

The idea of establishing television a rating system in Thailand was structured in 2003 by the Minister 
of Education. Television channels were requested to broadcast healthy programs for children for at least one 
hour between 4 p.m. and 8 p.m. This policy was generally accepted at the time it was released; however, the 
television channels failed to maintain this voluntary practice. Then in 2006, the Government Public Relation 
Department under the support of the Culture Ministry introduced the first Thai television rating system, 
recommended age group viewers as a self-regulated system, and actively implemented the system on 
December 1st, 2007. The rating used (4) main classifications with seven (7) symbols (The Government Public 
Relation Department, 2006). 

The symbols were shown up on screen approximately five seconds before the program starts and 
were occasionally reappeared during the program in on air. 

Even though the rating had been created specifically to give guidance to viewers that would assist 
them in deciding which program was appropriate for which age ranges, the rating itself could encourage 
under-aged viewers to view the program. Natachan and Cantor (1998) mentioned in their article that children 
tended to see programs which suggested a more mature age of viewers because it was restrictive. Another 
reason was that the more parents wanted to prohibit children viewing certain programs, the more children 
were eager to see them. In Media Rating for Violence and Sex: Implication for Policymaker and Parents by 
Brad J. Bushman and Joanne Cantor, 2003, ratings had effects on viewers’ interest in programs which were 
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considered forbidden for children (Bushman & Cantor, 2003). It supported the idea that children had 
inadequate ability to decide by themselves which programs they should or should not see.  
A Kaiser Family Foundation survey in 2004 showed that parents were concerned about risks of television as 
follows: Sexual content (60%), violent content (53%), and adult language (49%). More than 50% of parents 
also believed that sex and violence on TV strongly affects children’s behavior. However, although 89% of 
parents were worried about their children’s exposure to inappropriate entertainment media especially on TV, 
only 50% of parents who answered the questionnaire used the TV ratings (Larule, 2004). Moreover, the report 
of Parental Media Mediation Styles for Children Aged 2 to 11 Years stated that although people realized that 
children watched television more than 2 hours per day. There was no investigation of the reaction of parents 
to this situation (Barkin & Ip, 2006). These two ideas reflect a public belief that parents have no obvious roles 
in preventing their children from consuming unhealthy media.  
 Therefore, even there was the voluntary rating system established as demanded by all concerned 
parties and the children themselves could not select the right rate TV show, the parents who have the closest 
relationship to the children viewers should express application of this media control tool in order to be 
supplementary assistance for them in selecting the appropriate programs. Consequently, this research would 
explore and reflect the parental understanding and application of the television rating system.   
  
2. STATEMENT OF THE PROBLEMS 

 Do the parents understand the rating system? 

 Do the parents who have a higher education have a better understanding of the ratings than the 
others? 

 Is there serious application of television rating system by parents to control their children’s television 
viewing? 

 Do parents of younger children use the television rating system more than parents of older children? 

 Do parents who allow television in children’s bedrooms use the television rating system less than 
parents who do not allow it? 

 Do parents who co-watch television with their children use the television rating system more than 
those who do not? 
 
3. VARIABLES AND DEFINITIONS 

This research studied the concept of distance learning as well as the concept of satisfaction. 
Besides, the research was conducted in order to find relationships among a set of independent variables 
towards the dependent variables which are presented below.  
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1.3.1 Variables  
  Independent Variables         Dependent Variable      
 
 
 
 
 
Figure 1. Conceptual framework showing the relationship between independent and dependent variables 
 
1.3.2 Definitions  

In order to understand the terms used in this survey, the researcher provided the definitions of terms 
as follows: 
 

 Parents: Parents in this study are father, mother, sibling, relative guardian (grandparents, uncle, and 
aunt) or non-relative guardians such as hired-nanny. 

 Television rating system: The system initiated by the Government Public Relation Department of 
Thailand announced on 1st December 2006 only. 

 Understanding of television rating system: Subjected parents’ level of understanding of the TV rating 
measured by points gained from correct answers given in the questionnaire part 2.  

 Application of television rating system: Parents’ usage of the TV rating to control their children 
television watching behaviour measured by the frequency level given in answers in part 3 of the 
questionnaire, evaluated by the 5-level Likert scale: 5) Always, 4) Often,  3) Sometimes,  2) Rarely, and  1) 
Never 

 Attitudes toward television rating system: A state of mind in which parents’ beliefs and values of 
television rating system have been met measured by the 5-level Likert scale: 5) Very much, 4) Much, 3) May 
be, 2) Little, and 1) Not at all in part 4 of the questionnaire. 
 
4. SCOPE OF THE STUDY 

This survey of parents’ understanding and application of television rating systems focuses only on 
adults residing in the family containing at least one child in Bangkok area. The subjects will be asked to 
present their understanding, frequency of usage and attitudes toward the television rating labels officially 
announced by the Public Relation Department of Thailand effective on 1st December 2007 only.  
 
 
 

Personal factors 
1. Parents’ educational background 
2. Age of children 
3. Parents’ television watching 

behaviour 
 

1. Understanding of television 
rating system 

2. Application of television rating 
system 
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5. SIGNIFICANCE OF THE STUDY 
This survey represented the feedbacks of parents in Bangkok area regards their understanding, 

frequency of usage and attitudes whether they discovered reliability and usefulness of this television rating set 
up by the Public Relation Department of Thailand. Results of this survey indicated the responses of the parent 
toward this campaign; whether they understood the label of rating given and if they did not what the factors of 
that misunderstanding. Not only did reveal the frequency of usage of the parents but this survey did also find 
out if personal factors contributed to the diversity of use. Moreover, this research also provided the attitude 
that parents had toward the rating. These three main findings absolutely reflected the overall attitudes to this 
campaign and trends of protection against unhealthy programs given to children by their parents’ usage of 
the television rating. 
 
6. METHODOLOGY 
 
SUBJECTS 
The population of the survey were the parents whether they were father, mother, grandparents, siblings or 
non-relative guardians who residing in a family with at least a child in Bangkok area. Parents were classified 
into three groups according to their children’s age ranges:  

A. Parents of pre school children to elementary children (0 year to 6 years old children) 
B. Parents of primary children (6 years to 12 years old children) 
C. Parents of pre-teenage to early teenage (12 years to 18 years old youth)  
 

7. RESEARCH INSTRUMENT 
A self-administered questionnaire, which was designed by integrating contents from documents, textbooks 
and research reports related to the objectives of the study, was developed as the instrument for data 
collection in this survey. From primary source, data were collected through 180 questionnaires distributed to 
parents in the food centers at department stores and market places in Bangkok. The questionnaire composed 
of 35 questions is divided into five groups which are designed as below:  

 Part 1 contained 10 check list questions to explore the demographical data of the parents in term of 
their children’s age range, education, relationships with children, average hours per day in watching television 
of parents and their children, television set in children’s bed room and believes of television influence on 
children. 

 Part 2 was designed to measure understanding and knowledge of parents regarding the Thai 
television rating system by asking 5 closed-ended questions. The questions were about the labels of each 
rating; Gor Gai (ก) , Dor Dek (ด), Thor Taharn (ท), Nor Nhu (น) and Chor Ching (ฉ). The parents supposed to 
give correct answers to all questions provided. 
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 Part 3 contained of 10 Likert scale questions to collect the information about parents’ usage of the 
rating in terms of frequency and manners of use. The respondents ticked in the space provided to indicate 
the frequency of usages. The ranks were identified as Always (5), Often(4), Sometimes(3), Rarely (2) and 
Never (1). 

 Part 4 was designed to measure parents’ satisfaction and attitudes toward rating in term of its 
functionality and effectiveness through 5 items of  Likert scale questions. This parts, the respondents 
indicated their attitudes toward the rating effectiveness, reliability, contribution to decision making with the 
degree of their feeling. The degree ranks were Very much (5), Much (4), Maybe (3), Little (2), and Not at all 
(1). 

 Part 5 was for collecting comments that parents required from TV rating system through 4 ranking of 
the most urgent matters in which the respondents wish that to be improved. 

The 10-questionnaire was tested on the pilot group samplings who were not the parents in the real 
subject group. The result returned was to revise some minor errors in spelling, typing and word choices. 
However, the overall understanding of the questionnaire was acceptable. 
 
8. PROCEDURES 

RESEARCH DESIGN 
The accidental sampling technique was the sampling procedure used in this study. Thus, the 

expected participants in this study were 180 parents living in Bangkok area. The sampling was mid-age 
adults whom can be expected to be father and mother or guardians of children.  
 
       DATA COLLECTION 

The participants were asked to answer the questionnaire. The survey was conducted from November 
2007 ” February 2008. The sampling was found in area of Onnut, Bangna, Pinklao and Sukhumvit. The main 
locations for distributing questionnaires were food centers at department stores; Tesco Lotus Onnut, Central 
Bangna, Big C Bangna, The Emporium Sukhumvit, Tesco Lotus Pinklao, Pata Pinklao and Central Pinklao. 
Moreover, the respondents were questioned at market places where seating available. They were asked orally 
if they had children living in their family and the respondent would be asked further questions only if their 
answer was positive. Before conducting further questions, the samples were informed by the researcher to 
stop answer at anytime they feel uncomfortable to do so.  
 
9. DATA ANALYSIS 

The data gained from the respondents were analyzed by using SPSS program (Statistical Package 
for the Social Science) version 12.0 for statistical analysis. Also, basic statistics were used in the data analysis 
such as Percentage, Mean, and Standard Deviation. 
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Statistical devices were used in this study to clarify the research hypotheses as follows: 
1. Frequency Distribution and Percentage were used to analyze answers in the form of a 

checklist concerning the sampled parents’ demographics such as ages of children under their control, 
gender, relationship to child, education, television watching behavior for parents and children, television in 
child’s bedroom, co-watching and belief of television influence. 

2. Arithmetic Mean and Standard Deviation were used to calculate the average level of the 
sampled parents’ frequency of usage of the television rating to control their children watching and their 
attitudes toward the rating system. 
 
10. RESULTS OF THE STUDY 

PARENTS’ DEMOGRAPHICS 
From the completed 159 questionnaire returned, the parents of children in the age range 6-12 years 

old is the biggest group as there are 59 respondents, the second biggest group is a group of 55 parents of 
12-18 years old and the 45 parents of 0-6 years old children, accounted for 37.1%, 34.6 % and 28.3% , 
respectively. The samplings group was comprised of mother 34.6%, relatives 27.7%, father 22.0% , siblings 
13.8% and non-relative guardians 1.9% classified by their family relationship. The respondents’ educations 
were allocated to three educational levels; 39.0% of Mattayomsueksa 6, 32.1 % of Bachelor degree and 26.4 
% of below Mattayomsueksa 6 level. Only 2.5% of respondents had higher than Bachelor degree education. 
The finding provides frequency statistic on the hour’s rate of parents and children watching television per day. 
Most of the parents and children spend 2-4 hours a day in watching television at the exact equal percentage 
at 41.4% in both groups. However, percentage of children who watching television more than 4 hours a day is 
higher than parents at 37.1% and 28.3% respectively. It is 91.2% of parents spend their time in co-watching 
television with their children. The report shows 39.6% of parents allowed television in their children’s 
bedrooms and the majority as 60% of parents did not. Importantly, 92.5% of parents trusted that television 
affect their children.  
 
  PARENTS’ UNDERSTANDING OF TELEVISION SYSTEM 

The close-ended questions provided to parents which the items were designated as correct answer 
as yes, no, yes, no and yes, running through items 1 to 5. Most parents could give correct answers on 
questions about the labels Dor Dek, Nor Nhu 13 and Thor Taharn at 96.2%, 95.0% and 78.0%, respectively. 
While parents have least understanding about rating ‚Chor Ching‛ as only 13.2% answers were correct. 
 
RQ 1: Do the parents understand the rating system? 
 It was noticeable that parents had understanding regard the rating Dor Dek, Nor Nhu 13 and Thor 
Taharn as majority of them could give correct answers at 96.2%, 95.0% and 78.0 % respectively. While they 
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did not do well in questions asking about Gor Gai and Chor Ching, the percentages of correct answers were 
low at 30.2% and 13.2%.  
 
RQ 2: Do parents who have a higher education have a better understanding of the ratings than the others? 
 Research finding presents the results of no relationship between parents’ education and 
understanding of the rating. The lowest education level, below Matthayomsuksa 6 parents gained the highest 
percentage of correct answers. The least correct answers percentages were perceived by parents who had 
the highest degree of education, higher than bachelor degreed parents. 
 

PARENTS’ APPLICATION OF RATING SYSTEM 
 

RQ 3: Is there serious application of television rating system by parents to control their children’s  
television viewing? 

Regarded to the application of the rating system, it was found that the usage type that parents used 
most was to discuss with their children regards the rating (3.35). On the other hand, the least used method for 
controlling their children about television viewing behavior was to consult rating before choosing program for 
their children (3.00).  

In general, respondents applied television rating system to control their children television watching 
behavior. They reviewed the rating, use rating assisting them to choose program, introduce program with the 
appropriate rating, check the rating before allow or prohibit their child to watch, discuss with their child, 
explain the meaning, teach their child to use rating selecting the programs, explain reasons about particular 
program receiving particular rating and stop their child in the middle if they found the program was not 
appropriate rated.  

 
RQ 4: Do parents of younger children use the television rating system more than parents of  
older children? 
 The average percentage of parents’ usage of television rating was slightly different by their children 
age groups. The highest use performed by parents of 6-12 years old children 35.1%, parents of 12-18 years 
old children 34.9% and parents of 0-6 years old children 30.0%.  
 
RQ 5: Do parents who allow television in children’s bedrooms use the television rating  
system less than parents who do not allow it? 
 Parents who allowed children to have television in the bedroom used rating to control their children 
less than the parents who do not permit their children to watch television by themselves. The average 
percentage of rating usage of parents who allowed television set in their child bedroom was 39.1% while the 
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parents who did not allow television in bedroom usage is 60.9%. The obvious difference of percentage is as 
high as 21.8%. However, the parents who had television in their child’s bedroom claimed they used rating at 
‚always‛ level 52.3%. 
 
RQ 6: Do parents who co-watch television with their children use the television rating system  
more than those who do not? 

The result showed that parents who performed co-watching used rating system at ‘Always’ level  
higher  than the parents who did not co-watch. However, most of the parents used it at Sometimes level. 
 
PARENTS’ ATTITUDES TOWARD THE TELEVISION RATING SYSTEM 

The finding revealed that the respondents had positive attitudes toward the rating system in all 
aspects. The aspect that influenced the attitude of the respondent most was that the rating contributed to 
parents’ decision making (3.50). The aspect that gained least popularity was about that the descriptions 
below the signage made the respondents understand the label easier (3.17). 
 
11. COMMENTS 

The most urgent matter that half of parents believe the rating should be improved was to publicize 
the information about television rating system (50.9%).  
 
12. CONCLUSIONS, DISCUSSIONS, AND RECOMMENDATIONS OF THE STUDY 

The results of the study can be summarized as follows: 
General Information  
 From the study, it was found that the respondents’ were 35 fathers, 55 mothers, 22 siblings, 44 
relative guardians and 3 non-relative guardians. There were parents of 0-6 year old children , 6-12 year old 
and 12-18 year old .  Moreover, two major groups of the parents possessed Matthayom 6 degree or 
equivalent and Bachelor degree. Most of parents co-watched TV programs with their children and did not 
allow their children to have television in child bedroom. 
Parents’ Understanding and Application Result 
It was noticeable that parents had understanding regard the rating Dor Dek, Nor Nhu 13 and Thor Taharn as 
majority of them could give correct answers, while they did not do well in questions asking about Gor Gai and 
Chor Ching. There was no relationship between parents level of educations and understanding levels 
reported. In general, respondents applied television rating system to control their children television watching 
behaviour. They reviewed the rating, used rating assisting them to choose program, introduced program with 
the appropriate rating, checked the rating before allow or prohibit their child to watch, discussed with their 
children, explained the meaning, taught their children to use rating selecting the programs, explained reasons 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

479 

 

about particular programs receiving particular ratings and stopped their child in the middle if they found the 
program was not appropriate rated. 
 The average percentage of parents’ usage of television rating was slightly different by their children 
ages group as the parents of 6-12 years old children were the most frequent rating users. Moreover, parents 
who allowed children to have television in the bedroom used rating to control their children less than the 
parents who do not permit their children to watch television by themselves. 

The result shows that parents who had co-watching used rating system at ‘Always’ level  higher  than 
the parents who did not co-watch. However, most of the parents used the rating at ‚Sometimes‛ level. 
  Parents’ Attitudes toward Television Rating System 

The respondents had positive attitudes toward the rating system in all aspects.  
They felt that the rating contributed to parents’ decision, accurate, reliable, easy to understand and the 
description below the label was useful. 
 Parents’ Comments toward Television Rating System 
They recommended the most urgent issue of improvement was to publicize the idea of rating system; 
following by improvement of label appearance, increase of period appear while the program on air and 
description given in the label. 
 
13. DISCUSSIONS 

This research addressed several issues relating to the understanding and application of parents 
toward television rating system. The researcher aimed to find out if any factors resulted to those two aspects. 
The results showed that the parents had average level of understanding of the television rating. More than half 
of the answers were correct and representing good understanding of the rating labels in total five labels 
tested. Even though, the parents did not perform well on rating Gor Gai (ก) and Chor Ching (ฉ), as they were 
unfamiliar rating for particular programs. Rating Gor Gai was recommended programs for preschool children 
while Chor Ching, was given to the programs that inappropriate at all for 18 years old and younger.   These 
two labels were not seen regularly in prime time programs; while rated Gor Gai programs were broadcasted 
in early morning and Chor Ching rated shows were at late night. Parent’s educational background had no 
influence on the accurate understanding interpretation of the labels. To compare this study with the previous 
research Young Viewers Responses to Television Program Rating (Greenberg et al, 1998), this study also 
showed no significant diversity between understanding level and education background of the parents. On 
the other hands, the lowest education group of parents, below Mattayomsueksa 6 gained, the highest 
percentage of correct answers comparing to others. Markedly, parents who possessed the highest degree of 
education, higher than Bachelor, paid less attention to get correct meaning of the label. Therefore, personally, 
the researcher implied that the television rating was a current issue and the label of each rating was not too 
difficult to understand for public in general. Moreover, the result in those parents with high education 
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answered the questionnaire could be able from the assumption in that parents who paid less attention to the 
issue. They jumped to the conclusion of the rating meaning by predicting from the label images.  So it 
depends on the attention that individual paying toward the issue.  

The overall application by the parents was at the average level. Because the 10 items, questioning 
regards the usage of the television rating, were included  ‚Sometimes‛ level in the Likert scale. The parents 
likely selected that degree of usage most. The most applicable mean of usage for the respondents was to talk 
to their children about the rating. To compare this finding to the previous research, the active approach which 
was to discuss the television programs with the children had positive association which increased awareness 
of negative effect of television to both parents and child (e.g. Barkins, 2006 & Nathashan, 2001). This 
indicated the likeliness of more practical mean to protect children from inappropriate content based on the 
concern of parents and child audiences about the harm of inadequate television contents. However, parents 
did not pay high attention to select the appropriate rated programs for their children that can be interpreted 
as the restrictive mediation method. The implication of this finding is that parents in Bangkok area preferred to 
exercise the active media mediation by discussing the rating with their children in order to control their 
television viewing behaviour.  

When focusing on age group of children and their parents application of the rating to control their 
television watching behaviour, this research found differently from the previous research, Young Viewers 
Responses to Television Program Rating (1998). Parents, in this study, happened to use most when they had 
children aged 6 ” 12 years old. This may be resulted from that the children at this age were keen to watch 
television more than other age group and were able to understand the rating system more than the younger. 
So parents would concern more on this group. Another possible factor was that the youngest age range, in 
this research was 0-6 year old which referred to the ages categorized by each rating, may be impossible for 
parents to discuss or applied the rating to control the children since they were so young. Nevertheless, the 
broad age range divided may not support accurate result over this.  

Regards the influence of television in child bedroom and their parents usage of the rating, this 
research revealed that the parents who allow their children to watch television separately in bedroom 
happened to use less rating. The findings response in the same trend from the previous research presenting 
the parents who allowed children to use television in their own bedrooms, would accordingly pay less 
attention to use any kind of media mediation, voluntary rating considered one of those (Barkins, 2006) This 
may be resulted from the less opportunity in which parents and child may have communication if they were 
co-watching. Therefore, this research finding shows that the parents who co-watch with their children use the 
rating at always level more  than parents who did not co-watch. 

Parents in Bangkok responded that the description provided below the rating label was ineffective. 
Additionally, the parents provided their comments about the aspect in which the Thai voluntary rating system 
should be urgently improved was to publicize the information of the system. Similarly, in the comments 
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marked by the respondents in previous similar research saying the media industry did not provide meanings 
in full detail in each rating, or the meanings were providing in inconvenient place (Bushman, 2003). Even 
though, this study did not include reasons supporting parents’ comments on this, the more publicizing would 
increase the appreciation and understanding that the parents had toward the rating system. 
 
14. CONCLUSIONS 

From this research finding, the conclusion can be drawn that the parents in Bangkok area had 
average understanding and application of the television rating system which was introduced to Thai society in 
2006. Their backgrounds of education did not affect on their understanding they had over the system but 
individual interest like their children age or their watching behaviors did.  The factors related to the usage of 
the public relation of the rating system should be more in practice. 
 
15. RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH 
 This research was only analyzing data in term of frequency and not including of personal opinions 
which can be collected by face to face interview on the parents. If this is possible it would help supporting the 
accuracy of data and comments. Moreover, during the time that this research was conducted, the rating 
system was slightly changed in the label in which there was no official announcement on it. So there if the next 
study would be conducted in the future, there should be information and comments collected from the 
Department of Public Relation of Thailand in order to balance the two sided opinions: the rating establisher 
and audience. 
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การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้น าชุมชนเมือง : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
A Development of Urban Community Leaders’ Critical Thinking 

: In Case of Muang Maha Sarakham Municipality 
 

ศศิธร เชาวรัตน์1 

Sasithorn Chaowarat 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจั
และการรู้คิด เพื่อพฒันาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณและคณุสมบตัิที่เอือ้ อ านวยตอ่
การคิดอยา่งมวีิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมือง สงักดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน จ าแนกตาม
ตวัแปรด้านเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมือง เคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ หลกัสตูร
ฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ แบบวดัลกัษณะนิสยั The California Critical Thinking Disposition Inventory  และแบบสงัเกต สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Paired t-test,  One-way 
ANOVA และ MANOVA ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.   หลกัสตูรฝึกอบรมการคดิอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
คา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.67”1.00 แผนจดัการเรียนรู้โดยรวม มีดชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.7022 และเป็นรายแผน 
อยูร่ะหวา่ง 0.6540 ถึง 0.7653  
    2.  ผู้น าชมุชนเมืองมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ การ
ตดัสนิความนา่เช่ือถือของแหลง่ข้อมลูและการสงัเกต การนิรนยั การอปุนยั การระบแุละการยอมรับข้อสนันิษฐานเบือ้งต้น 
และการนิยามศพัท์ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.  ผู้น าชมุชนเมืองมคีณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ การ
แสวงหาข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวิเคราะห์ ความมัน่ใจในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็นและวฒุิภาวะ
ในการตดัสนิใจ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นด้านความเป็นระบบ ไมแ่ตกตา่ง
จากก่อนการฝึกอบรม 
  4.  ผู้น าชมุชนเมืองที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนั  
มีความสามารถด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
 5.ผู้น าชมุชนเมืองที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนั  
มีคณุสมบตัิทีเ่อือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
ค าส าคัญ : การคิดอยา่งมวีิจารณญาณ ความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ คณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ วิธีคิดแบบอริยสจั และการรู้คิด 

 
 

1 ปร.ด. (ยทุธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค)  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

 The research aimed to construct the critical thinking training curriculum by Ariyasacca thinking 
method (the four noble truth) and a metacognitive strategy, to develop and compare the critical thinking 
abilities and the critical thinking disposition of Maha Sarakham urban community leaders. The samples 
comprised of 30 were classified in genders, education levels, and urban community leaders’ working 
experience levels. The instruments of the study included the critical thinking training curriculum by Ariyasacca 
thinking method and the metacognitive strategy, the critical thinking ability test, the California critical thinking 
disposition inventory, and the observation form. The collected data were analyzed by using percentage, 
mean, and standard deviation; and paired t-test, One-way ANOVA and MANOVA were employed for testing 
hypotheses. The findings revealed the following: 
 1. The critical thinking training curriculum by Ariyasacca thinking method and the metacognitive 
strategy as a whole had the most appropriation, an index of congruency of 0.67-1.00, the plans of learning 
organization had an effectiveness index of 0.7022 in general and 0.6540-0.7653 in each subscale.    
 2. The urban community leaders showed gains in the critical thinking abilities as a whole in 5 
subscales and in each subscale; creditability of sources and observations, deduction, induction, assumption 
identification, and definition, from before training at the .05 level of significance.   
 3. The urban community leaders showed gains in the critical thinking disposition as a whole in 7 
subscales and in each 6 subscale; truth seeking, open-mindedness, analyticity, critical thinking self-
confidence, inquisitiveness, and maturity of judgement, from before training at the .05 level of significance, 
except systematicity, was not different from before training. 
 4. The urban community leaders with the different genders, education levels, and urban community 
leaders’ working experience levels did not indicate the critical thinking abilities in general and in each 
subscale differently.   
 5. The urban community leaders with the different genders, education levels, and urban community 
leaders’ working experience levels did not indicate the critical thinking disposition in general and in each 
subscale differently.   
 
KEYWORDS: Critical Thinking, Critical Thinking Abilities, Critical Thinking Disposition, Ariyasacca thinking 
method (the four noble truth), and Metacognition 
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บทน า 
 ในปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การคดิอยา่งมวีิจารณญาณมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ การท างาน และการ
ด าเนินชีวติของบคุคล (พระธรรมปิฎก, 2543; เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2546) ความสามารถในการคิดหาเหตผุลและคิด
ไตร่ตรองจะช่วยให้บคุคลเข้าใจปัญหา สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (Norris and Ennis, 1989) การ
พฒันาด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต้องครอบคลมุองค์ประกอบด้านกระบวนการ ด้านจิตใจ และการก ากบัการคิดและ
การปฏิบตัิ (พิมพ์พนัธุ์ เตชะคปุต์, 2544; ไพฑรูย์ สขุศรีงาม, 2550: Flavell, 1979; Norris and Ennis, 1989; Facione, 
2000) กลา่วได้วา่คณุสมบตัิทีเ่อือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Disposition) ความสามารถด้านการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ และการรู้คิดจึงเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการพฒันาการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ  
 วิธีคิดแบบอริยสจัเป็นวิธีคิดตามหลกัพทุธธรรมที่มีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินชีวติและการท างานของชาวพทุธ
มานานแล้ว ลกัษณะเดน่ของวิธีคิดแบบอริยสจั คือ ด าเนินการแก้ปัญหาตามระบบแหง่เหตผุล แก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญา
ของมนษุย์ ยดึหลกัความจริงตามธรรมชาติ เป็นความจริงที่เก่ียวข้องกบัชีวิตของคนทกุคน และเป็นหลกัความจริงที่ยืนยง 
ใหม ่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาล มีกระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยดึหลกัเหตแุละผล 
ข้อเท็จจริง ความนา่เช่ือถือของข้อมลู และมีสติเป็นตวัก ากบัการคดิ (พระธรรมปิฎก, 2543) ดงันัน้วิธีคิดแบบอริยสจัและ
การรู้คิดจึงเป็นทางเลอืกหนึง่ของวิธีการพฒันาการคดิอยา่งมวีิจารณญาณส าหรับชาวพทุธให้มีสตปัิญญาควบคูก่นั 
 ผู้น าชมุชนเมืองเป็นทนุมนษุย์ที่มคีณุคา่ของชมุชน ความเข้มแข็งของชมุชนเมืองยอ่มได้รับอิทธิพลมาจากคณุ 
ลกัษณะของผู้น าที่รู้และเข้าใจปัญหาชมุชน เป็นผู้น าทางความคดิและขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในชมุชน (วีระวฒัน์ ปันนิ
ตามยั, 2544) มีภาวะผู้น า มีทกัษะการสือ่สาร มีวิธีคดิและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ยดึหลกัเหตผุล ความถกูต้อง เป็นธรรม 
และรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะของผู้น าชมุชนเมืองจะชีว้ดัความเข้มแขง็ของชมุชนเมอืง (ทศันีย์ ลกัขณาภิ
ชนชชั เสมา มีสมบรูณ์ และปรมนิทร์ สิริโชดก, 2549 ; ปรียา โสภณา, 2553) การคดิอยา่งมวีิจารณญาณเป็นคณุลกัษณะ
ที่พงึประสงค์ของผู้น าชมุชนเมืองและเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนเมือง  
 ชมุชนเมืองมหาสารคามได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลก เปลีย่นจากชมุชนเกษตรกรรมสู่
ชมุชนเมืองอยา่งรวดเร็ว ขยายตวัเมืองเพื่อรองรับเมืองการศกึษา เติบโตทางธุรกิจและบริการ ชมุชนมีรายได้เพิม่ขึน้แตม่ี
ปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ประชาชนประสบภาวะหนีส้นิ ชมุชนแออดัไร้ระเบียบ มมีลพิษและภยัสงัคม 
ปัญหามีความหลากหลาย ซบัซ้อน และเปลีย่นแปลงตลอดเวลา (ส านกังานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2551) การพฒันา
เมืองมหาสารคามให้เป็นเมืองนา่อยู ่คูก่ารศกึษา พฒันาสงัคมนัน้ชาวชมุชนเมืองต้องเร่งหาผู้น าทีม่ีความโดดเดน่ด้านการ
คิดและการแก้ปัญหา แม้วา่ผู้น าชมุชนเมืองมหาสารคามได้รับการยอมรับจากชาวชมุชนเมืองและช่วยผลกัดนันโยบายของ
รัฐไปสูก่ารปฏิบตัิในชมุชนได้ดี แตค่วามรู้และทกัษะของผู้น าชมุชนเมืองอาจไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัและ
อนาคต ปัญหาชมุชนเมืองสว่นหนึง่ไมไ่ด้รับการแก้ไขหรือแก้ไขผิด ปัญหาเพิ่มความซบัซ้อน หากผู้น าชมุชนเมืองได้รับการ
พฒันาการคิดอยา่งมวีิจารณญาณอยา่งตอ่เนื่องจะเสริมสร้างผู้น าชมุชนเมืองให้มีมาตรฐานเป็นก าลงัส าคญัและรองรับ
การเติบโตของชมุชนเมืองตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วธีิคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ  
 2. เพื่อพฒันาความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองสงักดัเทศบาลเมอืง
มหาสารคามที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ  
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 3. เพื่อพฒันาคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคดิอยา่งมวีิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองสงักดัเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ 
            4. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองสงักดัเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนัโดยตา่งได้รับการฝึกอบรม
ด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ 
 5.เพื่อเปรียบเทียบคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองสงักดัเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนัโดยตา่งได้รับการฝึกอบรม
ด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยักึ่งทดลองที่มีการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ประชากรเป็นผู้น าชมุชนเมือง ซึง่ได้รับการ
เลอืกตัง้ให้เป็นคณะกรรมการชมุชน สงักดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2552 ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 
2546 จ านวน 30 ชมุชน รวม 330 คน กลุม่เป้าหมายเป็นผู้น าชมุชนเมือง ได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากผู้น าชมุชนเมือง
ที่สนใจจะเข้าฝึกอบรมชมุชนละ 1 คน รวม 30 คน จ าแนกตาม (1) เพศ เป็นชาย 15 คน หญิง 15 คน          (2) ระดบั
การศกึษา วฒุิการศกึษาต า่กวา่ปริญญาตรี 21 คน และปริญญาตรี 9 คน (3) ประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองปีแรก 
4 คน ปีที่ 2 จ านวน 9 คน และปีที่ 3 จ านวน 17 คน เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบส ารวจความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  (2)หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีเนือ้หา 8 หนว่ย คือ วิธีคิดแบบอริยสจั การรู้คิด เศรษฐกิจ
ชมุชน ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ สิง่แวดล้อมชมุชน อนามยัชมุชน           สวสัดิภาพและความมัน่คงในชีวติ 
และการเมืองและการมีสว่นร่วม ขัน้ตอนการฝึกอบรม 6 ขัน้ ได้แก ่ขัน้เช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์เดิม ขัน้เผชิญ
สถานการณ์/ปัญหาขัน้ฝึกปฏิบตั ิขัน้สะท้อนตนเอง ขัน้ฝึกปฏิบตัิเป็นกลุม่ และขัน้ประเมินการคิด  มีการทดสอบก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมกบัผู้น าชุมชนเมืองกลุม่เป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบความ สามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และแบบส ารวจลกัษณะนิสยั ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 48 ชัว่โมง            (3)แบบสงัเกตพฤติกรรมการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณ (4) แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามแนวคดิของ Ennis, 
Millman, and Tomko (1985) และ(5) แบบส ารวจลกัษณะนิสยั The California Critical Thinking Disposition Inventory 
(Facione and Facione, 1992)  
 
ผลการวิจัย 
  1.หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูร มีคา่ดชันคีวามสอดคล้อง ตัง้แต ่0.67”1.00 แผนจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิดโดยรวม มดีชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.7022 และเป็นรายแผน มีดชันปีระสทิธิผลอยูร่ะหวา่ง 
0.6540 ถึง 0.7653 แสดงวา่ ผู้น าชมุชนเมืองมคีวามก้าวหน้า อยูร่ะหวา่งร้อยละ 65.40 ถึง 76.53 
    2. ผู้น าชมุชนเมืองที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบ
อริยสจัและการรู้คดิมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ การตดัสนิความ
นา่เช่ือถือของแหลง่ข้อมลูและการสงัเกต การนิรนยั การอุปนยั การระบแุละการยอมรับข้อสนันิษฐานเบือ้งต้นและการ
นิยามศพัท์สงูขึน้กวา่กอ่นการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
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 3. ผู้น าชมุชนเมืองที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจั
และการรู้คิด มีคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ การแสวงหา
ข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวเิคราะห์ ความมัน่ใจในการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเหน็ และวฒุิภาวะในการ
ตดัสนิใจ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านความเป็นระบบ ไมแ่ตกตา่งจาก
ก่อนการฝึกอบรม 
 4.  ผู้น าชมุชนเมืองทีม่ีเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนัได้รับ การ
ฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิดมคีวามสามารถด้านการ
คิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
 5.  ผู้น าชมุชนเมืองทีม่ีเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนัได้ รับการ
ฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด มีคณุสมบตัิที่เอือ้ อ านวย
ตอ่การคดิอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 1.หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูร มีคา่ดชันคีวามสอดคล้อง ตัง้แต ่0.67”1.00 แผนจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิดโดยรวม มดีชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.7022 และเป็นรายแผน มีดชันปีระสทิธิผลอยูร่ะหวา่ง 
0.6540 ถึง 0.7653 แสดงวา่ ผู้น าชมุชนเมืองมคีวามก้าวหน้า อยูร่ะหวา่งร้อยละ 65.40 ถึง 76.53 
 การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจากแผนจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบวิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด มีขัน้ตอนการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกบักระบวนการสร้างความสมดลุของโครงสร้างความรู้ของ Piaget (1972 cited in Eggen and 
Kauchak. 1997) กระบวนการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ (Norris and Ennis, 1989) กระบวนธรรมแหง่ปัญญา (พระธรรม
ปิฎก, 2542) การก ากบัการคิด (Flavell, 1979) และหลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (อาชญัญา รัตนอบุล, 2542 ; สมคิด อิสระ
วฒัน์, 2543 ; Knowles, 1980) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์เดิม ขัน้เผชิญ
สถานการณ์/ปัญหา ขัน้ฝึกปฏิบตัิรายบคุคล ขัน้สะท้อนตนเอง ขัน้ฝึกปฏิบตัิเป็นกลุม่ และขัน้ประเมินการคดิ เนือ้หาของ
หลกัสตูรสอดคล้องกบัความจ าเป็นของหนว่ยงานและผู้ เข้าอบรม มีความยดืหยุน่ในการท ากิจกรรมการคดิ และจดั
กิจกรรมสง่เสริมการคิด การฝึกอบรมตามขัน้ตอนดงักลา่วชว่ยให้ผู้ เข้าอบรมมคีวามเข้าใจสิง่ใหมแ่ละเห็นคณุคา่ของสิง่นัน้ 
มีความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัวธีิคิดแบบอริยสจั การรู้คิด และประเด็นท่ีศกึษา สามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
ตนเอง และปรับปรุงการคดิของตนเอง ดงันัน้แผนจดัการเรียนรู้จึงสง่เสริมการคิดของผู้น าชมุชนเมอืงได้เหมาะสม ท าให้ผู้
เข้าอบรมมีความก้าวหน้าในการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ  
 2. ผู้น าชมุชนเมืองที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบ
อริยสจัและการรู้คดิมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ การตดัสนิความ
นา่เช่ือถือของแหลง่ข้อมลูและการสงัเกต การนิรนยั การอปุนยั การระบแุละการยอมรับข้อสนันิษฐานเบือ้งต้น และการ
นิยามศพัท์ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยั การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจากวธีิคิดแบบอริยสจัเป็นวิธีคิด
ตามหลกัพทุธธรรม (พระธรรมปิฎก, 2543) ซึง่ผู้น าชมุชนเมืองที่เป็นชาวพทุธยดึเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและการท างาน
ของตนเอง   มีขัน้ตอนสอดคล้องกบัขัน้ตอนการแก้ปัญหาตามหลกัวิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ โดยใช้หลกัเหตผุล ข้อเท็จจริง และ
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ความนา่เช่ือถือของข้อมลู และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ การประเมิน และการตดัสินใจ ความสามารถดงักลา่ว
สอดคล้องกบัความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ (Beyer, 1987 ; Facione, 1990 ; Ennis, 2001) นอกจากนี ้
รูปแบบการจดักิจกรรมยงัครอบคลมุการพฒันาด้านทกัษะพิสยัและจิตพิสยั ซึง่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการพฒันาแตล่ะด้าน 
(Ricketts, 2003 ; Ruff, 2005 ; Liu, 2006 ) จึงท าให้ผู้น าชมุชนเมืองมีความก้าวหน้าในการท ากิจกรรมการคิด สว่นการรู้คิด
เป็นกลวิธีที่สอดคล้องกบักิจในอริยสจัในการรู้และท าหน้าทีต่อ่อริยสจั (พระธรรมปิฎก, 2543) ท าให้ผู้น าชมุชนเมืองได้
ก ากบัการใช้ความสามารถด้านการคิดและตรวจสอบความ ส าเร็จในการแก้ปัญหาของตนเอง การพฒันาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิดสอด คล้องกบัแนวคิดในการพฒันาสติปัญญา ท าให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิผล (พระธรรมปิฎก, 2543 ; Livingston, 1997 ; Lockwood, 2003) ดงันัน้หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณจึงสง่เสริมความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองได้อยา่งเหมาะสม ท าให้ผู้น าชมุชน
เมืองมหาสารคามมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรม  
 3.  ผู้น าชมุชนเมืองที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบ
อริยสจัและการรู้คิด มีคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ การแสวงหา
ข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวเิคราะห์ ความมัน่ใจในการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเหน็ และวฒุิภาวะในการ
ตดัสนิใจ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ยกเว้นด้าน ความเป็นระบบ ไมแ่ตกตา่งจาก
ก่อนการฝึกอบรม  
    ผลการวิจยันีส้ว่นหนึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจากผู้น าชมุชนเมืองมี
คณุลกัษณะที่ชีใ้ห้เห็นลกัษณะของความเป็นผู้น ามีคณุสมบตัิที่สอดคล้องกบัการแสวงหาข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวิเคราะห์ 
ความเป็นระบบ ความมัน่ใจในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวฒุิภาวะในการตดัสนิใจ (วี
ระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2544 ; ทศันีย์ ลกัขณาภิชนชชั เสมา มีสมบรูณ์ และปรมินทร์ สริิโชดก, 2549) เมื่อได้รับการฝึกด้วย
หลกัสตูรฝึกอบรมการคดิอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคดิแบบอริยสจัและการรู้คดิจะกระตุ้นคณุสมบตัิทัง้ 7 ด้านดงักลา่ว 
ท าให้ผลการประเมินคณุสมบตัิ 6 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาข้อเทจ็จริง ใจกว้าง การวเิคราะห์ ความมัน่ใจในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวฒุิภาวะในการตดัสนิใจ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรม  
 สว่นการท่ีผู้น าชมุชนเมืองมีความเป็นระบบไมแ่ตกตา่งจากก่อนการฝึกอบรมอาจมีสาเหตมุาจากอิทธิพลของ
วฒันธรรม ความเช่ือ และคา่นิยมของผู้น าชมุชนเมืองซึง่เป็นพืน้ฐานทางวฒันธรรมที่สง่ผลตอ่ความเป็นระบบ ซึง่เป็น
ข้อขดัข้องของการพฒันาคณุลกัษณะของผู้น าชมุชนเมืองจะเห็นได้จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้บริหารส านกังานเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เมื่อใช้หลกัสตูรดงักลา่วจงึท าให้คณุสมบตัิด้านความเป็นระบบมกีารพฒันาที่นา่จะเกิด ไมเ่ปลีย่นแปลง
จากเดิมมากนกั จะเห็นได้จากผลการประเมินไมแ่ตกตา่งจากก่อนการฝึกอบรม ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคล้องกบัลกัษณะ
ทางวฒันธรรม ความคิด และความเช่ือของคนไทยซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การท างานและการพฒันา  (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2547 ; สถาบนัรามจิตต,ิ 2553) วฒันธรรม ความเช่ือ และคา่นิยมจึงไมส่ง่เสริมการใช้หลกัสตูรดงักลา่วท าให้ผู้น าชมุชน
เมืองมีความเป็นระบบ ไมแ่ตกตา่งจากก่อนการฝึกอบรม  
 4.  ผู้น าชมุชนเมืองทีม่ีเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนั ได้รับการ
ฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด มีความสามารถด้านการ
คิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
      ผลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจากผู้น าชมุชนเมืองอาจพบ
ปัญหาเดมิๆ ตามกรอบภารกิจการเป็นผู้น าชมุชนเมือง ผู้น าชมุชนเมืองชายและหญิงจงึใช้ความสามารถ วิธีการให้เหตผุล 
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และการตดัสนิใจแก้ปัญหาซ า้ๆเดิม ดงันัน้เมื่อใช้หลกัสตูรดงักลา่วจึงท าให้ผลการประเมินความสามารถด้านการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมอืงชายและหญิง หลงัการฝึกอบรมไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนีร้ะดบัการศกึษาของผู้น า
ชมุชนเมืองอาจไมใ่ชจ่ดุตดัของระดบัการเรียนรู้ ผู้น าชมุชนเมืองส าเร็จการศกึษาและได้รับวฒุิการศกึษามานานแล้ว แต่
การเรียนรู้เกิดขึน้มาตอ่เนื่องอยา่งไมรู้่จบ เมื่อใช้หลกัสตูรดงักลา่วจึงท าให้ผลการประเมินความสามารถด้านการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองที่มีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี หลงัการฝึกอบรมไมแ่ตกตา่ง
กนั ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบัข้อค้นพบเก่ียวกบัความแตกตา่งของเพศและระดบัการศกึษาไมม่ีผลตอ่การพฒันา
ความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ ( Helgerson, 2007) ดงันัน้พืน้ฐานการแก้ปัญหาตามกรอบภารกิจโดยใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาซ า้ๆเดมิ ผู้น าชมุชนเมืองสว่นใหญ่จึงมีพืน้ฐานประสบการณ์ไมต่า่งกนัมากและเมื่อเข้า
ฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรดงักลา่วได้คะแนนเฉลีย่ความสามารถด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณหลงัการฝึกอบรมไมแ่ตกตา่ง
กนั ดงันัน้หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด จึงสง่เสริมความสามารถด้าน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองที่มีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนตา่งกนั ไม่
แตกตา่งกนั  
 5.  ผู้น าชมุชนเมืองทีม่ีเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมืองตา่งกนั ได้รับการ
ฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสจัและการรู้คิด มีคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวย
ตอ่การคดิอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
 ผลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้นื่องจากผู้น าชมุชนเมืองต้องมี
คณุสมบตัิของผู้น าด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวเิคราะห์ ความเป็นระบบ ความมัน่ใจในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวฒุิภาวะในการตดัสนิใจ จากการสมัภาษณ์ ผู้น าชมุชนเมืองทัง้ชายและหญิงมี
คณุสมบตัิดงักลา่ว เมื่อฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรดงักลา่วจึงท าให้ผู้น าชมุชนเมืองชายและหญิงมีผลการประเมินหลงัการ
ฝึกอบรมไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์ ผู้น าชมุชนเมืองที่จบปริญญาตรีและไมจ่บปริญญาตรี มีคณุสมบตัิ
ดงักลา่ว แม้วา่วฒุิตา่งกนัแตก่ารเรียนรู้ใกล้เคียงกนั เมื่อฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรดงักลา่วจึงท าให้ผลการประเมินคณุสมบตัิที่
เอือ้อ านวยตอ่การคดิอยา่งมวีิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนีก้ารมีพืน้ฐานการแก้ปัญหาตาม
กรอบภารกิจโดยใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาซ า้ๆเดมิ ท าให้ประสบการณ์ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ของผู้น าชมุชน
เมืองสว่นใหญ่จึงไมท่ าให้ประสบการณ์แตกตา่งกนัมาก ดงันัน้หลกัสตูรฝึกอบรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีคิด
แบบอริยสจัและการรู้คิดจึงสง่เสริมคณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้น าชมุชนเมืองที่มีเพศ ระดบั
การศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชน ไมแ่ตกตา่งกนั  
 
สรุปผลการวิจัย 
 หลกัสตูรฝึกอบรมการคดิอยา่งมวีิจารณญาณโดยใช้วิธีคดิแบบอริยสจัและการรู้คดิ มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล สามารถน าไปใช้พฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผู้น าชมุชนเมือง สงักดัเทศบาลเมืองมหาสารคามได้
โดยไมจ่ ากดัเพศ ระดบัการศกึษา และระดบัประสบการณ์การเป็นผู้น าชมุชนเมือง ผู้น าชมุชนเมืองมีความสามารถด้าน
การคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ การตดัสนิความนา่เช่ือถือของแหลง่ข้อมลูและการสงัเกต 
การนิรนยั การอปุนยั การระบแุละการยอมรับข้อสนันิษฐานเบือ้งต้น และการนิยามศพัท์ และมคีณุสมบตัิที่เอือ้อ านวยตอ่
การคิดอยา่งมวีิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจริง ใจกว้าง การวิเคราะห์ ความมัน่ใจ
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ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวฒุิภาวะในการตดัสนิใจ สงูขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ยกเว้นด้านความเป็นระบบ  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ 
    1. ควรก าหนดนโยบายให้หลกัสตูรฝึกอบรมการคดิอยา่งมวีิจารณญาณเป็นหลกัสตูรพืน้ฐานของผู้น าชมุชน
เมือง และใช้เป็นเกณฑ์หนึง่ในการพิจารณาคดัเลอืกผู้น าชมุชนเมอืงและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
    2. ควรบรรจแุนวทางการพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไว้อยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนในแผนงาน
โครงการพฒันาบคุลากรของส านกังานเทศบาล และให้การสนบัสนนุการด าเนินการและงบประมาณ   
    3. ควรมีระบบการตดิตามและประเมินผลการพฒันาการคิดอยา่งมวีิจารณญาณอยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะ และ
จดักิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตวั แลกเปลีย่นเรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของการคิดและการแก้ปัญหา
ชมุชน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยันีส้ าเร็จได้ด้วยความอนเุคราะห์ให้ค าแนะน าปรึกษาจากดร.ชาตรี ศิริสวสัดิ์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา
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ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study higher-order thinking representation of 
Prathomsuksa Sixth Students who were taught by blended learning and six thinking hats 
technique in Science Subject titled ‚Human’s Body‛ through interpreted paradigm. The 
target group of this study included 26 Prathomsuksa 6/1 Students, Nampong School, Khon 
Kaen Province, during 2010 school year. There were 2 steps of data collection, 
preparation step and implementation step. Data obtaining from data collection, were 
investigated, analyzed, interpreted, and grouping the pattern of answer in order to 
interpret the higher-order thinking representation in human’s body reflecting analytical 
thinking, critical thinking, creative thinking, logical thinking and scientific thinking. Then, 
they were interpreted once more with peer debriefing, and investigated by member 
checking. Then, presented in descriptive. The research findings founded that the 
frequency of higher-order thinking representations in ‚Human Body‛ expression, in 
creative thinking was more than analytical thinking, logical thinking, critical thinking, and 
scientific thinking respectively. When grouping the higher-order thinking representation 
patterns, they showed patterns in descriptive form, illustration with explanation, flow chart, 
table writing, graph writing, and calculating technique. The patterns of higher-order 
thinking representations expressed most as the descriptive form. 

 
KEYWORDS: Higher – Order Thinking, Representation, Blended Learning, Six Thinking  
                  Hats Technique, Human Body, Interpretive Research 
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1. INTRODUCTION 

The advancement of internet technology led to web – based instruction.  
Consequently, the students could learn without limitation in time and place which was 
creation of equality as well as opportunity in learning for students.  As a result, they were 
able to share, learn, and communicate information and news quickly causing the learning 
society (Bonk and Graham, 2006).  But, for Primary School Students, the web- based 
instruction was limited to them since children of this age, wanted freedom to learn as well 
as support (Chaweewan Kinawong, 1990). As a result, the web – based instruction 
couldn’t be managed for children of this age.  Therefore, there was a kind of instructional 
model appropriated to be used, the blended learning as a kind of knowledge management 
model including face-to-face, and online learning by combining equal part from each, into 
a unit of learning experience management (Thorne, 2003). The facilities in internet as 
media and instrument in web learning environmental condition, were used for supporting 
learning by focusing on the interaction from online learning as well as participation in 
traditional classroom (Singh and Reed, 2001).   

Aim of Science Teaching was not only for students to develop their knowledge 
and comprehension but also their higher-order thinking (HOT) included the analytical 
thinking, critical thinking, creative thinking, logical thinking, and scientific thinking (The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology; IPST, 2008). According to 
findings of Basic Educational Quality Evaluation for students’ quality from National Test, 
Prathomsuksa Sixth, 2008 school year, the students throughout the country performed 
33.62% at ‚To be Improved‛, 62.94% at ‚Fair‛ Level, and 3.44% at ‚Good‛ Level (Bureau 
of Education Testing, 2008).  It shown that most of students had their thinking level in 
‚Fair‛ and ‚To be Improved‛ indicating that they needed to be urgently developed and 
enhanced. According to the study of Bungon Pramlerk (2001), Puongpaka 
Komuitikanonth, (2001), Sunanta Saiwong (2001), and Ratchada Chuenchitapirom (2007), 
the findings found that the six thinking hats technique was able top develop students’ 
thinking in higher level.  For this technique, each color of different colors of hat, was used 
to represent each aspect of thinking. The hat color was a major concrete framework for 
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perception which could be easier to comprehend and remember since it was a symbolic 
teaching (De Bono, 1992).  In present time, it was accepted that when students could see 
or touch something, they would develop their thinking skill better. It was the usage of 
mental representation. The expression of students’ mental representations were their 
attempts to show what they perceived and comprehended through mental representation 
by statement, map, diagram, graph, and other symbols. There were 4 pluralistic views of 
mental representations including:  the images, schema, mental models, and naïve theories 
(Brewer, 1999). In addition, the report summarizes the results of Pratomsuksa 6 Students’ 
competency in Science analysis, from evaluation of Ordinary National Educational Test (O-
NET) for 3 years from 2007-2009, found that the students still wanted to develop their 
competency in ‚Living Things and Living Processes,‛ ‚Processes that Shape the Earth,‛ 
and ‚Astronomy and Space,‛ (The National Institute of Educational Testing Service, 2010).  
Since this learning substance was related to the working of different systems in human’s 
body and growth, it was based on imagination in learning because the working of those 
human’s body systems were not visible.  So, it was difficult to comprehend.  As a result, 
technology played role in students’ development very well since the technology could 
simulate the figure, characteristic, working, and relations of different organs in body 
systems.  So, the students could see and touch by themselves. Consequently, they were 
able to better develop their HOT. For this study, the HOT representations of studied were 
mental representations of mental models based on Brewer’s (1999) viewpoint by focusing 
on HOT of The IPST (2008) and blended learning of Driscoll (2002) combining between 
face-to-face learning and online learning in learning proportion 50:50 by organizing 
activities emphasized on enhancing complex thinking through six thinking hats technique 
of De Bono (1992).   

 
2. OBJECTIVES 

To investigate, analyze, interpret, and group the patterns of Pratomsuksa Sixth 
Students’ higher-order thinking representations in ‚Human’s Body,‛ Nampong School, 
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Khon Kaen Province, through blended learning and six thinking hats technique in Science 
Subject, titled ‚Human’s Body‛. 

 
3. MATERIALS AND METHODS 

The researcher collected data by blended learning in aligned with six thinking hats 
technique with target group as Prathomsuksa 6 Students, room 1, Nampong School, Khon 
Kaen Province. There were 2 steps of data collection: First, the preparation, the step for 
preparing readiness before collecting data as the arrangement in material and instrument 
such as computer and internet network system as well as peer debriefing’s readiness 
preparation. Finally, the implementation step, the researcher implemented instructional 
management in both of face-to-face in class and online learning on online lesson 
according to 10 blended learning plans by organizing activity during remedial class for 1 
hour a day, 3 days a week, for 5 weeks, during February-March 2011.  While collecting 
data, the researcher observed the targets’ behaviors of HOT representations then 
recorded in field note, provided supplementary interview and recorded in unstructured 
interview note, and evaluated worksheets, assignments and open-ended questionnaires 
by behaviors of HOT rubric scores. The peer debriefing observed the targets’ behaviors of 
HOT representations and the events occurring during the knowledge management then, 
the findings were recorded in teaching and learning observation note. The data analysis, 
the researcher investigated, analyzed, interpreted, and grouped the patterns of HOT 
answers from worksheets, assignments and open-ended questionnaires in order to 
interpret and group the HOT representations that expressing knowledge and 
comprehension in ‚Human’s Body‛. Later on, they were interpreted once more with peer 
debriefing and investigated by member checking.  
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

According to analysis and interpretation in responding the worksheets, assignments 
and open-ended questionnaires, found that the target group had frequency in expressing 
their HOT representations in ‚Human’s Body‛, as shown in Table 1. 

 
Table 1: The target group’s frequency of HOT representations in ‚Human’s Body‛ 

from worksheets, assignments and open-ended questionnaires. 
 

Human’s Body 
Topic 

Frequency of HOT 
representations from 

worksheets 

Frequency of HOT 
representations from 

assignments 

Frequency of HOT 
representations from 

open-ended 
questionnaires 
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Digestive system 4 6 18 7 9 26 13 26 13 0 5 11 20 8 10 
Circulatory system 15 6 14 4 13 23 10 16 11 2 18 8 15 6 15 
Heart rate and 
pulse 

10 8 10 9 6 26 19 26 18  13 14 12 14 13 10 

Respiratory system 6 3 12 10 5 26 26 26 19 0 9 5 16 11 6 
Checking breath 
out 

16 10 18 8 5 26 26 26 26  26 5 18 7 10 12 

The relationship of 
the various body 
systems 

12 10 14 11 4 26 16 26 16 9 13 9 14 11 5 

Humans growth 18 6 9 7 4 26 18 26 17  23 18 7 11 8 4 
Food and nutrients 12 6 10 14 14 26 26 26 26  26 4 7 4 11 11 
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Food and nutrients 
to humans growth 

6 10 14 7 12 26 26 26 26  26 6 14 11 15 9 

Total 99 65 119 77 72 231 180 224  172 125 92 91 112 93 82 
 

From Table 1, shown that the target group had frequency of their HOT representations 
from worksheets on creative thinking more than the analytical thinking, logical thinking, 
scientific thinking, and critical thinking respectively. Frequency of target group HOT 
representations from assignments on analytical thinking more than the creative thinking, 
critical thinking, logical thinking, and scientific thinking respectively. Frequency of HOT 
representations from open-ended questionnaires on creative thinking more than the logical 
thinking, analytical thinking, critical thinking, and scientific thinking respectively. 

When consider the target’s HOT representation expression as a whole, the results as 
shown in Table 2. 
 

Table 2: The target group’s frequency of HOT representations in ‚Human’s Body‛ as 
a whole. 

 

Human’s Body Topic 
Frequency of HOT representations 

analytical 
thinking 

critical 
thinking 

creative 
thinking 

logical 
thinking 

scientific 
thinking 

Digestive system 35 30 64 28 19 
Circulatory system 56 24 45 21 30 
Heart rate and pulse 50 39 50 40 29 
Respiratory system 41 34 54 40 11 
Checking breath out 47 54 51 44 43 
The relationship of the 
various body systems 

51 35 54 38 18 

Humans growth  62 31 46 32 31 
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Food and nutrients 42 39 40 51 51 
Food and nutrients to 
humans growth 

38 50 51 48 47 

Total 422 336 455 342 279 
 

Table 2, shown that the target group had frequency of their HOT representations on 
creative thinking in higher level than the analytical thinking, logical thinking, critical 
thinking, and scientific thinking respectively. 

 
After analyzing, interpreting, and grouping the higher-order thinking representations 

expressed by target group, the patterns of HOT representations could be grouped as 
shown in Table 3. 

Table 3: The grouping of target group’s HOT representations patterns in ‚Human’s 
Body‛. 

 

The patterns of HOT representations 
Frequency of expression of HOT 

representations patterns 
Descriptive form 693 
Illustration with explanation 132 
Flow chart 33 
Diagram writing 19 
Table writing 18 
Chart writing 6 
Calculating technique 1 

 
According to Table 2, it was shown that the target group expressed 7 patterns of HOT 

representations in ‚Human’s Body‛, by descriptive form with higher level of frequency than 
illustration with explanation, flow chart, diagram writing, table writing, chart writing, and 
calculating technique respectively. 
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According to the analysis and interpretation of findings in HOT representations titled 
‚Human’s Body‛, the target group had frequency of HOT representation on creative 
thinking in higher level than the analytical thinking, logical thinking, critical thinking, and 
scientific thinking respectively. It was supported by the findings of De Bono (1992), 
Bungon Pramlerk (2001), Puongpaka Komuitikanonth (2001), Sunanta Saiwong (2001), 
and Ratchada Chuenchitapirom (2007), that six thinking hats technique could improve 
students’ thinking process which led to creative thinking, critical thinking, analytical 
thinking, systematic thinking and searching for guidelines of solution with reasons. 
Furthermore, the target group’s HOT representations in ‚Human’s Body‛ patterns,  
expressed by descriptive form, illustration with explanation, flow chart, diagram writing, 
table writing, chart writing and calculating technique. The highest level of frequency of 
HOT representations pattern was descriptive form because the students lacked of skill and 
experience in expressing their representations. It was supported by Tonglaw Wong-In’s 
findings (1994) that those who were skillful in using the representations, would create the 
figure chart as concept and principle as well as be confident in representatives of media 
as connector with the problem whereas those who were not skillful would be confident in 
the problem sentence as wording language without using the meaning or other forms of 
information.  Moreover, the founded behaviors of representations in thinking were: the 
using in symbol, picture drawing, table writing and diagram writing. In addition, it also 
found that students are interested and enthusiastic to learn as well, work completed as 
scheduled, creating a learning community network, and reflect on learning both directly 
and indirectly through social networking. It was supported by Gulsecen (1999) and Rovai 
and Jordan (2004), that blended learning could improve students’enthusiastic, motivation, 
attendance rate, interest in learning, and created learning community.   

 
5. CONCLUSIONS 

According to research findings, the target group’s HOT representations in ‚Human’s 
Body,‛ regarding to creative thinking in higher level than analytical thinking, logical 
thinking, critical thinking, and scientific thinking respectively. In addition, they expressed 
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HOT representations patterns in descriptive form, illustration with explanation, flow chart, 
diagram writing, table writing, chart writing and calculating technique. The highest level of 
frequency in HOT representations was in descriptive form. 

 
6. RESULTS UTILIZATION 

In utilizing research findings for the most benefit, the students should be provided 
opportunity in expressing their HOT representations regularly.  Before using this study, the 
school context should be considered whether it is ready for instrument and media such as 
computer and internet.  During online learning, the students should be taken care 
thoroughly by teachers so that every one of them would accomplish objectives of online 
learning.  They should also were given an orientation in blended learning for knowing and 
comprehending together truly.  They should be trained and stimulated for being  
responsible in attending online lesson regularly and get more opportunities to use high-
order representations such as models, analogy, symbol, diagram, graph, chart, table and 
mind map in order to train their own reflection in thinking. The teachers might show their 
students various HOT representations regularly. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research for The development of computer assisted 

instruction on the network. The analysis of basic learning. To teaching and learning to 
respond to learner have basic knowledge of different. Efficiency criteria 80/80. To 
compare the academic achievement of students during the before and after studies. To 
measure index the effectiveness of the lesson. To study the satisfaction of the learner after 
studies lessons developed. Research methods implementation of such systems approach. 
1) Analysis, including analysis of problems. Courses and content. 2) Design, computer 
assisted instruction on the network. 3) The development of computer assisted instruction 
on the network. 4) The trial computer assisted instruction on the network. and 5) 
Evaluation. Tools used in this research were. Content experts questionnaire . Technical 
methods. Satisfaction questionnaire.  

Achievement tests.and The development of computer assisted instruction on the 
network. The analysis of basic learning. To teaching and learning to respond to learner 
have basic knowledge of different. The statistics used in the analysis and interpretation is 
percentage, mean, standard deviation. The quality of the test (KR.-21). Efficiency of E1/E2 
and statistical t-test (Dependent Samples). Sample group is the bachelor student in 
Rajabhat Maha Sarakham University. At registration Information Technology for Life  
 
________________________________ 
1Instructor   Department of  Computer and  Information Technology. Faculty of  Science 
and  Technology. Rajabhat Maha Sarakham University. 
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subject academic year 2/2552 . Group of 12 students were selected by purposive 
sampling method to sample a group of 30 students. The results are summarized as follows 
1) The development of computer assisted instruction on the network. The analysis of basic 
learning. To teaching and learning to respond to learner have basic knowledge of 
different. Includes steps to learn the 5 steps is pretest, lesson study purpose, learning 
content, end of the chapter test and post test. The quality assessment by technique 
experts found that . the expert opinions lessons developed at a high level (  = 4.04, S.D. 
= 0.07).and Lesson developed effectively as 85.38 / 83.55. 2) Achievement after learning 
of the students with lessons that develop higher statistically significant at the level .05 . 
3) The students were satisfied with the lesson that was developed at a high level (  = 
4.39, S.D. = 0.61). 4) Effectiveness Index the lessons that were developed by 0.7741, 
which indicates that students have more knowledge and 0.7953, or 79.53% . 5) Retention 
of students to school on time over 7 days decreased 8.04% and on time over 30 days, 
down 21.39%, which is a set threshold. 
KEYWORDS: Computer Assisted Instruction on The Network, Learning Achievement, 
Satisfaction, and Retention Learning 
 
BACKGROUND 
 Technology Education is important in helping to solve problems in education to 
be done. Whether  it is in management. Learning and Teaching. And especially in using 
modern technology to enhance efficiency and effectiveness of  learning to students.  

Adaptive computer assisted instruction. Or adaptive E-learning. The development 
of a model that focuses on student center. Presented by the content knowledge of 
students who used the principles of an expert system to classify content to the students. 
(ACE, 2550: www). So approach is to develop computer that students can learn by 
developing their own knowledge to the full. Rajabhat Maha Sarakham University is  
university that responds to computer technology in teaching and learning. And learning 
process centered learning is important.General education courses, students must be core 
courses are Information Technology For Life course number 1400004  Credits 3(2-2-4) is 

X

X
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one of the courses online education courses. In each semester students will be among the 
many students who enroll this course. 

Results from the questionnaire survey of 218 students who were studying the 
content is too many. Content of each lesson has a different difficulty. Of course no media 
diversity. From the problems mentioned above. The researcher has the idea to develop a 
computer assisted instruction on the network by analyzing the basic knowledge on 
learning of the students. This is to give students easy to learn. Anytime, anywhere. 
Students who meet the basic difference. The opportunity for students to develop their 
knowledge of their full potential. And higher academic achievement. 
 
PURPOSES OF RESEARCH 
 1. To development of computer assisted instruction on the network. The analysis 
of  basic learning. To teaching and learning to respond to learner  have basic knowledge 
of different. To be efficiency criteria 80/80. 
 2. To compare the academic achievement of students during the before and after 
learning. 
 3. To determine the satisfaction of the students are learning activities, teaching 
lessons developed. 
 4. To Index  measure the effectiveness of computer assisted instruction 
developed. 

5. To determine the stability of computer assisted instruction developed. 
 
RESEARCH HYPOTHESIS 
 Achievement learning of students who are teaching and learning activities with 
computer assisted instruction. Developed a higher level of significance is .05. 
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RESEARCH FRAMEWORK 
 The development has also followed  the  system approach of 5 step. 

1. Analysis. 
2. Design. 
3. Development. 
4. implementation. 
5. Evaluation. 

 
SCOPE OF THE RESEARCH. 

1. Population and Sample. 
  The bachelor student in Rajabhat Maha Sarakham University. At  
registration Information Technology for Life subject academic year 2/2552 . Group of 12 
students were selected by purposive sampling method to sample a group of 30 students. 
 2. Variable. 
  Independent Variable  is computer assisted instruction on the network by 
analyzing the basic knowledge of  learning To teaching and learning to respond to 
students who have basic knowledge of different developed. 
  Dependent variable. 
  1. Achievement of the students were between before and after learning 
after the teaching and learning with computer assisted instruction developed. 
  2. Satisfaction of the students learning activities with computer assisted 
instruction. Developed at a high level. 
 3. Research Period 
 
  Semester the second year 2552 with a total time was 8 weeks, 32 
lessons. 
 
 
 
 

Sample Group Pretest Experiments Posttest 
E T1 X T2 
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RESEARCH PROCEDURE 
1. Population and Sample. 

  The bachelor student in Rajabhat Maha Sarakham University. At  
registration Information Technology for Life subject academic year 2/2552 . Group of 12 
students were selected by purposive sampling method to sample a group of 30 students. 
 2. Instruments of Research 
  1.  Computer assisted instruction on the network. The analysis of  basic 
learning. To teaching and learning to respond to learner  have basic knowledge of 
different. 
  2.  Test of learning achievement. Information  technology for  life with 30 
items. 
  3. Evaluation of Computer Assisted Instruction on the network 
developed. 

4. A satisfaction evaluation of the students in the sample group. 
 3. Experimental design. 
 Experimental design is one-group pretest-posttest  design. 
 E  refers to the experimental group. 

T1  refers to pretest before learning with the achievement pretest.  
T2  refers to posttest after learning with the achievement posttest.  
X  refers to learning activities, using computer assisted instruction on the 

network developed. 
 
DATA ANALYSIS.  
 1. Analysis of  evaluation of computer assisted instruction on the network. Of  3 
technical expert. 
 2. analysis the effectiveness of computer assisted instruction on the network, 
according to a score of 80/80 from the end of the chapter tests, and after learning of the 
students were 30 students. 
 3. Analysis of Academic Achievement of the 30 samples from the comparison of 
average test scores pretest and posttest. 
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4. analysis the satisfaction of the samples. After being taught by computer 
assisted instruction on the network. 

5. Analysis retention of students with test samples after school in time past 7 days 
and 30 days. 
 6. Analysis of the Effectiveness Index of Computer Assisted Instruction on the 
network. 
 
RESEARCH STATISTICS. 
 1. statistics, including mean, standard deviation and percentage. 

2. The statistics used in determining the quality of the tests were accurate to find 
the meat. To find the confidence. Determination of the difficulty and discrimination power 
values. 

3. The statistics used to determine the efficiency of computer assisted instruction 
on the network. Using the formula for efficiency E1/E2. 

4. The statistics used for academic achievement is a data analysis to compare 
pretest and posttest scores. Of the samples are not independent of each other were 
analysis using t-test (Dependent Samples). 

5. The statistics used to determine satisfaction for a sense. Attitude or liking of the 
samples on the computer assisted instruction course on Introduction to Digital Network. 

6. The analysis of expert opinions. The analysis of the questionnaire. 
 7. The analysis retention of  learning  7 days and 30 days using a single test with 
posttest. Using the criterion of the stability of learning as follows. 

7.1 After the learning process within 1 week (7 days) retention of 
students should be reduced by up to 10%. 

7.2 After the learning process less than 1 month (30 days) retention of  
students should be reduced up to 30%. 
 8. Effectiveness Index  is to find the performance of the media and other 
innovative forms one can see the development of school students before and after school. 
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RESEARCH RESULTS. 
1. The development of computer assisted instruction on the network. 
The development of computer assisted instruction on the network.  

The software development of computer assisted instruction on the network by analysis the 
basic knowledge of  learning To teaching and learning to respond to students who have 
basic knowledge of different. Information technology for life subjects. 
With learning the knowledge level of  learners. Presented as a content  hierarchy. Can 
adaptive content, according to the level of knowledge of learners. And lessons learned 
with other management systems includes registration system, Management System 
website. Learning management system, Systems for monitoring learning, Management 
system data files, The quality of the expert technical found that expert opinions, computer 
assisted instruction on the network. At a high level (  =  4.04, S.D. = 0.07). 
 2. The results for the effectiveness of computer assisted instruction on the 
network. 
 Researchers to find the lessons from the performance criteria E1/E2, sample 
results showed that computer assisted instruction on the network. The efficiency level of 
85.38 / 83.55, which is higher than a set threshold of 80/80 show that computer assisted 
instruction on the network. The efficiency of a fair level. 
 3. Comparison of Achievement of the samples group. 
 The study of learning achievement of the samples showed that Mean pretest were 
14.80 and the average posttest were 26.57, with df = 29, and the calculated statistics t-test 
value t was 23.86 compared to the value t from the open square where the t table is equal. 
2.045 was found that the calculated t value is greater than open the table. Can be 
concluded that Academic achievement before and after learning the difference is 
statistically significant at the .05 level and the average score after two weeks the study 
shows that The study subjects had higher academic achievement. 
 4. Results of the satisfaction of learning samples group. 
 The results of satisfaction surveys of students were satisfied with the query after 
being taught by computer assisted instruction on the network. Was developed. Students 
were satisfied. At a high level. (  = 4.39, S.D. = 0.61). 

X

X
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 5. Index to measure the effectiveness of computer assisted instruction on the 
network. 
 The index measuring the effectiveness of computer assisted instruction on the 
network. After  the  sample of students was taught by computer assisted instruction on the 
network. Improved the effectiveness of the lessons that the index is equal to 0.7953, which 
indicates that the students' knowledge increased 79.53 percent. 
 6. Results retention of students were studying. 
 Results after learning over time to 7 days was the average score of the students 
were dropped 8.04% and the test results after learning over time, 30 days was the average 
score of the students were dropped 21.39%, which In the criterion. What is the durability 
will be reduced up to 10% over time, 7 days and decreased up to 30% over 30 day period 
shows that computer assisted instruction on the network. Improved  quality. 
 
DISCUSSION OF RESULTS. 
 This study. Follow the approach system. Consisting of five stages: analysis of 
common problems. Design lesson The development of. The trial lesson and evaluation of 
lessons. Development of the lesson. Research has discovered issues that should be 
considered as follows. 
 1. The Development of computer assisted instruction on the network. Researchers 
have developed by following the approach system. Includes 5 steps as guidelines for 
development. The lesson was designed to evaluate the quality and advice from experts. 
Then the lesson that has been quality assessed by experts to develop tools for use in 
teaching and learning. 
 2. The development of computer assisted instruction on the network. Researchers 
developed the system using the approach. The results of each step in the development 
will be reviewed and evaluated by experts. In the development of achievement tests. In 
addition to assessing compliance by experts but also to determine the quality by bringing 
students to experiment with non-representative sample. The difficulty for analysis. 
Reliability and discriminative. The results are in the acceptable criteria. And from 
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experiments using computer assisted instruction on the network. For performance criteria 
80/80. The results showed that Computer Assisted Instruction on the network. Effectively 
as 85.38 / 83.55, which is higher than a set threshold. 
 3. Comparison of academic achievement were found. Average after  higher than 
the pre statistical significance at the .05 level. ( pretest = 15.48  and 

posttest = 26.57) shows that students  with higher  academic achievement. 
 4. the satisfaction of the student sample. By design the presentation of 3 to a level 
consistent with the basic knowledge of each student are Summary of content for students 
with basic knowledge highly. Descriptive content for students with basic knowledge 
medium Descriptive and illustrative content for students with low knowledge base. Allow 
students to learn as their own potential and the order of learning the sequence of steps. 
Make learners aware of their learning progress through any of the steps that some To have 
enthusiasm for learning content. To step through each stage of learning, respectively. The 
students were satisfied with the computer assisted instruction on the network. Developed 
at a high level (  = 4.39, S.D. = 0.61). 
 5. The index measuring the effectiveness of the implementation of Computer 
Assisted Instruction on the network. Tested for performance, but to try a sample of 30 
students. Annual Semester 2 / 2552 for effectiveness index (EI) of the lesson using the test 
of 30 questions and analyze data statistically. Effectiveness Index Effectiveness Index (EI) 
of the computer assisted instruction on the network. Is equal to 0.7953, which indicates 
that students have more knowledge and 79.53 percent. 
 6. Results after learning over time to 7 days was the average score of the 
students were dropped 8.04% and the test results after learning over time, 30 days was 
the average score of the students were dropped 21.39%, which In the criterion. As 
computer assisted instruction on the network. The developed materials will be provided in 
accordance with the level of content knowledge of each student. Make students  
interested in learning and using the slide. Animation  and  sound effects. Remember to 
make content more interesting. 
 

X X

X
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RECOMMENDATIONS  FOR  THE USE OF RESEARCH RESULTS. 
 1. There should be monitoring the internet connection to your computer before 
running the client in learning to live in a state connected with the school. So that students 
can log on the lessons and information from the host computer is present. 
 2. should have the understanding before learning to the learners aware of the 
Internet, which are both advantages and disadvantages. Applications taking into account 
the moral good of society. Not destroy others or doing illegal things and so on. 
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Wikis in Online Collaborative Learning: Challenges to Learners and Teachers 
 

Zainee Waemusa 
 

ABSTRACT 
  Wikis have increasingly received attention from researchers, educators and 
practitioners in enhancing collaborative learning. Despite the potential of wikis to enhance 
collaborative learning in educational settings, previous studies reveal some challenging 
issues that need to be considered for pedagogical purposes. This paper explores how 
implementing a wiki in the educational settings can provide some pedagogical challenges 
to augment online collaboration learning. By discussing the notion of a wiki as a Web 2.0, 
its principal characteristics in terms of technological and pedagogical aspects, and 
educational potentials, this paper argues that because the principle tenet of wikis lies in 
collaboration in knowledge construction, wikis can be challenges both to learners in 
learning within a collaborative environment and to teachers in implementing wikis. Some 
recommendations for practice are discussed to overcome these challenges through a 
process of scaffolding and a careful wiki task design. 
KEYWORDS: Wikis, Online collaborative learning, Web 2.0, Challenges to learners and 
teachers, Scaffolding 
 
INTRODUCTION 
 The significant role of learning technologies in education has been increasing 
(Jarvis, 2009). Computer Assisted Language Learning (CALL), argues Bax (2003), is now 
moving to be fully and inevitably integrated into language classrooms and syllabi to serve 
learners’ needs as well as teachers’ normal practice. To serve learners’ need to  
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communicate and to interact with others, Web 2.0 tools, which refers to web applications 
that support multiple users’ communication, information producing and sharing with 
interoperability, user-focused design, and collaboration on the web (O'Reilly, 2005), 
become part of learning technologies. In this new educational setting, teachers become, 
for example learning designers and facilitators (Healey, 2002) to provide learners with 
learning environments instead of being knowledge transfer agents.  

A wiki is an online collaborative tool which provides multiple learners with an 
opportunity to help produce and edit a number of interlinked web pages together (J. Cole 
& Foster, 2008).  Thus, a group wiki project, for example, could bring about ‘collaborative 
interactions’, a situation where ‚learners interact in a collaborative way‛ (Dillenbourg, 
1999, p. 8) to negotiate meanings and construct knowledge. This can be very beneficial 
as Cole (2009), in her review of the social constructive theory, argues that learners can 
‚learn best by actively constructing their own learning‛ (p. 142). This notion then creates a 
shift in the roles of learners and teachers. 

Wikis currently are receiving attention from educators, researchers and teachers 
due to its crucial tenet of collaborative learning nature. This aligns with the pedagogical 
transition which ‚shift[s] from seeing learning as an individual activity to a more 
collaborative activity‛ (Akyol & Garrison, 2010, p. 53). It is also in parallel with the 
contemporary context of educational technology adoption which embraces collaborative 
projects as a key phenomenon ‚driven by the increasingly global and cooperative nature 
of business interactions facilitated by Internet technologies‛ (Johnson, Smith, Willis, 
Levine, & Haywood, 2011, p. 3). Despite its potentials in pedagogies, using a wiki in an 
educational setting can be challenging to learners and teachers. 

This paper is part of the study which examines how wikis can promote 
collaborative learning in an online learning environment. Drawing on related literature, this 
study explores how implementing a wiki in the educational settings can provide some 
pedagogical challenges to augment online collaborative learning. 
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2.1 Web 2.0 Definition 
Historically, the term ‘Web 2.0’ was first coined by O’Reilly in 2004 to indicate the 

turning point for a ‘new’ web generation (O'Reilly, 2005) and to name a conference held on 
October 5-7, 2004 at the Hotel Nikko in San Francisco with the theme ‘Web as a Platform’ 
(MediaLive International & O'Reilly Media, 2004). The term, then, was widely quoted with 
unclear definitions (O'Reilly, 2005). In his attempt to clarify the term in technological 
innovations within computer software development, O’Reilly (2005) introduced Web 2.0 as 
a next generation of networked web applications by comparing it to Web 1.0.  

Davies and Merchant (2009) view that the term Web 2.0 favours interactions over 
information (p. x). They argue that it indicates a changing phenomenon, suggesting not 
only the changing ways that computer applications were developed but also the shifts in 
the ways that users adopt and adapt these applications. That is, Web 2.0 truly promotes 
social networking through interactions (Davies & Merchant, 2009, pp. 3-4). Some describe 
the term Web 2.0 in relation to a learning perspective based on the work of O’Reilly 
(Davies & Merchant, 2009; Gonzales & Louis, 2008). With its emphasis on social 
networking, Davies and Merchant (2009) argue that it is social practice. Thus, Web 2.0 
can be a learning technology that enhances communication and sharing among learners 
worldwide (Gonzales & Louis, 2008, p. 29). 

2. 2 Web 2.0 Characteristics 
 In delineating the main characteristics of Web 2.0 based on O’Reilly (2005), 
Kroski (2008, p. 6) provides a comprehensive comparison of the key characteristics of 
Web 2.0 with that of Web 1.0 in terms of software design, interface, ways of user 
participation, knowledge construction and distribution, nature of knowledge, and user 
roles, all with important shifts from its counterpart. This comprehensive list of comparison 
is of significance in understanding not only the innovative shift in software design from 
Web 1.0 to Web 2.0, but also, importantly, the underlining concept of how users jointly 
construct knowledge, and share information in a new online environment with Web 2.0 
applications. According to Kroski (2008), some distinct issues that Web 2.0 has in 
connection with collaboration are: the network effect in which users move from browsing 
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websites as an individual experience to joining the network community; the collective 
intelligence in which the contents and knowledge are valued by the masses; and the long 
tail feature which allows all content to be visible and accessed, even the less popular 
ones, that is everyone is counted into the network and community. 

Another distinction between Web 1.0 and Web 2.0 that has also received 
academic attention lies in the status as ‘social’ software, in which Web 2.0 as a social 
network allows group participation and collaboration among users (Davies & Merchant, 
2009; Gonzales & Louis, 2008; Kroski, 2008; Meyer, 2010; O'Reilly, 2005). This user-
interaction nature produces a new way of social practice and allows space for further 
implications in different academic areas. 

In arguing that Web 2.0 space is social practice, Davies and Merchant (2009, pp. 
5-6) highlight four crucial features to understand its significance to learning implications. 
Firstly, Web 2.0 users become actively present through their online identity and profile 
such as displaying their identity when using blogs, or other applications. Secondly, 
modification is another key feature which allows users to alter, edit, and link their content 
on the web space together, for example updating their profile on Facebook, revising 
content on a wiki page or a blog, or even linking their web page to other web sites. Thirdly, 
this content ‘transportability’ as Davies and Merchant term it, results in ‘user-generated 
content’, creating a sense of sharing knowledge within and across communities. Lastly, by 
giving, receiving, and sharing the content, Web 2.0 space develops social participation, 
shifting the passive role of users to be active ones who are both ‘producers and 
consumers’. 

Due to its social network nature, Web 2.0 contributes significant potentials in 
educational implications, especially in terms of collaboration. Some argue that it should be 
scrutinised closely and suggest that Web 2.0 tools can be used to develop learners’ 
learning skills in the 21st century, i.e. ‚to clarify concepts, establish meaningful links and 
relationships, and test their mental need‛ (Mason & Rennie, 2008, p. 6), to promote learner 
autonomy (Gonzales & Louis, 2008), and to develop new kind of collaborative learning 
within the ‘digital world’ of today’s learners whose life is immersed with digital technologies 
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(Brown, 2002; Davies & Merchant, 2009; Mason & Rennie, 2008). To address this issue, 
Jacobson (2008) asserts that the shift from Web 1.0 to Web 2.0 probably marks a new 
literacy practice which represents a new epistemology. 

2.3 Web 2.0 and Educational Potentials 
The prevalent Web 2.0 environments challenge all involved to reconsider how 

Web 2.0 can be implemented to promote how one can learn effectively in educational 
settings (Davies & Merchant, 2009; Richardson, 2006). One important issue that has been 
discussed with regard to Web 2.0 and young learners is ‘new literacies’, that is what it 
really means by being literate (Richardson, 2006). Brown (2002) is right when he foresaw a 
new literacy in the context before Web 2.0 emerged by asserting that a new screen 
literacy requires specific competence with ‘digital culture’ to read texts and images on the 
screen skilfully. Significantly, this digital literacy, as Brown (2002) argues, is integral part of 
their life and can be ‘new knowledge architecture’ later.  

Based on the above argument, a significant work is that of Davies and Merchant 
(2009) who provides the relevant rationale of using Web 2.0 appications for today’s young 
learners. Moreover, in discussing the significance of Web 2.0 for educational implications, 
they argue for eight advantageous viewpoints for today’s learners whose everyday life is 
immersed with these digital technologies: 

 Many young learners’ everyday practices are connected with Web 2.0-based 
activities; 

 Web 2.0 can provide good environments to develop collaborative learning 
through knowledge sharing and distributed cognition; 

 Such learning skills with Web 2.0 social networking practice are likely beneficial 
for young learners in their future careers and leisure; 

 The entertaining features of Web 2.0 can motivate young learners and teachers 
as well; 

 The online space can offer authentic settings to develop new literacy; 
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 Both sides of life online: dangers and safeties can be cautiously explored within 
educational environments; 

 Web 2.0 can open up public space for all participants to voice, which possibly 
form a new social engagement and citizenship; 

 Such Web 2.0 engagement could develop collaboration and criticality or being 
critical in our response in the social networking environments. 
In essence, Web 2.0 not only motivates teachers and learners, but it is also an 

opening space for constructing new knowledge and skills through collaboration.  Most 
importantly, it is collaborative learning through interactions that underpins Web 2.0 as 
social practice (Davies & Merchant, 2009).  

With regard to the above argument that Web 2.0 applications as social practice 
promote collaborative learning, therefore, it is worth investigating Web 2.0 applications in 
specific which support this kind of learning. Among these applications, one which has 
been recently given attention for educational purposes theoretically and empirically is a 
wiki (e.g. Davies & Merchant, 2009; Franco, 2008; Gobbo & Lanzarone, 2006; Judd, 
Kennedy, & Cropper, 2010; Kear, Woodthorpe, Robertson, & Hutchison, 2010; Koopman, 
2010; Lai & Ng, 2010; Moskaliuk, Kimmerle, & Cress, 2009; Muscarà & Beercock, 2010; 
Ramanau & Geng, 2009; Su & Beaumont, 2010; Tharp, 2010; Wheeler, Yeomans, & 
Wheeler, 2008; Zorko, 2009). Thus, what is a wiki? What are its beneficial functions? What 
are the challenges to learners and teachers for implementation? The following section 
discusses the above issues. 

Wiki 
3.1 History and Definition 

Ward Cunningham, an American computer programmer born in 1949 (Wiki, n.d.), 
is probably the first wiki pioneer. In his response to etymological enquiries of 
‘Wiki’(Cunningham, 2005), he documented that the word ‘Wiki’ came from ‘Wiki Wiki’, a 
Hawaiian term which means ‘quick’, and was used to name his designed software as 
collaborative web-based technology. He learned this word on his visit to Hawaii and it was 
used to call an airport shuttle bus, called ‘Wiki Wiki Bus’. It was until March 2007, twelve 
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years later from its inception, that the word ’wiki’ was officially added as a new common 
word to Oxford English Dictionary (Diamond, 2007). 

A wiki is a web site programmed by its computer software that allows multiple 
users to create, access, share, and edit the content via a browser and that is typically 
used as a collaborative tool for a group work (Andersen, 2007). Unlike a blog in which only 
a single individual has the authority to change the content ordered chronologically, a wiki 
provides an online space for many users ‚to brainstorm, gather subject expertise, work 
together on projects, create training resources, and replaces intranets‛ (Kroski, 2008, p. 
41) with its topic-organised content (Parker & Chao, 2007, p. 66). That is to say, a wiki, one 
of the asynchronous social networking tools, is a collaboratively web-based activity which 
allows multiple users as authors, within an open digital space, to generate a collection of 
authored interlinked web pages, to access, to edit, to change, to remove them, or to revert 
to the previous version as a means of knowledge construction. 

3.2 A Summary of Basic Wiki Functions 
In spite of diverse platforms and functional types of wikis, based on many 

theoretical and empirical studies (J. Cole & Foster, 2008; Cooch, 2010; Davies & 
Merchant, 2009; Kroski, 2008; Richardson, 2006; Wheeler et al., 2008), most wikis have 
basic characteristics. That is, users are able to: 

Create a new content. A registered user can begin and create a new page to type the 
content into the space provided. With a WYSIWWYG (What You See Is What You 
Get) interface (a simply easy facilitating interface that helps wiki users produce an 
output format as exactly seen on the screen when they type) in most wikis, even 
novice users can add a page without any required knowledge of any computer 
script; 

Work with specific settings. This includes setting up a wiki page to be a public or 
private one. A specific function also allows a wiki page to be work within a group 
or all registered members; 
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Set specific rules. One who set up a wiki page can establish guidelines for registered 
members to use a wiki. This can be a manual or community values for other users 
to follow;  

Change or revise existing content. Basically, in a wiki page, not only the original page 
creator, but other registered users can also access the page and add something 
new, change or edit the existing content. Unless one is satisfied with the content 
or if one finds information incorrect, he or she can erase or delete it;  

Upload files and attachments. Not only texts, but also images and files can be added 
into a wiki page. This is useful when users need a collaborative project and share 
group-generated documents; 

Use hyperlinks. This function, sometimes called ‘navigation’, ‘hypertext’, or ‘backlink’ 
which allows users to link some keywords or information to other information or 
word within or across pages or sources, allows wiki readers to find the ways they 
need to go, as well. This cross-reference truly facilitates the activity of harnessing 
knowledge since users need to find relevant information and collect all relevant 
into his/her pages; 

Search for any information. Due to mass information provided by many others, a user 
can find relevant information from an index of pages or use keywords to locate 
the target information; 

Give comments. With the free space provided, users can make any comments on 
existing content or discuss the development of a topic selected; 

Show all pages. This function allows users to see a directory of all pages contributed 
by their community; 

Use RSS feed function. This is interesting to follow up the updated content. With 
subscribing to this function, members of some wikis can be notified whenever any 
page or content in a page is updated by a user. This notification of change can 
be a cross-check among members as well; 

View ‘history’. With this function, users can view all previous versions in which all 
earlier edits, additions, or changes were made. They can trace back previous 
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content, and compare different historical versions with editing names so that they 
can change it back to the preferred or correct one in case of mistakes and 
unintentional removal. 
In addition to the above basic features, Davies and Merchant (2009, p. 98) have 

made some remarks of wiki features in terms of information contribution among users as 
follows:  

 Shared and distributed authorship, 

 Archived and accessible past discussions and posts, 

 Value of openness, 

 Value of collaboration, not individualism, 

 A constant change of wiki pages, 

 Incorporating of hyperlinks, both texts and images, from other sites with 
contributor profiles, and 

 Value of referencing. 
Davies and Merchant’s remarks are of significance since they delineate 

underlying principles of wiki ‘rules’ or hidden manners for those who are in the wiki space 
need to conform with so that a successful repertoire of knowledge within a shared 
knowledge community can be made. Their remarks are also beneficial to establishing wiki 
‘netiquette' among students or users before their first use of a wiki. 

 
A Visit to Wiki in Moodle 

Like other wikis, the wiki in the Moodle platform has basic functionalities (J. Cole 
& Foster, 2008; Cooch, 2010). First, a user can create, add, revise or edit a wiki page in 
the Moodle wiki. In addition, some special features in the Moodle wiki are provided for 
users to add binary files, such as audio, video, graphics and other non text recources into 
the wiki pages. This is very interesting for some users to compare this feaure with some 
commercial blogs such as Facebook, where users can add their pictures into their own 
page. This can motivate young learners to use the wiki. Another feature that can motivate 
learners to use this wiki is its autolinking options which allow the users to automatically 
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create a new page by typing a special word form called ‘CamelCase’ and that makes the 
word linked to other pages. This is helpful for group members to construct knowledge and 
share knowledge sources not only within the group but also with the class members who 
can access the wiki page. All together make a collection of web pages. A wiki page 
creator can set specific settings and rules for its own registered users. For example, a 
teacher can set a group page into three types with a group mode: groups, students, and 
teachers (see Figure 1). 

 

 
Figure 1. A Wiki setting page in Moodle 2.0 

 
Dealing with the content, a user can easily search for information in a wiki by 

using keywords or choosing several menus of navigation, for example, ‘Site map’ (a view 
of different pages and links), ‘Page index’ (a view of all pages alphabetically), ‘Newest 
pages’ (a view of the most updated pages), ‘Most visited pages’ (a view of pages that 
have been popularly viewed). Also, a ‘history’ menu allows a user to trace back all 
previous edited versions with editor names and to compare them. More in-depth details of 
Moodle wiki features can be explored in its manual (see J. Cole & Foster, 2008; Cooch, 
2010). 
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In spite of sharing common features with other web-based wikis, the wiki in the 
Moodle platform is flexible in terms of the user management for pedagogical purposes. 
For example, teachers can group students in certain ways or numbers such as randomly 
grouping students or assigning them into groups of five or ten as demanded. The use of a 
wiki in Moodle can also be supplemented with other management tools in the same 
learning management system since they are in the same platform, for example integrating 
it with the chat, forum, or comment tool to facilitate learners’ synchronous and 
asynchronous communication while they are collaborating on a wiki project. Therefore, the 
wiki in Moodle has its flexibility of management which can overcome some technical 
obstacles found in previous wiki studies (M. Cole, 2009; Parker & Chao, 2007).  

 
Wikis and Educational Potentials 

Because of its unique sharing and editing feature by multiple-users to create an 
online learning environment with collaboration, many researchers and educators label a 
wiki as a collaborative learning tool and examine its practical uses in an educational area 
(e.g. Chao, 2007; M. Cole, 2009; Doolan, 2006; Judd et al., 2010; Wheeler et al., 2008; 
Zorko, 2009). As a collaborative tool, group members can share the content and negotiate 
the meanings through updating their wiki pages. To emphasise the meaning-negotiation 
function, Davies and Merchant (2009, p. 99) consider a wiki as an ‚enquiry-based 
learning‛ activity; they argue that students can be learners and researchers who can 
support their own learning by finding out enquired information with a wiki through 
collaboration. In other words, through a lens of knowledge construction, they claim that 
learners can build knowledge by editing each other’s work and see the project as ‘on-
going’ or in a continual state of revision. To fully implement a wiki in educational settings, it 
is helpful to have a close look at a wiki in terms of educational potentials. 

A review of literature reveals that the potential of a wiki is believed to promote 
collaborative learning ‚within the social constructivist paradigm‛ (M. Cole, 2009, p. 142), 
assuming that learners actively create meanings socially through language with cultural 
and environmental factors (Kanuka & Anderson, 1999). The nature of a wiki itself allows 
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users to develop a group project; therefore, it enhances social interactions and particularly 
peer-to-peer collaboration (Mason & Rennie, 2008). Another important issue for such 
implementation is the user-generated nature of a wiki which facilitates the student-centred 
learning approach (Wheeler et al., 2008) and develop learner autonomy (Gonzales & 
Louis, 2008), in which students are less reliant on teachers for learning. Davies and 
Merchant (2009) expand on such potentials. They note that, in a wiki, authorship is shared 
and distributed. Moreover, the fact that collaboration is valued can develop learners’ 
critical eyes in editing and refining their writing skills. Through their discussion of editing 
and refining, learners can improve their learning appreciation of openness and 
referencing, that is, for example, by giving hyperlinks to other sites and citing other 
sources.  In doing so, learners can synthesise subject matters within a shared open space 
to construct ‘the combined knowledge of the group’ (Wheeler et al., 2008, p. 989).  

 
The potentials of a wiki in classroom practice shift learners’ and teachers’ roles in 

learning environments, according to Davies and Merchant (2009). In their argument, 
learners act as researchers while collaborating with a wiki, in a sense that they need to 
actively explore and acquire information in a wiki so that an active contribution can be 
made.  Thus, these learners are repositioned as experts and advisors. As experts and 
advisors, they control and personalise their own learning and also mutually support others 
by revising others’ work to build knowledge.  Furthermore, in challenging the use of Web 
2.0 applications which include a wiki, Davies and Merchant (2009) urge that teachers 
need to position themselves as learning coordinators by organising the suitable 
environments and bringing them into action. They need to provide the context for 
interactions of learning experience and participation. In doing so, teachers thus are 
learning ‘designers’; they need to carefully design learning experience and set 
collaboration netiquette in a wiki. Moreover, teachers act as facilitators. Within this student-
led collaborative learning like in a wiki-based activity, Wheeler et al (2008) reposition 
teachers as those managing a supporting and learning resources, whereas students 
become producers, commentators and classifiers of their personalised learning content 
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instead. Thus, the structure of a wiki can offer a continual working digital space for a 
teacher as a learning manager to further ‚assess student performance in conjunction with 
peer-to-peer evaluation, self-reflections, and holistic scoring guidelines‛ (Tharp, 2010, p. 
41). 

From these theoretical bases, a wiki seems to celebrate its benefits for further 
implementations. The following section is then to explore wikis in practical uses. 

 
Wikis in collaborative practice 

To further explore a wiki in its practical use, how a wiki can be applied to 
pedagogical activities is needed so that a full understanding of wiki use can be reached 
for effective implimentation in the future. By extending the general overview of Parker and 
Chao’s (2007) study with others (Alm, 2006; J. Cole & Foster, 2008; Duffy & Bruns, 2006; 
Fountain, 2005; Mason & Rennie, 2008; Richardson, 2006; Tharp, 2010), an analysis 
shows that wiki based tasks vary ranging from a single focus to a mix of wiki functions. A 
list of some feasible wiki-based tasks for pedagogy is provided below: 

A group or research project,  
An annotated, collaborative bibliography, 
Publishing course resources,  
Mapping concepts,  
Producing a presentation tool,  
Group authoring documents to reach a consensus, 
Exploring process-oriented feedback on written accuracy, 
Online-Distance learning resources, 
Defect tracking, 
Producing a knowledge base for teachers, and 
An evaluation tool for collaborative learning. 

In spite of educaitonal potentials in enhancing collaborative learning, wikis may 
pose some challenges to both learners and teachers in further pedagogical 
implementation. 
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Challenges of Wikis to Learners and Teachers 
Pifarré and Staarman (2011) significantly note that the distinctive nature of wikis 

opens up the ‘negotiation space’ which enables users or leaners to operate collaborative 
learning practice, that is to ‘test out ideas for the wiki page and provide reasons for 
including or excluding particular content‛ (p. 4). However, wikis may pose some 
challenges to learners and teachers in terms of effective implementation.  

7.1 Challenges to Learners 
Despite the benefits of the negotiation space above, the process of online 

collaborative learning with wikis raises the question of writing process and products. The 
collective ideas posted on wiki pages may require learners to have a suitable collaborative 
process in a discursive space (Wheeler et al., 2008). That is, learners need to be aware of 
and to be trained with how to build knowledge collectively on the ground that the 
authorship is shared and also distributed (Davies & Merchant, 2009). Without such 
awareness, wikis might turn to be a non-comfort zone of online collaborative learning 
(Tharp, 2010) and students might develop uncertainty about learning in their learning 
perception (Ramanau & Geng, 2009). 

The shared authorship also raises a question of ownership among learners 
(Wheeler et al., 2008).  With peers’ editing of the content, some learners may resist to 
adopt the alteration made by their peers and react angrily when the process of dialogue 
approach might not be effective and these students are not aware of the shared 
authorship within this new online learning environment.  

The nature of collaborative activities which assumes active contributions from 
members thus raises a question of leadership among learners, especially when no 
member is assigned to be a group leader (Ramanau & Geng, 2009). A problem may 
develop and persist when group members do not actively contribute to the wiki page and 
when no one is willing to be a group leader.  Without a group nomination of a group leader 
or a volunteer member who can organise and coordinate work effectively, a group leader 
might not emerge and wiki pages may lack creative ideas as input. However, too much 
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control on wiki pages by a group leader might cause resistance to contributing ideas from 
group members as well (Jacobson, 2008). 

Moreover, due to the fact that wikis need collective ideas from several sources, 
some students who are not equipped with some composition skills might copy ideas from 
websites directly in the wiki pages (Wheeler et al., 2008). Thus, this results in an issue of 
plagiarism which needs to be raised as a serious concern to learners when posting some 
ideas or editing wiki pages. 

Another challenge to learners might result from technical problems. A common 
problem with regard to using new technologies like wikis is that technical problems among 
incompetent learners. These problems might exist due to uneasiness of a wiki interface in 
terms of navigation and browsing as well as a lack of helpful guides (M. Cole, 2009). In 
order to use wikis effectively, some digital skills may be needed in order to edit, to 
navigate wiki pages, or to post comments as a form of ‘bricolage’-‚a concept having to do 
with one’s abilities to find something… that can be used or learning in the digital age 
transformed to build something new‛ (Brown, 2002, pp. 71-72). Particularly, some newer 
wiki platforms integrate with embedded image functions catering to young learners.  

Perhaps, a real challenge to learners when working in a collaborative learning 
environment of a wiki is an issue of their own learning attitude and style which does not 
match collaborative learning approach. Grant (2009) found that her learners do not 
perceive editing others’ writing on a wiki as useful. This may cause a lack of Lund and 
Smørdal’s ‘collective cognition’ (Grant, 2009) and low level of participation and 
contribution on wiki pages (Jacobson, 2008). In her review of related literature on 
collaborative practices in the classroom, Grant (2009) found that her learners may find 
working on wikis complicated probably because they have a cultural mismatch of learning 
between the collaborative learning in wikis and a conventional form of individual work in 
their classroom. That is, the tension may arise as a result of adopting traditional classroom 
practice during collaborative learning with a wiki project and learners do not adopt a 
proper social and cultural practice of collaborative working and learning. Grant (2009) 
puts an interesting remark on this problem that, 
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[T]he social and cultural practices of collaborative working and learning that 
would be needed to realise ‘collective cognition’ were not in evidence. Instead, 
students appeared to import practices of individualised written assessment that 
they perceived as important from the broader economy of education and the 
practices of the school community (p. 115). 

Thus, wikis appear to be challenging for some learners and for teachers as well. 
Teachers who would like to implement wikis as a teaching tool in their classroom need to 
face many pedagogical issues. With regard to wikis as challenges to teachers, some 
important issues are discussed in the section that follows. 

7.2 Challenges to teachers 
The first challenge to teachers in adopting wikis in their pedagogical practices is 

their shifting roles. To align with collaborative learning practice, teachers need to be 
facilitators and moderators in collaborative learning (Wheeler et al., 2008).  This is 
challenging because their attitudes of collaborative learning have to be in line with the co-
constructivist model which believes that knowledge is socially constructed in order to 
facilitate and to foster collaborative learning in the wiki space. Grant (2009) found that the 
absence of teachers’ facilitation in the leaning process in the wiki by not participating in 
the wiki process may result in a low level of active participation and unsuccessful learning. 

In facilitating collaborative learning among learners in a wiki project, An (2010) 
argues that Vogotsky’s scaffolding notion is crucial in supporting less capable learners. 
This is challenging to provide such support in a wiki learning environment which is not a 
traditional face-to-face environment. How do teachers provide online scaffolding in a wiki 
learning environment? Cole (2009), reporting her failed experiment with wikis, challenges 
teachers to provide some feasible forms of instructional scaffolding and then ‚maybe 
some of those students that experienced technical difficulties, or self-confidence issues, 
would have posted to the class Wiki‛ (p. 146). 

In addition, to further facilitate collaborative learning among learners in a wiki 
environment, Grant (2009) challenges teachers not to step back from such environment, 
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but need to take part in it by modelling to encourage learners to be independent and 
responsible in their own learning, in particular in actively collaborating with others. 
Teachers may provide timely feedback into the wiki space (Zorko, 2009) in order for 
students to continue collaborating on their own wiki. Such prompt feedback needs 
teachers to organise the wiki space well. There is evidence that some learners modelled 
their feedback pattern given by their own teachers (Su & Beaumont, 2010). 

Another challenge to teachers in implementing wikis is the issue of assessment. 
The wiki platform enables teachers to evaluate students’ on-going performance and their 
wiki product (Grant, 2009; Tharp, 2010). This might raise a question of how to access this 
online collaborative learning fairly (Tharp, 2010) as the nature of wiki emphasises the 
process of knowledge construction mutually contributed by all individual members with the 
shared authorship (Davies & Merchant, 2009). As Tharp (2010) notes interestingly, ‚[i]f we 
value collaboration and want students composing together, how do we teach them to deal 
with the conflicts that arise, and how do we assure students that the assessment is fair to 
all contributors?‛ (p. 40). 

Perhaps, the most challenging task for teachers is the issue of designing. To 
tackle all the challenges above perhaps needs a well-organized design with important 
roles of teachers in facilitating the wiki collaborative learning. Teachers need to plan 
activities and design wikis with sufficient scaffolding (M. Cole, 2009). The design needs to 
support their new roles, for example those facilitating collaborative process (Jacobson, 
2008), modelling with timely feedback (Grant, 2009), providing and encouraging 
communication during interactions (Su & Beaumont, 2010), and offering sufficient training 
on how to fully exploit wikis for effective results (Ramanau & Geng, 2009). Such training 
also augments ‚collaborative knowledge creation . . . as crucial for students in order to 
participate actively in the global knowledge-construction processes afforded by Web 2.0 
technology‛ (Pifarré & Kleine Staarman, 2011, p. 17). 
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Recommendations for practice 
Derived from prior studies, this paper suggests, for improving practice, a number 

of recommendations on how to deploy wikis in an effective way. 

8.1 Prior training 
Teachers need to provide sufficient prior training to students (Ramanau & Geng, 

2009) in order for their learners to get familiar with the wiki system and the nature of wiki 
collaboration as well as wiki ‘netiquette’. A step-by-step icebreaking activities at the 
beginning may be useful to ease their anxiety of using wikis, even for those who are ‘net 
generations’ since their experience and use of technologies do not directly transfer to the 
academic setting (Ramanau & Geng, 2009).  The training also provides a basic beginning 
stage for learners to learn and for teachers to survey students’ digital skills or ‘the new 
literacy practice’ (Jacobson, 2008). Importantly, this training will encourage students to 
raise the awareness of the wiki nature prior to their use to understand collaborative 
learning objectives, for example responsibility, authorship, and contributions (Wheeler et 
al., 2008). The training might also include a thinking process to negotiate in a discursive 
space. A dialogic approach is one of the options that can promote learners’ high order 
thinking processes, such as co-reflective processes when reading others’ contributions 
(Pifarré & Kleine Staarman, 2011).  

8.2 Integrating asynchronous and synchronous communication 
It is reasonable to assume that a wiki is one of the best online collaborative tools, 

but many argue that the platform may need to provide a synchronous communication tool 
during students’ collaboration (An, 2010; Muscarà & Beercock, 2010; Zorko, 2009) in 
addition to an existing asynchronous communication tool, for instance a comment box, in 
some wiki platforms, in order to maximise the benefits of an online learning environment. 
This prompts teachers to blend a wiki with other real time communication like a chat room 
(Su & Beaumont, 2010) if working within a learning management system platform, for 
example Moodle. This will foster the negotiating process during the collaboration 
effectively. 
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8.3 Group leadership issue 
To enhance collaborative learning, groups need a group leader to encourage 

contribution and coordinate collaborative work (Ramanau & Geng, 2009; Tharp, 2010). 
The leader then is to empower Trimbur’s sense of collectivity (as cited in Tharp, 2010) 
among group members role of group members. The instructor may provide a guideline of 
being a group leader, or let them rotate the role of leadership among members. 
Alternatively, Tharp (2010) suggests that the instructor may support the group by allowing 
one of the group members to be a ‘natural’ leader. In other words, the instructor may let 
them manage their own way to ‘assign’ their own leader but still monitor the group 
process. 

8.4 Assessment as a motivation tool 
One of the options to boost contributions from learners into wiki pages and to 

encourage them to be active wiki participants in a classroom setting is that the instructor 
needs to integrate a wiki activity with the assessment of the course (Judd & Kennedy, 
2010; Tharp, 2010; Zorko, 2009). This assessment will drive learners to participate in the 
online collaboration meaningfully and actively (Gerbic, 2006; Judd et al., 2010). Tharp 
(2010) provides useful rubrics for wiki assessments both at the individual and the group 
level by looking at the quantity and quality evaluation.  

8.5 Scaffolding as a sum of all 
The above recommendations can be made possible through the process of 

instructional scaffolding, ‚a process that enables [learners] to solve a problem, carry out a 
task or achieve a goal which would be beyond his unassisted efforts‛ (Wood, Bruner, & 
Ross, 1976, p. 90). To use wikis for collaborative learning, scaffolding plays a major role in 
achieving the goal, even for ‘digital natives’ who may have some experience of using 
technologies (M. Cole, 2009; Ramanau & Geng, 2009). To instructors, there are a number 
of scaffolding forms that they can implement in a wiki learning activity.  

According to Yelland and Masters (2007), there are three types of scaffoldings 
which instructors may utilise in the computer context: cognitive, technical and affective. 
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First, the cognitive type is defined as ‚those activities which pertain to the development of 
conceptual and procedural understandings which involve either techniques or devices to 
assist the learner‛ (Yelland & Masters, 2007, p. 367), for example the use of questions in 
comments, modelling how to give feedback, encouraging student to work collaboratively 
in every possible ways, and giving them examples or modelling of how to use referencing 
in order to avoid plagiarism. Next, the technical category is to provide assistance of how to 
use, or to highlight useful features of the technological learning contexts for successful 
learning outcomes, for example to highlight important features of wikis during the training 
session, or to show them how to use wikis (Guo & Stevens, 2011; Zorko, 2009) in order to 
build their skills of technology (Guo & Stevens, 2011). The last type is an affective one 
which is any assistance instructors may have ‚not only to keep them on task but also to 
encourage them to higher levels of thinking and operating when engaged with a variety of 
learning activities‛ (Yelland & Masters, 2007, p. 367). In other words, this concerns 
emotional factors, for example promoting a good relationship among learners, 
encouraging communication, asking for help, and providing prompt feedback (Zorko, 
2009).  

 
CONCLUSION 

To conclude, this paper points out some challenges of wikis to learners and 
teachers in a collaborative learning environment where co-construction of knowledge is a 
central tenet.  I would argue that these challenges can be overcome through the process 
of scaffolding and the pedagogic design of a wiki learning environment to facilitate the 
harness of collective knowledge. I agree with Pifarré and Staarman (2011) and others 
(Arnseth and Ludvigsen; Strijbos et al as cited in Pifarré & Kleine Staarman, 2011) that "the 
use of computers cannot be understood by focusing merely on features of the technology 
or just on the cognitive processes that might be activated when using such resources. . . . 
There is a complex interplay between agents, artifacts, and the learning context that 
weaves resources into a dynamic system" (p. 17). In this respect, we could also witness 
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the crucial roles of teachers in deploying a Web 2.0 technology in a more successful way 
‚to move teaching, learning, and the university into the digital age‛ (Brown, 2002, p. 85). 
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The Implementation of SQ3R Strategy to Enhance English Reading Comprehension 
Ability, Retention, and Satiafaction of Grade Twelve Students 

 
Prapan Thammawat a,* , Surachai Piyanukoolb, and Nawamin Prachanantc 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this study were to compare the English reading comprehension 

ability of grade twelve students taught by using the SQ3R strategy, and to study the 
retention and satisfaction of their English reading comprehension. The research sample 
group was one class of 50 grade twelve students in the second semester of 2010 
academic year at Phayakkhaphum Wittayakarn School, Phayakkhaphumpisai District, 
Maha Sarakham Province under Secondary Educational Service Area Office 26, selected 
by the purposive sampling technique. One group pretest-posttest design of the 
experimental research was employed in this study. The experimental instrument consisted 
of ten SQ3R reading strategy lesson plans, an English reading comprehensive 
achievement test, and questionnaires. Data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and dependent samples t-test. The findings revealed that the post-test 
mean scores of English reading comprehension achievement of the students after being 
taught by using the SQ3R reading strategy were higher than those of the pre-test with the 
statistical significance level at .05. There was no significant difference of the retention of 
the English reading comprehension, and the students were very satisfied with reading 
comprehension using the SQ3R strategy. 
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1. INTRODUCTION 

 
          In the present time, English language has become a crucial factor of global 
communications in everyday life. Approximately 514 million people worldwide 
communicate in English (Faminghetti, 1999 cited in Piyanukool 2001, p.1). Furthermore, 
increasing numbers of people, including non-native English speakers, turn to the World 
Wide Web (WWW) to get information that is available mainly in English (Gillet & Temple, 
2004). English has become the means to learn new things. Moreover, English is also the 
international language, which the large number of people around the world are 
increasingly interested in it. This is not only the countries that used English as a native 
language, but also all countries around the world are to invent and to create new 
technologies. A person who is competent in the English language is a person who has a 
clear advantage over others. The Thai National Educational Curriculum contains English 
as a core subject, and also allows English as a foreign language as an elective subject for 
Pratomsuksa 5-6 students. At the moment, some schools cannot provide English classes 
for all students, but only for Pratomsuksa 5 and 6. In 2001, The Ministry of Education 
proclaimed English as the required subject that all students from Pratomsuksa 1 to 6 
(Department of Curriculum and Instruction Development, 2001). Since the policy has been 
running, most Thai students are remaining at a low level in English, even though they have 
studied English for 6 to12 years. In academic year 2007, O-NET Test has showed that 
English subject scores were between 1-97 (29.81average) and 9-99 (32.37 average) in 
2008 (National Institute of Educational Testing Service, Public Organization 2009). Base on 
the low scores, the Ministry of Education of Thailand do needs to reform the curriculum 
and policy toward English language teaching and learning. 
 The 1999 National Curriculum of Thailand indicated to solve the problems in 
teaching and learning language by employing a child- centered approach. With this 
approach, the teachers’ lesson plan should specific activities for students to perform.  For 
many decades of learning English as a foreign language, reading is considered as the 
practical skill of Thai EFL students (Piyanukool, 2001). They read to get more information 
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from various sources, for examples, the internet, magazines, textbooks, labels, brochures, 
and multimedia. Reading was an important role for EFL students because it not only the 
tool to gain new knowledge and access new technologies but also became the tools to 
develop people efficiency and proficiency to be the means of learning. People who read 
more know more (Siriprom, 2004).  
 For this reason, the researcher was very interested in using the SQ3R strategy for 
developing, supporting and enhancing reading comprehension as well as retention of 
Twelfth-Grade students.  The 5 steps pruches in SQ3R strategy were consisted of survey, 
question, read, recite and review. By this systematic approach, SQ3R was also allowed 
the students who studying from textbooks to be active participants in the reading tasks 
(Tiabratana, 2007).  
 The advantage of the SQ3R strategy which the research was found and expected 
to construct the students was the fossilize habit. However, an additional goal of the 
present research is to help preparing students self-pace reading passages on O-NET, A-
NET and admission tests to entrance to university. Thus, the expected results of the 
implication of the SQ3R strategy will help prepare the students administer with the 
admission test and all reading assignments they faced and become bookworm, 
eventually.  
 The fundamental purposes of the study were composed of: (1) to compare 
reading comprehension achievement of Twelfth-Grade students before and after learning 
the SQ3R strategy for English studies in Phayakkhaphum Wittayakarn School, Maha 
Sarakham under Secondary Educational Service Area Office 26, (2) to study the retention 
of reading comprehension, and (3) to study the students’ satisfaction toward reading 
comprehension using SQ3R strategy. 
 This study needs the answers from these following questions: 
 1. Does the SQ3R reading strategy improve students’ English reading 
comprehension ability? 
 2. Does the SQ3R reading strategy help increase students’ English reading 
comprehension achievement? 
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 3. How will the direct instruction of the SQ3R strategy affect Twelfth-Grade 
students’ retention of Phayakkhaphum Wittayakarn School, Phayakkhaphumpisai District, 
Maha Sarakham Secondary Educational Service Area Office 26? 

 4. What is the overall satisfaction of students toward English reading 
comprehension using SQ3R strategy? 

The advantages of this study were:  
 1. The results of the study would be beneficial to English teachers to find out 
whether the SQ3R strategy could help students to gain more reading comprehension 
ability.  
 2. The findings of the study could be use as guidelines for all teachers to improve 
their teaching methods in increasing the achievement and retention of students’ English 
reading comprehension using the SQ3R strategy.  
 3. The findings of the study would be useful for future research on the SQ3R 
strategy. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 

1. Population  
 The population were 9 classes of 450 grade twelve students who study English (E 
43206) in the second semester of 2010 academic year of Phayakkhaphum Wittayakarn 
School, Phayakkhaphumpisai District, Maha Sarakham Province under Secondary 
Educational Service Area Office 26. 
 
2. Samples 

 The 50 samples for this study were Grade twelve students who study English  
(E 43206) in the second semester of 2010 academic of Phayakkhaphum Wittayakarn 
School, Phayakkhaphumpisai District, Maha Sarakham Province under Secondary 
Educational Service Area Office 26. Purposive sampling was used to select these samples 
from the population. Students in this class were mixed with high, moderate and low 
proficiently in English reading skills.  
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3. Research Instruments 
1. 10 SQ3R lesson plans: Each lesson plan was used for two periods, and each 

period was 55 minutes.  
2. A 30-item multiple choice achievement test of reading comprehension   

 3. A 5-point Likert-type scale questionnaire was used as a data collection 
instrument in order to obtain student satisfaction toward reading comprehension 
passages. 
 
4. Data Collection 
 1. Teacher oriented the students before they begin doing the test. This orientation 
involves letting the students know about the learning method, students role, learning 
objectives and the assessment procedure.  
 2. The teacher administered the pre-test for 50 students in reading comprehension 
by using multiple choice test.  
 3.  The researcher taught by using the 10 lesson plans. Each lesson covers a double 
period which is 55 minutes each. 
 4.  After completing the 10 lesson plans, the researcher let students taking the mini- 
test. To check the students’ reading comprehension, the researcher modified the items of the 
test and choices.  
 5. The researcher gathered data from the pre-test, post-test and the retention scores 
for analysis by using statistical testing of the hypothesis.   
 6. The researcher evaluated satisfaction of English reading comprehension using a 
5-point Likert-type scale questionnaire; and 
 7. Fourteen days after the initial test, the researcher let students taking the retention 
test, based on the reading comprehension achievement test by modifying the items and 
choices.  
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5. Data Analysis 
 1. In order to evaluate students reading comprehension before and after being 
taught through SQ3R strategy, the pre-test and post-test were computed for the mean ( X ) 
and standard deviation (S.D.).      
 2. The scores obtained from the exercises and a post-test were calculated to find 
out the efficiency of process (E1) and the efficiency of outcomes (E2), respectively.  
 3. Dependent samples t-test was used to compare the difference between pre-
test and post-test scores to detect a significant differences set at .05. 
 4. In order to evaluate the students’ satisfaction toward learning via SQ3R 
strategy, frequency and percentage were used to analyze. Data from a 5-point Likert-type 
scale were computed for the mean ( X ) and standard deviation (S.D.).  The following 
criterion employed for interpretation are as follows: (Srisa-ard, 2002) 
           1   means          Not at all satisfied            
           2   means          Slightly satisfied          
           3   means          Moderately satisfied     
           4   means          Very satisfied                 
           5   means          Extremely satisfied        
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

1. Students English Reading Comprehension Achievement Taught by SQ3R 
Strategy 
 To determine whether students improve their English reading after using the 
SQ3R strategy, a pre-test and post-test were administered to an experimental group of 
students. The scores from the pre-test and the post-test were analyzed to determine the 
progress after learning in order to evaluate how much they understand and develop their 
on reading comprehension ability, and whether SQ3R reading strategy could enhance 
reading comprehension ability. The data analysis was illustrated in Table 1 and 2. 
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Table 1: The Result of Pre-Test and Immediate Post-test Scores 
 

Test Total No. X  S.D. 
Pre 730 14.6 2.33 
Post 1242 24.84 1.13 

 
Table 2:     A Comparison of the Experimental Group’s Scores Obtained from the  
                 Pre-test and Post-test  

Test n Mean S.D. t p-value 
Pre-test 50 14.6 2.33 29.912 .000*** 
Post-test 50 24.84 1.13   

*** significant difference at .001 
 
 The resulting t-value (t=29.912) indicated a statistical difference (p<.05) between 
the mean score obtained from the pre-test and that obtained from the post-test. As shows 
in table 1, the mean score gained from the post-test (24.84) was higher than these of the 
pre-test (14.60), and it was statistically at .001 level of significance. This indicates that the 
SQ3R strategy can facilitate students’ comprehension in reading.  
 
2. English Reading Comprehension’s Retention of Students Taught by the SQ3R Strategy 
 To explore whether the SQ3R strategy had an effect on students’ reading 
comprehension retention, the post-test and delayed post-test scores from the achievement 
test were compared by using descriptive and inferential statistics as shown in Table 3 and 
Table 4. 
Table 3: The Result of Immediate Post-test, and Delay Post-Test Scores 

Test Total No. X  S.D. 
Immediate Post-test 1242 24.84 1.13 

Delay Post-test 1231 24.62 1.27 
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Table 4: A Comparison of the Experimental Group’s Scores Obtained from the Post-test 
and the Delay post-test 

Test n Mean S.D. t p-value 
Post-test 50 24.84 1.13 1.531 .132 

Delay post-test 50 24.62 1.27   

 
 As shown in Table 4, the mean score of the delayed post-test ( X =24.62) was 
slightly lower than the immediate post-test ( X =24.84). The result indicated that the 
students’ reading comprehension scores after using SQ3R strategy achievement test were 
not different when compared between immediate post-test scores the delayed post test 
scores (p>.05).  
 
3. Students’ Satisfaction towards Reading Comprehension Using the SQ3R Strategy  
 The results of the students’ satisfaction towards reading comprehension by using 
SQ3R strategy are as shown in Table 5. 
 
Table 5: Students’ Satisfaction towards Reading Comprehension Using the SQ3R Strategy 
 

Statements  Mean 
Std. 

Deviation 
Rank 

1.    The book cover is interesting 3.72 .858 2 

2.   The book’ shape is firmly. 3.56 .787 8 

3.   The size of the book is suitable for students’ level. 3.52 .735 10 

4.   The letters’ formats are suitable.   3.54 1.129 9 

5.   The illustrations are interesting. 3.50 .953 11 

6.   The illustrations are suitable for students’ level. 3.60 .969 6 

7.   Contents are interesting. 3.50 .814 11 

8.   Contents are beneficial to learners. 3.66 1.062 3 
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Statements  Mean 
Std. 

Deviation 
Rank 

9.   Contents are up to date. 3.64 .942 4 

10. The presentation of the content is interesting. 3.58 .883 7 

11. The content motivates learners. 3.50 1.055 11 

12. The content is well organized. 3.50 1.093 11 

13. The English Language used is clear and easy to 
       understand. 

3.46 .862 12 

14. The content is easy for the students to understand. 3.38 .567 14* 

15. There are opportunities to help students to enhance 
       their reading comprehension. 

3.62 .945 5 

16. Students enjoy practice reading. 3.54 .908 9 

17. The goals for evaluation are clearly presented. 3.62 .987 5 

18. The difficulty of the test is appropriate for the level 
      of student. 

3.50 .863 11 

19. Time provided is enough for reading each passage. 3.42 .785 13 

20. The time provided is enough for completing the test. 3.60 .728 6 

21.  Students are satisfied with levels of their  
      achievement. 

3.72 .948 2 

22. Students can apply their knowledge from the 
reading  
      text to daily life situations. 

4.96 .283 1* 

Total 79.64 16.56  

 
 According to Table 5, the difficulty of the test (No.14, X =3.38) was the lowest 
scores among 22 items, it indicated that most of Thai students were continue encounter 
with the difficulty of foreign language especially English language. Students could apply 
the contents to daily life (No.22, X =4.96) was the highest scores. It indicated that 
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although English language was too difficult for Thai students, but they still thought that it 
was important for daily life in order to access the new information in the world today.  
 In term of discussion, there was a significant difference between the mean score 
obtained from the post-test and those obtain from the pre-test at the .001 level. Hence, it 
can be concluded that the SQ3R strategy could increase students’ English reading 
comprehension ability.  
 There is no difference between the mean scores of the delay post-test and 
immediate post-test mean scores of the experimental group after two weeks ( X =24.62) 
and was slightly lower than the immediate post-test ( X =24.84). The result indicated that 
the student’ reading comprehension scores were not different between the immediate 
post-test scores and the delayed post test scores (P<.05).  

 In term of students’ satisfaction, the result showed that the students felt very 
satisfy in overall ( X =3.62). Moreover, the result was revealed that the question number 14 
was lowest. The meaning of that result was that English language was still difficult for Thai 
students. At the same time, question number 22 was the highest score, which indicated 
that although English was difficult for Thai students, but most of them realized that English 
language was very important and become the way to access new information through the 
global world.  
 
4. CONCLUSION 
 There was s significant difference between the mean score obtained from the 
post-test those from the pre-test at the .001 level. Hence, it could be concluded that the 
SQ3R strategy could increase students’ English reading comprehension ability.  
 There was no difference between mean score of the delayed post-test and 
immediate post-test mean scores of the experimental group after two weeks ( X =24.62) 
and was slightly lower than the immediate post-test ( X =24.84). The result indicated that 
the students’ reading comprehension scores were not different between immediate post-
test scores and the delayed post-test scores (P<.05). 
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 For the students’ satisfaction, the result showed that the students satisfied in 
overall ( X =3.62). Moreover, the result revealed that the question number 14 was lowest. 
The meaning of that result was that English language was still difficult for Thai students. At 
the same time, question number 22 was the highest score, which indicated that although 
English was difficult for Thai students, but most of them realized that English language was 
very important and become the way to access new information through the global world. 
According to the findings of the study, the researcher’s suggestion might be as follow: 

1. The SQ3R strategy should be applied to teach reading comprehension 
in different levels of learners and subjects in order to confirm the advantage of the SQ3R 
strategy for others groups of students.  
     2.  The SQ3R strategy should be conducted with different approaches to 
students such as grouping, size of samples, classroom management, and students’ 
reading ability, in order to improve reading ability.  
     3. For Thai students who were unfamiliar with SQ3R reading strategy, the 
teachers have to be patient, become a facilitator or motivator, and payed respect to 
students in order to fulfill their expected.  
 Base on the findings, the recommendations for English’s teachers and those 
further studies were as follows: 

1. The replication of the present study indicated that the SQ3R strategy can 
improve students’ reading comprehension ability, a similar study should be conducted 
with other levels of instruction, especially in the elementary level or different background of 
students. 

2. The research should compare the students’ attitudes toward the SQ3R 
strategy before and after the experiment in order to provide sufficiency evidence of how 
much the SQ3R strategy could change students’ attitudes towards reading 
comprehension. 
     3. For the further study, periods of teaching the students through the SQ3R 
strategy should be longer. This was to expand more credit hours for students to practice 
by following the five steps of the SQ3R strategy, possibly one semester or through the year 
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in order to ensure the students are familiar with the SQ3R strategy and improve their 
reading ability. 
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Some Solutions for Applying Information and Communication Technology (ICT)  
to Support in Teaching 

  
Ma Le Minh Thang, Dr. Nguyen Duc Vuong 

 
ABSTRACT 

 
Applying Information and Communication Technology (ICT) for teaching and 

learning is a motivation for innovation process of the teaching method with the aim to 
highlight an efficiency of teaching and learning. The development of ICT has strong and 
profoundly effected on all every aspects of the life, especially in education and training 
which has also been gradually innovated. For training and education, the applying 
combination of ICT together with the methods of reasonable teaching and learning will 
bring the high effect in the process of learning and research doing of students and pupils. 
This paper will introduce some solutions for applying ICT to support in teaching for 
lecturers and teachers to bring high results in teaching, helping students study and learn 
creatively. 

 
1. INTRODUCTION  

In recent years, with the explosion of information, Information & Communication 
Technology developed quickly and dramatically, the mass of new technologies which 
have been produced, had a profound influence on most of the social fields. Along with the 
development of Information & Communication Technology, Education and Training has 
also been gradually innovated. Therefore, it is necessary to combine ICT with teaching 
and learning in order to bring high effectiveness for learning – teaching activities. 
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In this paper, we introduce some solutions for applying ICT  to support effectively 
teaching methods, namely some solutions for design of teaching strategies on the basic 
applying ICT. 

Applying ICT  to teaching and learning is  one  of  the  essential  tasks  of  the  
Education Service at present. Some solutions for applying ICT to build teaching strategies 
as mentioned above originate from conception of leaner – centered teaching, with the 
purpose of improving the creativeness in learning of students. Teaching methods should 
make students involve in practices and think positively while teachers play the role of 
support and instruction for learning process. 
 
2. REQUIREMENT DETERMINATION  

Teaching strategies are very important. To design teaching strategies, we should 
find out the most suitable teaching methods and activities. Teachers must instruct learners 
to consider the important knowledge content and know theirs needs, from that teachers 
can give out the presentation and guiding methods, and the way of implementation as 
well. The following some matters are determined: 

The teaching activities should rely on the basic of study and description or 
combination of two above methods. 

The teaching activities should be implemented in the class, in each group or in 
each individual. 

It’s necessary to describe according to topic or subject so that students can easily 
practice. 

It’s necessary to determine the order of teaching activities. 
Teachers should well prepare and create good environment for students to use 

equipments and application software of ICT serving teaching – learning activities. 
 

3. DETERMINATION OF TEACHING – LEARNING METHODS.  
In the design teaching strategies, the determination of teaching – learning methods 

is the most important matter. The present education methods with the support of 
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applications of ICT concentrate on creating the advantageous learning environment for 
learners. At present, there are many teaching methods, however, almost of them are 
mainly relied on the basic of learner – center and popularly, those are: explanation –based 
learning, Inquiry & discovery-based learning, group-based learning and self-teaching. 

  To obtain the effectiveness in learning of students, The following some  solutions 
presented to help teacher determine the suitable teaching methods depending on the real 
conditions, environment and situations: 
 Explanation-based learning method: 

Explanation-based learning method is a common method, in which teachers 
present contents, explain and describe the given points. It’s including the following works: 
introducing, presenting, answering the given questions, guiding practice, test and 
evaluating. This method can be applied in the following cases: 

In the study process, students can understand, know the way to apply techniques, 
skills in specific situations, techniques to use applications of Information & Communication 
Technologies such as: computers, software, multimedia.. 

During the learning – teaching process, students show their interest in the lesson  
and be able to receive the knowledge.  

Students are restricted to basic knowledge, restricted to the first skills, short of 
experience in the given topic. 

In the learning process, students are required to obtain knowledge and techniques 
effectively and quickly. 

The requirement of the lesson is that knowledge content is presented clearly, 
suitable with the direct teaching. 
 Discovery & Inquiry-based learning method 

Discovery- Inquiry based learning method is the method to increase the thinking 
ability, bring into full play the creativeness in learning and researching of students, some 
activities: making the questions, Inquiry, finding out the problems, giving out the study 
results, finally discussing and drawing the summary. This method can be applied in the 
following cases: 
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It’s necessary to apply the theory knowledge to solve problems in real life and 
students usually face many difficulties. 

 In the case that students are not interested in obtaining the knowledge according 
to the traditional teaching methods. 

Students have enough techniques and skills for the lesson content or given topic. 
It’s applied in the practical lessons and some lessons require students to have 

some practical experience. 
Students have enough time to think about and evaluate the given knowledge. 
The knowledge is abstract and students are difficult to understand if lack of 

practice. 
 

4. DETERMINATION OF PRESENTATION AND GUIDING METHODS SUITABLE WITH 
LEARNING PROCESS. 

In the teaching process, teachers should determine the suitable presentation and 
guiding methods. The choosing the suitable presentation and guiding methods help 
students obtain knowledge effectively. The following some solutions to determine 
presentation and guiding methods suitable with learning process: 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT, mainly 
heading to student –center is applied in the cases as follows: learning in groups, learning 
base on discovery, solving problems, simulation, exercise, experience reality and guiding 
self learning… 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT heading 
to teacher–center is mainly applied in the cases such as: presentation, reporting, 
explaining and illustrating the given knowledge content. 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT and 
allowing reciprocal combination between activities at high scale, is applied in the cases  
such a: learning with the cooperation between members in group, learning on the basic of 
discovery, solving problems, simulation, practice, experience reality and guiding self 
learning. 
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The presentation and guiding method with the support of applications ICT, 
implemented in group learning is applied in cases such as: learning with the cooperation 
between members in group, learning basing on considering, inquiry, discovery, solving 
problems….. 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT allowing 
students to self – learning is applied in cases such as: learning basing on considering, 
discovery, solving problems, practice, exercise, experience reality and guiding self 
learning… 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT to 
provide practice and feedback is applied in cases such as: Drill and Practice, Tutorial and 
guiding self learning,… 

  The presentation and guiding method with the support of applications ICT to give 
out situations, requirements strategy to solve is applied in cases such as: learning with 
cooperation between members in group, solving problems, Simulation … 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT to 
upgrade skills is applied in cases: practice, exercise, experience reality and illustrating 
problems. 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT with the 
aim of upgrading thinking skills at high scale is applied in cases: learning between 
members in group, inquiry, discovery and solving problems, Simulation. 

The presentation and guiding method with the support of applications ICT with the 
aim of upgrading thinking skills at low scale is applied in cases: practice, exercise, 
experience reality, guiding for self learning, Presentation, Demonstration and illustrating 
problems    

The presentation and guiding method with the support of applications ICT with the 
aim of using method of considering and guiding in learning is applied in cases: learning 
cooperation in members, inquiry, discovery and solving problems. 
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5. CONCLUSION 
Applying ICT to support teaching methods originates from students – center 

concept in order to create the effective learning environment for learners. The above are 
some solutions for design of teaching strategies on the basic applying ICT. With each 
solution, the author give out the situations in order to help teacher choose exactly 
depending on specific environment. The teaching methods should take essence of 
learning to make the basic for teaching. Renovating teaching method with the combination 
applying ICT effectively is very important and has decisive significance to learning of 
students. 

The solutions given out are depended on the specific situations and training unit. 
Teachers, none better than one, should choose the most suitable solutions with 
environment of their schools so that they can apply good teaching strategies. On the other 
hand, the training units play important role in creating learning and teaching environment. 
Therefore, it’s necessary to have investigation strategies on ICT to teachers to build 
teaching strategies effectively. It’s a decisive factor to quality of teaching and learning of 
students. 

The solutions for design of teaching strategies is a part in method renovation of 
pedagogy. The renovation in training and education is a matter to be pay much attention 
of not only training units, training branch, each country but also of all the whole world. The 
specific teaching strategies in particular and pedagogy in general should always be 
renovated and developed. We hope that many solutions are now ahead, they will be 
mentioned by other authors so that we can have better references and make contributions. 
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Some Preparations for Introducing a TOEIC Oriented Program to Vinh University in 
Vietnam 

 
LE THI TUYET HANH 

TRAN THI PHUONG THAO 
 

ABSTRACT 
 

This study reports on the use of TOEIC materials with non-English major students 
at  Vinh Universit. Specifically, the objectives are 1) to identify the English proficiency of 
non-English majors by analyzing a questionnaire survey of 256 students and results of a 
TOEIC competition in April 2011, 2) to look at the structure of TOEIC and New Headway 
Pre-intermediate, the currently used English program by Liz and Soars (2000), and to 
propose preparation measures to effectively introduce a TOEIC oriented curriculum at Vinh 
University. Major findings of this study include: 1) English proficiency of students not 
specializing in English at Vinh University appears limited and most of them have not been 
taught listening comprehension before. 2) the present coursebook is not appropriate to 
students’ level. Besides, it is difficult to implement the TOEIC program at a University with 
only 133 periodes in class. 3) basing on the situation, some activities are proposed to 
prepare for students as well as teachers before applying the TOEIC to our Institution. 

 
1.INTRODUCTION 

 Teaching English according to international standard nowadays becomes more 
and more necessary. Statistics from Department of Education showed that 51.7% of 
graduates do not meet the requirements of English languague skills. "Only 10.5% of 
universities were surveyed rated the ability to meet work requirements on the use of 
English skills of graduates. Results showed that about 49.3% students meet the  
_________________________________ 
Affiliation : education 
Address: department of foreign languages – Vinh university  Country : Vietnam 
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requirements of users, 8.9% students did not meet and 31.8% students need more training 
" (Department of education in Vietnam, 2010). Teaching English at universities in Vietnam 
needs changes and TOEIC is a solution.  

Since its inception in 1979, the TOEIC has significantly increased its impact upon 
the assessment of communicative English. It has been lauded as an efficient and reliable 
test of EFL/ESL communicative abilities: ‚The TOEIC Test measures the everyday English 
skills of people working in an international environment. Test scores indicate how well 
people can communicate in English with others in the global workplace.‛ (The TOEIC 
technical manual) ‚TOEIC is testing exactly the language that companies want their 
employees to be able to control.‛ (ETS The Reporter #8:3). ‚ TOEIC provides a good 
indication of candidates’ language abilities in English‛ (Woodford,1982). Results from the 
test are used by organizations ‚to make significant personnel decisions‛ and by 
universities ‚as a graduation requirement‛ (The TOEIC User Guide 1999:6).  

Today, the TOEIC test is widely used by 9000 organizations and 92 countries 
around the world. In Asia, more than 300 universities apply these international tests. Their 
purpose varies, depending on the type of organization. Businesses use TOEIC in hiring, 
assessing English language training programs of enterprises and restructuring, promoting 
their personnel. The institutions use TOEIC to evaluate and classify the input level of 
student; identify the effectiveness and improvement of  the training quality. In Vietnam, the 
Ministry of Education and Training encourages non-specialized universities to use this 
testing system to measure English ability of students. Among the current international 
standards, the TOEIC proved to be a most appropriate choice, shown by the increasing 
number of universities and training institutions to integrate this standard into the 
curriculum: in 2006 there were six use the TOEIC, in 2007, eight schools, in 2008 we could 
see a jump in the number of schools using TOEIC: 21 universities (from IIG Vietnam). 
TOEIC standard is the best choice for evaluating and improving the quality of English 
training for non English majored students. TOEIC standard contributes not only to the 
reform program of English instruction in schools but also to meet the trend of teaching 
English in the world today - the trend of teaching English as an international language. In 
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addition, studies of the Institute of Educational Testing Service of U.S said that TOEIC 
scores can be converted to the TOEFL ITP Us - entry requirements that the Ministry of 
Education applies for graduated students to test. So that, graduated students who already 
have a TOEIC score in graduate education may be converted into the TOEIC and TOEFL 
exemption exam. 

For all above approved tenets, TOEIC appears to be the most appropriate 
program for non English majored students at Vinh University be. However, many problems 
need to be taken into consideration before this program is launched. Firstly, listening 
comprehension skill, one of four main sections of TOEIC, has never been taught 
systematically at Vinh university. Secondly, students’ reading skill is to some extent limited. 
Finally, the time for English training is not enough to train 100% of students leaving school 
with qualifications that employers demand. In fact, both teachers and students in these 
shools do not have enough time to train or acquire knowledge fully. That are reasons why 
we are trying to find some solutions to this issue based on characteristics of Vinh 
university’s students and the present amount of time (133 periodes in class).  

This paper first aims to answer two questions after analysing two questionnaires 
carried out among 256 first year students about their listening willingness and difficulties in 
reading comprehension. 

Which difficulties do non English-major students face to in learning English 
listening and reading at Vinh University?  

How will TOEIC exercises be appropriately introduced into English lessons for non 
English-major students? 

The answers of these questions help us to 1) clarify students’ English proficiency 
at Vinh University; 2) discover the features of New Headway Pre-intermediate and TOEIC 
programs; and 3)  suggest some strategies to reach to a feasible English program at Vinh 
University in Vietnam. 
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2.MATERIALS AND METHODS 
2.1. Data Collection 
The data was collected from various resources, including the New Headway pre-

intermediate by Liz and Soars, which is used as the main textbook for non-English major 
students at Vinh university, students’ result of the TOEIC Competition for non-English major 

students held recently by The Department of Foreign Languages. 
 We also delivered by hand a questionnaire (in vietnamese) to 256 first year 

credit-based students at Vinh University. The questionnaire consists of 6 questions asking 
about their attitude toward English listening and related issues. Before the survey began, 
the researchers explained the content and the purpose of each question to make sure the 
learners knew how to answer it.  

Moreover, the researchers were motivated to elicit the difficulties students are 
facing while learning a reading. Thus, it was decided to observe learners’ performance in 
class through exercises before carrying the questionnaire. This questionnaire includes 5 
questions asking about the difficulties of the students in learning reading comprehension. 
The researchers also observed the tests from TOEIC contest to finf out the strong points 
and weak points of their students in reading comprehension.  

2.2. Data Analysis 
After collecting data, we analyzed the questionnaire and TOEIC contest results in 

order to have an overview of the current situation of non-English major students in terms of 
their English listening and reading. The statistics were synthesized in a table and analyzed 
based on cited criteria .  
 In addition, the two authors also consider the features as well as the structure of 
the TOEIC tests with the purpose of directing the design of a reasonable curriculum for 
students from Vinh University. Moreover, during the process of teaching, the course book 
New Headway pre-intermediate by Liz and Soars reveals some unreasonable aspects in 
comparison with the level of current students. All the above analysis helped the authors to 
complete this article by introducing appropriate measures to prepare their students before 
applying an English program with international standard. 
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

3.1. Vinh university, students and their English learning: 
Vinh University, located in the centre of Vietnam, is a major, public, 

comprehensive, research-oriented university. It is one among the nation's most academic 
diverse public universities. Founded in 1959, it has a long history of established programs 
in international education, research and service. ‚The decision No 62/2001/QĐ-TTg 
promulgated on April 25, 2001 by Vietnamese Primer Minister defined the mission of Vinh 
University as training high-qualified teachers and to open step by step other majors in 
accordance with its capacity and social need of human resource and scientific research 
for socio-economic development. The main goals are to train multidisciplinary and 
multilevel teachers and researchers and to do scientific and technological research 
connected with training and application of science in life. Our university also assists and 
consults other regional universities, colleges, vocational schools and other institutions in 
teaching/learning activities and personnel improvement‛ (from History of Vinh university 
at www.vinhuni.edu.vn). The institution itself mobilizes its potentials, extends cooperative 
relations and democratizes its activities to become a major university in Vietnam and have 
a firm position in the world. In fact, our university has 17 departments with more than 
35.000 students and about 900 teachers. It is one of the most reputable universities in 
Vietnam. It has witnessed many changes since the implementation of the credit system in 
2007. 

Vinh University is one of a few universities in Vietnam where English is taught as 
the only foreign language to students. Most of the students, except those who are English 
majors, have to complete 7 credits of English (equivalent to 133 periods of 45 minutes 
each) at university. But before that, students have to pass the placement test as a 
perquisition to enroll in classes. This test is done on computer with 100 multiple-choice 
questions. If they get 50% of the score, they can choose to attend any credit English class 
they want.  We use the New Headway Pre-intermediate by Liz and John Soars as the main 
textbook during these 7 credits which is divided into 3 terms of two first years at university. 

http://www.vinhuni.edu.vn/
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At the end of each term, students have to pass a writing test with a structure of 5:3:2 (50% 
for grammar, 30% for reading and 20% for writing). 

During our teaching process, we have realized that it is very difficult to implement 
immediately an English program with international standard orientation because of many 
reasons: 

Although most of students are aware of today’s important role of English and 
willing to learn English, their English level must be taken into consideration. According to 
our survey carried out with 256 first year students, most of them have never been taught 
listening comprehension at high school (80%).  

Students who learnt listening mostly come from cities, especially in vinh city. In 
fact, unlike in Hanoi and Ho Chi Minh cities; English is not a very necessary item for 
students to have a good job at many central provinces in Vietnam. Moreover, most of Vinh 
university’s students are being trained to be teachers. Thus, although most of them like 
learning English, their final goal is just to pass the test or get a high score at the end of 
each term.  We all know that listening comprehension is difficult to master and takes time, 
and students are afraid of learning it and teachers have some hesitations when 
introducing it to their students. Perhaps learners like learning just to change the class 
atmosphere or improve themselves, not many students like having to have the test at the 
end of term because of the score that might not be good for their certificate. The statistics 
from the survey in the table below show us about that situation. 

 
Students’ willingness to Agree Disgree Unsure 
Learn English 94 % 10% 5% 
Learn English listening 
comprehension  at university 

64% 12% 24% 

Have a listening test in the Test at 
the end of each term 

41% 56% 3% 

Take part in an international test of 
English every year 

20% 40% 40% 
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On the other hand, the difficulty facing students in leaning English comes from 
reading texts in New Headway Pre-intermediate. Almost students are not excited about 
reading lessons due to limited vocabulary, limited background knowledge and limited 
reading skills. 

First, vocabulary is one of the problems facing students when starting a reading. 
During our process of teaching, we usually talk with students and know that they are often 
discouraged by too many new words in reading texts. The content of reading texts in New 
Headway is rich, covering many different topics, there is a big amount of new words in 
each reading text .That results in a disinterest of the students in practicing reading. So 
students are no longer interested in reading. This assumption was confirmed by the result 
of the ‚TOEIC competition for non-major English students‛ held in Vinh university in last 
April 2011, in which the number of correct answers in grammar part ‚ Error recognition‛ 
dominated those in the reading comprehension part: 85% as compared with 63%. 

  Also students’ background knowledge is limited. To start a reading lesson, we 
often spend some "warm up" time asking students questions relating the readings. But 
students’ answers reveal a fact that their prior knowledge is quite poor. Hence in their 
process of reading it takes them a lot of time to comprehend the ideas expressed in the 
reading texts. 

The last but not least obstacle is students’ reading strategies. This is a challenge 
for both teachers and learners indeed. Usually it takes a long time to master reading skills, 
but with the currently limited allocated time in our institute, reading texts are supposed to 
be taught in a few lessons, teachers and students just  have time to go through the 
vocabulary and True/ False questions. Most of students are not practiced with reading 
strategies through courses. 
      Besides, international-standard English tests such as TOEFL, IELTS, TOEIC… 
seem unfamiliar with students. Among 256 students answering the questionnaire, only two 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

565 

 

took one of these tests before. And many have never heard about it. For them, these tests 
seem too difficult to take. 

With many disadvantages mentioned above, teaching TOEIC will definitely be 
problematic. However, society is developing day after day and English as an international 
language has brought about a number of chances to many people, even teachers who 
want to study abroad. Thus, it is necessary to introduce a TOEIC-oriented program to Vinh 
university. Obviously it is not ‚the most difficult thing in the world‛ but help students beat 
the TOEIC with a score of 430 is not a simple task nowadays. 

 
3.2. TOEIC structure: 

The TOEIC (Test of English for International Communication) by ETS is one of the 
most common English language tests in the world today. The aim of the TOEIC is to 
measure the ability to speak, read and understand basic business English. For this reason, 
the TOEIC has become the preferred exam for corporations, governmental agencies and 
many educational institutions to test learners' English capabilities. The TOEIC is an 
intermediate to advanced level exam. It is similar in structure to the TOEFL exam which is 
also administered by ETS. The TOEFL exam focuses on English used in an academic 
environment. The TOEIC, on the other hand, focuses on English as it is used in the global 
workplace.  

There are four parts in a TOEIC test: 

 The TOEIC Listening Test  
 The TOEIC Reading Test  
 The TOEIC Speaking Test  
 The TOEIC Writing Test  

This article focuses on listening and reading sector of the TOEIC, which are really 
concerning our goal. Listening skills are important for face-to-face communication, 
meetings, videoconferencing, postcards and telephone conversations. Reading skills are 
necessary for e-mail, reports, newsletters and other forms of business correspondence.  
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For more than 30 years, the TOEIC® Listening and Reading test has set the 
standard for assessing English-language listening and reading skills needed in the 
workplace. The Listening and Reading test offers a common standard of measurement for 
comparing the language skills of current and potential employees. Test content reflects 
real-world tasks and provides you with the information you need to easily:  

- Recruit, place and promote the most qualified employees. 
- Identify job-training requirements.  
- Assign employees to positions overseas  
3.2.1.Listening comprehension in TOEIC test 
Listening comprehension is one of the main skills in a TOEIC test. In the listening 

test, candidates will be asked to demonstrate how well they understand spoken English. It 
consists of four parts: Picture Description, Questions and responses, Short conversations 
and Short Talks and directions are given for each part. There are one hundred questions 
in total. All questions are related to recorded materials. Forty five minutes is allowed for the 
completion of the Listening Comprehension section. The timing of each part is controlled 
by audio tape recording. Candidates have to follow along with the tape to answer the 
questions: 

Part 1: Pictures description    10  questions 
Part 2: Questions and responses    30  questions 
Part 3: Short conversation        30  questions 
Part 4: Short talks                      30  questions 
Listening total                            100  questions 

PICTURE DESCRIPTION: In this part, test-takers are presented a photograph and are 
supposed to listen to four statements about it. The photo itself may portray people, things, 
actions and locations. Candidates must select the sentence which best describes what 
they see in the picture. The listening is played only once, and listeners must make a 
choice immediately after that, otherwise they will miss information related to the next 
picture. 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

567 

 

QUESTION AND RESPONSE: In this part, test-takers are given a question about any 
subject ranging from people, events, location, time, emotions, reasons, opinion to 
activities. They need to choose the answer that makes sense. 

SHORT CONVERSATION: In this part, students are required to listen to a short dialogue, 
followed by a brief general question about the conversation. They then must choose 
answer from four options, which may be related to an activity, location, relationship, or 
emotion of the speakers. 

SHORT TALK: the short talks are given by one speaker, usually in the form of news or 
business report, commercial or public service advertisement, recorded phone message, 
or public announcement, followed by questions about the talks. Candidates will be asked 
to select the best answer for three questions about what the speaker say in each short 
talk. The questions are typically about the main idea, details or inferences. 

3.2.2.Reading comprehension in TOEIC test 

The reading section of the TOEIC consists of three parts, which vary slightly, 
depending on whether the test is the old or new version, as shown below: 

New TOEIC Old TOEIC 
Incomplete Sentences (40 questions) Incomplete Sentences (40 questions) 
Text Completion (12 questions) Error Recognition (20 questions) 
Reading comprehension (48 questions) Reading comprehension (40 questions) 

INCOMPLETE SENTENCES: In this multiple-choice section, test-takers are required to 
choose the best answer to complete a sentence. Their knowledge of grammar and 
vocabulary are important in helping them understand the context of sentences and in 
choosing the right answers. For example, they must know word forms to complete the 
sentence correctly. 
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ERROR RECOGNITION (OLD OR CLASSIC TOEIC TEST): This part has been 
eliminated in the New TOEIC Listening and Reading Test, but still remains in older 
versions, which are popular in many parts of the world. This section tests students’ 
grammar and their ability to recognize grammatical errors in sentence. 
TEXT COMPLETION (NEW TOEIC TEST): Test-takers are asked to fill in the blanks, as in 
the incomplete sentences section above. The difference is that the blanks are part of 
longer pieces of writing such as a letter and answer options are not given. 
READING COMPREHENSION: The reading comprehension section presents texts taken 
from a wide variety of sources such as bulletins, advertisements, reports, tables, 
announcements, memos, etc. A number of questions follow the reading. Reading skills 
such as skimming, scanning and understanding vocabulary in context are all useful here. 

3.3. Suggestion for introducing a TOEIC oriented program to Vinh University 
Based on the current English teaching and learning at Vinh University and TOEIC 

structure, some suggestions are given in this part to pay way for launching a TOEIC 
oriented program dedicated to non-English major students. 

3.3.1. Preparation for teachers and students 
The first step will focus on the placement test. Our students are normally required 

to take a placement test on computer only in reading. We need to add a listening part in 
order to check their listening level, and more importantly, to get them familiar to this skill 
before learning it in credit-based class (a kind of small talk test for example).  This may 
cause many difficulties for students at the beginning, so we must ask them to practice in 
class and at home to improve themselves because we can not teach international 
standard English to students who have never listened English before. 

As mentioned above, tests such as IELTS, TOEFLE, TOEIC… seem not to be 
popular to our students. So it is necessary to organize some activities concerning these 
kinds of tests, in which ‚TOEIC competition for non-English major students‛ at Vinh 
university is a great example. These tests will draw students’ attention and prepare 
themselves for a basic knowledge about such international standard tests.  
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Regarding teachers, a deepening knowledge is required. Actually, an English test 
is held for all teachers at Vinh University every year and this is an advantage for English 
teachers because they have opportunities to check and improve their level of English. We 
think that if teachers take part in this test annually, they will have real experience to share 
with their students. Moreover, if teachers have chances to attend academic conferences 
they will be able to update their knowledge about what they are going to deal with. 

In terms of the curriculum, 133 periods in class at Vinh University  are not a 
sufficient amount of time to achieve a positive result. The data of a survey in 18 universities 
in Vietnam shows that the average freshman ranges between 220-245/990 of TOEIC 
score, and at this point students require about 360 hours of training (480 periods of 45 
minutes in class) to achieve the score of 450-500 - the point where many businesses are 
considered the minimum for them to accept the application. However, according to 
Education Department survey, most universities usually only have about 225 periods for 
students in learning English. However, with the current 7 credit curriculum, we can still 
work toward this introduction. Students at Vinh University have to learn English with 7 
credits, divided into three terms: the first term has 3 credits and the other two have 2 for 
each one. Actually, the credit system do not give teachers much time in class, so they 
must be instructors in stead of ‚the know-all‛ as in traditional teaching. The lack of skill 
was shown in the ‚TOEIC competition for non-English major students at Vinh university‛. 
Due to the restricted time, it had better to guide students toward a skill learning process 
than a practice one. 
3.3.2.Preparation for listening comprehension 

Listening is the ability to identify and understand what others saying. ‚Listening is 
used far more than any other language skills‛.(Weaver, 1972; Rivers, 1981; in Celca-
Murcia, 2001) Those researchers estimate that we listen twice as much as we speak, 4 
times as much as we read, and 5 times as much as we write. That is why listening 
comprehension becomes more and more important in English teaching and learning.  

The New Headway pre-intermediate in fact has some listening tasks. However, 
most listening sections seem to be too difficult for those students who first learn to listen to 
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English. That is why teachers should choose the one that best fits student’s level. Another 
thing is most of listening exercises are dedicated to ‚warm up‛ activities of each unit or in 
everyday English part (T1.1; 1.3, 1.6 in Unit 1, T2.6;2.7 in Unit 2; T3.2;3.4 in Unit 3… ). For 
more difficult ones, teachers adapt the listening activities so as to make it possible for the 
students to comprehend.  

The following is extracted from ‚listening and speaking‛ section of Unit 1(p.12) as 
an sample: instead of 10 relative questions in the textbook, teachers can give students a 
blank-filling exercise : 

 Listen to the conversation and complete the following text: 
I’ve got a new ……………(1). a few weeks ………………(2). He’s a job, because I 
see him leaving the house …………….(3) and then coming home in the evening. 
He’s …………….(4), I think. He wears jeans and a T-shirt, so it can’t be a good 
…………(5). Sometimes he comes home late. I’ve ………..(6) spoken to him. When 
he sees me, he says ………….(7), but I don’t answer back ……………(8) nobody 
has introduced us. How can I ……………..(9) to him?  
 
(Transscript:  I’ve got a new neighbour. He moved in a few weeks ago. He’s a job, 
because I see him leaving the house every morning and then coming home in the 
evening. He’s a builder, I think. He wears jeans and a T-shirt, so it can’t be a good 
job. Sometimes he comes home late. I’ve never spoken to him. When he sees me, 
he says hello, but I don’t answer back because nobody has introduced us. How 
can I speak to him?)  
The words in the blank must be the ones that students have learnt so far. When 

students’ level is improved, more challenging exercises might be introduced. 
By the same time, we should introduce TOEIC listening exercises into teaching 

process alternatively. There is reasonably 3 credits, equivalent to 57 periods, for the first 
term because this is the first time students have been introduced to TOEIC listening. The 
first two parts of TOEIC listening section, namely picture description and question and 
response, usually use simple structures (verb tenses are usually present simple and 
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present continuous) and students find these two parts easier than the others.  As a result, 
it might be suitable to fit these two parts in the first term. Consequently, there will be only 
two forms of this kind in the final test. For example, questions in the first part usually focus 
on location, situation, action with words pronounced similarly. Accordingly, for the location 
questions, we can teach students about the preposition. For situation questions, adjectives 
and past participles should be presented ….  

The second part is question and response, which requires students’ 
comprehension of question words.  It is interesting to learn grammar by listening. Let us 
look at the following example (TOEIC listening comprehension, Longman, 2009, p.238). 

  How did you find this wonderful café? 
(A) One of my friends recommended it. 
(B) No, I prefer organic tea to coffee. 
(C) I bought her a map of this town. 
After providing some knowledge about question words, through this example, 

teachers could ask students to give a form of question in English and as a result, to 
choose the best response. This sort of listening can be introduced right in Unit 1. At the 
end of lesson, teachers give students some listening tasks based on question and 
response and so on. Short conversation can be taught in the second term when learners 
have already been familiar to the above sort of exercises. The introduction of the most 
difficult and longest part to the final term becomes logical because this requires a 
complete skill of listening with a variety of structures. However, each form of listening can 
be presented in any terms, depending on the degree of difficulty. And we must aware of 
the correlation between listening and reading teaching. If we teach ‚main idea, fact and 
detail, inference or even cause and effect questions‛ in the reading comprehension, the 
listening comprehension is surely about a conversation with the same kind of these 
questions too.   

Let us now take a look at the part 4’s listening (TOEIC analyst, 2006, p.57,61): 
“Transcript: Attention please, attention. All passengers for flight FE303 bound for New 
York, due to depart at 13:35, we regret to inform you of a change to this flight. Due to 
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security reasons, this flight will no longer departing at 13:35. Please listen for further 
announcements regarding the new departure time. We are very sorry for the 
inconvenience this cause passengers. A new gate number for boarding will be posted 
as soon as we are able to confirm departure time. Again, for security reason, flight 
FE303 will be delayed until further notice. Any passengers who are scheduled to take 
transfer flight upon arrival in New York, please make your way to the Foreign Eastern 
Airlines ticket counter located in the arrivals lounge on the first floor. They will be able to 
assist you in making arrangements in the event that you will be unable to make your 
connecting flight. In the meantime, Foreign Eastern Airlines invites all boarding pass 
holders for flight FE303 to visit the VIP lounge where we will be serving a variety of cold 
drinks and snacks to passengers. ” 

Students will be asked to choose the best answer for 3 questions below: 
1- What is the purpose of this announcement? 
(A) To inform passengers of their flight number 
(B) To inform passengers of a cancellation 
(C) To inform passengers of a delay 
(D) To inform passengers an accident 
2- Who should report to ticket counter? 
(A) All flight FE303 passengers 
(B) All passengers traveling to New York 
(C) All flight FE303 passengers whose final destination is New York 
(D) All flight FE303 passengers transferring to other flights in New York 
3- Who may use the VIP lounge on this occasion? 
(A) All Foreign Airlines passengers 
(B) All flight FE303 passengers 
(C) Only VIPs on the flight 
(D) All visitors to the airport 

The first question is a main idea question, the second and the third are about fact and 
effect ones. These questions will be easier to students if they are taught the skill to answer 
them in reading lessons. 
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Finally, a listening test must be held. With from 3000 to 5000 students who have 
been learning English in credit classes each term, it is an obstacle for Vinh university to 
organize an exam that includes listening test, so a midterm reading test, which is designed 
and controlled by teachers themselves, is suitable. The test is a way to evaluate students’ 
improvement, but more importantly, it becomes a compulsory test from program that 
learners can not ignore. 

3.3.4. Preparation for reading comprehension. 

It can be seen that the content of  reading texts in New Headway textbook 
focused on developing students’ background knowledge in English rather than their 
practical knowledge that learners will use in communicating and working. Reading 
comprehension questions usually include: answering questions, True/False questions, 
correcting summary of text, etc. while question types in TOEIC test are different. So to help 
students approach the TOEIC test we suggest some following measures to make reading 
teaching process closer to TOEIC test format: 

` First of all, gradually introducing vocabulary related to the topics in TOEIC 
reading texts through examples when teaching grammar lesson. For example, with the 
topic ‚Let’s go shopping‛ in unit 4, New Headway Pre-Intermediate, teacher provide a 
range of relevant vocabulary from TOEIC. Another example, the vocabulary of unit 12 
‚phrase verbs‛ students can learn them by reading some advertisements, given by 
teacher such as ‚Has your car broken down? Do you need to carry out emergency repair 
to your home? Take out insurance coverage under our new Home Protection policy and 
our professional service will be on hand 24 hours a day to deal with those difficult 
moments.‛ By that way students can enrich their own significant amount of vocabulary. 
Teacher will check the students’ vocabulary learning in the small tests (10 minutes) 
according to the format of TOEIC (incomplete sentences) 

More importantly, improve reading comprehension skills for students with 
diversifying a variety of different questions that are in the parts of TOEIC reading 
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comprehension. Teacher should introduce suitable tips for this part, because there have 
been lot of reading strategies which ‚may involve skimming, scanning, guessing, reading 
for meaning, predicting, activating general knowledge…‛, but not all of them are of equal 
effectiveness. For TOEIC reading comprehension, scanning and skimming are the most 
important. Basing on reading texts in New Headway teachers can instruct students to 
practice those skills.  
Scanning means reading quickly to find specific details. In TOEIC test, with timing being a 
key factor, this skill is extremely important, both for the specific information and vocabulary 
questions in the Reading Section.  

Scanning means reading quickly to find specific details. In TOEIC test, with timing 
being a key factor, this skill is extremely important, both for the specific information and 
vocabulary questions in the Reading Section. Skimming means reading quickly to get the 
main idea of a text. Test questions that require skimming are usually about the overall 
meaning of a text such as ‘What is the purpose of this memo?’, ‘What is the main theme of 
this article?’ etc. For instance, as for the reading text in unit 5 (New Headway Pre-
intermediate, 2003, p.45)‚The best shopping street in the world‛, teachers can firstly ask 
students to answer the question in exercise 4, then choose the sentence that best 
summarize the article in exercise 3. Most of questions in exercise 4 ask students to find 
specific information (what, why, how) which is good to practice scanning skill. Skimming 
skill is used to choose correct answers in exercise 3. 
` Moreover, the tight timing of TOEIC test is one of the most challenging factors for 
many learners. In Reading Sections, students who are not accustomed to dealing with 
long texts in a short time often have difficulty completing all the questions. Encouraging 
students to monitor their time carefully and teaching reading skills can help students 
budget their time effectively. In fact, students now are not acquainted yet with time 
management while doing reading test. Therefore, students have to practice the skills with 
tight time limits. 
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  Last but not least, to improve the efficiency of reading lessons teachers should 
encourage students to enrich their background knowledge by asking students to prepare 
for reading lessons at home.  
  Applying several improvement measures in the process of teaching reading texts 

based on the current curriculum will help students gradually be familiar with many types of 
TOEIC reading section and enhance their self-awareness as well as make the students 
more actively in their learning English. 

We suggested implementing such a roadmap to prepare for students as well as 
teachers with a view to developing more and more students’ language competence and a 
successful program. A professional test might be reasonable to certify students before 
they are going out to the world of work. 
 
4. CONCLUSION  

Implementing a TOEIC-based English program seems not to be realistic in the 
current situation of students and program at Vinh University. The results of the 
questionnaires and TOEIC contest show us that most of the students have not learnt 
English listening before. As a result, their listening skills remains very limited, even at the 
starting point. Plus, tests with international standard such as TOEFLE, IELTS, TOEIC are 
still new for them while many businesses and organizations set standards as TOEIC or 
TOEFL language as recruitment criteria. On the other hand, the limitation of vocabulary, 
background knowledge and reading skills prevent us more or less from implementing 
immediately a standardized program in Vinh University. Last but not least, the amount of 
time for English teaching is not enough for a positive quality. Thus, we proposed at first to 
have a placement test which includes both reading and listening comprehension with a 
hope to encourage students to get them familiar with these skills themselves before 
enrolling in a credit class. After that, we suggested working different kinds of exercises in 
each term step by step, with a midterm test for listening comprehension and a final test for 
the reading one. It is very important to make students be aware of the timing of tests.   
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For listening skill, the first two part’s exercises can be taught in the first term, the 
third part in the second term and the fourth part the last one. However, all these kinds of 
exercises might be alternatively introduced in any term up to the difficulty level. The 
correlation between reading and listening is a considerable point for the success of our 
suggested preparation. For reading skill, the preparation will focus on providing learners 
vocabulary concerning the topic of each unit and improving reading skill through a variety 
of extra-exercises based on TOEIC test in class and at home as well. A certain competition 
for both teachers and students will contribute to the sustainable development of the future 
designed program. The most important purpose is to place our students and teachers in 
an actual test and get a real experience from it. It is not easy to apply these things to a 
university where the TOEIC is still new to both teachers and students. Moreover, the 
current amount of time for English in class is not enough to get a positive result.  

This study is limited in several respects. First, its results may not be generalized 
well to other educational settings or other learners with different situations because of its 
subjects from a university in the center of Vietnam. Another limitation concerns its 
methodological design: only a survey with 256 students was adopted. More students 
should be questioned in further studies to obtain more in-depth information. Finally, the 
questions in the questionnaire are by no means adequate and complete; it is subject to 
further confirmation and modification through more empirical researches. We appreciate 
any comments and suggestions which would help us to have more useful suggestions to 
prepare the students for a new English program in TOEIC orientation.  
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รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน :  
กรณีศึกษากลุ่มทองเหลืองสาน อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา 

Knowledge Management Model for Community Group:  
A Case Study of Brass Weaving Handicraft, Mueng, Chachoengsao 

 
1นางสุชานาถ   พัฒนวงศ์งาม 

Mrs. Suchanat Pattanavongngam 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์  3 ประการคือ 1) เพื่อศกึษาบริบทการจดัการความรู้ของกลุม่
อาชีพทองเหลอืงสานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  2) เพื่อศกึษาองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการของกลุม่
ทองเหลอืงสาน 4 ด้านคือการ บริหารจดัการกลุม่อาชีพ  การผลติและผลติภณัฑ์ การตลาดและ
การเงินและการบญัชี และ 3) เพือ่ถอดรูปแบบการจดัการความรู้ของกลุม่อาชีพทองเหลอืงสานที่
เสริมความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจชมุชน โดยใช้ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคณุภาพและเก็บข้อมลูโดยการ
สงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม  การสอบถาม  และการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั  รวบรวมข้อมลูโดยการ
บนัทกึเสยีง จดบนัทกึและถา่ยภาพวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิควิธีการวิจยัประเด็นและการเลา่เร่ือง    
 ผลการวิจยัพบวา่  

1) บริบทการจดัการความรู้ของกลุม่ทองเหลอืงสานพบวา่ทีม่าของความรู้ผลติภณัฑ์
ทองเหลอืงได้มาจากประสบการณ์ของคนในชมุชนที่ไปทํางานท่ีโรงกษาปณ์ ได้นําความรู้ทองเหลอืง
สานขึน้รูปมาพฒันาเป็นการสานและถ่ายทอดกนัในกลุม่เครือญาติหตัถกรรมทองเหลอืงสานเป็น
หตัถกรรมที่โดดเดน่มอีตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีและเป็นท่ีต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ตา่งประเทศจงึขยายการผลติไปสูเ่พื่อนบ้านและชมุชนลกัษณะของการเรียนรู้และถา่ยทอดความรู้
และทกัษะของกลุม่เป็นการทดลองปฏิบตัิจริงรวมกลุม่แบบไมเ่ป็นทางการมีการฝึกปฏิบตัิจนเกิด
ความชํานาญ ลกัษณะความรู้เป็นเป็นความรู้ที่อยูใ่นตวัของบคุคล มีการพฒันาและได้สร้างสรรค์
รูปแบบและลวดลายที่หลากหลายเพิ่มขึน้   
 
 
__________________________________ 
1ปรด.  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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                 2) องค์ความรู้ในการบริหารจดัการกลุม่ทองเหลอืงสานประกอบด้วย ด้านบริหารจดัการ
กลุม่ รวมกลุม่โดยความสมคัรใจ มีโครงสร้างกลุม่ มีการพฒันาศกัยภาพ มีเครือขา่ย ในด้านการผลติ
เป็นการผลติที่เกิดจากภมูิปัญญาของคนในท้องถ่ิน และใช้ความคิดสร้างสรรค์พฒันาทัง้รูปแบบและ
ลวดลายด้านการตลาดเป็นผลติภณัฑ์ที่เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีช่องทางการจดัจําหนา่ยทัง้ใน
ระดบัประเทศและตา่งประเทศ มจีดัจําหนา่ยผา่นสือ่หลายประเภท   
 3) รูปแบบของการจดัการความรู้ของกลุม่ทองเหลอืงสานพบวา่เป็นการนําองค์ความรู้เดมิ
ไปประยกุต์สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนและนําไปตอ่ยอดทางธุรกิจ จนได้รับการสนบัสนนุจาก
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและองค์กรให้ได้รับเงินทนุและสง่เสริมพฒันาฝีมือ และการตลาดจนได้รับรางวลั 
และกระตุ้นการพฒันาจนสามารถมีระบบการบริหารจดัการแบบครบวงจร     
               จากการวเิคราะห์รูปแบบของการดําเนินงานการจดัการความรู้ของกลุม่ทองเหลอืงสาน 
ได้ข้อสรุปเป็นรูปแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมเศรษฐกิจชมุชนแบบ เอซีเอ (ACA) ซึง่ประกอบด้วย
องค์ความรู้ภมูิปัญญา (Knowledge Assets) ศกัยภาพชมุชน (Community Capacity) และการนํา
ความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัิจริงจนได้วธีิการท่ีชดัเจน (Actual Assets) และในบริบทของการมีผู้นํากลุม่ที่ดี 
เข้าถงึข้อมลูขา่วสาร เทคโนโลยี วฒันธรรมองค์กรตลอดจนการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก  
ค าส าคัญ : การจดัการความรู้, การบริหารกลุม่อาชีพ, กลุม่ทองเหลอืงสาน  ความเข้มแข็งของชมุชน    

 
ABSTRACT 

 
The research focused on knowledge management study of a brass weaving 

community group in Mueng district, Chachoengsao. The objectives of the study were three 
fold: 1) to map the contextual developments of the brass weaving group, 2) to record the 
knowledge of work operations in administration, production, promotion, finance and 
accounting and 3) to organize the knowledge management model of the community group 
for its application by others. Data was collected through narrative inquiry, participant 
observation, interviews and document analysis. The key representatives were the group 
members, committee members, advisory government officials.  

The findings of the research revealed that 1) the knowledge of brass weaving 
handicraft was acquired from Royal Thai Orders and Decorations (a division in the 
Treasury Department). The knowledge was imparted to a family and then developed into 
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brass weaving household utensils, becoming a family business. Due to its uniqueness and 
locality and product distinction, it attracted domestic and international interests. This 
knowledge was retained in the community by the community members who managed its 
transference through informal educational activities, learning by doing and observation, 
and work processes concerned with collaboration and informality. 2) The current 
knowledge management practice of brass weaving community group in management 
operation entails four processes. Firstly, the community group’s administration was  
voluntary with its own organizational structure and training. Secondly, the production of the 
product was tacit and merged existing indigenous knowledge systems with new 
knowledge creation.  Thirdly, the products were locally unique and its promotion was 
conducted through many different medians. Finally, the knowledge on finance and 
accounting was developed through training sessions by experts enabling the group 
members to manage their own operation systems. 3) The traditional knowledge 
management practice of the brass weaving community group can be described as 
utilizing intellectual properties for the creation of cottage industries. Due to demand of 
handicraft marketing, the group activities evolved, growing from family to neighboring and 
community centered.  

The study of the brass weaving community group with the integration of the 
knowledge management model of community sustainability led to the development of a 
model of knowledge management of ACA which composed of three main components: 
Knowledge Assets, Community Capacity, and Actual Assets under situational contexts of 
good leaders, assessing information from academic and government agencies, the use of 
appropriate technologies and facilitators or consultants strengthens communities.     
 
KEYWORDS:  Knowledge Management, A Community Group, Brass Weaving Handicraft  

 
 
 
 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

581 

 

บทน า 
สงัคมยคุปัจจบุนัเป็นสงัคมฐานความรู้ ความรู้เป็นทรัพยากรที่มคีา่ยิ่ง การพฒันาองค์

ความรู้ใหม ่ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งของสงัคมฐานราก จงึมีความสาํคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 10 ต้องการ
สง่เสริมให้คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต โดยการนําองค์ความรู้ที่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน
ผนวกกบัการคิดสร้างสรรค์ใหม ่ๆ ของคนในชมุชนมาตอ่ยอดการพฒันาไปสูธุ่รกิจชมุชน นอกจากนัน้
ยงัเป็นการนําเอาความรู้ที่ฝังอยูใ่นตวับคุคล ประสบการณ์และทกัษะซึง่บางครัง้ไมส่ามารถถา่ยทอด
ออกมาเป็นคําพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย ออกมาจากตวับคุคล มีการถา่ยทอดความรู้
รวมทัง้แสวงหาความรู้ มกีารรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทํา มีกระบวนการรักษาความรู้เดิมและตอ่ยอด
ความรู้ของชมุชนไปสูก่ารพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจและพฒันาประสทิธิภาพเพื่อสามารถแขง่ขนัใน
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และสูส่งัคมโลก   ในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีกลุม่อาชีพทองเหลอืงสานเป็น
หตัถกรรมพืน้บ้านท่ีคนในชมุชนมีองค์ความรู้ทองเหลอืงขึน้รูปและความรู้จกัสานไม้ไผม่าผสมผสาน
ความรู้และดดัแปลงจากการใช้ไม้ไผส่านมาเป็นการใช้เส้นทองเหลอืงสานเพื่อเป็นของใช้ประเภทตา่ง 
ๆ ท่ีมีความประณีตเป็นอตัลกัษณ์ที่งดงามประจําถ่ิน มีการคิดสร้างสรรค์โดยนาํลวดลายจากผ้าทอ 
และสิง่ของโบราณและหายากมาจําลองเป็นแบบ  และทําให้ชมุชนอยูร่อดจากภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540เป็นต้นมา แตใ่นสภาพปัจจบุนัพบวา่องค์ความรู้ทองเหลอืงสานกําลงั
ประสบปัญหาไมไ่ด้รับความสนใจจากคนรุ่นหลงั (อญัญาณี คล้ายสบุรรณ์ และคนอื่นๆ,2549) คนที่
ยงัสบืทอดอยูล้่วนแตเ่ป็นผู้สงูอาย ุซึง่ในอนาคตการจดัการความรู้อาชีพทองเหลอืงสานทีม่ีการ
พฒันามาถงึ50 ปี องค์ความรู้อาจจะสญูหายเพราะขาดผู้สบืทอดและความรู้ตา่ง ๆ ยงักระจดั
กระจายยงัไมไ่ด้มีการรวบรวมให้สมบรูณ์ที่สามารถนาํไปใช้ได้ทนัที ซึง่ทองเหลอืงสานเป็นผลติภณัฑ์
ที่มีการผลติที่จงัหวดัฉะเชิงเทราเพียงแหง่เดยีวในประเทศไทย มีรูปลกัษณ์ออ่นช้อย สวยงามและ
ประณีตเป็นท่ีสะดดุตาแก่ผู้พบเหน็จนได้รับการคดัสรรให้เป็นผลติภณัฑ์ระดบั 5 ดาว สามารถสง่ออก
ตา่งประเทศได้เป็นท่ีต้องการของชาวตา่งชาติที่นิยมผลติภณัฑ์ที่ทําจากฝีมือและการคิดผลติสนิค้า
จากทองเหลอืงสานเป็นสิง่ที่ท้าทายมากเพราะสนิค้าทองเหลอืงสานเป็นสนิค้าที่ไมแ่สวงซือ้ ไมจํ่าเป็น
ในชีวติประจําวนั ผู้ผลติต้องคิดและสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหมอ่ยูเ่สมอเพื่อสามารถรักษาการ
แขง่ขนัและความพงึพอใจของผู้บริโภค ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะวิจยัศกึษาหาความรู้ความจริง
นําไปสูก่ารถ่ายทอดขยายผลให้เกิดวงกว้างมากขึน้ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาบริบทการจดัการความรู้ของกลุม่อาชีพทองเหลอืงสานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศกึษาองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการของกลุม่ทองเหลอืงสาน 4 ด้าน คือการ

บริหารจดัการกลุม่อาชีพ การผลติและผลติภณัฑ์ การตลาด และการเงินและการบญัชี  
3. เพื่อถอดรูปแบบการจดัการความรู้ของกลุม่อาชีพทองเหลอืงสานทีเ่สริมความเข้มแขง็

ของเศรษฐกิจชมุชน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัใช้ระเบยีบวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ให้ข้อมลูหลกัมี 3 กลุม่คือ ประธานและ

คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ทองเหลอืงสาน ตาํบลทา่ไขแ่ละตาํบลบางขวญั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวโุส
ของหมูบ้่าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นตาํบลทา่ไขแ่ละองค์การบริหารสว่นตําบลบางขวญั 
เจ้าหน้าที่จากสาํนกังานพฒันาชมุชนและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เก่ียวข้องรวม 25 คน   การได้มาของผู้ให้
ข้อมลูหลกัใช้วิธีการแบบ Snowball Sampling Technique คือเดนิเข้าหา แนะนําตนเอง เรียนรู้ 
บนัทกึ ขออ้างองิหรือขอสอบถาม ขอคําแนะนําตอ่ไป ใช้แหลง่การอ้างองิหรือบคุคลที่มีการแนะนาํ
ซํา้ๆ   

เคร่ืองมือสาํคญัคือ ตวัผู้วจิยัเองและแนวคําถามการสนทนา (Topic Guide) ที่ใช้ในการ
สอบถามแบบไมเ่ป็นทางการโดยผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเพื่อพบและสนทนากบัคนในพืน้ท่ี อยา่งไมเ่ป็น
ทางการโดยพบปะทัง้ที่บ้านและศนูย์ฝึกอบรมเพื่อสอบถามชีวติความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ 
ความสนใจในอาชีพทองเหลอืงสาน ในด้านการผลติ การออกแบบลวดลาย ท่ีมาของลวดลายเฝ้าดู
วิธีการสานของสมาชิกในหมูท่ี่13 ตําบลทา่ไข ่และหมู1่ ตําบลบางขวญัที่เป็นท่ีตัง้ของกลุม่อาชีพ
ทองเหลอืงสานทัง้สองกลุม่ ร่วมกบัใช้วิธีการสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วมในสถานท่ีจําหนา่ยผลติภณัฑ์
ของกลุม่ทองเหลอืงสาน  จากการสงัเกตการณ์สาธิตการจดันิทรรศการในท่ีตา่งๆ และข้อมลูจาก
เอกสารที่เป็นเผน่พบั ใบปลวิและจลุสาร จากข้อมลูเว็ปไซต์  ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ข้อมลูโดยการสอบทานข้อมลูกบัหลายๆบคุคลจนข้อมลูที่ตรงกนัมากที่สดุและตรวจสอบจากเอกสาร
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมสนบัสนนุ มีการเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมลูที่ได้
เพื่อยืนยนัความนา่เช่ือถือ โดยวิธี Data Triangulation 

การรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการจดบนัทกึข้อมลู ท่ีได้จากการสนทนาหรือจากการสงัเกต ใช้
วิธีการบนัทกึเทป ถา่ยวดิีโอ และบนัทกึภาพและทําแผนที่แสดงทีต่ัง้สภาพแวดล้อมของครัวเรือนด้วย
ตวัของผู้วิจยัเองตามแนวคิดการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพของ Dey (1993)  
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 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยถอดเทปบนัทกึเสยีง วเิคราะห์เอกสารและภาพถ่าย เรียบเรียงจาก
ข้อมลูที่จดบนัทกึ และนําข้อมลูทัง้หมดมาแสดงและเขยีนเรียบเรียงศกึษาความสมัพนัธ์ของข้อมลู ลง
รหสัและเขียนบรรยายเป็นเร่ืองราว มีการวเิคราะห์เร่ืองราวทีถ่กูถา่ยทอด แบง่ตามที่ให้ประโยคหลกั 
ให้ประเด็นหลกั แล้วเขียนพรรณนาความ  ที่เข้าถงึพืน้ฐานความคดิและท่ีมาของประสบการณ์ของผู้
ที่ให้ข้อมลูโดยตรง                                                                                                       
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษาบทเรียนของกลุม่ทองเหลอืงสานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ข้อค้นพบดงันี ้
1.บริบทการจดัการความรู้ของกลุม่ทองเหลอืงสาน พบวา่ความรู้มีการขบัเคลือ่นอยู่

ตลอดเวลา กลา่วคือ มีการเพิม่เติมความรู้ มกีารตอ่ยอดความรู้ มีการดดัแปลงและประยกุต์ใช้
ความรู้และมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและองค์ความรู้ที่ได้พฒันาขึน้โดยผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ได้มีการ
นําไปถ่ายทอดกนัโดยเร่ิมจากการถ่ายทอดภายในครอบครัวจาก ปู่  ยา่ ตา ยาย มาสู ่ลกูและหลาน 
ซึง่วธีิการถ่ายทอดการเรียนรู้จะเป็นแบบสอนโดยการปฏิบตัิ การทดลองทํา รูปแบบการสอนใช้วิธีการ
ธรรมชาติคือการเฝ้าด ูทดลองทํา ปรับปรุงวิธีการ จนทาํได้ดีและจงึทดลองคดิสร้างสรรค์แบบเอง ถ้า
ยงัไมบ่รรลเุป้าหมายก็ทําการแก้ไข/ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิหรือทบทวนเป้าหมาย แตถ้่าบรรลุ
เป้าหมายแล้วก็สามารถปรับปรุงคา่เป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึน้ 
              กระบวนการถา่ยทอดความรู้เป็นรูปแบบธรรมชาตใิช้วิธีการสงัเกตการเลยีนแบบการ
ทดลองปฏิบตัิ การสอนงาน การฝึกอบรม การลองผิดลองถกูและหลายครัง้ความรู้เกิดจากการเห็น
และจดจํามาทําที่เรียกวา่เป็นการเรียนรู้แบบครูพกัลกั การปฏิบตัิซํา้ๆ ทําให้ผู้ปฏิบตัิเกิดความรู้และ
ทกัษะและเมื่อปฏิบตัิไปเร่ือยๆ จะทําให้เกิดความชํานาญขึน้จนกระทัง่เป็นความรู้ความสามารถที่
เกิดขึน้ในตวับคุคลสอดคล้องกบังานวจิยัของ Jongoubsong (อินเทอร์เน็ต, 2008)และอญัญาณี 
คล้ายสบุรรณ์และคนอื่นๆ (2549) 
              2.การศกึษาองค์ความรู้ 4 ด้าน การบริหารจดัการกลุม่ การผลติและผลติภณัฑ์ การตลาด
และการบญัชีพบวา่ กลุม่มีเทคนคิและวิธีการในการคดัเลอืกเส้นทองเหลอืงที่มคีณุภาพมาใช้ในการ
ผลติมีการพฒันาให้ทกุคนสามารถทํางานการผลติทองเหลอืงสานได้หลากหลายมากกวา่จะทาํการ
สานเฉพาะที่ตนเองถนดั มีเทคนคิในการผลติและการตรวจสอบคณุภาพ มีการคดิสร้างสรรค์
ลวดลายใหม่ๆ  โดยนาํลายจากการทอผ้าไหมนํามาประยกุต์ใช้เป็นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้สวยงาม
แปลกตาทาํให้สามารถจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าได้เร่ือยๆ และมกีารนําเข้าภมูิปัญญาภายนอก รวมถงึมี
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การอนรัุกษ์ของใช้โบราณนาํมาเป็นแบบการสานเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ เช่น ตะเกียงจ้าว
พาย ุสุม่ ไซ ข้อง บุ้งก๋ี ผลการศกึษาสรุปตามภาพแสดงดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  องค์ความรู้ 4 ด้านของกลุม่ทองเหลอืงสาน 
 

3.รูปแบบการการความรู้ของกลุม่ทองเหลอืงสานท่ีเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
พบวา่ การดําเนินงานของกลุม่มอีงค์ประกอบหลกัที่ทาํให้กลุม่ประสบผลสาํเร็จมี 3 องค์ประกอบ
หลกั คือ ภมูิปัญญา (Knowledge Assets ) เป็นองค์ความรู้ดัง้เดมิของกลุม่อาชีพในการจกัสาน
ทองเหลอืงมีลกัษณะเป็นพลวตั หมายถึงต้องมกีารขบัเคลือ่นอยูต่ลอดเวลา ความรู้จะต้องมีการ
นําไปใช้ประโยชน์ จึงมกีระบวนการคิด (thinking) และถ่ายทอดความคิดมาสูก่ารปฏิบตัิ (action)  
มีการทดลองทําซํา้จนได้รูปแบบที่พงึพอใจและนําไปสูก่ารถา่ยทอดความรู้และทกัษะรวมถงึการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งเครือขา่ยชมุชน (learning & sharing) และสะสมเป็นทกัษะความสามารถ
ที่เกิดขึน้ในตวับคุคล(skill and ability) ดงัภาพประกอบ 1 

 ศกัยภาพชมุชน (Community Capacity) มีการดาํเนินกิจการมากวา่ 50 ปีทําให้มีการซมึ
ซบัการผลติและการตลาดซึง่เป็นการบม่เพาะทางธุรกิจจากครอบครัวเป็นอยา่งดีสามารถพึง่พา
ตนเองและพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนกลุม่อาชีพต้องมีคา่นิยมร่วมกนั(shared value)มีบรรทดัฐาน
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การปฏิบตั(ิnorm) มีวิสยัทศัน์ (vision) ความศรัทธรา (trust) คา่นิยมปฏิบตัิตามพนัธกิจ (high value 
commitment) มีคา่นิยมร่วมกนั (Shared value)สอดคล้องกบังานวิจยัของ Naomi&Koichi (2008) 

องค์ที่สามคือองค์ประกอบการบริหารจดัการธุรกิจแบบครบวงจรซึง่เป็นการทําให้เกิด
ความรู้ในการปฏิบตัิจริง(Actual Assets) โดยมีการพฒันาผลติภณัท์ (product) ที่มีอตัลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน มีการออกแบบ (design) และเทคนิควิธีการใหม ่(techniques) ในการผลติ รวมทัง้มี
ปฏิบตัิการในเร่ืองของระบบการบริหารจดัการของกลุม่อาชีพ ซึง่ทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้ต้องพึง่พาการ
มีผู้นําที่มีความรู้ความสามารถทัง้ด้านอาชีพและความรู้เทคโนโลยีสมยัใหม ่  

นอกจากนัน้ กลุม่อาชีพต้องเข้าถงึข้อมลูขา่วสารของภาครัฐและองค์กรตา่ง ๆ เพื่อเป็น
ตวักําหนดวิสยัทศัน์และแนวทางในการดําเนินงานของกลุม่ คนในองค์กรมคีวามผกูพนัเอือ้อาทรตอ่
กนัและมีเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ และประเด็นสาํคญัที่สดุอกีประการหนึง่คือ การท่ีองค์กรได้รับ
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอกในการปรับปรุงมาตรฐาน การตรวจสอบคณุภาพ แหลง่เงินทนุ
และรางวลัเพื่อดงึดดูให้มีการพฒันาให้ถงึเป้าหมายและมุ่งพึง่ตนเองแขง่ขนัและในเวทีของท้องถ่ิน
และระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบการจดัการความรู้ของกลุม่อาชีพทองเหลอืงสาน 
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สรุปผลการวิจัย 
         วิสาหกิจชมุชนกลุม่ทองเหลอืงสานเป็นศนูย์กลางในการสง่เสริมความสามคัคีและ 

การชว่ยเหลอืเกือ้กลูและความร่วมมือทางวชิาการ ในการดาํเนินงานไมว่า่ในด้านคณุภาพของสนิค้า 
หรือผลติภณัฑ์ การบริหารจดัการ และการพฒันาการตลาดการมหีนว่ยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสง่เสริม
และมีบทบาทหลกัในการให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุวิสาหกิจชมุชนในจงัหวดั การประสาน 
ความร่วมมือ บรูณาการกิจกรรมโครงการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชนเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ การฝึกอบรม
การถา่ยทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นสิง่จําเป็นตอ่การดาํเนินงานของวิสาหกิจชมุชน เพื่อ 
ยกระดบัให้มีความเข้มแข็งและ พึง่ตนเองได้ รวมถึงการสง่เสริมตอ่เนื่องถงึการให้ความรู้และการ
สนบัสนนุในการประกอบกิจการวิสาหกิจชมุชนในระดบัสงูขึน้ตามความพร้อมและความต้องการของ
กิจการวิสาหกิจชมุชนในด้านการสง่เสริมและพฒันาผลติภณัฑ์การออกแบบที่ทนัสมยัตาม 
ความต้องการของตลาดยคุใหม ่ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ในการศกึษากลุม่อาชีพทองเหลอืงสานในอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในด้านบริบทของ
การจดัการความรู้ทองเหลอืงสานนัน้ริเร่ิมจากผู้สร้างสรรค์ในชมุชนได้นําความรู้จากทีเ่คยทาํงานใน
โรงงานกษาปณ์กระทรวงการคลงัมาก่อนได้นําความรู้ที่ได้มาผสมผสานกบัภมูิปัญญาการจกัสานไม้
ไผท่ี่เป็นของใช้ในครัวเรือนนํามาพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์เป็นจกัสานทองเหลอืง สร้างอาชีพและ
ถ่ายทอดความรู้กนัภายในครอบครัว ตอ่มาผลติภณัฑ์ทองเหลอืงสานได้รับความนิยม ตลาดต้องการ
มากขึน้จึงถ่ายทอดความรู้ขยายสูค่นในชมุชนและชมุชนใกล้เคยีงเพื่อผลติสนองความต้องการของ
ตลาดได้ทนั เนื่องจากทองเหลอืงสานเป็นงานหตัถกรรมต้องใช้เวลาและความอดทน ช่างฝีมือต้องมี
ใจรักโดยผา่นการฝึกฝนและการแนะนําซํา้ๆจนมีทกัษะและความประณีตจนกระทัง่เป็นความรู้
ความสามารถอยูใ่นตวัชา่งฝีมือและมีการเรียนรู้สิง่ใหมท่ัง้รูปแบบและลวดลายมานานกวา่ 50 ปีตอ่
ยอดเพื่อให้ชิน้งานมคีณุภาพและสวยงามจนปัจจบุนัมกีวา่ 300 ชนิด  ในด้านองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการของกลุม่อาชีพเร่ิมแรกเกิดจากการรวมกลุม่ผู้สนใจของคนในชมุชนเองทําการผลติ
คิดค้นรูปแบบผลติภณัฑ์ หาตลาดจําหนา่ยเองและแบง่ปันผลประโยชน์กนัเอง จนกระทัง่ได้เกิดวกิฤติ
เศรษฐกิจรัฐบาลได้เห็นความสาํคญัของธุรกิจชมุชนเป็นรากฐานสาํคญัของเศรษฐกิจประเทศ จึงได้
ออกพระราชบญัญตัิวิสาหกิจชมุชนสง่เสริมให้กลุม่จดทะเบยีนและมีหนว่ยงานของรัฐเข้ามาสง่เสริม
สนบัสนนุหลกัวิชาการด้านการผลติ การตลาด การจดัหาทนุและการบนัทกึบญัชี การฝึกอบรมและ
การศกึษาดงูานรวมทัง้มงีบประมาณมาช่วยสนบัสนนุ เพื่อให้กลุม่อาชีพดาํเนินงานประสบ
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ความสาํเร็จมากขึน้และสามารถแขง่ขนัได้ จากการเข้าศกึษากลุม่อาชีพทองเหลอืงสานพบวา่มี
หลกัการสาํคญัทีเ่ป็นหวัใจในการดําเนินงานในการพฒันากลุม่อาชีพเพื่อการพึง่ตนเองทีย่ัง่ยืน  3 
องค์ประกอบคอื ภมูิปัญญา (Knowledge Assets) ศกัยภาพชมุชน (Community Capacity) และ 
องค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานจริง(Actual Assets)และไมส่ามารถขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึง่ได้ในการเร่ิมสร้างฐานเศรษฐกิจในชมุชนโดยการนําภมูิปัญญามาพฒันาตอ่ยอดความรู้ มีการ
บม่เพาะความรู้ทางธุรกิจ ยกระดบัองค์ความรู้เข้าสูก่ารเป็นมืออาชีพโดยนําไปใช้ในการปฏิบตัิการ
ธุรกิจชมุชน ซึง่ทัง้นีช้มุชนต้องมศีกัยภาพในการดาํเนินงานมีวิสยัทศัน์ในการปฏิบตัิร่วมกนัมีความ
ศรัทธาและความไว้วางใจ มคีา่นยิมการทํางานร่วมกนัมีบรรทดัฐานการปฏิบตัิงานร่วมรับผิดชอบใน
พนัธกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้ปริบทการสนบัสนนุทัง้ด้านนโยบายเงินทนุ วิชาการและเทคโนโลยี
จากภาครัฐและเอกชน การมีผู้นาํที่ดี มีความความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร การ
แลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทัง้การมีวฒันธรรมองค์กรที่ยดึโยงให้คน
อยูร่่วมกนัและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลติ การออมทรัพย์ การ
ลงทนุ การแขง่ขนัและวิธีการทํางาน 
  
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลลพัธ์ที่ได้รูปแบบการจดัการความรู้ของกลุม่อาชีพทองเหลอืงสานใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันากลุม่อาชีพอื่น ๆ เพื่อสง่เสริมความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจชมุชน  สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้แก่คนในชมุชน ทําให้คนไมท่ิง้ถ่ิน ครอบครัวอบอุน่เป็นการสร้างงานให้แกค่นพิการแมบ้่าน การ
จ่ายคา่แรงคิดตามรายชิน้งานท่ีผา่นการตรวจสอบวา่มีคณุภาพ มชีัว่โมงการทํางานท่ียืดหยุน่ 
สามารถใช้เวลาในการคดิสร้างสรรค์ชิน้งานใหม่ๆ  ได้ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 กลุม่ทองเหลอืงสานควรมีการจดัตัง้กลุม่สจัจะออมทรัพย์ เพื่อการผลติ เพื่อสร้างความ
มัน่คงทางด้านเงินทนุหมนุเวียนและเป็นรากฐานการออมให้แก่สมาชิกเพื่อความมัน่คงตอ่การ
ดําเนินงานของกลุม่  ตอ่สมาชิกและตอ่ชมุชนก่อให้เกิดการพึง่ตนเองได้ ควรมุง่ทําการตลาด E-
commerce ในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไปควรวิจยัพฒันาการจดัทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัเก็บข้อมลูภมูิปัญญาท้องถ่ินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งกว้างขวางและวิจยั
พฒันาด้านการศกึษาทีจํ่าเป็นตอ่การดาํเนินธุรกิจในด้านการใช้ภาษาตา่งประเทศและการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ E-commerce 
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การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสอน 

แบบใช้โครงงานเป็นฐานและการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้   

วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏั 
The Synthesis of Blended Learning Model with Project Based and Scaffolding of 

Information Technology for Life Subject for Undergraduate Students at  
Rajabhat University 

 
ชัยยุทธ  จันทร์แปลง1 และ วทิยา อารีราษฎร์2 

Chaiyut Chanpang, Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อสงัเคราะห์และศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานวธีิการสอนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานและการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั ขัน้ตอนการวจิยั 4 ขัน้ตอนคือ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง 2) ออกแบบรูปแบบ 3) จดัประชมุกลุม่สนทนาสมัมนาวชิาการผู้ทรงคณุวฒุิและ
ผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษา และ 4) สรุปผล  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิทาง
คอมพิวเตอร์และผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษา จํานวน 30 คน  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเลอืก
แบบเจาะจง จากนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จํานวน 28 คน และจากผู้ทรงคณุวฒุิทางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัคือเทคนิคการประชมุกลุม่สมัมนาวิชาการและแบบแสดงความคิดเห็น 
ผลการวิจยั ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐานและการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีผสมผสานด้านวิธีการทัง้วิธีการแบบออฟไลน์
และวิธีการแบบออนไลน์ โดยวิธีการแบบออฟไลน์มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน  
_______________________ 
1   นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม 
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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(Teaching Process) ด้านกิจกรรมโครงงาน (Project Based Activities) และด้านการช่วยเสริม
ศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding) และวิธีการแบบออนไลน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 6 โมดลู 
ได้แก่ โมดลูสือ่สาร(Communication Module) โมดลูผู้ เรียน (Student Module) โมดลูเนือ้หาสาระ
(Contents Module)  โมดลูการสอน(Teaching Module) โมดลูโครงงาน (Project Based Module) 
และโมดลูการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้(Scaffolding Module) โดยผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นวา่รู
แบบและองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม สรุปได้วา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงัเคราะห์
ขึน้มีความเหมาะสมสามารถนาํไปจดัการเรียนการสอนในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้   
 
ค าส าคัญ  รูปแบบการเรียนการสอน, การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, เทคนิคการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน, การชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to the synthesis of blended learning model 
with project based and scaffolding of information technology for life subject for 
undergraduate students at Rajabhat University and to study the suitability of the model. 
The research methodologies were: 1) Reviewing the literature 2) Design the model 3) 
Focus Group by the experts and 4) Conclusion. The samples were 30 experts in Computer 
Education selected by the purposive sampling. Research instrument was The 
Questionnaire for experts and The Focus Group Techniques. The research results was the 
model consisted of 2 components: offline and online, the offline component comprised 3 
categories: Teaching Process, Project Based Activities and Scaffolding and the online 
component comprised 6 Module: Communication Module, Student Module, Contents 
Module, Teaching Module, Project Based Module and Scaffolding Module. The Overall 
opinions of the experts for the model were suitability. The Conclusion was that the model 
was suitability and to guideline for Information Technology for Life Subject instruction. 
 
KEYWORDS: The synthesis the model, Model of Learning, Blended Learning, Project 
Based Learning, Scaffolding for learning 
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บทน า 

 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นสิง่ที่มีความสาํคญัยิ่งในการนําพาประเทศไปสูค่วามเจริญ
ความก้าวหน้าและความเป็นพลเมืองดีทีม่ีคณุภาพทดัเทียมกบัอารยประเทศ จากววิฒันาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สง่ผลตอ่ความเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อมของโลกในปัจจบุนั ทาํให้นานาประเทศปรับเปลีย่นกลยทุธ์ให้มุ้งเน้นด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์มากขึน้โดยกําหนดเป็นนโยบายและแผนพฒันาประเทศ รวมทัง้ปรับเปลีย่น
กระบวนการและหาวิธีการในการจดัระบบการศกึษาให้รองรับแผนการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลก มีการกําหนดแนวคิดตา่งๆ ในการจดัการศกึษา โดย
ยดึหลกัสาํคญั 4 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาคและการกระจายโอกาสทางการศกึษา (Equity) 
ความเป็นเลศิและคณุภาพทางวชิาการ (Excellence) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) และความ
เป็นสากล (Internationalization) โดยมุง่เน้นภารกิจหลกัๆ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยพึง่พา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงตา่ง ๆ การศกึษาระบบเปิด (Open System) และการเรียนการสอน
รายบคุคล (Individualized Learning) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้โดยเร่ิมเข้ามาทดแทนการเรียนการ
สอนแบบปกติดัง้เดิม ภายใต้การควบคมุคณุภาพทางวิชาการอยา่งเป็นระบบและทกุขัน้ตอน 
เทคโนโลยีที่นําสมยัด้านตา่ง ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สาร และเทคโนโลยี
ด้านการจดัการได้ถกูนํามาประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษามากขึน้ การเรียนการสอนในสถานศกึษา
และการฝึกอบรมในสถานประกอบการ มีการพฒันาไปตามกระแสแหง่ความเปลีย่นแปลงตาม
แนวคิดและความจําเป็นดงักลา่วข้างต้น ความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็น
ปัจจยัหลกัในการนําเสนอองค์ความรู้ โดยมกีารคดิค้นพฒันาและสร้างสรรค์สือ่การเรียนการสอนใน
รูปแบบตา่ง ๆ เพื่อเอือ้อํานวยประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ สือ่การเรียนการสอนในรูปแบบของสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทสาํคญัตอ่การศกึษามากขึน้ (มนต์ชยั เทยีนทอง. 2545:1)  
สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศกึษาเพือ่
คนไทยโดยจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัไว้ในหมวด 4 ได้ มาตรา 24 ให้สถานศกึษา
จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนโดยคํานงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ทําได้ คดิเป็นและทําเป็น รักการอา่นและการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื่อง จดัการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนัรวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยม
ที่ดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวชิา สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดั



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

593 

 

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มกีารประสานความร่วมมือกบั
ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพโดยยดึหลกัให้ทกุคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2542: 3-19)   
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนรู้ในชัน้เรียนกบัการเรียนรู้ด้วย E-Learning อนัเนื่องมาจากผู้ เรียนไมต้่องการ
เสยีเวลากบัการเรียนรู้ด้วย E-Learning มากเกินไปในขณะเดยีวกนัก็ต้องการคงไว้ซึง่การเรียนรู้แบบ
ดัง้เดิม (Donald. 2003: 4) และเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนในยคุปัจจบุนั ช่วย
ลดภาระด้านการสอน ผู้สอนจะทําหน้าที่สนทนาและชว่ยเหลอืผู้ เรียน ผู้ เรียนทําการศกึษาบทเรียน
ด้วยตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมโดยตรง ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ขึน้และในการเรียนรู้เป็น
กลุม่หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ (มนต์ชยั เทียนทอง. 2553:8-
37) ทัง้ผู้สอนยงัสามารถสอดแทรกเนือ้หาด้านจิตใจ คณุธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ดํารงชีวติให้กบัผู้เรียนได้ สอดคล้องกบั สายชล จินโจ (2550 :ข) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการ
พฒันาพบวา่ผู้ เรียนกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
 นอกจากนีก้ารเรียนแบบผสมผสานสามารถนํามาบรูณาการร่วมกบัเทคนิคการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และเทคนิคการช่วยเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้
(Scaffolding for Learning) ซึง่การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของผู้ เรียน การ
ออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอยา่งกระตือรือร้นและใช้ทกัษะการคิดขัน้สงู ซึง่
งานวจิยัเก่ียวกบัสมองได้ให้ความสาํคญักบักิจกรรมการเรียนรู้ลกัษณะนี ้ศกัยภาพในการรับรู้สิง่ใหม่ 
ๆ ของนกัเรียนจะถกูยกระดบัขึน้เมื่อได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อ
นกัเรียนได้รับความช่วยเหลอืให้เข้าใจวา่ความรู้กบัทกัษะเหลา่นัน้สมัพนัธ์กนัด้วยเหตใุด เมื่อไหร่และ
อยา่งไร และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นรูปแบบวิธีสอนท่ีจะนาํพาผู้ เรียนเข้าสูว่ิธีการแก้ปัญหาที่ท้า
ทายและสร้างชิน้งานได้สาํเร็จด้วยตนเอง โครงงานท่ีจะมาชว่ยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชัน้เรียน
จะเกิดได้ในหลายกลุม่สาระการเรียนรู้ในหลายเนือ้หาและในหลายระดบัชว่งชัน้ โครงงานจะเกิดขึน้
บนความท้าทายจากคําถามที่ไมส่ามารถตอบได้จากการทอ่งจํา จะสร้างบทบาทหลากหลายขึน้ใน
ตวัผู้ เรียน เช่น บทบาทผู้ที่แก้ปัญหา บทบาทผู้ตดัสนิใจ บทบาทนกัค้นคว้าหรือนกัวิจยัเป็นต้น การ
เรียนรู้ด้วยโครงงานมคีวามสมัพนัธ์กบัการค้นคว้าโดยตรงซึง่จะเป็นการรวบรวมกิจกรรมที่
หลากหลายที่ตอบสนองตอ่ธรรมชาติของมนษุย์ในเร่ืองความอยากรู้อยากเห็นที่มีตอ่สิง่รอบตวั 
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กระบวนการค้นคว้าทีใ่ช้ในการจดัการเรียนการสอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัตัง้คาํถาม วางแผน
ดําเนินงานในการค้นคว้า การสงัเกตและบอกสิง่ที่ค้นพบได้ กิจกรรมการค้นคว้าในห้องเรียนอาจเกิด
ตอ่เนื่องไปตลอดการเรียนรู้ จากการเรียนรู้แบบปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนไปสูก่ารเรียนรู้ที่เปิดกว้างและ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในสิง่อื่น ๆ ได้ (มนต์ชยั เทียนทอง. 2553: 6-8) สอดคล้องกบั ทรง
ศกัดิ์  สองสนิท (2552: ข) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พืน้ฐานการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ทดลองท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนผา่นบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 ในขณะเดียวกนัการช่วยเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้ (Scaffolding for Learning) เป็น
เคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการท่ีชว่ยเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อชว่ยให้ผู้ เรียน
ประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้ตาม วตัถปุระสงค์ (มนต์ชยั  เทียนทอง. 2553:47-60) สอดคล้องกบั 
สนิท ตีเมืองซ้าย (2552: ข) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัที่มีการชว่ย
เสริมศกัยภาพทางการเรียนผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(CoPBL Model) ผลการวจิยัพบวา่ ผู้ เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ผู้ เรียนทีเ่รียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบั สนุทร ทองเนือ้
แข็ง (2548: 33) และ Wood, Bruner, J and Ross (1976: 90) กลา่ววา่ การช่วยเสริมศกัยภาพทาง
เรียนเป็นกระบวนการท่ีทําให้ผู้เรียน สามารถแก้ปัญหา ดําเนินงาน หรือบรรลเุป้าหมายที่อยูเ่หนือ
ความพยายามของผู้เรียนที่จะทาํได้ด้วยตนเอง แตจ่ะทาํได้เมื่อได้รับความชว่ยเหลอืสนบัสนนุ และ
เมื่อผู้ เรียนต้องเรียนรู้สิง่ใหมห่รือสิง่ที่ยาก ผู้ เรียนอาจต้องการความช่วยเหลอืมากขึน้ เมื่อผู้ เรียนเร่ิม
จะทํางานนัน้ได้สาํเร็จ การช่วยเหลอืสนบัสนนุนัน้จะคอ่ย ๆ ลดลง จนกระทัง่ผู้ เรียนสามารถทํางาน
นัน้ได้ด้วยตนเอง (Larkin, 2001: 30-34) สอดคล้องกบั พิชยั เลศิทองด ี(2547: 2-5) กลา่ววา่การ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกระบวนกระตุ้นให้เกิดการเรียน เหมาะสาํหรับการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน มุง่ให้ผู้ เรียน
มีทกัษะด้านสงัคมมกีารแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนแตล่ะคน แตค่วามสาํเร็จของการ
เรียนจะขึน้อยูก่บัการฝึกฝนของผู้เรียนกบัสิง่ที่ไมรู้่ เผชิญปัญหาด้วยตวัเอง อาจจะเกิดการท้อแท้ 
ดงันัน้รูปแบบจงึได้เสริมโมดลูการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนสอนเข้ามาในรูปแบบเพื่อกระตุ้น
ผู้ เรียน ชีแ้นะนําแนวทาง เตรียมแหลง่ข้อมลูที่เก่ียวข้องให้พร้อมเพื่อสนบัสนนุผู้ เรียน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนั การศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีต่อบสนองตอ่
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ ได้กําหนดหลกัสตูรให้นกัศกึษาต้องเรียนรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
(General Education: GE) เป็นวิชาแกน โดยมจีดุมุง่หมาย เพื่อพฒันานกัศกึษาให้มีความสมบรูณ์
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ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ โดยผสมผสานเนือ้หาให้ครอบคลมุ
สาระของกลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ และกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสมโดยไมม่ีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงลงไปในเนือ้หาวิชาเฉพาะด้านซึง่เป็นพืน้ฐานวชิาเอก มีโครงสร้างทัว่ไปประกอบด้วย
รายวชิาในกลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร จํานวนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ 
จํานวนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ จํานวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต และกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ จํานวนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต รวมไมน้่อยกวา่ 
33 หนว่ยกิต (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 2552:7)  
 รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต (Information Technology For Life) รหสัวิชา 
1400004 จํานวนหนว่ยกิต 3(2-2-4) เป็นรายวชิาหนึง่ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 2549 : 19-
20) ซึง่ในแตล่ะภาคเรียนจะมีผู้สอนท่ีสอนในรายวชิานีจํ้านวนมาก ผู้สอนแต่ละคนจะมีแนวการสอน
ที่แตกตา่งกนั ทาํให้แนวการสอนไมเ่ป็นไปในแนวทางเดียวกนั สอดคล้องกบั ชยัยทุธ จนัทร์แปลง 
(2553: 953-954) ได้สาํรวจสภาพทัว่ไปในการจดัการเรียนการสอนในหมวดการศกึษาทัว่ไป 
(General Education: GE) หลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ เรียน จํานวน 616 คน และอาจารย์ผู้สอน จํานวน 36 คน พบสภาพทัว่ไปดงันี ้ ด้านการ
จดัการเรียนการสอนพบวา่ เนือ้หาในรายวชิามีจํานวนมาก ความยากของเนือ้หาแตล่ะหวัเร่ืองไม่
เทา่กนั  ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย ความหลากหลายของสื่อ
ทางคอมพิวเตอร์ที่ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น CAI หรือ WBI น้อย  ผู้สอนมีภาระหน้าที่ในงาน
บริหารหรือมีภารกิจอื่นควบคูก่บังานด้านการสอน ผู้ เรียนตอ่ห้องเรียนมีจํานวนมาก  ด้านการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนพบวา่ ควรมีระบบอินเทอร์เน็ตทีใ่ห้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทกุที่ทกุเวลา ควรมีสือ่ทางคอมพวิเตอร์ที่หลากหลายประกอบการสอน เช่น CAI 
หรือ WBI และควรมกีารนําเทคโนโลยี Blog หรือ Social Network และจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์เข้ามา
ช่วยในการเรียนการสอน  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบวา่ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
เป็นเพียงสิง่ที่ชว่ยเพิ่มให้นกัศกึษาเข้าใจมากขึน้ แตไ่มส่ามารถช่วยในการสอนแทนอาจารย์ผู้สอนได้ 
เพราะเทคโนโลยีไมม่ีชีวติจิตใจ ไมม่ีความรู้สกึนกึคิด ความรู้สกึชัว่ ดี การสอนให้คนเป็นคนดีตาม
ความหมายวชิาการศกึษาทัว่ไปหรือ GE จึงต้องอาศยั ครู อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บม่เพาะในสิง่เหลา่นี ้
อยู ่ และการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการพฒันาพฤตกิรรมของผู้ เรียนให้มีความสมบรูณ์ในทกุ ๆ 
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ด้าน ผู้สอนจําเป็นต้องใช้ผู้มวีฒุภิาวะในการสอน มีประสบการณ์ หรือต้องมีการบรูณาการวิธีการ
สอนให้เหมาะสม 
 สรุปจากการศกึษาความสาํคญัของเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การวิเคราะห์เอกสาร 
บทความงานและงานวจิยัที่เก่ียวข้องที่กลา่วมา ทําให้ผู้วิจยัมีแนวคิดที่จะสงัเคราะห์รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและการชว่ยเสริมศกัยภาพ
การเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราช
ภฏัขึน้  เพื่อจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้านวิธีการทัง้วิธีการแบบออฟไลน์ และวิธีการแบบ
ออนไลน์ โดยบรูณาการเทคนคิการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน และมีระบบช่วยเหลอื ชีแ้นะนําทาง
ให้กบัผู้ เรียน เพื่อลดภาระด้านการสอน ผู้สอนสามารถสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีความ
สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มจีริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดํารงชีวติ สามารถแก้ปัญหาจากโครงงานและอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสขุ และเพื่อให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้วยตนเอง สะดวกในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทกุทีท่กุ
เวลา สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ และผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐานและการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ชยัยทุธ จนัทร์แปลง ได้สงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ กลุม่วชิาศกึษาทัว่ไป สาํหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พบวา่ 1) ได้รูปแบบการเรียนการสอน 
ที่มีวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ แบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยแบบออฟไลน์มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน (Teaching Process) ด้านกิจกรรมโครงงาน (Project 
Based Activities) และด้านการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding for learning) และแบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 6 โมดลูได้แก่ โมดลูสือ่สาร(Communication Module) 
โมดลูผู้ เรียน (Student Module) โมดลูเนือ้หาสาระ(Knowledge Module) โมดลูการสอน(Teaching 
Module) โมดลูโครงงาน (Project Based Module) และโมดลูการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้
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(Scaffolding Module)  2) ผลการแสดงความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่ความเหมาะสมของรูปแบบ 
พบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.95, S.D. = 0.92) และความ
เหมาะสมในการนํารูปแบบไปใช้จดัการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั  (  =  3.67, S.D. = 1.53)  และรูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนาํไปใช้จดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้ (ชยัยทุธ จนัทร์แปลง 2553: 950-958) 
 สายชล จินโจ (2550: ข) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวชิาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยวิธีการแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์1ผลการวิจยัพบวา่
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รูปแบบประกอบด้วย การสอนแบบบรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์ การสอนแบบ
ชีแ้นะ การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นระบบเครือขา่ย และการสอนแบบมีสว่นร่วม
ผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ สรุปได้วา่สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาขึน้
ไปใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 
 

    
 รูปท่ี 1 : รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขา  
 ที่มา สายชล  จินโจ.  2550: 116 
 
 ทรงศกัดิ์  สองสนิท (2551. ข ) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดย
ใช้พืน้ฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน มีวตัถุประสงค์เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือบนเว็บ โดยใช้พืน้ฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยั ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือบนเว็บโดยใช้พืน้ฐาน การเรียนรู้แบบโครงงานที่ผ่านการสงัเคราะห์แล้วประกอบด้วย  4 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เตรียม ขัน้ศึกษา เนือ้หา ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการทําโครงงาน  ขัน้
ประเมินผล และองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงตรรกในที่นีเ้รียกว่า CoLPA Model 
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(Collaborative Learning Project Approach Model) ประกอบด้วย 6 โมดลู ได้แก่ Knowledge 
Module, Learning Module, Learner Module, Agent Module, Communication Module และ 
Collaborative Project Approach Module สามารถนําเสนอรูปแบบได้ดงัรูปท่ี 2 

   
   
 รูปท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงตรรก 
 ที่มา: ทรงศกัดิ ์สองสนิท (2551:150) 
 

 สนิท ตีเมืองซ้าย (2552: ข) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัที่มี
การช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือรูปแบบ CoPBL ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบ CoPBL ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั
และด้านกลไกการทํางาน ซึง่ด้านองค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 8 โมดลู ได้แก่ โมดลูการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน โมดูลการช่วยเสริมศักยภาพการ เรียน โมดูลการ
ประเมินผล โมดลูฐานความรู้ โมดลูผู้ เรียน โมดลูผู้สอน และโมดลูการติดตอ่สื่อสาร สามารถนําเสนอ
รูปแบบได้ดงัรูปท่ี 3 

   
 รูปท่ี 3 รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัทีม่ีการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนผา่น
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์  
 ที่มา: สนิท ตเีมืองซ้าย (2552: 90) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน มีขัน้ตอนคือ 1) วิเคราะห์เอกสาร บทความทาง
วิชาการ และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 2) ออกแบบรูปแบบ โดยนําข้อมลูจากขัน้ตอนการวิเคราะห์มาเป็น
แนวทางการออกแบบ และนํารูปแบบที่ได้ปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคณุวฒุิ ทําการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคําเสนอแนะ 3) จดัประชมุกลุม่สมัมนาวิชาการเพื่อระดมสมองวิพากษ์รูปแบบ
และขอรับความเห็น จากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญจํานวน 30 คน  โดยจดัการประชมุสมัมนา
วิชาการ ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2553 ณ ห้องประชมุศนูย์ทางไกลฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ 4) สรุปรายงานผลการวิพากษ์รูปแบบ  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิทางคอมพวิเตอร์ และผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาและเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
จํานวน 30 คน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก 
สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 28 คน และจากผู้ทรงคณุวฒุิทางคอมพวิเตอร์ผู้มีวฒุกิารศกึษา
ระดบัปริญญาเอกและมีตาํแหนง่ทางวชิาการระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน      

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัคือแบบแสดงความคิดเห็นและเทคนคิการประชมุกลุม่สนทนา 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคอื คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 ผลการประชุมกลุ่มสนทนาวพิากษ์ร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
   จากการประชมุกลุม่สนทนาของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ โดยการวิพากษ์ร่างรูปแบบท่ี
ผู้วิจยันาํเสนอ ผลการวิพากษ์ได้รูปแบบท่ีเรียกวา่ “รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ วชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั” รายละเอยีด ดงันี ้
 1) วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ เพื่อจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอนแบบ
ผสมผสานด้านวิธีการแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (Blended Learning)  เพื่อจดัการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียน โดยผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์ และใช้เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) และมีการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding for learning) 
ให้กบัผู้ เรียน  เพื่อจดัการเรียนการสอนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้
เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และมีระบบการช่วยเสริม
ศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding for learning) ให้กบัผู้ เรียน   เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และมี
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ปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ทกุที่ทกุเวลาจาก
บทเรียนคอมพวิเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และ  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนัและ
แก้ปัญหาจากโครงงานได้   
 2) องค์ประกอบของรูปแบบ เป็นการผสมผสานด้านวิธีการสอน ประกอบด้วยวิธีการแบบ
ออนไลน์ และวิธีการแบบออฟไลน์ สามารถนาํเสนอได้ดงัภาพท่ี 4 

  

 
 

 
 
หมายเหตุ  สญัลกัษณ์ลกูศร หมายถงึ เส้นทางการสือ่สาร มคีวามหมายตา่งกนัตามลกัษณะดงันี ้                   
         1. หวัลกูศรชีท้างเดียว                    หมายถึง การให้ข้อมลูกบัองค์ประกอบนัน้ 
                      2. หวัลกูศรชีส้องทาง                     หมายถึง สามารถให้ข้อมลูแก่กนัและกนัได้ทัง้
สององค์ประกอบ 
         3. เส้นลกูศรแบบประ                   หมายถึง เส้นทางการสือ่สารข้อมลูของผู้สอน 
                      4. เส้นลกูศรแบบทบึ                      หมายถึง เส้นทางการสือ่สารข้อมลูของผู้ เรียน 

จากภาพที่ 4 เป็นการแสดงถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบภายในรูปแบบซึง่เป็น
ความสมัพนัธ์เชิงองค์ประกอบสามารถอธิบายรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบได้ดงันี ้
 วิธีการแบบออฟไลน์ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายมีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ โดย
มุง่เน้นเฉพาะเนือ้หาด้านการปฏิบตัิ มีองค์ประกอบภายใน 3 ด้าน คือ  
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            1) องค์ประกอบด้านการสอน (Teaching Process) เป็นการจดักระบวนการเรียน 
การสอนแบบมีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนโดยผู้สอน โดยบรูณาการเทคนิคการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐานและมกีารชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน กิจกรรมคือ ผู้สอนเป็นผู้จดัเตรียมวิธีการ
สอน เนือ้หา มีการจดักิจกรรมแบง่กลุม่รับผิดชอบโครงงาน การรับฟังอภิปรายสรุปผลของกลุม่ การ
ให้คะแนน การช่ืนชมผลงานของผู้ เรียน และการตดิตามความก้าวหน้าผู้ เรียน ตลอดจนกระบวนการ
อื่น ๆ เพื่อใช้จดักิจกรรมให้บรรลตุามจดุประสงค์การเรียนรู้ตอ่ไป  
  2) องค์ประกอบด้านกิจกรรมโครงงาน (Project Based Activities) เป็นขัน้ตอน 
การจดักิจกรรมโดยให้ผู้ เรียนจดัทําโครงงาน กิจกรรมคือ ผู้สอนจดัเตรียมข้อมลูโครงงาน แหลง่เรียนรู้/
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ ผู้ เรียนทําการแบง่กลุม่ทําโครงงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุม่ตา่งกนั 
ร่วมกนัวิเคราะห์โครงงาน ผู้ เรียนดําเนินการค้นคว้าข้อมลูด้วยตนเอง จากนัน้จึงนาํข้อมลูมาอภิปราย
ผลสรุปเป็นผลงานกลุม่ นําสง่ผู้สอนตอ่ไป 
  3) องค์ประกอบด้านการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding)   เป็น
ขัน้ตอนการช่วยเหลอื การชีแ้นะนําทางสูเ่ป้าหมายการเรียนรู้ เมื่อผู้ เรียนเกิดปัญหาหรือต้องการ
ความชว่ยเหลอื เป็นการชีแ้นะแบบให้ความคิดรวบยอดตามจดุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้นาํไป
คิดตอ่ยอด กิจกรรมคือ ผู้สอนจะเป็นผู้ดําเนินการชว่ยเหลอื ชีแ้นะให้กบัผู้ เรียน ตามหวัข้อเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ที่กําหนด และจดัรวบรวมวิธีการช่วยเหลอื ข้อชีแ้นะ ไว้ในลกัษณะของคูม่ือครู 
นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถเข้าสูร่ะบบการช่วยเหลอืของบทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เนต็เพื่อ
สอบถามข้อชีแ้นะแนวทางแก้ปัญหาได้อีกทางหนึง่ 
 วิธีการแบบออนไลน์ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตโดยมุง่เน้นเฉพาะเนือ้หาด้านทฤษฎี โดยแนวทางการสอนระบบจะใช้
โครงงานเป็นฐานและมีระบบการช่วยเหลอื เพื่อชว่ยเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน 
กิจกรรมคือระบบจะนาํเสนอเนือ้หาอยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอนตามทีกํ่าหนดไว้ ผู้สอนเป็นผู้ดแูลควบคมุ
ระบบ  กําหนดระยะเวลาการทดสอบ กําหนดสทิธ์ิการเรียน กําหนดการแจ้งขา่วประกาศตา่ง ๆ  
ตลอดจน การ Upload ข้อมลูตา่ง ๆ เข้าสูร่ะบบ เช่น ไฟล์เนือ้หา ไฟล์แบบทดสอบ ไฟล์โครงงาน ไฟล์
ข้อชีแ้นะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นต้น มีองค์ประกอบเป็นโมดลูหลกั 6 โมดลู คือ  
  1) โมดลูการสือ่สาร (Communication Module) เป็นกลไกแรกของระบบท่ีทํา
หน้าที่เก่ียวกบัการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ใช้กบัระบบ หรือที่เรียกวา่ User interface ซึง่เป็นหน้าแรก
ของเว็บไซด์ของบทเรียน กิจกรรม คือ เมื่อผู้ใช้เข้าสูเ่ว็บไซด์ของบทเรียน ระบบจะตรวจสอบสทิธ์ิ กอ่น
จะอนญุาตให้เข้าสูร่ะบบเพื่อให้จดัการข้อมลู หรือเรียนรู้ตามสทิธ์ิท่ีผู้ใช้ได้รับโดย 
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    ผู้ เรียนสามารถเรียนเนือ้หา  ทํากิจกรรมโครงงาน และขอรับการชว่ยเหลอืชีแ้นะ
จากโมดลูเนือ้หาสาระ โมดลูโครงงาน  และโมดลูการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ผา่นทางโมดลูการ
สอนและโมดลูการสือ่สาร นอกจากนีย้งัสามารถให้ข้อมลูแก่โมดลูผู้ เรียนผา่นทางโมดลูการสือ่สารนี ้
  ผู้สอนสามารถให้ข้อมลู รับข้อมลู ลบข้อมลู จดัการไฟล์เนือ้หา ไฟล์ข้อสอบ ไฟล์
กิจกรรมโครงงาน กําหนดสทิธ์ิการเข้าเรียน กําหนดระยะเวลาการสอบ  การสง่งาน การแจ้งประกาศ
ขา่ว กระทู้และอื่น ๆ ท่ีเป็นข้อมลูอยูใ่นโมดลูตา่งๆผา่นทางโมดลูการสือ่สารนี ้

2) โมดลูผู้ เรียน (Student Module) เป็นกลไกทําหน้าที่จดัการข้อมลูของผู้ เรียน เช่น ข้อมลู
ช่ือ สกลุ รหสันกัศกึษา ประวตัิผู้ เรียน คะแนนการสง่งาน คะแนนผลการสอบ สถิติความก้าวหน้า
ทางการเรียนเป็นต้นและสนบัสนนุข้อมลูให้กบัโมดลูการสอน โดยรับข้อมลูจากผู้เรียนหรือผู้สอนผา่น
ทางโมดลูการสือ่สาร  
 3) โมดลูการสอน (Teaching Module) เป็นกลไกทําหน้าที่จดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอนตามที่ได้ออกแบบไว้ กิจกรรมคือ โมดลูจะรับข้อมลูโดยตรงจากโมดลูเนือ้หา
สาระ โมดลูโครงงาน โมดลูผู้ เรียน และโมดลูการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ มานาํเสนอให้กบั
ผู้ เรียนผา่นทางโมดลูการสือ่สาร และผู้สอนสามารถเข้าสูโ่มดลูการสอนเพื่อกําหนดลาํดบัขัน้ตอนการ
นําเสนอกิจกรรมของโมดลูนีไ้ด้ผา่นทางโมดลูการสือ่สาร 
 4) โมดลูเนือ้หาสาระ (Contents Module) เป็นกลไกที่ทําหน้าที่จดัเก็บข้อมลูเก่ียวกบั
เนือ้หาบทเรียน แบบฝึกทบทวน แบบทดสอบตา่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุโมดลูการสอน โดยให้ข้อมลู
โดยตรงแก่โมดลูการสอน และรับข้อมลูจากผู้สอนผา่นทางโมดลูการสือ่สาร 
 5) โมดลูโครงงาน (Project Based Module) เป็นกลไกที่ทําหน้าทีจ่ดัเก็บข้อมลูเก่ียวกบั
โครงงาน เพื่อสนบัสนนุโมดลูการสอน โดยให้ข้อมลูโดยตรงแก่โมดลูการสอน และรับข้อมลูจากผู้สอน
ผา่นทางโมดลูการสือ่สาร  
 6) โมดลูการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding Module) เป็นกลไกที่ทําหน้าทีค่อย
ช่วยเหลอืผู้ เรียนเมื่อผู้ เรียนเกิดปัญหา โดยจดัเก็บข้อมลูเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของเนือ้หาสาระ
ตามจดุประสงค์ที่กําหนดในหลกัสตูร (Conceptual Scaffolding) ในลกัษณะของข้อมลูภาพกราฟิก 
(Graphic Organizer) ข้อมลูการแสดงความคิดเห็น ข้อมลูเค้าโครงที่เป็นสว่นยอ่ย หรือการบอกใบ้ 
(Hint) เป็นต้น โดยให้ข้อมลูโดยตรงแก่โมดลูการสอน และรับข้อมลูจากผู้สอนผ่านทางโมดลูการ
สือ่สาร 
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ผลการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิทางคอมพิวเตอร์และผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 คน ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบแสดงความคดิเห็นแบบ
ปลายเปิด ผลการแสดงความคิดเห็นพบวา่ ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นวา่รูปแบบและองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถนาํไปใช้จดัการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวติได้ 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการสงัเคราะห์ ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้านวิธีการ (Blended 
Learning) ทัง้วิธีการด้านออฟไลน์และวิธีการด้านออนไลน์ เข้าด้วยกนั โดยมีกระบวนการสอนแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนและโดยใช้บทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึง่ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทัง้
สองรูปแบบจะนําเสนอเนือ้หาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และในขณะเรียน 
ถ้าผู้ เรียนเกิดปัญหาจะมีระบบชว่ยเหลอื ที่เรียกวา่ระบบการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding for learning) คอยชีแ้นะนําทางให้กบัผู้ เรียนโดยกลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นวา่รูปแบบที่
ได้มีความเหมาะสมสามารถนําไปเป็นใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตได้  งานวจิยัครัง้ตอ่ไปผู้วิจยัจะได้พฒันาขัน้ตอนกิจกรรมตามรูปแบบและนาํไป
ทดลองใช้จดัการเรียนการสอนในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เพือ่หาประสทิธิภาพของ
รูปแบบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน เพ่ือใช้เป็นรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการประชมุสมัมนาวชิาการเพื่อสงัเคราะห์รูปแบบได้รูปแบบท่ีเรียกวา่ รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการช่วยเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั  ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านวธีิการแบบออฟไลน์ 3 ด้าน และวธีิการแบบออนไลน์ 6 โมดลู สอดคล้องกบั สาย
ชล จินโจ (2550:ข)ที่พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวชิาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพวิเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 ด้าน และสอดคล้องกบั 
ทรงศกัดิ์ สองสนิท (2551. ข) ที่พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พืน้ฐาน
การเรียนรู้แบบโครงงาน มีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงตรรก 6 โมดลู 
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Classroom-Related English Vocabulary Learning Strategy Use of Undergraduate 
Students:  A Case Study of Rajabhat Maha Sarakham University 

 
Mayureesirin Siriwan 

 
ABSTRACT 

 
       Vocabulary learning strategies (VLSs) refers to any special techniques or leaning 
behaviours which language learners use for their vocabulary learning. However, the 
acquisition of a large number of vocabulary items may be one of the most difficult aspects 
of learning a second language for most foreign or second language learners. In order to 
learn and acquire vocabulary, language learners need to deal with a wide range of 
vocabulary learning strategies and every language learner has their own way for 
vocabulary learning. The present investigation aims at examining types of English 
vocabulary learning strategies undergraduate students reported using in classroom-
related settings in order to serve the particular purposes of their vocabulary learning. The 
samples were 28 undergraduate students studying in different major fields, and years of 
study in the 2nd semester, academic year 2009, at Rajabhat Maha Sarakham University 
(RMU), selected by the purposive sampling technique. The method used for qualitative 
data collection was a one-to-one semi-structured interview. The ‘open and axial’ coding 
technique was used for data analysis. The interview data obtained were transcribed and 
analysed qualitatively, and then categorised into two main categories. The findings reveal 
that the two main categories of vocabulary learning strategies students used for 
vocabulary learning in classroom-related settings were the strategies for discovering the 
meaning of new vocabulary items; and strategies for retaining the knowledge of newly- 
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learned vocabulary items. The first category comprises 14 individual strategies, and the 
second 20 individual strategies, respectively. The two main categories were then used to 
generate the vocabulary learning strategy questionnaire as the main instrument for the 
main scheme of data collection. 
KEYWORDS: Vocabulary Learning Strategies, Undergraduate Students, A Qualitative 
Analysis 

 
1. BACKGROUND TO THE STUDY 
             It is widely accepted among language learners and teachers that vocabulary 
learning is central to language acquisition whether it is a second, or a foreign language 
(Decarrico, 2001). Even in the learner’s mother tongue, there is an incessant learning of 
new words and new meanings for old words (Thornbury, 2002). Any learner of a foreign 
language knows very well that words are essential, and the lack of them can lead to 
difficulties in communication situations (Maley, 1986). However, the acquisition of a large 
number of vocabulary items may be one of the most difficult aspects of learning a second 
language for most second language learners (Meara, 1982; Read, 2000; Stőffer, 1995). 
There is no question to say that vocabulary takes a very important and essential 
component of any language, and the core of language learning and communication.   
  As stated by the scholars above that vocabulary has been a crucial part of 
language learning and teaching, and also communication, it is said that vocabulary 
teaching has not been receptive to problems in the area, and most language teachers 
have not fully recognised the great communicative advantage in developing an extensive 
vocabulary (McCarthy, 1990). Allen (1983); Carter & McCarthy (1988); Hughes (1989); 
Jackson & Amvela (2000); Lewis (1993); Long & Richards (1997); Maley (1986); Meara 
(1982); Read (2000); Richards (1985); Schmitt (1997); Seal (1991); Zimmerman (1997) 
specifically highlight the neglect of vocabulary studies in that the teaching and learning of 
vocabulary has never aroused the same degree of interest or attention within language 
teaching as have such issues as grammatical competence, contrastive analysis, reading, 
writing, phonology, or discourse analysis. 
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One of the notable reasons for the neglect of vocabulary may be that learners 
themselves do not see the importance of vocabulary, and language teachers have been 
told a great deal about new discoveries in English grammar, but they have heard much 
less about ways to help students learn new words (Hedge, 2000). Moreover, some past 
specialists in teaching methodology seem to believe that the meanings of words could not 
be adequately taught, so it is better not to try to teach them (Allen, 1983). However, it is 
not hopeless at all for vocabulary learning since there is a rising awareness of the 
importance of vocabulary. Allen (1983); Long & Richards (1997); Nation (1990, 2001); 
Richards (1985); Schmitt (2000); Thornbury (2002) affirm that there is a renewed interest in 
the role of vocabulary in ESL/EFL, and more attention has been given to vocabulary 
learning. Hedge (2000); Read (2000) assert that at present, many researchers, material 
designers, and language teachers have realisesd the greater importance of vocabulary 
learning. 
            In learning vocabulary items, it is useful and necessary for language learners to 
know, or have a repertoir of vocabulary learning strategies (VLSs) so that they can learn 
how to discover the meaning of new vocabulary items, how to store them in their memory, 
and how to use them by practising and expanding their vocabulary. Some scholars (e.g. 
Tarone, 1983; Rubin, 1987; O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990) affirm that strategies 
are essential tools for developing communicative competence. Appropriate language 
learning strategies may result in improved proficiency and greater self-confidence. 
However, to learn or acquire the meanings of new vocabulary items, store them in their 
memory and recall them at will, use them in appropriate situations, or expand the 
knowledge of vocabulary is not easy for all language learners. Consequently, to help 
learners learn vocabulary successfully, and be autonomous learners of vocabulary, they 
must be appropriately trained various types of VLSs for coping with unfamiliar or unknown 
words.  

As discussed above, it is unavoidable for language learners and teachers to deal 
with vocabulary and strategies for learning vocabulary items. Through an extensive review 
of related literature and available research work on VLSs, especially in the context of 
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Thailand, very little empirical research work has been carried out to investigate VLSs used 
by students at any level of education. To date, very little empirical research work on VLSs 
conducted with undergraduate students studying English at Rajabhat Universities has 
been found. To fill the gap, the researcher would like to examine types of vocabulary 
learning strategies undergraduate students studying English at Rajabhat Maha Sarakham 
University (RMU) reported using in classroom-related settings. The findings of the present 
investigation will certainly shed light on a better understanding how undergraduate 
students use the strategies in learning the target vocabulary. More importantly, the present 
investigation will shed some light on the importance of vocabulary in language learning, 
and may add to the knowledge regarding foreign language teachers’ and learners’ 
awareness of strategies used for vocabulary learning. 

 
2. VOCABULARY LEARNING STRATEGIES 
            The term ‚vocabulary learning strategies‛ in the present investigation is defined as 
‚any set of techniques or learning behaviours, which language learners reported using in 
order to discover the meaning of a new word, and to retain the knowledge of newly-
learned words‛ (Intaraprasert, 2004). ‘VLSs’ is the written abbreviation of ‘vocabulary 
learning strategies’ for the present investigation. 

Based on review of related literature as well as previous research work, it is 
evidenced that many scholars (e.g. Cohen, 1987; 1990; Rubin & Thompson, 1994; Stőffer, 
1995; Gu & Johnson, 1996; Lawson & Hogben, 1996; Schmitt, 1997; Weaver & Cohen, 
1997; Hedge, 2000; Cook, 2001; Decarrico, 2001; Nation, 2001; 2005; Pemberton, 2003; 
Intaraprasert, 2005), have different ways of classifying VLSs. However, the classification 
systems proposed by these scholars give a crucial contribution to the knowledge of VLSs. 
Vocabulary learning strategies will also be very different depending on whether language 
learners’ primary goal is to understand the language, either in reading or listening, or to 
produce it, either in speaking or writing. For a better understanding of the classification 
system of VLSs, the study by Cook (2001) has been singled out for a sample of 
classification of VLSs with a summary and brief discussion. The findings in Cook (2001) 
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show many aspects of vocabulary learning strategy classification that could be taken into 
consideration, and used to underlie the researcher’s vocabulary learning strategy 
classification for the present investigation.  

Cook (2001) classified vocabulary learning strategies into two main categories 
which are:   Category 1: Strategies for getting meaning: 

     - Guessing from situation or context; 
      - Using a dictionary; 
      - Making deductions from the word-form; 
      - Linking to cognates. 
  Category 2: Strategies for acquiring words: 
      - Repetition and rote learning; 
     - Organising words in the mind; 
     - Linking to existing knowledge 
 
       Cook (2001) identified two main categories for understanding and using 
vocabulary which include strategies for getting meaning, and strategies for acquiring 
words. She suggested the implication is how teaching can fit the language learners’ ways 
of learning vocabulary items. Language learners can get meaning of vocabulary items by 
guessing the meaning from context, using a dictionary, making deductions from the word 
form, and linking vocabulary items to cognates. They may acquire vocabulary items by 
repetition and rote learning, organising words in their mind, and linking words to existing 
knowledge.  
  
3. RESEARCH OBJECTIVE 
            The present investigation specifically aims to examine types of vocabulary learning 
strategies reported being employed in the classroom by undergraduate students in order 
to discover the meaning of new vocabulary items, and to retain the knowledge of the 
newly-learned vocabulary items.  
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4. RESEARCH QUESTION 
           To serve the particular purpose of the present investigation, the research question 
can be formed and posed as ‚What types of vocabulary learning strategies were reported 
using by undergraduate students?‛ 
 
5. METHOD OF DATA COLLECTION 
            In collecting the data in response to the research question of the present 
investigation, a one-to-one semi-structured interview was employed. Interviews are very 
important for gathering qualitative data since it is a tool the researcher can use to explore 
the past, understand the present, or predict the future, and provide an understanding of 
interpersonal, social, and culture aspects of the participants being studied (Merriam, 
1998). Interviews also provide the interviewees to develop ideas and speak more widely 
over the course of the interview on the issues raised by the researcher (Nunan, 1992; 
Robson, 2002, Denscomb, 2003). Besides, McDonough & McDonough (1997) affirm that 
this method has good points in that it has a structured overall framework but allows for 
greater flexibility, such as answers to some questions could be probed further. However, 
the interviewer remains in control of the direction of the interview but with much more 
freedom. Moreover, this method allows an interviewee to generate a description of the 
most important aspect of the language learning strategies he or she employs. Having 
realised that a one-to-one semi-structured interview is rather time-consuming, the 
researcher for the present investigation still employed it since she believes that this 
method is more productive, useful, and provides the researcher with useful information for 
the analysis later on. 
            The semi-structured interview method was conducted in Thai with 28 
undergraduate students with different gender, studying in different major fields and years 
of study in the first semester, during August and September 2009. The main purpose of 
the student oral interviews was to elicit information about students’ vocabulary learning 
strategy use. Normally, each interviewee lasted approximately twenty to twenty-five 
minutes. The interview questions were mainly posed to ask them about what makes 
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learning English difficult, how vocabulary plays an important role in their learning or 
improving their English language skills, as well as VLSs they employed to learn vocabulary 
items, and how they cope with vocabulary learning within classroom-related settings. The 
content of the interview questions was partly emerged from a related literature review, and 
available research work in the field of VLSs.   
             The questions from the semi-structured interviews comprised 11 items. The 
researcher intended using Question No. 1 to lead and build a good relationship between 
the interviewer and the interviewees. It also helped build trust and confidence to the 
interviewees. Questions 2-11 pinpoint the students’ vocabulary learning strategies they 
reported using in classroom-related settings. The students were asked what they have 
found difficult in learning English vocabulary and how they solved the problems. What 
follow are interview questions for qualitative data: 
           1) What is your name/nickname? 
        2) How many hours a week do you study English in the classroom at your 
university? 
         3) According to question No. 2, do you think it is enough? 
        4) How is English very important in your daily life? 

  5) How is English important for your future career?  
  6) What do you think is very difficult for you in English language learning?   
  7) What language element do you think is necessary for good listening, 

speaking, reading, or writing English? 
  8) What do you like to do to help you discover the meanings of English 

vocabulary when in class?  
  9) What do you like to do to help you retain the newly-learned English 

vocabulary when in class?   
  10)  How do you develop a variety of techniques for your vocabulary 

learning? 
  11) Do you have any comments on vocabulary learning in your present 

classroom? 
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6. DATA ANALYSIS 
            After the interview process had finished, the researcher herself started to 
transcribe each interview recording, and then a transcription of each interview recording 
was translated from Thai to English. The transcribed data were analysed with ‘open and 
axial coding’ techniques proposed by Punch (2005), and Strauss & Corbin (1998). ‘Open 
coding’ is ‚the process of breaking down, examining, comparing, conceptualising, and 
categorising data‛. It is ‚the part of analysis that pertains specifically to the naming and 
categorising of phenomena through close examination of data‛. ‘Axial coding’ is ‚a set of 
procedure whereby data are put back together in new ways after open coding paradigm 
involving conditions, context, action/interactional strategies and consequences‛ (Strauss & 
Corbin, 1998). With ‘axial coding’, the data will be ‚put back together in new ways by 
making connections between a category (open coding) and its sub-category (axial 
coding) (Strauss & Corbin, 1998). 
            Based on an extensive review of related literature on vocabulary learning strategy 
classification proposed by many scholars, the researcher remarks that even though 
different researchers have classified the vocabulary learning strategies differently, it is 
apparent that every strategy item at least shared one common learning behaviour. The 
researcher, then, looked through the interview data obtained from 28 interviewees for the 
overall picture of what behaviours they reported using for their vocabulary learning 
purposes. The reported statements which were found to share common characteristics of 
vocabulary learning behaviours and a purpose of using such vocabulary learning 
behaviours were grouped. However, it was not easy to merge each strategy into a suitable 
group since some strategies seemed to overlap with others. For example, some strategies 
which students reported using to discover the meanings of new vocabulary items may also 
be employed to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items, or vice versa. 
That is, vocabulary learning strategies have a spiral rather than linear relationship, and 
thus, there are no clear-cuts at use of certain strategies. 
           Eventually, vocabulary learning behaviours were grouped into two main categories, 
and the emergent two main categories were then identified. These include strategies 1) to 
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discover the meanings of new vocabulary items, and is regarded as DMV; and 2) to retain 
the knowledge of newly-learned vocabulary items, and is regarded as RKV. The first 
category runs from DMV 1 to DMV 14, and the second from RKV 1 to RKV 20.  DMV 9, for 
example, refers to the ninth individual vocabulary learning strategy which students 
reported using to discover the meaning of new vocabulary items by using an English-
English dictionary; and RKV 6 refers to the sixth individual vocabulary learning strategy 
which students reported using to converse with classmates or friends to retain the 
knowledge of newly-learned vocabulary items. 
           To sum up, the researcher made a great effort to find out the common learning 
behaviours of the reported statements obtained through the semi-structured interviews 
conducted with 28 interviewees studying in different major fields, and years of study, and 
these statements were then classified into two main categories. These vocabulary learning 
behaviours were regarded as ‘vocabulary learning strategies’, or VLSs, reported being 
employed by the students in the classroom-related settings in order to achieve a particular 
vocabulary learning goal.  
 
7. RESULTS AND DISCUSSION OF THE STUDY 
            In response to the research question, the qualitative data reveal a total of 35 
vocabulary learning strategies reported being employed by undergraduate students, and 
they were primarily grouped into two main categories which mainly dealt with classroom-
related vocabulary learning. As can be seen below is type of VLSs 28 interviewees 
reported using for a particular purpose of vocabulary learning. 
 
Category 1: Vocabulary Learning Strategies Employed to Discover the Meaning of New 
Vocabulary Items (DMV) 
            The VLSs under this main category are the strategies which undergraduate 
students reported using to discover the meaning of new vocabulary items for classroom 
learning purposes. Below are the strategies reported using for a particular purpose of 
vocabulary learning. 
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 DMV 1: Guess the meaning from a single vocabulary item to discover the 
meaning of new vocabulary items  
 DMV 2: Guess the meaning from contexts to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 3: Guess the meaning from word classes, such as noun, verb, adjective, 
adverb to discover the meaning of new vocabulary items 
 DMV 4: Guess the meaning from grammatical structure of a sentence to discover 
the meaning of new vocabulary items 
 DMV 5: Guess the meaning by analysing the affixes (prefixes and suffixes) to 
discover the meaning of new vocabulary items 
 DMV 6: Guess the meaning from aural features, such as stress, pronunciation to 
discover the  
meaning of new vocabulary items 
 DMV 7: Guess the meaning from real situations to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 8: Guess the meaning from gestures to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 9: Use an English-English dictionary to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 10: Use an English-Thai dictionary to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 11: Use a Thai-English dictionary to discover the meaning of new 
vocabulary items 
 DMV 12:  Ask classmate s and friends to discover the meaning of new vocabulary 
items 
 DMV 13:  Ask teachers of English to discover the meaning of new vocabulary 
items 
 DMV 14:  Ask other people, such as members of one’s family or native speakers 
of English, to discover the meaning of new vocabulary items  
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A closer look at the individual VLSs in the DMV category reveal two main strategy 
groups reported being employed by undergraduate students which include contextual 
reliance, the use of dictionary, and social strategies.  

In terms of strategies dealing with contextual reliance, many students reported 
using this strategy when they encountered a new vocabulary item and they did not know 
its meaning. The first thing they did is to look at the whole sentence and try to guess the 
meaning. One interviewee, for example, reported, ‘Generally, I try to guess the meaning of 
unknown words through context. If not, I look them up in the dictionary, or ask a classmate 
or my teacher of English’ [translated script]. This statement shows that if words are not 
presented in pregnant context as Read (2000) indicates, it is not always easy for students 
to get the meaning through the context. They need to use various types of strategies to 
cope with the unknown words. In respect of using the dictionary, Summers (1988) 
indicates that the dictionary plays an important role in EFL learning for it is a valid activity 
for foreign learners of English, both as an aid to comprehension and production. Moreover, 
Wright (1998) affirms that dictionaries are among the most readily available, widely used, 
and cheapest learning resources for most foreign language learners, and it has been 
evidenced and reported using by many students in different empirical research work on 
VLSs. Examples are Cohen (1990); Cook (2001); Grabe & Stoller (1997); Gu & Johnson 
(1996); Intaraprasert (2004); Kudo (1999); Kojic-Sabo & Lightbown (1999); Luppescu & 
Day (1993); Nation (2005); Sananoui (1995); and Schmitt (1997). The findings of the 
present investigation, like previous research work mentioned, reveal that the majority of the 
interviewees reported making use of both monolingual, such as English-English as well as 
bilingual dictionaries, such as English-Thai, or Thai-English through different types of 
dictionaries available, such as dictionaries as a book, or electronic and online dictionaries 
or hard copies. One interviewee reported, ‘Dictionary is fast and easy to discover the 
meaning of a new word, and normally I rely on an English-Thai dictionary. I can use a 
dictionary anywhere’ [translated script]. It is obvious that using a dictionary for their 
vocabulary learning can be done anywhere, whether within or outside classroom-related 
settings, and it is an easy way to find the meaning of new vocabulary items. Another main 
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group of strategies reported using by many interviewees involves asking other people, 
such as a classmate or a friend, a teacher of English, or anyone who knows English like a 
native speaker of English or a member of a family. One interviewee reported, ‘I learn new 
words by talking with my classmates or friends, and my teachers of English, and the native 
speakers of English’ [translated script].    
 
Category 2: Vocabulary Learning Strategies Employed to Retain the Knowledge of Newly-
Learned Vocabulary Items (RKV)  
           The VLSs under this main category are the strategies which undergraduate 
students reported using to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items for 
classroom learning purposes. Below are the strategies reported using for a particular 
purpose of vocabulary learning. 
 RKV 1:  Say a single vocabulary item with its meanings repeatedly to retain the 
knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 2: Say vocabulary items in sentences repeatedly to retain the knowledge of 
newly-learned  vocabulary items 
 RKV 3: Say vocabulary items with their lexical sets repeatedly to retain the 
knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 4: Say vocabulary items in rhymes repeatedly to retain the knowledge of 
newly-learned vocabulary items 
       RKV 5: Listen to an English conversation of other people, such as classmates, 
friends, teachers, or native speakers of English to retain the knowledge of newly-learned 
vocabulary items 
 RKV 6: Use vocabulary items to converse with classmates or friends to retain the 
knowledge of newly- learned vocabulary items 
 RKV 7: Use vocabulary items to converse with teachers of English to retain the 
knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 8: Sing English songs to retain the knowledge of newly-learned vocabulary 
items 
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 RKV 9: Review previous English lessons to retain the knowledge of newly-learned 
vocabulary items 
 RKV 10: Look at words’ prefixes and suffixes to retain the knowledge of newly-
learned vocabulary items 
 RKV 11: Make a vocabulary list with meanings and examples used in one’s 
notebook to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 12: Group vocabulary items according to the synonyms and antonyms to 
retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 13: Group vocabulary items according to the similarity of meaning, 
pronunciation, and spelling to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 14: Do English exercises after class to retain the knowledge of newly-
learned vocabulary items 
 RKV 15: Use newly-learned vocabulary items to practise writing in sentences to 
retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 16: Associate pictures with vocabulary items to retain the knowledge of 
newly-learned vocabulary items 
 RKV 17: Look at real objects and associate them with vocabulary items to retain 
the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 18: Associate newly-learned vocabulary items with previously-learned ones 
to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 19: Connect newly-learned vocabulary items to one’s previous learning 
experience to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items 
 RKV 20: Use semantic maps to retain the knowledge of newly-learned vocabulary 
items 
 
            As revealed through interview data analysis, 28 interviewees reported different 
types of strategies to retain the knowledge of newly-learned vocabulary items, which could 
be discussed under repetition and rote learning, vocabulary practice and improvement, 
and word associations. 
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With regard to repetition and rote learning for vocabulary learning, some 
interviewees reported that rote learning has been regarded as the first and easiest 
strategy they employed to store words in memory. One of the interviewees reported, ‘I 
need to repeat a single word or words in sentences, both mentally and aloud, several 
times before I can pronounce it and remember its meaning’ [translated script]. Gu (2003) 
points out that language learners keep repeating new words until they can be recognised. 
In repetition and rote learning, language learners may repeat words several times either 
mentally or aloud (Sanaoui, 1995). The use of rote learning also appeared in Lawson’s and 
Hogben’s (1996) study when most of the Italian language learners reported that repetition 
was used on most of the words they have encountered. In respect of vocabulary practice 
and improvement under this main category, some interviewees reported using various 
types of strategies, such as: ‘often write vocabulary items with meanings on papers and 
then read it aloud; ‘do English exercises after class’; or ‘use newly-learned vocabulary 
items to practise writing in sentences’. One interviewee, for example, reported, ‘I think I 
remember words best by writing them in sentences. I often write words with meanings on 
papers and pronouncing them’ [translated script]. The strategies reported being employed 
in this group were similar to past research work in the field carried out by Cohen (1987; 
1990); Gu & Johnson (1996); Lawson & Hogben (1996); Schmitt (1997); Hedge (2000); 
Decarrico (2001); Pemberton (2003); Intaraprasert (2004). Besides, some interviewees 
also reported using word associations as effective strategies for keeping words in memory 
through linking English words to other words, or things, or situations. One interviewee 
reported, ‘I keep vocabulary in memory by groping words that share common features, for 
example, mansion, apartment, flat, condominium’ [translated script]. The results in this 
group were consistent with past research work in the field of VLSs carried out by Cohen 
(1987; 1990); Rubin & Thompson (1994); Schmitt (1997); Weaver & Chen (1997); Hedge 
(2000); Cook (2001); Decarrico (2001); Pemberton (2003); Intaraprasert (2004).  
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8. CONCLUSION 
            The present investigation has made some significant contributions to the field of 
vocabulary learning strategies. It has been carried out in a qualitative, data-based, 
systematic, and non-judgemental descriptive manner. The data are on the basis of 
students’ self-report obtained from a one-to-one semi-structured interviews. The findings of 
the present investigation reveal how undergraduate students studying English at Rajabhat 
Maha Sarakham University use the strategies in learning the target vocabulary. The 
findings also shed some light on the importance of vocabulary in language learning and 
teaching, and can raise foreign language teachers and learners awareness of strategies 
used for learning vocabulary items. Most vocabulary learning strategies can be applied to 
a wide range of vocabulary learning , and are useful at all levels of stage of vocabulary 
learning. Language teachers may make use of the research findings to improve their 
vocabulary teaching, and/or design learning activities to help their students for vocabulary 
learning. The present investigation can also be a guideline for researchers in other 
different fields for qualitative data collection.  
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The Comparison of English Reading and Writing Skills of Mattayomsueksa 4 Students in 
Phadungnaree Maha Sarakham School Employing Language-Elements-Based Teaching 

and Teacher’s Manual Teaching 
 

Kasidet Phikhrohroek  and  Assoc. Prof. Orapin Pojananon 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to compare English achievements in reading and writing 
skills of Mattayomsueksa 4 students studying in Phadungnaree Maha Sarakham School 
employing Language-Elemenst-Based Teaching and Teacher’s Manual Teaching. The 
Pretest-Posttest Nonequivalent Comparison Group Design was applied to the study. The 
population consisted of  9 classes; 456 students studying in Mattayomsueksa 4 
Phadungnaree Maha Sarakham School in the second semester of academic year 2010. 
The cluster random sampling was used for selecting the two samples which were later 
judged from the similarity of English final examination means from the first semester of 
academic year 2010. By lottery drawing class 407 was assigned as the compared group 
while 408 the experimental group  

The research instruments comprised 1) 15 lesson plans covering 5 learning units 
employing Language-Elements-Based Teaching, 2) 15 lesson plans covering 5 learning 
units employing Teacher’s Manual Teaching, and 3) 30 four-choice achievement test for 
reading and writing skills. The test had index of objective congruence level at least 0.67, 
the difficulty level between 0.44-0.75, the discrimination power at least 0.25, and the 
reliability at 0.87. The collected data were analyzed by means, standard deviation and t-
rest (independent samples). 

The findings:  
 Achievements in reading and writing skills of the experimental group and that of 
the compared group were significantly different at .05 The students in experimental group 
had higher achievements in reading and writing skills than those in compared group. 
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1. STATEMENT OF PROBLEMS 
 It is generally known that Thailand is a developing country. And one of the main 
paths guiding it to the well-developed country is to develop the citizens into well-educated 
and skillful workers at all different fields. Here comes the question ‚ how? ‛ . The answers 
should be study and practice. English becomes involved this because English language is 
a powerful tool for seeking, searching, and gaining knowledge and experience from all 
over the world since most books have been written in English and also translated into 
English. Thus, besides our native language, English must be inevitably used in various 
means of education.  
 In Thailand the ministry of Education has long discerned the importance of 
English language towards the students’ learning process and educational system. As 
shown in the national education basic core curriculum  foundations, it is a must that the 
students study English. Moreover English is one of the subjects that students must be 
tested in order to be considered if they are able to pass the admission test to the university 
that they apply for or not. The test is O-NET which stands for Ordinary-National 
Educational Test. According to the test, in 2009 English topped the worst mean and seems 
to be getting worse. This is indicated from the table below.  
 

Means from O-NET Test 

ปี
Academ
ic Year 

ภ
Thai 

สั
Sociology 

อั
Englis

h 

ค
Math 

วิ
Science 

สุ
Hygien

e 

ศิ
Arts 

ก
Handcraft 

2
2009 

4
46.6

7 

3
36.00 

2
23.98 

2
28.56 

2
29.06 

4
45.37 

3
37.7

5 

3
32.98 

2010 42.6
1 

46.51 19.22 14.99 30.90 62.86 32.6
2 

43.69 
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National Institution of Educational Testing (2011) 
 According to the table above English carries the lowest mean; 23.98 when 
compared to all subjects in year 2009. Become more critical in the following academic 
year, the mean of English test performs less than the previous year which is the lowest. 
This data obviously show the critically failure of English Learning in compulsory education 
of Thailand. These lead to the urgent need for improving English Language in Thailand. So 
I am interested in improving English language skills of students; particularly, reading and 
writing. I would like to improve reading and writing skills because they both can be the 
good foundations of gaining some more knowledge and expressing what they have 
learned. This is in agreement with Holt(1962) who said that reading and writing are 
language skills that can be developed at the same time. While Emley(2006) said that her 
students’ communicative skills were very low because of the complex linguistic relations 
which comprised phonology, morphology, syntax, and situations which were employed 
while teaching which caused from the teachers’ linguistic knowledge background. This is 
similar to Moats(1994) who proposed that linguistic backgrounds were important to 
language teaching in many ways; for instance, teachers’ planning, assessment and 
evaluation, and correction.  Here comes the reason why I would emphasize linguistic 
components which is called language elements in this research.  

I would like to compare the reading and writing skills of students whom were 
taught by the language-elements-based teaching and students whom were taught by 
teacher’s manuals 

 
2. OBJECTIVE 
 To compare reading and writing skills of Mattayomsueksa 4 Phadungnaree 
Secondary School Maha Sarakham students taught by language-element-based and 
teacher’s manuals 
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3. HYPOTHESIS 
 Students whom were taught by the Language-Elements-Based Teaching have 
higher achievements of reading and writing skills than those whom were taught by 
Teacher’s Manuals 
 
4. RESEARCH PROCESS 
 4.1 Research Design : Experimental Research; Pretest-Posttest Nonequivalent 
Comparison Group Design 
 4.2 Populations and Samplings 
  4.2.1 Populations : students who were studying in Mattayomsueksa 4 of 
Phadungnaree Secondary School Maha Sarakham in the second semester of academic 
year 2011 
  4.2.2 Sampling Groups 
  The sampling groups were two classes of students who were studying in 
Mattayomsueksa 4 of Phadungnaree Secondary School Maha Sarakham in the second 
semester of academic year 2010. The sampling groups were chosen by cluster random 
sampling on the criteria of the similarity of English score mean from their previous 
semester final examination. 407 and 408 had the most similar mean. By lottery drawing, 
407 was later assigned as the compared group and 408 was assign as the experimental 
group. 
 
5. RESEARCH TOOLS 
 5.1 15 Language-Element-Based lesson plans covered 5 learning units and spent 
1 hour per one plan begins those lessons in the introduction stage with talking about the 
influence of language elements towards English language skills. In the next stage; pre-
reading and pre-writing, language elements involved with contents in the stage of while-
reading and while-writing will be taught prior to the stage of while-reading and while-
writing.  
 5.2 15 Teacher’s Manual lesson plans covered 5 learning units and spent 1 hour 
per one plan begins those lessons in the introduction stage with reviewing experiences 
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from the previous lessons. In the next stage; pre-reading and pre-writing, students will be 
introduced into the lessons with the vocabulary and situations involved with the contents 
which will later be taught in the stage of while-reading and while-writing.  
 5.3 Multiple-choice reading and writing test contained 30 items 
 
6. DATA ANALYSIS: Mean, Standard Deviation, t-test(independent samples) 
 
7. CONCLUSION AND DISCUSSION 
 7.1 Conclusion 
 According the pre-test results, reading and writing skills of both the experimental 
and the compared group were not significantly different at .01. For the post test result, 
reading and writing skills of the experimental group was significantly higher than the 
compared group at .05. The result of this research was similar to the hypothesis.  
 7.2 Discussion 
 7.2.1 Reading Skill 
 After totally finishing the experiment, the results showed that the reading skill of 
the experimental group which had been taught with language-element-based was 
significantly higher than the compared group which was taught with the teacher’s 
manuals. The language-element-based teaching had been emphasis on the three main 
elements of language which comprised phonology, lexicology, and syntax during the 
introduction and pre-reading stage. Lonigan(2007) had suggested that the phonological 
system was important to word memory. On the other hand, to study the phonological 
process of words could access the process of word memory; the linkage of sound 
symbols and long-term memory. Hayeraft(1993) had also mentioned that the most 
important process for word memorizing was to memorize the sound symbols into memory 
because phonological systems were influent to word memory. And word memory played 
an important role in reading. Moreover, Naggy(2007) stated that ones who knew more 
words normally had good reading skill. The students whom were taught with language-
element-based teaching were initially   taught with the phonological process and then the 
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lexicology during the introduction and pre-reading stage. And Kaewpanchuang(2002) had 
also made a research on A Small Book Enhancing English Reading Skill. Her result 
showed that the post-test reading achievement of her sampling group was significantly 
higher than those in pre-test because she had applied schema theory into her reading skill 
teaching in her book and mixed with linguistic knowledge; for instance, components of 
word, sentences. This was similar to language-element-based teaching in two points. The 
first point was the schema theory. During the introduction and the pre-reading stage 
language elements had been emphasis before the class moved to while-reading. This was 
the way of creating language knowledge into the scheme before they could recall their 
language knowledge during the stage of both while-reading and post-reading. Not only 
did providing students the language elements help create the language schema but also 
formed the important language foundation which students could take advantages from 
when they had to encounter the authentic communicative situation. This is inevitably 
involved the comprehensible input of Krashen. Krashen(1977) had mentioned in his 
comprehensible input hypotheses that human beings learned language from the input 
which they can understand. This is quite significant to the reading skill of the experimental 
group because studying language elements helped students understand the foundations 
of language before they read some texts during while-reading and post-reading stage. 
This supported the reason why students in experimental group had significantly higher 
reading skill than those in compared group.  The second point was the use of language 
knowledge; word components and the relations in sentences. According to 
Kaewpanchuang(2002), she discovered that the knowledge of word components and the 
relations in sentences helped students grasp the idea from what students read. This was 
also in agreement with Naggy(2007) who proposed that syntax was important to the 
interpretation the meaning of words out of language context. In others words, it could be 
said that syntax also guide the meanings. Thus, language-element-based teaching which 
had been emphasis on phonology, lexicology, and syntax cause students good 
achievement in reading skill. Boon-a-nantabutr(2004) also studied the result of word 
meaning guessing strategy of Mattayomsueksa 4 students in Convant Secondary School. 
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Her result showed that students in her sampling group could guess meanings of words so 
well because they have learned word structures; prefix, suffix, and also roots. Moreover 
besides prefix and suffix, students were able to learn parts of speech at the same time. 
This is quite important to the language-element-based teaching in relation with the 
contents because morphology is one of the contents that had been taught to students 
before they would have studied in while-reading and post-reading process. If students 
could guess word meanings from the way they studied prefix and suffix, understanding the 
reading texts and words that they had never seen before should be the advantage from 
study morphological process like prefix and suffix. This must be the reason why in my 
research the students in experimental group had significantly higher reading skill than the 
compared group.  
 7.2.2 Writing Skill 
 After totally finishing the experiment, the results showed that the writing skill of the 
experimental group which had been taught with language-element-based was significantly 
higher than the compared group which was taught with the teacher’s manuals. The 
language-element-based teaching had been emphasis on the three main elements of 
language which comprised phonology, lexicology, and syntax during the introduction and 
pre-writing stage. For language-element-based students had studied the necessary 
elements of language in the introduction and pre-writing stage. After this stage students 
would have to exchange their wring tasks with friends for monitoring and editing. During 
the moment of exchanging I noticed the difference of fluency of editing ability between the 
experimental and compared group. Since the experimental group had studied language 
elements, they have more fluency of editing the writing tasks than those in compared 
group. The editing activity was concerned with the monitor hypothesis of Krashen. 
Krashen(1997) mentioned that language learning was the way that people monitor and 
edit the language. Human beings applied this learning method after language had been 
spoken or written. Sometimes people edited or monitored before they expressed the 
language. Even though language-element-based teaching did not directly teach students 
how to edit the writing tasks, students took advantages from the language elements that 
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they had learned during the pre-writing stage to edit their writing task. Students in 
compared group could almost not edit the tasks since teacher’s manual teaching focused 
on the practice of language and pay less attention on grammar and linguistic rules 
 The better achievement of writing skill of the experimental group was supported 
by Termsinsook(2005) who taught writing in higher education. She declared that her 
student could link the knowledge from reading passages and develop both reading and 
writing skill at the same time. And she also ensured that good ability of reading skill could 
enhance the writing skill because of the awareness of vocabulary, sentence formation, and 
grammatical rule. This was linked to the language-element-based teaching since there 
were similarity in that way that students need to learn the important rules of language 
before using the language. Suthiya(2003) also suggested that language elements were 
the main part of teaching how to write which was also in agreement with Calisle(2002) who 
proposed that phonology, syntax, and meaning of morphological complex words could 
help enrich language skills. This is relevant to the language-element-based teaching in the 
view of contents and hierarchical linguistic input. 
 
8. SUGGESTIONS 
 8.1 While teaching the experimental class, I noticed the excitement and special 
attention while I was teaching about the phonological process. Thus I suggest the next 
research played the real native voices via other audio aids so that the students will be able 
to hear and learn from the mother tongue. 
 8.2 To gain more attention on reading passage, I suggest the students shared 
their idea toward what they are going to read and let them choose the topics of reading 
themselves.  
 8.3 For further research, Language-Elements-Based Teaching should be 
experimented with different contexts: population, school, level, and etc.  
 8.4 Language-Elements-Based Teaching should be tried to both speaking and 
listening skills. 
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซึม  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 

The Development of  Science  process skills by Constructivist Teaching Approach  
for Student  in Pratomsuksa IV. 

 
บุญเรือน  ป้องหมู่1 
Boonruen pongmoe 

          
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ  1)  พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4  ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ  2)  เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ด้วยวิธีการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4  ก่อนและหลงัเรียน  กลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยั  ได้แก่  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4  โรงเรียนวดัหนองแหวน  สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจนัทบรีุ เขต  1  จํานวน  28  คน ได้มาโดยวิธีสุม่อยา่งง่าย โดยวิธีจบั
ฉลากเลอืก  1  ห้องเรียน  แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design  ใช้
เวลาในการจดัการเรียนรู้จํานวน  26  ชัว่โมง  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2553  เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวจิยั ประกอบด้วย  (1)  แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ  หนว่ยการเรียนรู้เร่ือง  
การดาํรงชีวิตของพืช  จํานวน  26  แผน  (2) แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ

วิเคราะห์ข้อมลูใช้  คา่เฉลีย่ (
_

X ),  คา่ร้อยละ,คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.),  การทดสอบคา่  t – 
test  แบบ  independent    
ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายทกัษะ 
พบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4   มีการ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สงูขึน้  ด้านท่ีพฒันามากที่สดุคือ  ทกัษะการลงความเห็น
ข้อมลู    และทกัษะที่พฒันาน้อยที่สดุคือ ทกัษะการคาํนวณ 

 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสตูรและการสอน    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 1 
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 2. คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยวิธีการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบวา่ หลงัจากที่ได้เรียนรู้ด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ ปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียน เฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ : ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิมึ   
 
    ABSTRACT 

   
 The purposes of this research  were aimed : (1) to develop lesson plans for 
enhancir science  process skills of students in Pratomsuksa IV  using constructivist 
teaching approach , and (2) to compare the science  process skills of these students 
before and after the experiment  using constructivist  teaching  approach. The sample of 
this study was selected by simple random sampling which consisted of 28 students in 
Pratomsuksa IV, or grade 4, at Wat Nongwan School under Chanthaburi Educational 
Service Area I. The research instrument used in this study includes lesson plans on plants 
within 26 hours designed for constructivist teaching approach and science  process skills 
test. Statistical analysis was employed using mean score, percentage, standard deviation, 
and t – test for dependent samples.  
 The results were shown as following. (1) Each  science  process skills of 
Pratomsuksa IV students were developed after studying through the constructivist 
teaching approach. Inferring  was the skills which was the highest of the  development 
whereas calculation skill was the lowest. (2) The students of Pratomsuksa IV in the 
experimental group studying through the constructivist  teaching  approach showed 
significantly  higher  average scores for their science  process skills after the experiment 
than those before the the experiment at the .05 level.  
KEYWORDS : Science  Process , Constructivism Approach 
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บทน า 
 ปัจจบุนัเกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรีภาพภายใต้ระเบียบใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้ระหวา่งประเทศ  การท่ี
ประเทศไทยจะสร้างศกัยภาพเพ่ือให้สามารถพึง่พาตนเองได้  และอยูไ่ด้อยา่งมศีกัดิศ์รีนัน้  วิธีการ
อยา่งหนึง่ที่สาํคญัคือต้องเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพฒันาให้คนไทย
เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    (Scientific  and  Technological  Literate  
Person)  แนวทางที่จะพฒันาคนให้เป็นผู้รอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนัน้  ผู้ เรียนควรได้รับ
การพฒันา  กระบวนการสบืเสาะหาความรู้  โดยการกระตุ้น  สง่เสริมให้สนใจสิง่รอบตวั  มีความ
มุง่มัน่ท่ีจะศกึษาค้นคว้าสบืเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ผล ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ  สบืค้นข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย  นอกจากนีผู้้ เรียนควร
ได้รับการสง่เสริมด้าน  การอา่น คิดวเิคราะห์  การปฏิบตัิ  แก้ปัญหา  จดัการ  การเผชิญสถานการณ์
ควบคูก่นัเพื่อจะได้  ประยกุต์ใช้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้  เนื่องจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาด้วยการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิทยาศาสตร์โดยใช้ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสบืเสาะหาความรู้  (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2551 : 1) 
 การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จึงมุง่หวงั
ให้นกัเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเนือ้หาของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  มีเจตคติและคา่นิยมทางวิทยาศาสตร์   การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงควรเน้นกระบวนการท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนเป็นผู้คดิ  ลงมือปฏิบตัิ  
ศกึษาค้นคว้าอยา่งมีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ทัง้กิจกรรมภาคสนาม  การสงัเกตการณ์  การ
สาํรวจตรวจสอบ  การทดลองในห้องปฏิบตัิการ  การสบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ  และทตุิย
ภมูิ  การทําโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน  โดยคาํนงึถึง
วฒุิภาวะ  ประสบการณ์เดมิ  สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมที่แตกตา่งกนั    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
พฒันากระบวนการคิดขัน้สงูและคาดหวงัวา่กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วจะทําให้ผู้ เรียน ได้รับการ
พฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคณุธรรม จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่ง
สร้างสรรค์  มีเจตคติและคา่นิยมเหมาะสมตอ่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้สามารถสือ่สารและ
ทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
2544 : 216) 
   การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจบุนัยงัคงไมป่ระสบผลสาํเร็จเทา่ที่ควร  สาเหตอุาจมา
จากวิธีการจดัการเรียนรู้เน้นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์  แตย่งัไมค่อ่ยให้ความสาํคญักบัทกัษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์เทา่ที่ควร  ทัง้ๆที่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการ
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แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้แก้ปัญหา  ในการดาํรงชีวติได้   (กรมวิชาการ.  2544 : 219)  ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ได้แก่  (1) ทกัษะการสงัเกต (2) ทกัษะการวดั (3) ทกัษะการจําแนก  (4)  
ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งมติิกบัมติิ  และมิติกบัเวลา  (5)  ทกัษะการคาํนวณ  (6) ทกัษะ
การจดักระทําข้อมลูและสือ่ความหมาย    (7) ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู   (8) ทกัษะการ
พยากรณ์  
  ผู้วิจยัจงึสนใจพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง การดาํรงชีวิตของพืช ด้วย
วิธีจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ  เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน   เกิดทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  8  ทกัษะ  ที่จําเป็นตอ่การศกึษาตอ่ไปในอนาคต  เพราะการจดัการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศกึษานัน้  นบัวา่เป็นเร่ืองที่สาํคญัในการวางพืน้ฐานให้นกัเรียนรู้จกัการ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  เป็นขัน้ตอน  และเพื่อการนําไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในอนาคต   
    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
 การวจิยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้  
 1.  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ก่อนและหลงัเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน ในกลุม่คุ้ง
วิมาน อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรีุ สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจนัทบรีุ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน 7 ห้องเรียน รวม 75 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัหนองแหวน        อําเภอนา
ยายอาม จงัหวดัจนัทบรีุ สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจนัทบรีุ เขต 1 ได้มาโดยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจบัสลาก เลอืก 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้สิน้ 28 คน 
  ตวัแปรที่จะศกึษา ตวัแปรต้น ได้แก่ วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ ตวั
แปรตาม   ได้แก่  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

639 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ได้แก่  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลอืก  จํานวน 40 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วจิยัได้ดําเนินการวิจยัเพื่อศกึษา  ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4  โรงเรียนวดัหนองแหวน อําเภอนายายอาม จงัหวดั
จนัทบรีุในภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2553  ซึง่ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัเก็บ
ข้อมลูกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้เคร่ืองมือ  คือ  แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   เพื่อประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอ่นและหลงัเรียน โดยมีขัน้ตอน  
ดงันี ้.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  กบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน  40  ข้อ  ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้   ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  กบักลุม่ตวัอยา่ง  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นฉบบัเดียวกนักบัการทดสอบก่อนเรียน ตรวจกระดาษคําตอบ  
โดยตรวจข้อทดสอบวดัทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 40  ข้อ  แล้วนําคะแนนที่ได้ไป
วิเคราะห์  คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  และคา่ที  

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมลู   ดงันี ้ คือนําคาํตอบของนกัเรียนมาตรวจ  นํา
คะแนนท่ีนกัเรียนตอบถกูในแตล่ะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  8  ทกัษะ  มารวมข้อตอบถกู
ทัง้หมดหาคา่คะแนนเฉลีย่  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  จากการทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ทัง้ก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึ หาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ แตล่ะด้านของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนที่ทําแบบทดสอบก่อน
เรียน  และหลงัเรียน  เปรียบเทยีบคะแนนแตล่ะด้านของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้ก่อน
เรียนและหลงัเรียน  เปรียบเทียบความแตกตา่งคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยทดสอบ
ความแตกตา่งที่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบั  .05  เปรียบเทียบความก้าวหน้า  โดยการใช้ทดสอบคา่
ที ( t – test  for  independent )  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยวิธีการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบวา่ หลงัจากที่ได้
เรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึซึง่มี 4 ขัน้ตอน  ขัน้ท่ี  1 ขัน้เชิญชวนให้เกิด
ความขดัแย้งทางปัญญา  ขัน้ท่ี 2  ขัน้แสวงหาคาํตอบ  ขัน้ท่ี 3  ขัน้ตรวจสอบความเข้าใจ     ขัน้ท่ี 4  
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ขัน้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ปรากฏวา่นกัเรียนมคีะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน 
เฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตอนที่  1  การพฒันาคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  ดงัตาราง 1  
 
ตาราง  1 แสดงการพฒันาคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

* p  < .05 
 
 จากตาราง 1 แสดงวา่ หลงัจากทีไ่ด้เรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรัคติ
วิซมึ ปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน เฉลีย่สงูกวา่คะแนน
เฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนในราย
ทกัษะ พบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4   มี
การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สงูขึน้  ด้านท่ีพฒันามากที่สดุคือ  ทกัษะการลง
ความเห็นจากข้อมลู รองลงมาคอื ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบั
เวลา  ทกัษะการพยากรณ์ ทกัษะการจดักระทําข้อมลูและสือ่ความหมาย ทกัษะการสงัเกตทกัษะการ
จําแนก  ทกัษะการวดั  ตามลาํดบั  และด้านท่ีพฒันาน้อยที่สดุคือ ทกัษะการคํานวณ  
 ตอนที่  2  การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอ่นเรียนและหลงัเรียนใน
ภาพรวม และรายทกัษะ ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4  ดงัตาราง 2 
 
 
 

การทดสอบ N   S.D. D  
 

2D  
t 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

28 
28 

10.04 
30.73 

2.81 
2.05 

585 12545 31.98* 
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ตาราง  2  แสดงคะแนนเฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนใน  
รายทกัษะและภาพรวม  
 

 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คะแนน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

  S.D.        %   S.D.        % 
1.  ทกัษะการสงัเกต 
2.  ทกัษะการวดั 
3.  ทกัษะการจําแนก 
4.  ทกัษะการคํานวณ 
5.  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
     สเปสกบัสเปสกบัเวลา 
6.  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 
7.  ทกัษะการจดักระทําข้อมลู และสือ่
ความหมาย 
8.  ทกัษะการพยากรณ์ 

0.83 
1.40 
1.67 
1.47 
1.07 

 
1.10 
1.23 

 
1.27 

0.65     20.75 
0.62     23.33 
0.61     27.83 
0.57     24.50 
0.58     26.75 
 
0.55    27.50 
0.43    24.60 
 
0.45    25.40 

2.93 
4.10 
4.57 
4.10 
3.43 

 
3.63 
3.90 

 
4.07 

0.69     73.00 
0.85     68.33 
0.63     76.15 
0.80     68.33 
0.57     85.75 
 
0.56     90.75 
0.66     78.00 
 
0.69     81.40 

รวมเฉลีย่ 10.04 2.72 30.73 2.03 

 
 จากตาราง 2     แสดงวา่หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 มีการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทัง้ในภาพรวมและรายทกัษะ
โดยในภาพรวม  นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน  เทา่กบั  10.04  และคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน  
เทา่กบั 30.73  เมื่อพิจารณาเป็นรายทกัษะพบวา่  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู เป็นทกัษะที่ 
นกัเรียนได้รับการพฒันาได้สงูสดุ  ซึง่นกัเรียนได้คะแนนคดิเป็นร้อยละ  90.75  รองลงมาคือ  ทกัษะ
การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  ทกัษะการพยากรณ์   ทกัษะการจดั
กระทําข้อมลูและสือ่ความหมาย ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจําแนก ทกัษะการวดั ตามลาํดบั  และ
ทกัษะการคาํนวณเป็นทกัษะที่ได้รับการพฒันาน้อยที่สดุ   
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การอภปิรายผลการวิจัย 
 1.  การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยวิธีการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ พบวา่ หลงัจากที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ ปรากฏวา่นกัเรียนมคีะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน 
เฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เหตผุลที่เป็นเช่นนีเ้พราะวา่ 
วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซมึ เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี  
4  ขัน้ตอนซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมจาก  ขัน้ท่ี  1  ขัน้เชิญชวนให้เกิดความขดัแย้งทาง
ปัญญา  ขัน้การจดัการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการสงัเกตสิง่รอบตวัด้วยความอยากรู้อยากเห็น  เชิญ
ชวนให้เกิดความสงสยันําไปสูก่ารตัง้ประเด็นปัญหา  ขัน้ท่ี 2  ขัน้แสวงหาคําตอบ  ขัน้การจดัการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วย  การให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม  การระดมพลงัสมอง  การเลอืก
ทรัพยากรที่เหมาะสม  การออกแบบและการดาํเนินการทดลอง  การประเมินทางเลอืกที่หลากหลาย  
และการรวบรวมวเิคราะห์ข้อมลู  เพื่อตอบคาํถามของปัญหาที่สงสยัอยา่งมีระบบระเบยีบ  ขัน้ท่ี 3  
ขัน้ตรวจสอบความเข้าใจ    ขัน้การจดัการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยการสือ่สารความหมายข้อมลูและ
ความคิดเห็นในการสร้างคาํอธิบายใหมแ่ละวจิารณ์คาํตอบของปัญหาการบรูณาการคําตอบที่ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมทีม่อียู ่ ขัน้ท่ี 4  ขัน้ใช้ความรู้ทีเ่รียนมา  ขัน้การจดัการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยการนําความรู้และทกัษะไปใช้การแลกเปลีย่นความคดิเห็น  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ  วราภรณ์ สดีํานิล(2550: 80 - 82 )   ทําการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่   2  ด้วยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิมึ  
ผลการวิจยั พบวา่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิมึ  
มีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 2.  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยวธีิจดัการเรียนรู้ตามแนวคคิคอนสตรัคติวิ
ซมึ มีคะแนนรวมเฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมก่อนเรียน และหลงัเรียน มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิาน  ท่ีกําหนดไว้  
เมื่อพิจารณาคะแนน ในรายทกัษะพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนทกุทกัษะ 
โดยมีลาํดบัดงันี ้ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส
และสเปสกบัเวลา  ทกัษะการพยากรณ์ ทกัษะการจดักระทําข้อมลูและสือ่ความหมาย ทกัษะการ
สงัเกตทกัษะการจําแนก  ทกัษะการวดั  และทกัษะการคาํนวณ  โดยทกัษะทีม่ีความแตกตา่งระหวา่ง
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน หลงัเรียนมากที่สดุ ได้แก่ ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู  ที่เป็นเช่นนีอ้าจ
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เนื่องมาจาก ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตวัชีว้ดัด้านทกัษะการลงความเห็นข้อมลูมด้ีาน
เดียว  นกัเรียนมกีารทํากิจกรรมบอ่ยครัง้  ได้ฝึกหดับอ่ย   และทกัษะที่มีความแตกตา่งระหวา่ง
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน หลงัเรียนน้อยที่สดุ ได้แก่ ทกัษะการคาํนวณ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่จํานวน
กิจกรรมทีใ่ห้นกัเรียนฝึกน้อยทําให้นกัเรียนยงัไมเ่กิดทกัษะจนสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้   เมื่อ
ทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิติทดสอบคา่ที พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ในรายทกัษะของทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั    ทางสถิติที่ระดบั .05  
ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิมึ ทําให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  มีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้    ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิ
คอนสตรัคตวิิซมึ  เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ชว่ยให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้  เกิด
ทกัษะกระบวนการ และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของมาร์ติน และคณะ 
(พิมพ์พนัธ์  เดชะคปุต์. 2545 : 15 ; อ้างอิงจาก Martin  and  others. Teaching Science  for All  

Children. 1994) ที่วา่ การเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิซมึ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ชว่ยสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ที่พบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจที่มีอยูเ่ดมิ  
ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ โดยผา่นกระบวนการทางความคิดด้วยตวัของผู้ เรียนเอง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้วิธีจดัการเรียนรู้กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง  
การดาํรงชีวิตของพืช ท่ีมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ซึง่สง่ผลตอ่ผู้ เรียนให้ได้รับประโยชน์จากการจดัการ
เรียนรู้มากขึน้  และครูผู้สอนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์นําความรู้ไปปรับประยกุต์ใช้  เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาอื่นๆ ตอ่ไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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พิมพ์พนัธ์  เดชะคปุต์.  (2545).  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บริษัทพฒันา
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International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

644 

 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2544). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ: สถาบนั สง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.   กรมวิชาการ.  

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.(2551).  ตวัชีว้ัดและสาระ การเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม
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ผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีรายวิชา 
เพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู 
The Effect of School-Based Curriculum in The Learning Areas of Occupations and 

Technology Additional Course : The Work of Banana Leaves. For Student in Partom 6 
Watnernsoong school. 

 
แสงเดือน สังขนาค  1 

Mrs. Sangduan Sangkhanak 
           

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่เตมิ งานประดิษฐ์ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  ทัง้ 3 ด้าน คือ 1)ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูร
สถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่เตมิ งานประดิษฐ์ใบตอง 
สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู 2)ทกัษะปฏิบตัิที่เกิดจากการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิม่เตมิงานประดษิฐ์
ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  3) เจตคติที่มีตอ่การเรียนรู้ ตาม
หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเตมิ งาน
ประดิษฐ์ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู กลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการ
วิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเนินสงู  จํานวน  15 คน  ที่กําลงัศกึษาอยูใ่นภาค
เรียนที่ 2 ปีการศกึษา2552 โดยการเลอืกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 1) แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะปฏิบตัิของซมิพ์ซนั  2) แบบวดัความรู้
ความเข้าใจ 3) แบบวดัทกัษะปฏิบตัิ 4) แบบวดัเจตคติที่มีตอ่การเรียนรู้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู คอื 
คา่ร้อยละ (p) คา่เฉลีย่ ( X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา่ที (t-test)   
 
 
 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสตูรและการสอน    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 1 
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ผลการวิจยัปรากฎ ดงันี ้ นกัเรียน มีความรู้ความเข้าใจตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติมงานประดษิฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนนิสงู หลงัการเรียนรู้สงูกวา่เกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนดอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั.05  โดยมีคา่เฉลีย่ ร้อยละ 91.33 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 6.94  
นกัเรียน มีทกัษะปฏิบตัิที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติมงานประดษิฐ์ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนวดัเนินสงู  หลงัการเรียนรู้สงูกวา่เกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนด โดยมีคา่เฉลีย่ ร้อยละ 84.59 
และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 10.59 และนกัเรียน ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเตมิ งาน
ประดิษฐ์ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  มีความพงึพอใจที่มตีอ่การ
เรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
ค าส าคัญ   หลกัสตูรสถานศกึษา, งานประดษิฐ์ใบตอง, งานใบตอง 
 

ABSTRACT 
 

The  purpose of this research. Is to study the occupations and technology school-
based curriculum in the additional course : the work of banana leaves of education grade 
6 students at  watnernsoong school. the  study : 1) focuses on three darning knowledge 
and understanding. 2) practical skills 3) learning attitude. Population were 15 education 
grade 6 students watnernsoong school. studying in Semester 2 Academic Year 2552. 
Purposive sampling  was employed. The stand  was based or 1) management plan that 
focuses on the skills learned the practice of Simpson 2) a understanding measurement 
knowledge 3) skills measurement  4) course satisfaction measurement. Statistical analysis 
of data is the percentage, mean  standard deviation and tested for t (t-test). The second 
period : studying the result of using the curriculum showed the primary education grade 6 
students who learned the occupations and technology school-based curriculum in the 
additional course: the work of banana leaves had knowledge and understanding score 
after learning at 91.33 percent. It is higher than the school standard score as significant at 
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the .05 level. The practice skill score after learning was at 84.59 percent. It is higher than 
the school standard score. The attitude of learning was positive 4.34 
KEYWORDS: Curriculum, Banana Leaves, Banana 
 
บทน า 
 หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิม่เตมิ 
งานประดษิฐ์ใบตอง ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่6โรงเรียนวดัเนินสงูเป็นหลกัสตูรที่สอดคล้องกบั
ความประสงค์ของระทรวงศกึษาธิการ  ท่ีสง่เสริมให้ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของท้องถ่ิน ให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้เร่ืองราวของท้องถ่ินตนเอง 
เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมประเพณีในท้องถ่ิน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาพฒันาชีวติ
ของตน ครอบครัวและสงัคม (ฆนทั  ธาตทุอง.2552) โรงเรียนสามารถพฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสม
กบันกัเรียนและท้องถ่ิน จดัการเรียนการสอนท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง นําทรัพยากรใน
ท้องถ่ิน ทัง้ที่เป็นธรรมชาติและทรัพยากรมนษุย์ที่สร้างขึน้มาใช้จนสามารถบรรลเุป้าหมายสงูสดุของ
การจดัการศกึษาตามหลกัสตูร (วิชยั ประสทิธ์ิวฒุิเวชช์. 2542)โรงเรียนและชมุชนควรร่วมมือกนัใน
การมีสว่นร่วมจดัการศกึษาในลกัษณะที่เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ช่วยเหลอื ร่วมมือ พฒันาอาชีพ สร้างงานให้เกิดรายได้ ในการดาํรงชีพ สบืทอดประเพณีวฒันธรรม
ของชมุชนและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง(สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.2551) 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการขัน้ตอนงาน
ประดิษฐ์ใบตองที่เน้นทกัษะปฏิบตัิของซมิพ์ซนั (Simpson,D.1972). โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 8 เร่ือง 
ดงันี ้ 1) ประวตัิความเป็นมาของงานใบตอง การเลอืกและการเตรียมวสัด ุ 2) การหอ่ขนมรูปแบบ
ตา่งๆ 3) การทํากระทงใสอ่าหารรูปทรงตา่งๆ 4) การประดิษฐ์ถาดใสอ่าหารด้วยใบตอง 5) การ
ประดิษฐ์แจกนัดอกไม้ด้วยใบตอง 6) การประดษิฐ์ซองใสด่อกไม้ด้วยใบตอง 7)การประดษิฐ์บายศรี
ปากชาม 8) การประดิษฐ์กระทงลอย  โดยเชิญวิทยากรที่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินสอนร่วมกบัผู้วจิยั
เพื่อเป็นการสบืสานอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยูส่บืตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศกึษาผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวชิาเพิ่มเติม งานประดษิฐ์ใบตอง สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 โรงเรียนวดัเนินสงู    
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3 ด้าน  1)ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูร  2) ทกัษะปฏิบตัิที่เกิดจากการเรียนรู้
ตามหลกัสตูร  3)ความพงึพอใจทีม่ีตอ่การเรียนรู้งานประดษิฐ์ใบตอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ประชากรในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่  6  โรงเรียนวดัเนินสงู ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552  จํานวน  15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะปฏิบตัิของซมิพ์ซนั จํานวน 8 แผน ใช้เวลาทัง้หมด  
20 ชัว่โมง  2) แบบวดัความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน  งานประดษิฐ์ใบตอง จํานวน  1 ฉบบัเป็นแบบ
ปรนยัชนิด  4 ตวัเลอืก จํานวน  20 ข้อ  3) แบบวดัทกัษะปฏิบตัิ  4) แบบวดัเจตคติที่มตีอ่การจดัการ
เรียนรู้   ทําการทดลองโดยดาํเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะปฏิบตัจํิานวน 8 
แผนโดยใช้เวลาสอน  20 ชัว่โมงตามวนัและเวลาในการดําเนินการทดลอง เก็บคะแนนทกัษะปฏิบตัิ
ระหวา่งการปฏิบตัิและผลงานท่ีสาํเร็จของนกัเรียน ทําแบบวดัความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน(post-
test) ทกุแผนการจดัการเรียนรู้และตอบแบบวดัความพงึพอใจทีม่ตีอ่การเรียนรู้งานประดิษฐ์ใบตอง  
หลงัจากเรียนจบ  8  แผนผา่นไปแล้วให้กลุม่ประชากรทําแบบวดัความรู้ความเข้าใจโดยใช้
แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบวดัความรู้ความเข้าใจหลงัเรียนเพื่อเก็บข้อมลูศกึษาความรู้ความ
เข้าใจในการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมลู 1)ความรู้ความเข้าใจ โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  คา่เฉลีย่   ร้อยละ 
และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพือ่เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนดผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม  2) ทกัษะปฏิบตัิวิเคราะห์โดยโดยใช้สถิติพืน้ฐาน  คา่เฉลีย่  ร้อยละ และ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนดผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเตม็  3)เจตคติที่มตีอ่การเรียนรู้ วิเคราะห์โดยนําคะแนนของแบบวดัความพงึพอใจหาคา่เฉลีย่ 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนโดยใช้เกณฑ์การแปลผล
พิจารณาจากระดบัคา่เฉลีย่ ตามหลกัเกณฑ์ของ( บญุชม  ศรีสะอาด.2545 :  103)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวดัความรู้ความเข้าใจตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  
มีความรู้ความเข้าใจหลงัเรียนร้อยละ 91.33 สงูกวา่เกณฑ์คือ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 นกัเรียนมีทกัษะปฏิบตัิที่เกิดจากการเรียนรู้ร้อยละ 84.59 สงูกวา่เกณฑ์คือ 80 และ นกัเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ใบตองโดยรวมพงึพอใจมากที่สดุ ( X = 4.53 ) 
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การอภปิรายผล 
 ผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวชิา

เพิ่มเติม งานประดษิฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  พบวา่  นกัเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจทีเ่กิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนิน

สงู  หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ทัง้นีเ้นื่องจากเนือ้หาสาระของงาน

ประดิษฐ์ใบตองเป็นเร่ืองใกล้ตวันกัเรียนจงึให้ความสนใจตัง้ใจศกึษาและปฏิบตัิงาน ทาํให้นกัเรียน

กล้าซกัถามและแสดงความคดิเห็น นอกจากนีย้งัเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุม่    สร้างองค์ความรู้จากแหลง่เรียนรู้   มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าเหมาะสมกบัวยั  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธงชยั  พรมกมล  (2549) ศกึษาเร่ืองการ

พฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน  เร่ืองการทํานํา้ปลาจากปลาร้าหมกั  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 กลา่ววา่ เนือ้หาสาระทีเ่รียนในหลกัสตูรเป็นเร่ืองใกล้ตวัปราชญ์

ชาวบ้าน เรียนรู้ผา่นกระบวนการกลุม่เป็นสิง่ที่นกัเรียนสนใจและต้องการเรียนรู้ และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ อไุรวรรณ  เมืองศิริ ( 2550 ) เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สาํหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  หนว่ยการเรียนรู้การแปรรูทเุรียน  จากการ

ทดลองใช้หลกัสตูร พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูรกลุม่สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาํหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  หนว่ยการเรียนรู้การ

แปรรูทเุรียน  หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05     

มีทกัษะปฏิบตัิทีเ่กิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเนินสงู  

หลงัการเรียนสงูกวา่เกณฑ์ที่สถานศกึษากําหนด  ร้อยละ 84.59  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอไุร

วรรณ   เมืองศิริ ( 2550 )  เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาํหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  หนว่ยการเรียนรู้การแปรรูทเุรียน  จากการทดลองใช้หลกัสตูร 

พบวา่ มีทกัษะปฏิบตัิสงูกวา่เกณฑ์ที่กําหนดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะปฏิบตัิเป็นการจดักิจกรรมทีมุ่ง่ชว่ยพฒันาความสามารถของ

ผู้ เรียนในด้านการปฏิบตัิ  คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะปฏิบตัิของซมิพ์ซนั (Simpson, 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

650 

 

D.1972)  และ นกัเรียนที่ผา่นการเรียนหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัเนินสงู  มี

เจตคติตอ่การเรียนรู้ในระดบัดีมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบวา่ รายการท่ีมีคา่เฉลีย่มาก

ที่สดุ คือ สถานท่ีในการเรียนมีความเหมาะสมและมีบรรยากาศดี คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.73  ปัจจบุนั

ผู้บริโภคนิยมซือ้อาหารท่ีหอ่ด้วยใบตองคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.60  และภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในการถ่ายทอดคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.60  เมื่อนําคา่เฉลีย่  4.53  ไปเทียบกบัเกณฑ์การ

แปลผล พบวา่ อยูใ่นชว่งคะแนน  4.51 – 5.00   แสดงวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวชิา
เพิ่มเติม งานประดษิฐ์ใบตอง ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเนินสงู  แสดงวา่หลกัสตูรที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้มามีคณุภาพสามารถนํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจวิธีการขัน้ตอนการทํางานประดษิฐ์ใบตอง    มีทกัษะ
ปฏิบตัิในการหอ่ขนมรูปแบบตา่งๆ   การทํากระทงใสอ่าหารรูปทรงตา่งๆ การประดิษฐ์ถาดใสอ่าหาร  
การประดษิฐ์แจกนัใสด่อกไม้ การประดิษฐ์ซองใสด่อกไม้  การประดิษฐ์บายศรีปากชาม และการ
ประดิษฐ์กระทงลอย   นกัเรียนมทีกัษะปฏิบตัิที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิจริง เป็นความรู้ที่
คงทน  และ  มีความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดษิฐ์ใบตอง ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเนินสงู  
ในระดบัดมีาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากเนือ้หาสาระทีเ่รียนตามหลกัสตูรเป็นเร่ืองใกล้ตวัมีทรัพยากรใน
ท้องถ่ินทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ครูและภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความรู้เก่ียวกบัใบตองเป็นผู้ถา่ยทอด
ความรู้ให้แก่นกัเรียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามและฝึกปฏิบตัิจริง บรรยากาศเรียนสนกุสนานและ
เรียนรู้ทัง้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การนําผลการวิจยัเร่ืองผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรายวชิาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ใบตอง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6   โรงเรียนวดัเนินสงู  
นําไปจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่6 โรงเรียนวดัเนินสงู และ เพื่อให้ผู้ เรียน
นําทรัพยากรทีม่ีอยูใ่นท้องถ่ินมาพฒันาให้เกิดประโยชน์ เกิดมลูคา่เพิ่ม สบืสานอนรัุกษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและได้หลกัสตูรสถานศกึษาที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียนชมุชน 
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สงัคม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในชมุชนนอกจากนีย้งัเป็น
แนวทางสาํหรับสถานศกึษาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะปฏิบตัใินกลุม่สาระการ
เรียนรู้อื่นๆได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวชิาเพิ่มเติมงาน ประดิษฐ์ใบตอง และงานวิจยัฉบบั
นีส้าํเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา ให้คาํปรึกษาและชว่ยแนะนํา  อยา่งดยีิ่งจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร  ฉิมเลีย้ง   รองศาสตราจารย์สนุี  ศกัดาเดช  รองศาสตราจารย์ เกษิณี   ผล
ประพฤติ  อาจารย์อารยา สนุทรวิภาค   และ อาจารย์รัมภาวรรณ  สกลไชย  ที่ได้ให้คําปรึกษา 
แนะนํา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ผู้วจิยัขอขอบพระคณุอาจารย์ทกุทา่นท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็น
อยา่งสงูไว้  ณ  โอกาสนี ้
 ประโยชน์และคณุคา่อนัเนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบบันีผู้้วิจยัขอน้อมนําคณุงามความดีให้แก่ 
บิดา มารดา ครู อาจารย์  แลผู้ที่มีสว่นชว่ยเหลอืในการทําวจิยัครัง้นีท้กุทา่น  
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กรอบแนวคดิรูปแบบกระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

A Conceptual Framework of Professional Experience Training Process Model According 
to Thailand Qualifications Frameworks by Using Information and Communication 

Technology 
 

เด่นชัย  สมปอง1,ผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฏร์2 
Denchai Sompong, Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบกระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
กระบวนการในการสงัเคราะห์รูปแบบแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษาบทความเอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 2) ร่างกรอบแนวคิดขัน้ต้น 3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และ4) ปรับปรุงแก้ไขและ
สรุปผล  ซึง่ผลของการสงัเคราะห์รูปแบบในขัน้ต้นปรากฏวา่ ได้รูปแบบที่ประกอบด้วย 8 โมดลูคือ  1) 
Experience Training Module 2)  Data Module 3)  Mentoring Module 4)  Company Module  
5)  ICT Module 6)  Communication Module  7)  Student  Module และ 8)  Staff  Module ผล
การประเมินรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ขึน้โดยใช้การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสร้าง พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญให้การ
ยอมรับรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ขึน้และเหมาะสมในการวจิยัตอ่ไป 
ค าส าคัญ   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 1   นกัศกึษาปริญญาเอกปรัชญาดษุฎีบณัฑิต(คอมพวิเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
 2   ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ(คอมพิวเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม 
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ABSTRACT 
  
  The objective of this research was to synthesize of professional experience 
training process model according to Thailand qualifications frameworks by using 
information and communication technology. The synthesize procedure consisted of 4 
steps as follows: 1) studied journal, text, and related researches 2) drafted a framework 3) 
consulting experts and 4) corrected and conclusion. The result of synthesize model 
consisted of 8 modules as follows: 1) Experience Training Module 2) Data Module 3) 
Mentoring Module 4) Company Module 5) ICT Module 6) Communication Module 7) 
Student Module and 8) Staff Module. The evaluation results of the synthesized model by 
using un-structured interview questionnaire. It revealed that the experts accepted the 
synthesize model and possible for conducting further research. 
KEYWORDS:  Experience training 
 
บทน า 

ปัจจบุนักระแสการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมได้เปลีย่นแปลงไปมาก นานา
ประเทศตา่งมุง่เน้นการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  มศีกัยภาพในการแขง่ขนั  สง่ผล
กระทบตอ่ความต้องการกําลงัคนท่ีมีประสทิธิภาพในตลาดแรงงาน กลุม่คนท่ีมงีานทําหรือกําลงัจะ
เข้าสูชี่วิตการทํางานยอ่มจําเป็นที่ต้องฝึกฝนค้นหาความสามารถ  ประสบการณ์วิชาชีพ
นอกเหนือจากความรู้ในหลกัสตูรการศกึษา จึงจําเป็นต้องอาศยัการศกึษาซึง่เป็นเสมือนเคร่ืองมือใน
การเปลีย่นแปลง การปฏิรูปการศกึษาจงึทําให้การศกึษาสามารถพฒันาคนได้อยา่งแท้จริง  

สาํหรับประเทศไทย การประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 สง่ผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศกึษาทกุระดบั มีการ
เน้นหนกัให้ปรับปรุงหลกัสตูรและปรับเปลีย่นวิธีการสอนเพื่อพฒันานกัศกึษาให้คดิเป็น แก้ปัญหา
เป็นและเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมไทย มีการยกระดบัของสถาบนัราชภฏัและสถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคลขึน้เป็นมหาวิทยาลยั การเปิดดําเนินการของวิทยาลยัชมุชน และให้อิสระในการดําเนินการแก่
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมากขึน้ การเปลีย่นแปลงเหลา่นีท้ําให้สถาบนัอดุมศกึษามคีวาม
หลากหลาย มีการขยายตวัเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดบัอดุมศกึษากนัได้อยา่งทัว่ถงึ 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานกํากบัและสง่เสริมการ
ดําเนินการของสถาบนัอดุมศกึษาจึงจดัทาํกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการนํา
นโยบายที่ปรากฏในพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติเก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตใินสว่น
ของมาตรฐานการอดุมศกึษาไปสูก่ารปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม  กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษามุง่เน้นเป้าหมายการจดัการศกึษาที่ผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) 
ของนกัศกึษา ซึง่เป็นการประกนัคณุภาพบณัฑิตที่ได้รับคณุวฒุิแตล่ะคณุวฒุิและสือ่สารให้สงัคม 
ชมุชน รวมทัง้สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศเข้าใจได้ตรงกนัและเช่ือมัน่ถงึผลการเรียนรู้ที่
บณัฑิตได้รับการพฒันาวา่มมีาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้กบัสถาบนัอดุมศกึษาทีด่ีทัง้ในและ
ตา่งประเทศ (สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา , 2551) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้ถกูนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการศกึษา เป็นเคร่ืองมือทีช่่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัการศกึษา  
เป็นช่องทางในการนําการศกึษาให้เข้าถงึผู้ เรียน เพิ่มความรวดเร็วและแมน่ยําในการจดักระทําข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมลู เก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
มาใช้ในสถานศกึษา จึงสง่ผลตอ่การจดัการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน สร้าง
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพของผู้สอน ผู้บริหารสถานศกึษาและคณุภาพของสถานศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน มีบทบาทหน้าที่ใน
การให้พฒันาและสง่เสริมวชิาการและงานวจิยั พฒันาองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้สูท้่องถ่ิน ทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พฒันาเครือขา่ยการเรียนรู้และบริหาร
จดัการให้มคีณุภาพ  ซึง่มหาวิทยาลยัมีแนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา โดยมกีารศกึษาและวางแผนในการจดัทาํรูปแบบของหลกัสตูรทกุหลกัสตูรให้ได้
มาตรฐานเพื่อนาํไปสูก่ารผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพ  ในทกุระดบัคณุวฒุิ  สาขาวิชา  คณุภาพของ
บณัฑิตที่พงึประสงค์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด  และครอบคลมุอยา่งน้อย  5  
ด้าน  คือ  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ์ของ
ภาคสนาม (Field Experience Specification) เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการปฏิบตัิตามกรอบ
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มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ ซึง่เป็นรายวิชาหรือกิจกรรมที่นกัศกึษาจะต้องออกฝึกงาน 
ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศกึษา ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามทีกํ่าหนดไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร โดยจะกําหนดไว้อยา่งชดัเจนถึงวตัถปุระสงค์และ
รายละเอียดของการดาํเนินการของกิจกรรมนัน้ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นกัศกึษาจะได้รับ
จากการออกฝึก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลกูฝังทกัษะตา่งๆตลอดจน
คณุลกัษณะอื่นๆที่นกัศกึษาจะได้รับการพฒันาให้ประสบความสาํเร็จตามจดุมุง่หมายรวมทัง้เกณฑ์
การวดัและประเมินผลนกัศกึษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  ซึง่ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครเปิดทําการสอน 4 สาขาวชิา คือ สาขาวิชา
การศกึษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาศิลปะศาสตร์  มีคณะรับผิดชอบ 6 คณะ
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจดัการ  ในสว่นของการ
จดัการรายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ได้กระจายความ
รับผิดชอบไปยงัคณะตา่งๆ แตล่ะคณะมีกระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแตกตา่งกนั
ออกไป จึงทําให้เกิดปัญหาในการจดักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นระบบและไมม่ี
ขัน้ตอนในการปฏิบตัิที่ชดัเจน 

กระบวนการสง่นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา ยงัประสบปัญหาเก่ียวกบั
การออกฝึกงานภายนอกสถานศกึษา  มีปัญหาด้านการจดัและดาํเนินการฝึกงาน สถานประกอบการ
ไมส่ามารถประสานงานกบัสถานศกึษา เพื่อกําหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาก่อน
ออกฝึกงาน ไมม่ีตําแหนง่งานท่ีเหมาะสมกบันกัศกึษาฝึกงานและปัญหาด้านรูปแบบการรับนกัศกึษา
ฝึกงาน การนิเทศนกัศกึษาของอาจารย์นิเทศขาดการประสานงานกบัสถานประกอบการ  การให้
นกัศกึษาเป็นผู้ติดตอ่ที่ฝึกงานเองไมไ่ด้รับความเช่ือถือเทา่ทีค่วรและการสง่นกัศกึษาเข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการขาดการตอ่เนือ่งไมส่มํ่าเสมอ (ยคุนธร เชตพุงษ์ , 2548) 

นอกจากนีก้ารเก็บข้อมลูและรวบรวมข้อมลูเพื่อทาํการประเมินผลเก่ียวกบัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา ทัง้ก่อนการฝึกงาน ระหวา่งการฝึกงานและหลงัการฝึกงาน ตัง้แต่
ในอดีตจะเก็บอยูใ่นรูปของเอกสารจํานวนมากซึง่สง่ผลกระทบตอ่การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา จึงทาํให้การบริหารจดัการประสบกบัปัญหาในการสบืค้นข้อมลู
และประมวลผลข้อมลู สง่ผลให้เกิดความลา่ช้าและมีความบกพร่องในการทํางาน ซึง่ทําให้มี
ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการดําเนินงานและการจดัการงานของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (ปิ
ติมา ดิศกลุเนตวิิทย์ และคณะ , 2550) 
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จากสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศกึษา  แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครจะต้องจดักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษาแตล่ะ
คณะให้มีระบบ มีหลกัเกณฑ์เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบตัิงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อดาํเนินการ
ตามแนวกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ  ด้วยเหตนุีผู้้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มาใช้เป็นระบบสนบัสนนุในการพฒันารูปแบบการจดั
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศยัแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ เพื่อประโยชน์และประสทิธิภาพของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบกระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การดาํเนินการวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่วธีิดําเนินการวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 
 1)  ศกึษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบักระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิรวมทัง้พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิและการปฏิรูปการศกึษาไทย 
 2)  สงัเคราะห์รูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขัน้ต้นจากเอกสาร ร่างรูปแบบ
กระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยการสงัเคราะห์จากผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษาเอกสาร ตํารา 
บทความวชิาการ และงานวจิยัที่เก่ียวข้องที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 ซึง่ทัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคดิ
ไว้กว้างๆ ใน 2 ประเด็น อนัได้แก่ กระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาสนบัสนนุกระบวนการ
จดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3)  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกบัร่างรูปแบบกระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแบบร่างรูปแบบ 
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 4)  ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผล ผู้วิจยัได้ทาํการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจดัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและจดัทาํเป็นแผนภมูิกรอบแนวคดิ
กระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทัง้ข้อมลูรายละเอียดตา่ง ๆ ของสว่นประกอบท่ีอยู่
ภายในแผนภมู ิ
 

ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 จากการศกึษาเอกสารอ้างอิงและตําราทีเ่ก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ทาํการสงัเคราะห์รูปแบบ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเรียกวา่ กระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ประกอบด้วย 8 โมดลูคือ  

Staff  Module 

 

Communication Module 

Mentoring 
Module 

Student Module 

 

Experience Training Module 

Survey Register Document Follow Evaluation 

Data 
Module 

Company 
Module 

Students 

 

Stakeholder 
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  1)  Experience Training Module เป็นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นกัศกึษา ระดบัอดุมศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ขัน้ตอนการสาํรวจสถานประกอบการ (Survey) ขัน้ตอน
การลงทะเบยีนและบนัทกึข้อมลู (Register) ขัน้ตอนการจดัทาํเอกสารตา่งๆ (Document) ขัน้ตอน
การนิเทศนกัศกึษา (Follow) และขัน้ตอนการประเมินผล (Evaluation) 
  2)  Data Module เป็นโมดลูจดัเก็บข้อมลูนกัศกึษา อาจารย์ สถานประกอบการ 
  3)  Mentoring Module เป็นโมดลูของระบบให้คาํแนะนํา  
  4)  Company Module เป็นโมดลูของสถานประกอบการ 
  5)  ICT Module เป็นโมดลูของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อ
การศกึษา  
  6)  Communication Module เป็นโมดลูในการกําหนดขอบเขตในการติดตอ่และ
สง่ผา่นข้อมลู ตรวจสอบการเข้าสูร่ะบบเพื่อทํากิจกรรมตา่ง ๆ ในระบบ  
  7)  Student  Module เป็นโมดลูของนกัศกึษา ซึง่เป็นสว่นของการจดัเก็บข้อมลู
นกัศกึษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  8)  Staff  Module เป็นสว่นของผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์ เจ้าหน้าที่ประจําหนว่ยฝึกประสบการณ์  
  
อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศกึษาเอกสาร ตํารา บทความวชิาการ และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบั
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ภาพรวมและความคาดหวงัทีจ่ะ
นํารูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ไปใช้งานจริง โดยผู้ เช่ียวชาญให้การยอมรับรูปแบบท่ี
นําเสนอซึง่ประกอบไปด้วย 8 โมดลูคือ 1)  Experience Training Module เป็นสว่นของกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนกัศกึษา  2)  Data Module เป็นสว่นของการเก็บข้อมลูตา่ง ๆ อยา่งเป็น
ระบบ  3)  Mentoring Module เป็นสว่นของระบบให้คําแนะนํา 4)  Company Module เป็นสว่นของ
สถานประกอบการ  5)  ICT Module เป็นสว่นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่
การศกึษา 6)  Communication Module เป็นสว่นกําหนดขอบเขต ตรวจสอบการเข้าสูร่ะบบเพื่อทาํ
กิจกรรม 7)  Student  Module เป็นสว่นของนกัศกึษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 8)  Staff  
Module เป็นสว่นของผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึง่ผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง
ให้ข้อเสนอแนะให้นํารูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ไปพฒันาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ตอ่ไป เพื่อสามารถนําไปจดักระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศกึษาให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการสงัเคราะห์รูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเรียกวา่ 
กระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร พบวา่ประกอบด้วย 8 โมดลูคือ1) Experience Training 
Module 2)  Data Module  3)  Mentoring Module 4)  Company Module  5)  ICT Module  
6)  Communication Module 7)  Student  Module และ8)  Staff  Module สาํหรับความคดิเห็นทีม่ี
ตอ่กรอบแนวคิดนี ้พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญให้การยอมรับวา่กรอบแนวคิดนีม้ีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้จริง และมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัวา่ เป็นกรอบแนวคิดที่สามารถนาํไปเป็นต้นแบบในการ
จดักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ซึง่ผู้ จิวยัจะนาํกรอบแนวคิดนีไ้ปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
อีกครัง้หนึง่ เพื่อใช้ในการวจิยัในระยะตอ่ไป 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจยัครัง้นี ้ได้รูปแบบการจดักระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา 
ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
และได้แนวทางในการบริหารจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา ภายใต้รูปแบบท่ี
สงัเคราะห์ขึน้ ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการเพิม่ประสทิธิภาพในการจดักระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ชว่ยให้อาจารย์นเิทศก์ หนว่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถนาํเทคโนโลยีไปใช้ในการ
บริหารจดัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและเป็นประโยชน์สาํหรับผู้ประกอบการในการติดตอ่
ประสานงานและรับนกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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The Development of Supplementary English Reading Comprehension Exercises by 
KWLH-Plus Technique on 4001101 English for Sciences 1 Course  

 
Nuttaya Jaiboon 

 
ABSTRACT 

  
 The purpose of this research with one group pretest-posttest design was to study 
the English learning outcome by using KWLH-Plus technique. The objectives were 1) to 
develop and find out the efficiency of the Supplementary English Reading Comprehension 
Exercises by KWLH-Plus technique for the second year Biology major students group 1, 
the faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University with the 
efficiency value of 75/75 2) to find out the effectiveness index (E.I) of the Supplementary 
English Reading Comprehension Exercises by KWLH-Plus technique 3.) to compare the 
English learning outcome of the second year Biology major students group 1, the faculty of 
Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University before and after learning 
through the Supplementary English Reading Comprehension Exercises by KWLH-Plus 
technique. 4) to study English learning retention of the second year Biology major students 
group 1, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University 
towards learning by the Supplementary English Reading Comprehension Exercises by 
KWLH-Plus technique. 5) to study the satisfaction of the second year biology major 
students, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham university 
towards the supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus 
technique. The sample were 35 second year Biology major students group 1 studying in 
semester 2, academic year 2010 at Rajabhat Mahasarakham University, obtained through  
 
________________________________ 
Lecturer of English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham 
University,Mahasarakham, 44000 (email address: nuttayajai@hotmail.com) 
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the purposive sampling technique. The instrument used for data collection were the 8 
lesson plans for teaching by KWLH-Plus technique, the supplementary English reading 
comprehension exercises, an achievement test, and a questionnaire with the 5 points 
rating scales about students’ satisfaction with teaching reading by KWLH-Plus technique. 

The Alpha coefficient () or Cronbach alpha was used to check the internal consistency 
of the researcher-constructed satisfaction questionnaire, and the reliability of the 
questionnaire was .89. The statistical methods used for analyzing and interpreting the data 
were percentage (%), mean ( x ), standard deviation (S.D), and t-test (dependent).  

The finding reveals that the efficiency of the developed supplementary English 
reading comprehension exercises was 82.05/80.33 which was higher than the criteria set. 
The effectiveness index of the Supplementary English Reading Comprehension Exercises 
by KWLH-Plus technique was .7030 or 70.30%.The students’ learning outcome after 
learning through the developed supplementary English reading comprehension exercises 
by KWLH-Plus was significantly higher than before learning at the .01 level. The students’ 
English learning retention was higher than before learning by KWLH-Plus technique at .05 
level of significant. The students’ satisfaction with the developed supplementary English 
reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique was at the high level ( x  = 
4.27, S.D = 0.63). 
KEYWORDS: Supplementary English Reading Comprehension Exercises, KWLH-Plus 
Technique 
 
INTRODUCTION 

Reading can be counted on as an essential study skill, owing to the fact that the 
abilities to comprehend reading text and to capture the main idea are needed in every 
academic affair. In other words, it can also support the readers to be able to apply their 
knowledge achieved from reading on any purposes. Therefore, in teaching and learning, it 
is necessary to cultivate students’ reading habits and to improve their reading abilities 
effectively.  
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When considering English teaching and learning management, it was apparent 
that reading is the most essential skill. This is to say, students have less opportunities to 
use listening, speaking and writing skills than reading skill (Supatra Aksaranukrao. 2532: 
83). Moreover, reading is the most retention learning skill which can be lastingly still with 
the learners - the learners can use it very often even after they graduated (Allen and 
Vallette. 1979: 249). To sum up, reading skill, known as the instrument for investigating 
knowledge of every sciences, is the most important key of effective English teaching and 
learning, especially in any non English major classes which the learners not only have 
inferior basic skill of English language, but also lack time in order to revise English lessons 
they had learned. Teaching English for this type of students mentioned previously requires 
attention to the points of how to effectively manage English teaching and learning , and 
also how to make the learners gain better English learning outcomes. That is to say, 
English is necessary for them in many aspects: education, occupation, business, traveling 
and so on. From this case study, the sample group is the second year Biology major 
students who were studying English for science 1 course in the second semester, 
academic year 2010. All of them not only never study English as a core subject, but also 
have insufficient basic skills of English. However, this sample group needs to use English 
for learning and searching for science information in order to achieve more knowledge of 
science. Obviously, English plays an important role toward studying science of this group 
of students. Therefore, before in deep teaching scientific topics, the researcher, as a 
teacher, think Biology major students should be trained and ready for basic reading skill 
which is the basis of their advanced scientific studying in the future. 
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Table 1: The pre-test score of the second year Biology major students group 1, the faculty 
of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University before studying English 
for Science I Course. 
 

 
According to the table 1, it was found that there are 20 (57%) students who 

passed and 15 (43%) students who failed the pre-test. The average mean score of 
students are 10.  It showed that students’ reading abilities, which are the important basic 
skill for studying, are not good enough for studying complicated scientific issue. As a 
result, there should be the solution for solving this problem as much as possible.  

Consequently, teaching reading at present aims to develop the learners to be 
able to read for main ideas, details, translating, interpreting, and also extending the 
content of reading text. This is to say, there should be teaching process which supports 
the learners in order to activate prior knowledge and experience as much as possible. 
Teachers will be just persons who plan the lessons and different styles of activities, 
including giving students some advises about reading technique which can encourage 
students to succeed in reading skill. In other words, students should be able to apply their 
own reading skill on learning through printed matters found in every day life (Saowalak 
Ratchanawich. 2531:85). Due to the information mentioned above, the researcher found 
that there is one interesting and suitable strategy for solving reading problems. This 
mentioned strategy is KWLH-Plus which is the method focuses on systematic reading 
carefully, integrated skill, which emphasizes on the learner-centered, since the learners 
will take part in every steps of teaching and learning by themselves (Patcharin 
Chamchamroon. 2547:11). 

Numbers 
of 

students 

Pre-test 
Total 

Scores 

x of 
students’ 
pre-test 
score 

Students who passed Students who Failed 
Number of 
students 

Percentage 
(%) 

Number of 
students 

Percentage 
(%) 

35 20 10 20  57 15  43 
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Teaching reading by KWLH-Plus technique is the process building up the 
meaning of vocabularies from reading text. It is developed for making students be able to 
read by themselves with transferring skill (Carr and Ogle. 1987: 626-631). Furthermore, 
this technique emphasizes on revising, improving and motivating prior knowledge. KWLH-
Plus consisted of the steps as follows: K comes from ‚What You Know‛, W comes from 
‚What You Want to Know‛, L comes from ‚What You Have Learned, H comes from ‚How 
You Can Learned More‛ and ‚Plus‛ is writing mind mapping and summarizing process. 
This technique focuses on revising, improving, and motivating the learners’ prior 
knowledge in order to transfer it to new knowledge achieved from reading text, since prior 
knowledge is such an important factor helping the learners be able to interpret the 
meaning from the reading text.  For example, KWLH-Plus technique encourages students 
to use their prior knowledge frequently. Students can use their prior knowledge at column 
K to check whether how much they know about the reading text, otherwise they can jot 
down a list of things they want to know to check that what knowledge in the reading text is 
beyond their prior knowledge at column W. Then, at while reading step students can 
check what they have learned from the reading text at column L, next they have to list from 
how they can get further knowledge about the reading text at column H, and the final  step 
is Plus -summarizing the main concept and drawing mind mapping - which is the latest 
process of KWLD-Plus technique.  
 From that mentioned thought, the researcher believes that KWLH-Plus technique 
can be applied on reading for comprehension skill on the purposes of thinking about, and 
analyzing the information from reading text through pre-, while-, and post- reading stage. 
Besides, thought organizing skill based KWLH-Plus technique is another way that can 
support reading more effectively. In addition, according to the usefulness of KWLH-Plus 
technique mentioned all above, the researcher is interested in using this strategy to 
examine reading ability of the second year biology major students, faculty of science and 
technology who are studying 4001101 English for Science 1 course in the second 
semester, academic year 2010. The researcher wants to study that this group of students 
have more or less abilities to read English than before being taught by using the 
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supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique. This is 
to say, this research result may be as a useful instrument for developing reading skill of the 
learners who are at the basic skill level to be improved at higher skill level. Also, KWLH-
Plus technique is as well the way to publicize teaching based procedure widespread.  
 
THE OBJECTIVES OF THIS RESEARCH WERE AS FOLLOW: 
 1.   to develop and find out the efficiency of the Supplementary English Reading 
Comprehension Exercises by KWLH-Plus technique for the second year Biology major 
students group 1, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham 
University with the efficiency value of 75/75. 
 2.   to find out the effectiveness index (E.I) of the Supplementary English Reading 
Comprehension Exercises by KWLH-Plus technique  
 3.   to compare the English learning outcome of the second year Biology major 
students group 1, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham 
University before and after learning through the Supplementary English Reading 
Comprehension Exercises by KWLH-Plus technique.  
 4.   to study an English learning retention of the second year Biology major 
students group 1, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham 
University towards learning by the Supplementary English Reading Comprehension 
Exercises by KWLH-Plus technique. 
 5.   to study the satisfaction of the second year biology major students, the faculty 
of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University towards the 
supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique. 
 
HYPOTHESIS: 

1. The supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus 
technique which the researcher developed has the effectiveness at the criteria 75/75. 

2. The effectiveness index (E.I) of the supplementary reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique higher than 0.50.  
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3. The second year biology major students have learning outcome higher than 
before learning by the supplementary English reading comprehension exercises by 
KWLH-Plus technique. 

4. Students have the retention of learning English after learning by the 

supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique. 
5. Students have the satisfaction towards learning by the supplementary English 

reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique. 
 
THE AREA OF RESEARCH: 
       To make the research results consistent with the objectives, the researcher set up the 
research area as follows: 

1. Population 
Population used in this research is the second year Biology major students, faculty of 

Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham Province, 
the second semester, academic year 2011. 

2. Sample 
The sample were 35 second year Biology students group 1, which have clustering 

abilities: good, adequate, and poor, studying in semester 2, academic year 2010 at 
Rajabhat Mahasarakham University, obtained through the purposive sampling technique. 

3. Variables 
3.1 The abilities in order to read English of the second year Biology major 

students group I after being taught by using the supplementary English reading 
comprehension exercises by KWLH-Plus technique which the researcher developed. 

3.2 The satisfaction of the second year Biology major students group I 
towards learning by using the supplementary English reading comprehension exercises 
by KWLH-Plus technique which the researcher developed. 

 
4. Duration 

 There are 6 weeks, 24 periods (50 minutes/period) spent in examining the 
supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique.  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

669 

 

5. The supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus  
technique. 

The supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus 
technique contained reading text collected from authentic material which was adjusted 
and simplified language from the original text  to serve the abilities of the second year 
Biology major students group I, the faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha 
Sarakham University, Maha Sarakham Province. 

6. Research Method 
The researcher used quasi-research with one-group pretest posttest design 

(Paungrat Taweerat 2000: 60) 
 

 
 

 T1   pre-test before learning by using the supplementary English reading 
comprehension exercises by using KWLH-Plus technique 
 X  treatment by using the supplementary English reading comprehension 
exercises by using KWLH-Plus technique 
 T2  posttest after learning by using the supplementary English reading 
comprehension exercises by using KWLH-Plus technique 
7. The instrument 

The instruments used in this research were as follow: 
7.1     6 Interactive lesson plans by KWLH-Plus technique 
7.2 The supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-

Plus technique 
7.3 30 items English reading for comprehension proficiency test which the 

researcher developed and was already examined its quality. 
7.4 Satisfaction questionnaires of students toward the supplementary 

English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique 
7.  Collecting data 

T1  X  T2 
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7.1 Pre-test the 35 second year Biology major students group 1, the faculty of 
Science and Technology with 30 items English reading comprehension test. 

7.2 Examine the supplementary English reading comprehension exercises by 
KWLH-Plus technique for 6 weeks, 24 periods based on the steps of teaching and learning 
activities fixed from the lesson plans. 

7.3 Let students do the satisfaction questionnaires toward the supplementary 
English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique of each lesson. 

7.4 Let students do the reading English for comprehension proficiency test after 
being taught by the supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-
Plus technique. 

7.5 Calculate the efficiency of field tryout testing from the scores of sample group 
students. Expected Outcomes 

1. Students will gain the effective supplementary English reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique which can support non English major students to 
improve their English reading abilities. 

2. Students will be able to improve their reading skill and achieve higher English 
learning outcomes after learning by the supplementary English reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique. 

3. Students will have the satisfaction toward reading English for comprehension by 
KWLH-Plus technique which brings about more enthusiasm, fun, attention, and 
responsibility of them in English class. 
 
CONCLUSION 

1. The efficiency of the developed supplementary English reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique was 82.05/80.33 which was higher than the criteria set. 
This means that the supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-
Plus technique was useful to solve the problems. 

2. The effectiveness index of the supplementary English reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique was .7030. 
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3. The English learning outcome of the second year Biology major students group 1 
after learning by KWLH-Plus technique was higher than before learning significantly at. .01 
levels.  

4. An English learning retention of the second year Biology major students group 1 
toward learning by the supplementary English reading comprehension exercises by 
KWLH-Plus technique was .05 level of significant. 

5.  According to the data analyzing of the satisfaction questionnaires toward the 
supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique of 
each student, it was found that most students had good attitude to the supplementary 
English reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique. The lesson that was 
mostly voted by students is lesson 6 ‚What do you eat each day?‛ The lowest voted score 
of all lessons is lesson 1 ‚Is driving safe?‛ The most satisfaction item is No.8 ‚the 
satisfaction of while-reading activities with thinking and setting questions‛. The lowest 
score items but still at good criteria is No. 15 ‚the satisfaction of students’ free thinking‛. 
As a result, students’ attitude toward the supplementary English reading comprehension 
exercises by KWLH-Plus technique is at a good level. 
 
DISSCUSION 

1. Quality of the supplementary English reading comprehension exercises by 
KWLH-Plus technique. 
 The efficiency of the developed supplementary English reading comprehension 
exercises was 82.05/80.33 higher than the criteria set, which was related to Pannee 
Sawademan (2000). 

2.    The effectiveness index (E.I) of the Supplementary English Reading 
Comprehension Exercises by KWLH-Plus technique  

 The effectiveness index of the Supplementary English Reading Comprehension 
Exercises by KWLH-Plus technique was .7030 or 70.30% which was related to Thida 
Ritthapai (1994) Wijitra Norasing (1997) and Amornsri Sangsongfa  (2002). 

3.    The comparison of pre-test and posttest score 
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 The students’ learning outcome after learning through the developed 
supplementary English reading comprehension exercises by KWLH-Plus was significantly 
higher than before learning at the .01 level which was related to Thida Ritthapai (1994) 
Wijitra Norasing (1997) and Amornsri Sangsongfa  (2002). 

4. Study English learning retention of the second year Biology major students group 
1  toward learning by the supplementary English reading comprehension exercises by 
KWLH-Plus technique was .05 level of significant. 

5. The satisfaction of the second year biology major students, the faculty of Science 
and Technology, Rajabhat Maha Sarakham university towards the supplementary English 
reading comprehension exercises by KWLH-Plus technique was at the high level ( x  = 
4.27, S.D = 0.63)  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์  
วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of Computer-Assisted Instruction on the topic of Poetry of Kap  
in Thai Fundamental subject for Mattayomsuksa 1 

 
นางสุทิน  สุทธิเจริญ1  และ สนิท  ตีเมืองซ้าย2 
Sutin Sutticharoen and Sanit Teemueangsai 

 
บทคดัย่อ 

 
            การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1)พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง คําประพนัธ์
ร้อยกรองประเภทกาพย์    วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน สาํหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ที่มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80  2) ประเมินคณุภาพบทเรียนที่พฒันาขึน้  3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวา่งผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนที่พฒันาขึน้กบัผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ  
4) ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  5) ศกึษาความคงทน
ทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนนา เชือกพิทยา
สรรค์  สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 2 จํานวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุม่แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) และใช้วิธีสุม่อยา่งง่ายโดยวธีิจบัสลากเพื่อกําหนดห้องเรียนเป็น
กลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 40 คนและกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 39 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้มี 4 ชนิด ได้แก่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินคณุภาพบทเรียน  และแบบประเมินความพงึ
พอใจ สถิติทีใ่ช้ได้แก่คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ t-
test (Independent  Samples) 
________________________________ 
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
2 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศกึษา) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
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 ผลการศกึษาพบวา่  คณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก

ที่สดุ ( X =4.50,S.D.=0.51)  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีประสทิธิภาพ 85.60/83.83  สงูกวา่
เกณฑ์  E1/E2  ที่กําหนดคือ 80/80  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนสงูกวา่ผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

.01  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X

=4.68, S.D.=0.49)  และผู้ เรียนมีความคงทนทางการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ์  หลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั 
และ 30 วนั 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  คณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเปรียบเทยีบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพงึพอใจของผู้ เรียน 
 

ABSTRACT 
 
  The objective of this research was to 1 The purpose of this study were to 1) 
develop the computer-assisted instruction on the topic of Poetry Dericen of Kap in Thai 
Fundamental subject for Mattayomsuksa 1. with efficiency of 80/80, 2) evaluate the quality 
of the developed computer-assisted instruction program, 3) compare the learning 
achievement resulting from using the computer-assisted instruction program with that 
resulting from the traditional teaching program, 4) study the students’ satisfaction with the 
computer-assisted instruction program, 5) study the students’ learning retention following 
using the computer-assisted instruction program. The samples used consisted of 
Mattayomsuksa 1 in Nachuakpittayasan School under the office of Mahasarakham 
Educational Service Area 2 of the academic year 2010, obtained through cluster random 
sampling and simple random sampling for one class with 40 students was the 
experimental group and one class with 39 students was controlled group.  
 Four types of instruments were used in this study. They included the computer-
assisted instruction program, an achievement test, an evaluation form for computer-
assisted instruction quality, and a satisfaction evaluation form. The statistics used were 
mean, standard deviation, percentage, and t-test (Independent Samples) was employed 
to test the hypotheses. 
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The results of the study were as follows. The quality of computer-assisted 

instruction was very high ( X =4.50,S.D.=0.51). The computer assisted-instruction had an 
efficiency of 85.60/83.83 which was higher than the established requirement of 80/80. The 
students who took the computer-assisted instruction program had a higher achievement 
than those who took the traditional teaching program, with a statistical significance at the 
level of .01. The students’ satisfaction with the computer-assisted instruction program as a 

whole was in the very high level ( X =4.68, S.D.=0.49). and The learning retention of the 
students were in the assigned criteria after 7 days and 30 days of learning. 

 
KEYWORDS: Computer-Assisted Instruction, Quality of the developed CAI, Compare the 
Learning Achievement, Satisfaction 
 
บทน า 

สงัคมปัจจบุนักําลงัก้าวไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ บคุคลในสงัคมต้องพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
เพื่อให้ทนัตอ่ความก้าวหน้าทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการศกึษา สามารถเลอืกวิธีการเรียนรู้ได้
อยา่งหลากหลายตลอดเวลาและตลอดชีวติ  การนําเทคโนโลยีการสือ่สารและสารสนเทศเข้ามาใช้
เป็นแหลง่เรียนรู้เป็นวิธีหนึง่ที่ได้รับความนิยมสงูสดุในปัจจบุนั เสริมสร้างคนไทยให้เป็น คนเก่ง คนดี  
มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  มีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ สามารถปรับตวัรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงได้อยา่ง
เหมาะสม มุง่สง่เสริมการพฒันาชีวิตในทกุมติิทัง้ด้านสขุภาพ  การศกึษาและการเรียนรู้  ซึง่
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา พทุธศกัราช 2542 (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา องค์กรมหาชน. 2545:3) ในมาตรา 6 บญัญตัิวา่  การจดัการศกึษาต้อง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์แบบทัง้ร่างกาย จิตใจสติปัญญาความรู้และ
คณุธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่งมีความสขุ มาตรา 
22 ได้บญัญตัิวา่ การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือวา่ผู้เรียนมีความสาํคญัทีส่ดุ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิ ให้คิดเป็น  
ทําเป็น  รักการอา่น  และเกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง  ปลกุฝังคณุธรรม คา่นิยมที่ดีงามและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มกีารพฒันาบคุลากรทัง้ด้านผู้ผลติ  และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
เพื่อให้มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะในการผลติรวมทัง้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  (สาํนกังาน
รับรองมาตรฐาน  และการประเมนิคณุภาพการศกึษา องค์กรมหาชน . 2545:4-39) 
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 กระทรวงศกึษาการได้จดัทาํหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551  
เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทย ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มคีณุภาพด้านความรู้  และทกัษะที่
จําเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในสงัคมที่มีการเปลีย่นแปลง  และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต  โดยมีวสิยัทศัน์  มุง่พฒันาผู้เรียนทกุคนซึง่เป็นกําลงัของชาตใิห้เป็นมนษุย์ที่
มีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้  คณุธรรม  มีจิตสาํนกึในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   มีความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐาน  รวมทัง้ เจตคติทีจํ่าเป็นตอ่การศกึษา  ตอ่การประกอบอาชีพ  และการศกึษาตลอด
ชีวิตโดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ทกุคนสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองได้
เต็มตามศกัยภาพ ผู้ เรียนต้องเกิดสมรรถนะสาํคญัความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการเลอืกและใช้เทคโนโลยีด้านตา่งๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  
(กระทรวงศกึษาธิการ.2551:4-7)  

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
และเสริมสร้างบคุลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการตดิตอ่สือ่สารเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กนั ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ  การงาน  และดํารงชีวติ
ร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งสนัติสขุ  และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ  เพื่อพฒันาความรู้  พฒันากระบวนการคดิวเิคราะห์  
วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ  ทัง้ยงัเป็นสือ่แสดง
ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ  ด้านวฒันธรรมประเพณี  และสนุทรียภาพ  เป็นสมบตัิลํา้คา่ควรแก่การ
เรียนรู้  อนรัุกษ์  และสบืสาน  ให้คงอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551 : 1)  ดงันัน้
ภาษาไทยจึงมคีวามสาํคญัตอ่การดํารงชีวิต  และความเป็นปึกแผน่ของสงัคมไทย  คนไทยต้อง
ตระหนกัถึงความสาํคญัของภาษาไทย  ต้องทําความเข้าใจศกึษาหลกัการใช้ภาษา  และฝึกฝนให้มี
ทกัษะ ฟัง ด ู พดู  อา่น  และเขยีนภาษาไทยให้มีประสทิธิภาพ เพือ่นําไปใช้ในการสือ่สาร  การเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจอนัดีตอ่กนั สร้างความเป็นเอกภาพของชาติ  และความจรรโลงใจ  เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง  ชมุชน  สงัคมและประเทศชาติ  การจดัการเรียนรู้จะทําให้บรรลเุป้าหมายตาม
หลกัสตูรกําหนด  และมีประสทิธิภาพนัน้  จะต้องมีสือ่การเรียนรู้ที่สง่เสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี
คณุคา่ จงึจําเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้องนําสือ่เทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้เร็ว  เห็นภาพพจน์  ลดเวลาเรียน  และยงัสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูได้   สือ่ที่นิยมได้แก่สือ่คอมมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
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 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาจากผลการทดสอบของผู้ เรียน  ปรากฏว่าผู้ เรียนได้คะแนนตํ่า  ในเร่ือง
การใช้ภาษา หลกัภาษา  ซึง่มีเนือ้หาที่ยากตอ่การจดจํา  นอกจากนี ้ การขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ไม่สามารถอธิบายเนือ้หาเป็นรูปธรรมได้  ผู้ เรียนเกิดความสบัสนในการจํา  ผู้ เรียนขาดความสนใจ  
เกิดเจตนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะในสาระที่ 4  หลกัการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1  กรมวิชาการ. (2534 ก : 25-30)และ บนัลือ (2534 : 15) ได้กลา่วถึงปัญหาในการ
เรียนรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการอา่น สะกดคํา  การรู้จกัความหมายของคําและการใช้ภาษา  เกิด
จดุออ่นด้านสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน  
 จากผลการประเมินของ สมศ. ซึง่มีความสอดคล้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผู้วิจยัมี
ความสนใจทีจ่ะแก้ปัญหาและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีทกัษะทางด้านหลกัการใช้ภาษา  จึงเลือกใช้สือ่การสอน  และพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  เร่ืองคําประพนัธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์  ประกอบกบักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถใช้สือ่ในการเรียนรู้  และเป็นแหลง่เรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถ  และศกัยภาพ และเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยให้มี
ประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง คําประพนัธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ 
2. เพื่อประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พฒันาขึน้  
3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีด้วยบทเรียนท่ีพฒันาขึน้กบัผู้ เรียน

ด้วยวิธีสอบปกต ิ
4.   เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนที่

พฒันาขึน้ 
5. เพื่อศกึษาความคงทนทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนด้วยบทเรียนที่

พฒันาขึน้   

สมมติฐานการศึกษา 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาขึน้สงูกวา่
ผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 
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ขอบเขตการวิจัย 
1.  กรอบเนือ้หาที่นํามาใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคดิการวิจยั  กรอบเนือ้หา  

ประกอบด้วย คําประพนัธ์ร้อยกรอง  กาพย์ยาน ี กาพย์ฉบงั  กาพย์สรุางคนางค์ 
2.   ตวัแปรที่ศกึษา  ประกอบด้วย  2  ประเภท  ดงันี ้

2.1 ตวัแปรต้น (Independence  Variable) ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.2 ตวัแปรตาม   (Dependence  Variable) ได้แก่  ประสทิธิภาพของบทเรียน คณุภาพ

ของบทเรียน  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความพงึพอใจและความคงทน  

3. ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2553 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวจิยัในครัง้นี ้ ใช้แนวทางการวิจยัตามขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
ตามรูปแบบ ADDIE ประกอบด้วย 5  ขัน้ตอน 

1.  ขัน้การวเิคราะห์ ศกึษาสภาพปัญหา  ศกึษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี  และงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง กําหนดหวัเร่ือง  ผู้ เรียนกลุม่เป้าหมาย  วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ วเิคราะห์เนือ้หา  
และกําหนดประเภทของบทเรียน 
 2.  ขัน้การออกแบบ ออกแบบโครงสร้างตวับทเรียน บทดําเนินเร่ือง  โครงร่างหน้าจอภาพ  
และการจดัการบทเรียน 

3.  ขัน้การพฒันา  เตรียมสือ่ อปุกรณ์ในการสร้างบทเรียน  สร้างบทเรียนตามบทดาํเนิน
เร่ือง  ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และจดัทําเอกสารประกอบบทเรียน 

4.  ขัน้การทดลองใช้  เป็นการใช้บทเรียนทดลองใช้  แบบหนึง่ตอ่หนึง่  และแบบทดลองใช้
กบักลุม่เลก็ 

5.  ขัน้การประเมินผล นําข้อมลูไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง   การเปรียบเทียบการทดลองของ
กลุม่ตวัอยา่ง และประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ผู้ เรียนที่เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จํานวน 

393 คน 
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2. กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ภาคเรียน
ที่ 1  ปีการศกึษา 2553  โดยวิธีจบัสลากเพื่อกําหนดห้องเรียนเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวน
นกัเรียน 40 คนและกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 39 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้  มี 4  ชนิด  ประกอบด้วย บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคณุภาพบทเรียน และแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน  
เป็นแบบประเมินคา่  5  ระดบั 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมลู  ได้ดําเนินการออกเป็น 2 ขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การเก็บข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ  เร่ิมจากติดตอ่ประสานงานผู้ เช่ียวชาญ แตง่ตัง้ 
ผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. การเก็บข้อมลูจากผู้ เรียน โดยนาํบทเรียนให้ผู้ เรียนศกึษา  ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
ประเมินความพงึพอใจที่มตีอ่บทเรียน  และความคงทนทางการเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 

1. การวเิคราะห์คณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  ใช้ คา่เฉลีย่เลขคณิต  ( Mean)  
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนกลุม่ทดลองยอ่ยที่มตีอ่บทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอนสอน ใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ประเมินคณุภาพบทเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยผู้ เช่ียวชาญ  

จํานวน 5 คน ผลการประเมิน ผลวิเคราะห์คณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ
โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 4.50   S.D=051)   เมือ่พิจารณารายด้านเรียงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย ดงันี ้แบบทดสอบมีความเหมาะสมมากที่สดุ ด้านการจดัการบทเรียน เหมาะสม
มากที่สดุ และด้านภาพ เสยีงการใช้ภาษามีความเหมาะสมมาก 
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2. ผลการวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 อยูใ่นระดบัพอใช้  โดยมคีา่เทา่กบั  85.60/83.83 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีตัง้ไว้  

3.  การวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียน ท่ีมีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาขึน้ 
ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากที่สดุ ( X  =4.68, S.D.= 
0.49) 
            4. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกบัผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  คา่เฉลีย่คะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิกลุม่ทดลองสงู
กวา่กลุม่ควบคมุ คา่ T  6.58** df  77 
            5. ผลการวิเคราะห์ความคงทนทางการเรียนของผู้ เรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลงัเรียน 7 วนัและ 30 วนั อยูใ่นเกณฑ์ 

อภปิรายผล 
จากผลการวิจยัการพฒันาคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประเด็นในการอภิปราย

ดงันี ้
1. บทเรียนที่พฒันาขึน้ผา่นกระบวนการประเมินคณุภาพบทเรียนจากผู้ เช่ียวชาญ พบวา่มี

คณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  เนือ่งมาจากผู้วิจยัได้พฒันาบทเรียนตามขัน้ตอนอยา่งมีระเบียบแบบ
แผน  ผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ  พฒันาบทเรียนวิธีการเชิงระบบตาม
รูปแบบของ ADDIE จึงทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมคีณุภาพ สอดคล้องกบั ผลการวิจยัของ 
กลัยา (2552)  และวชัรา (2552) ที่กลา่ววา่ คณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึน้อยูก่บัขัน้ตอนการ
พฒันาต้องเป็นไปอยา่งมีระบบ ผา่นการตรวจสอบทกุขัน้ตอนและมีการทดลองใช้ และนําไปแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

2. ประสทิธิภาพของบทเรียนที่พฒันาขึน้  มีประสทิธิภาพโดยรวม  เทา่กบั  85.60/83.83  ซึง่ 
สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพราะวา่  ได้ยดึหลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (พิสทุธา  2551 : 151-152)โดยเน้นเนือ้หาให้ตรงกบัวยัของผู้ เรียน  ใช้ภาษาที่
เหมาะสม แทรกการอธิบายด้วยภาพน่ิง  และภาพเคลือ่นไหว  นําสือ่มลัติมีเดยีมาผสมผสาน  
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบ  ซึง่ประกอบด้วย  ข้อความ  กราฟิก  ภาพเคลือ่นไหว  และเสยีง  เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ควบคมุการแสดงผลบนจอ  ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์ มีสว่นร่วมในการทดสอบ
ความรู้  ใช้คาํถามทีช่ดัเจนซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ลฐิักา  (2550 : 44-45)  ปัทมา (2550 : 
88)  และปารณีย์ (2551 : 95)   
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3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสงูกวา่ผู้ เรียน
ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั .01  สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ คาร์ฟอริโอ 
(Caforio,  2004 : 422)  ได้ทําการวิจยัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเคร่ืองมือในการเสริมการเรียนรู้ใน
ลกัษณะตวิเตอร์(Tutorial) เนื่องจากวา่  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสามารถปฏิสมัพนัธ์หรือ
โต้ตอบกบัผู้ เรียนได้ทนัที  บทเรียนได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ  และได้นําไปทดลองใช้
ก่อนที่จะนํามาใช้เก็บข้อมลูจริง   

4. ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่บทเรียน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน พบวา่ผู้ เรียน  มีความ
พอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เป็นผลเนื่องมาจากบทเรียนที่พฒันาขึน้ มีภาพ สยีง ตวัอกัษร 
ภาพเคลือ่นไหวที่เร้าใจ ทําให้ผู้เรียนมีความสนกุสนานในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยั  ของ
ไพรวลัย์  (2552) และผลการวิจยัของลฐิักา  (2550)  พบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนที่พฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

5. ความคงทนทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียน 7 วนัและ 30 วนั อยูใ่นเกณฑ์ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัสรุปวา่ ได้พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท่ีมีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพทําให้ 

ผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  ผู้ เรียนมีความพงึ
พอใจมากที่สดุ  และมีความคงทนทางการเรียน  หลงัจากทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน 7 วนั  และ  30 วนั  อยูใ่นเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยัไปใช้ 

ก่อนนําบทเรียนไปใช้ต้องตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและสะดวกตอ่การ
ใช้งาน ควรฝึกทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้คอมพวิเตอร์ที่ดีแก่ผู้ เรียน  เพื่อให้มีทกัษะและความ
พร้อมในการเรียนรู้  คอยดแูล  แนะนํา  ช่วยเหลอืผู้ เรียนอยา่งใกล้ชิด  เนื่องจากผู้เรียนยงัไมคุ่้ นเคย
กบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูควรมีทกัษะในการใช้และการแก้ปัญหาโปรแกรม  หากเกิดปัญหา  ต้อง
จดัให้มีหฟัูงตดิอยูก่บัเคร่ือง  เพื่อบริการให้ผู้ เรียนได้ใช้ประกอบในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เพราะผู้เรียนต้องโต้ตอบด้วยการฟัง  ทําให้เสยีงไมร่บกวนผู้อื่น  และปลกูฝังคณุธรรมให้
ผู้ เรียนมีความซื่อสตัย์ตอ่ตนเอง ตอ่ผู้อื่น  และมีความรับผิดชอบ 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

685 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้การดาํเนินการได้รับความร่วมมือและได้รับความอนเุคราะห์จาก ผศ.ดร.
สนิท  ตีเมืองซ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวุฒิ  คณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระท่ีให้คาํแนะนํา  เสนอแนะ  ตรวจสอบข้อบกพร่อง ขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญที่กรุณา
ตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั จนทําให้งานวิจยัมีความสมบรูณ์  ขอบขอบคณุผู้ที่เก่ียวข้องและ
นกัเรียนที่ทดลองใช้เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้

เอกสารอ้างอิง 
ศกึษาธิการกระทรวง.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 .  กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร แหง่ประเทศไทยจํากดั , 2551. 
กลัยา บรูณะกิจ . ผลการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ค าขยายและค าเชื่อม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2. สารนิพนธ์ กศ.ม. 
(เทคโนโลยีการศกึษา).กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั,ศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ,สาํนกังาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 

บนัลอื  พฤกษะวนั.  มิติใหม่ในการอ่านภาคปฏิบตั.ิ  กรุงเทพ :ไทยวฒันาพานิช , 2534. 
ปราณี  โชติมัน่เศรษฐ์.  การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองไตรภมิู 

พระร่วง  ส าหรับ นักเรียนช่วงชัน้ที่ 4.  การศกึษาค้นคว้าอิสระ มหาสารคาม, 2551 
ปัทมา  โตอดิเทพย์.  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าควบกล า้  ส าหรับชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดับ่อ น า้จืด  อ าเภอก าแพงแสนครปฐม.  วิทยานิพนธ์ 
ค.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั ศลิปากร, 2550 

พิสทุธา  อารรีราษฎร์.  การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา.  มหาสารคาม   :  มหาวิทยาลยัราช
ภฎั  มหาสารคาม, 2550. 

ไพรวลัย์  ภถ่ีูถ้วน.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง เคร่ืองหมายวรรคตอน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4. การศกึษาค้นคว้าอิสระ มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม, 2552. 

ลฐิักา  ผาบไชย.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ค าไทย  ส าหรับนักเรียน 

ช่วงชัน้ที่ 3. วทิยานิพนธ์ ค.ม. อตุรดิตถ์ : มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ์, 2549.  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

686 

 

วชัรา  บบุผารัตน์.  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ค ากริยา  ส าหรับ
นักเรียน ชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 6. การศกึษา ค้นคว้าอิสระ มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2552. 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา.  คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน รอบ 2  (พ.ศ. 2549-2553). เอกสารสาํเนา,2550.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

687 

 

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียน 
The Construction of Basic School Pricipal’s Leadership Strategies 

 
จตุรงค์  ธนะสลีังกูร 

Mr.Chaturong Thanaseelangkun 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1)  ความหมายของ 
‚ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นาํ‛ 2) ปัจจยัเชิงสาเหตขุองการเกิดยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  3) ประเด็น
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา อตัลกัษณ์ และการคงอยู ่4) ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นาํ และ 5) 
ผลของการเกิดยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา เก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีเชิงคณุภาพ  ผลการวจิยัพบวา่ 
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  คือการปฏิบตัิทางการบริหารของผู้อาํนวยการโรงเรียนซึง่มีลกัษณะสาํคญัคือ  
เป็นวิธีการบริหารจดัการ ซึง่มีหลายๆ ศาสตร์ทางการบริหารมาเก่ียวข้อง และเก่ียวข้องกบัความเป็น
เอกตัตบคุคล โดยเกิดขึน้จากปัจจยัสาํคญั  ได้แก่ ภมูิหลงัสว่นบคุคล  แรงบนัดาลใจในตนเอง  แรง
ขบัทางสงัคม  ฐานบารมี และ ประสบการณ์ ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นาํ ประกอบด้วย  การทํางานอยา่งมี
เป้าประสงค์ การค้นหาปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ  การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  การใช้
เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีหลากหลาย  การนําเทคนิควิธีการใหม ่ๆ มาใช้ในการบริหารงานโรงเรียน 
และการคิดขัน้สงู อตัลกัษณ์ของปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําเป็นภาพลกัษณ์ที่ปรากฏออกมา
จากการทํางาน .การคงอยูข่องยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  ขึน้อยูก่บั ความยดึมัน่ในอดุมการณ์ การเรียนรู้
และพฒันาตนเอง   และ ความสอดคล้องระหวา่งยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํากบัวฒันธรรมโรงเรียน ปัจจยั
ที่สง่ผลตอ่ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  ได้แก่ นโยบายและกฎหมาย   ผู้บงัคบับญัชาและผู้มีอิทธิพลตอ่
การทํางาน  ผู้ใต้บงัคบับญัชา  ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทรัพยากรและงบประมาณ  ผล
สบืเนื่องได้แก่ ผลที่ปรากฏโดยตรงตอ่ตวัผู้อํานวยการ นกัเรียนและคณุภาพการศกึษา   การรับรู้และ
การยอมรับของชมุชนและสงัคม  การสร้างองค์ความรู้ใหมท่างวิชาการและวิชาชีพ 
ค าส าคัญ  : ปฏิบตัิการ, ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา, ผู้อํานวยการโรงเรียน 
_________________________________ 
นกัศกึษาโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
The objective of the Grounded Theory was to include different issues as: 1) 

definition of ‚Leadership Strategies‛, 2) causal factor of development of leadership 
strategies, 3) issues, identity and existence of leadership strategies, 4) factors affecting, 
and 5) effect of development in leadership strategies. The process in collecting data 
including qualitative techniques. The research findings found that: The leadership strategy 
was a management practice of the principals. The major characteristic was the 
management techniques relating to various management sciences as well as the 
principals’ individuality. The leadership strategies caused by major factors including: 
personal background, one’s own inspiration, social motive, charismatic foundation, and 
work experience. The leadership strategies consisted of purposive working, searching for 
successful factors, development of interpersonal relationship, usage of various kinds of 
management, and application of new techniques in management as well as the higher 
order of thinking. The identity of the principals caused by management phenomenon 
constructed in aligned with working style or school culture as the existing identity.  The 
existence of leadership strategies was based on the principals’ persistence in idealized 
management, learning and self-development, and congruence between the leadership 
strategies and school culture. 
  Factors affecting leadership strategies were: the policy and laws, super-ordinates 
and authorities on their sub-ordinates, community and related work units as well as 
resource and budget. The leadership strategies were major consequences including: 
direct effect on the principals, students, and educational quality, perception and 
recognition by community and society, and construction of body of knowledge in both of 
academic and vocational fields of study.  
KEY WORDS: The Construction, Leadership Strategies, Basic School Principal 
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บทน า 
  ‚การศกึษา‛ เป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา ทรัพยากรมนษุย์  พฒันาคนให้สมบรูณ์ทัง้
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีจริยธรรมและคณุธรรมในการดํารงชีวติ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 
2545)  สามารถยกระดบัความรู้   ทกัษะ  คณุภาพชีวิตของประชากร ชมุชนและกําลงัคน  ดงันัน้ 
บคุลากรในวงการศกึษาได้คดิค้นและแสวงหาวิธีการตา่ง ๆ ที่จะทาํให้การจดัการศกึษาของโรงเรียน
บรรลตุามคณุภาพตามวตัถปุระสงค์ทางการศกึษาที่ตัง้ไว้  (เข็มทอง  ศิริแสงเลศิ, 2540) 
 การกระจายอาํนาจทางการบริหารการศกึษาเป็นการกระจายภารกิจ  อํานาจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบและการตดัสนิใจในการบริหารงาน  จากกระทรวงลงไปสูเ่ขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
สถานศกึษาซึง่เป็นหนว่ยปฏิบตัทิี่จะทําให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผลสงูสดุตอ่ผู้ เรียน (ปัญญา  แก้วกียรู,2545) 

ผู้อํานวยการเป็นบคุลากรหลกัทีส่าํคญัของโรงเรียนและเป็นผู้นาํวิชาชีพท่ีจะต้องมี
สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ  คณุธรรม  จริยธรรม  ตลอดทัง้จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี  จึงจะ
นําไปสูก่ารจดัการศกึษาและการบริหารโรงเรียนที่ดี (ธีระ รุญเจริญ,2550)  ดงันัน้จึงถือวา่
ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นตวัจกัรสาํคญัที่ทําให้โรงเรียนมีประสทิธิภาพสงู  และการท่ีจะทาํให้การ
บริหารโรงเรียนบรรลผุลอยา่งสมบรูณ์จําเป็นต้องตรวจสอบเก่ียวกบัภาวะผู้นํา  การตดัสนิใจและการ
ติดตอ่สือ่สารของผู้บริหาร (Hoy and Miskel, 1996)  ซึง่ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสามารถฝึกอบรม
และพฒันาได้ เพราะไมม่ีคณุลกัษณะเฉพาะสาํหรับบคุคลใด ๆ ทีจ่ะทําให้กลายเป็นผู้นําที่ประสบ
ความสาํเร็จ (สรุศกัดิ์  หลาบมาลา, 2543; Joseph. Blasé and  Jo Blasé,1997; Cheng, 1996) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนทีด่ีมีประสทิธิผลมีความสอดคล้องกบัโรงเรียนที่ประสบความสาํเร็จ 
(Murphy, 1991) ภาวะผู้นําทีเ่ข้มแข็งของผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นคณุลกัษณะที่สาํคญัของโรงเรียม
ที่ประสบผลสาํเร็จ (Successful School) ดงันัน้ผู้อํานวยการในฐานะผู้นําจงึเป็นผู้ กําหนดทิศทาง
ขององค์การโดยรวมผา่นทางวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์  ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะสนใจถึง
สิง่แวดล้อมขององค์การ  และมีการพิจารณาถงึความอยูร่อดขององค์การตอ่ไปในอนาคตทีม่ีการ
เปลีย่นแปลง (วิเชียร  วิทยอดุม, 2548) สามารถสร้างความมัน่ใจที่จะทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงใน
องค์การ และทําให้การทํางานของระบบราชการสามารถเดินไปสูท่ิศทางทีด่ีขึน้ (สงวน นิตยารัมภ์
พงศ์, 2544)  สอดคล้องกบั กนกอร สมปราชญ์, (2546) ที่ได้ระบวุา่ภาวะผู้นําเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การปฏิรูปงานและประสทิธิผลขององค์การ   

ปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นการศกึษาปรากฏการณ์เพื่อ
ค้นหาความเป็นเอกตัตบคุคลที่ผู้อํานวยการโรงเรียนสร้างขึน้เพื่อแสดงจดุยืนทางการบริหารและ
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ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในการก้าวขึน้สูต่าํแหนง่ผู้นํา  ซึง่การท่ีบคุคลจะก้าวขึน้มา
อยูใ่นจดุนีไ้ด้นัน้จะต้องมเีส้นทางหรือวิถีชีวิตบางอยา่งทีเ่ป็นจดุเดน่เหนือกวา่บคุคลทัว่ ๆ ไป  
การศกึษาเพื่อค้นหายทุธศาสตร์ภาวะผู้นําจงึต้องเร่ิมต้นจาก  เส้นทางของการก้าวขึน้สูต่ําแหนง่
ผู้บริหาร   การเกิดภาวะผู้นําของผู้บริหาร   และการสร้างเอกตัตบคุคลจากภาวะผู้นําสูย่ทุธศาสตร์
ภาวะผู้นํา  สาํหรับคําวา่ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําในการวิจยัครัง้นีแ้ม้จะเป็นการศกึษาถงึตวัผู้บริหารแต่
ก็จะต้องศกึษาถึงบริบทและความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ภายในโรงเรียนซึง่อาจเป็นตวัแปรที่เก่ียวข้องกบั
ประเด็นการศกึษา  และปรากฏการณ์ทัง้หมดอาจเช่ือมโยงไปสูก่ารคลีค่ลายคาํตอบที่ชดัเจนยิ่งขึน้   
และปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําที่ผู้วิจยัต้องการนําเสนอครัง้นีจ้ะเป็นการเปิดเผยให้เห็นถงึ
วิถีทางอนัเป็นเอกลกัษณ์ทางการบริหารการศกึษาที่ยงัไมเ่คยมีการศกึษาในเมืองไทยและเผยแพร่
อยา่งกว้างขวาง  
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ‚ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นาํ‛ จากทรรศนะของผู้ที่เก่ียวข้องหมายถงึอะไรและมีลกัษณะ
อยา่งไร? 
 2.  ปัจจยัเชิงสาเหตใุนการเกิดขึน้ของยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําคืออะไร? 
 3.  ยทุธวิธีและกลวธีิ การปฏิบตัขิองภาวะผู้นาํของผู้อาํนวยการโรงเรียนประกอบด้วย
อะไรบ้าง  มีอตัลกัษณ์และดํารงคงอยูอ่ยา่งไร? 
 4. ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนมีอะไรบ้าง? 

5.  ผลจากการเกิดยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําตอ่ตวัผู้บริหาร  โรงเรียน และชมุชนเป็นอยา่งไร? 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศกึษาปรากฏการณ์ทีแ่สดงให้เห็นถึงความหมายและลกัษณะของยทุธศาสตร์ภาวะ
ผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียน   สาเหตขุองการสร้างยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  ศกึษาปฏิบตักิาร
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําในความเป็นเอกตัตบคุคลของผู้อาํนวยการโรงเรียนที่มวีิถีทางในการบริหาร
ของตนเอง  อตัลกัษณ์และการคงอยูข่องยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ยทุธศาสตร์ภาวะ
ผู้นํา  และเพื่อศกึษาผลจากยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา 
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ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อยุทธศาสตร์

ปัจจยัการเกิดยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ า

ผลจากการเกิดยุทธศาสตร์ฯ

ผลต่อนกัเรียน/คุณภาพการศึกษา

ผลท่ีเกิดข้ึนต่อตวัผูอ้  านวยการ

ความเป็นเอกตัตบุคคลของผูบ้ริหาร

ฐานบารมีภูมิหลงัส่วนบคุคล
แรงบนัดาลใจในตนเอง

แรงขบัทางสังคม

นโยบาย/กฏหมาย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา/ผูมี้อิทธิพล

ทรัพยากรและงบประมาณ

ประสบการณ์ท างาน

ชุมชน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

การคน้หาปัจจยัแห่งความส าเร็จ

การท างานอย่างมีเป้าประสงค์

การน าเทคนิควิธีการใหม่  ๆ มาใช้

การคิดขั้นสูง

วิธีการบริหารจดัการ

มีหลาย  ๆศาสตร์ทางการบริหาร

การสร้า งความสมัพนัธ์บุคคล

ใชเ้คร่ืองมือบริหารหลากหลาย

การรับรู้/ยอมรับของชุมชน/สงัคม

องคค์วามรู้ใหม่ทางวิชา การ/วิชาชีพ

วิธีด าเนินการวิจัย   
ในการเลอืกพืน้ท่ีในการวจิยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก คือ  เป็นโรงเรียน

ที่จดัการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน   เป็นโรงเรียนที่มีประสทิธิผลตามเกณฑ์ซึง่เป็นท่ียอมรับและมี
หลกัฐานรับรองเชิงประจกัษ์ และสิง่สาํคญัในการเลอืกโรงเรียนที่ผู้วิจยัจะศกึษาคือ มีผู้บริหารซึง่
ได้รับการยอมรับวา่มีภาวะผู้นาํทีส่อดคล้องกบัเกณฑ์ที่กําหนด  ผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน
ผู้บริหารอยูใ่นระดบัดมีาก  ผู้ให้ข้อมลูหลกั  ประกอบด้วยบคุคลกลุม่ตา่ง ๆ ดงันี ้ คือ  ผู้อํานวยการ
โรงเรียน  ได้แก่  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  คณะกรรมการบริหารฝ่ายตา่ง ๆ หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้  กลุม่ครู  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผู้ปกครองนกัเรียน  นกัเรียน  คนในชมุชน  
ผู้นิเทศหรือผู้ประเมิน  และคณะผู้มาศกึษาดงูานโรงเรียน 

เพื่อให้การวจิยัครัง้นีไ้ด้ข้อมลูเชิงลกึจากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจยัศกึษาอยา่งละเอียดเก่ียวกบั
ปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้วจิยัจงึได้กําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ 4  วธีิการ ประกอบด้วย  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview)  การ
สงัเกตแบบมีสว่นร่วม (participant observation)  การจดักลุม่สนทนา  (focus group discussion)  
การวเิคราะห์เอกสาร (documentary analysis)  ลกัษณะของการใช้วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้
ผู้วิจยัจะดําเนินการในลกัษณะเชิงบรูณาการโดยผสมผสานและยดืหยุน่วิธีการ  พิจารณาถงึข้อมลูที่
ต้องการวา่ควรจะใช้วธีิการใดในการได้มาซึง่ข้อมลูนัน้ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัมีลกัษณะเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฏี (theoretical  generating) ซึง่ผู้วจิยัขอนาํเสนอ   
ดงันี ้
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1.  ความหมายและลกัษณะของยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า 
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  คือการปฏิบตัิทางการบริหารของผู้อาํนวยการโรงเรียนที่ 

สร้างขึน้เพื่อใช้ในการบริหารงานโรงเรียนของตนอยา่งเป็นอกลกัษณ์ ซึง่จากปรากฏการณ์พบวา่
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํามีลกัษณะสาํคญัคือ  เป็นวธีิการบริหารจดัการ ซึง่มีหลายๆ ศาสตร์ทางการ
บริหารมาเก่ียวข้อง และเก่ียวข้องกบัความเป็นเอกตัตบคุคลของผู้อํานวยการ การเกิดขึน้ของ
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํามาจากปัจจยัสาํคญั  ได้แก่ ภมูิหลงัสว่นบคุคล  แรงบนัดาลใจในตนเอง  แรง
ขบัทางสงัคม  ฐานบารมี และประสบการณ์ในการทํางาน  

2.  ปัจจัยการเกดิขึน้ของยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า 
1) ภมิูหลังส่วนบุคคล ปัจจยันีถื้อเป็นประเด็นสาํคญัพืน้ฐานในการ 

หลอ่หลอมให้บคุคลคนหนึง่เติบโตขึน้มามีภาวะผู้นํา  และเป็นก้าวแรกของเส้นทางการก้าวขึน้สู่
ตําแหนง่ผู้นาํ  ปัจจยัด้านนี ้ได้แก ่พืน้ฐานครอบครัว  และการศกึษา    

2) แรงบันดาลใจในตนเอง ปัจจยันีถื้อวา่มคีวามสาํคญัอยา่งยิ่งตอ่การ 
เกิดขึน้ของยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา  เนื่องจากแรงบลัดาลใจนีเ้ป็นแรงขบัภายในท่ีผลกัดนัให้ตวั
ผู้อํานวยการเกิดภาวะผู้นําในตนเอง (Self leadership)  ความพยายามในการสร้างอตัลกัษณ์
ทางการบริหารที่มีแบบฉบบัเป็นของตวัเองภายใต้ความเป็นเอกตัตบคุคลของผู้อาํนวยการเร่ิมต้นขึน้
จากแรงบนัดาลใจของตนเอง  ประกอบด้วย  ความรู้สกึศรัทธาในวิชาชีพ   ความอยากลองในการ
เป็นผู้อํานวยการ   และการค้นพบวา่ตนสามารถทําได้     

3) แรงขับของสังคม  เป็นเสมือนแรงกดดนัและแรงขบัท่ีทําให้ 
ผู้อํานวยการจะต้องบริหารทัง้ในและนอกโรงเรียนให้บรรลตุามความคาดหวงัของกลุม่ตา่ง ๆ ดงันี ้คือ   
ความคาดหวงัจากครูและนกัเรียน  ความคาดหวงัจากผู้ปกครองและชมุชน    ความคาดหวงัจาก
หนว่ยเหนือ    และความคาดหวงัจากหนว่ยงานและองค์การอื่น ๆ ในสงัคม  

4) ฐานบารมี คาํวา่ฐานบารมีนี ้คือ ฐานอาํนาจที่ผู้อาํนวยการสร้างขึน้ 
จากความเป็นเอกตัตบคุคลในตนเอง เพื่อให้ตนเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในระดบัตา่ง ๆ  เป็น
การแสดงจดุยืนอยา่งภาคภมูแิละมัน่คง  ฐานบารมีของผู้อํานวยการโรงเรียนประกอบด้วยปัจจยัที่
สาํคญั คือ เพื่อนร่วมงาน เครือขา่ยวชิาชีพ   และบคุคลผู้อยูเ่บือ้งหลงัความสาํเร็จ   
  5) ประสบการณ์การท างาน เป็นปัจจยัสว่นบคุคลที่เกิดขึน้จากการสัง่สม
ประสบการณ์และการมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์อยา่งตอ่เนื่อง การสร้างอตัลกัษณ์ทางการบริหารเกิด
จากการสัง่สมประสบการณ์ในการทํางาน   
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3.  ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า 
  1)    ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของการผู้อ านวยการโรงเรียน   ประกอบด้วย  
การทํางานอยา่งมีเป้าประสงค์    การค้นหาปัจจยัความสาํเร็จ  การใช้เคร่ืองมือทางการบริหารที่
หลากหลาย   การนาํเทคนคิวิธีการใหม ่ๆ มาใช้บริหารงานโรงเรียน และ  การคิดขัน้สงูของ
ผู้อํานวยการ   
  2) ความเป็นเอกัตตบุคคลของผู้อ านวยการโรงเรียน  เอกกตัตบคุคลในท่ีนี ้
ได้แก่  เอกตัตบคุคลในด้านความรู้  เอกตัตบคุคลในด้านทกัษะความชํานาญหรือความเป็นมืออาชีพ
ทางการบริหาร  และเอกตัตบคุคลในด้านเจตคติทางการบริหาร  
  3) ความเป็นอตัลักษณ์ของยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า คอื ความมรูีปแบบหรือ
แบบฉบบัเฉพาะของการปฏิบตัิทางการบริหารที่ผู้อํานวยการได้สร้างขึน้ในบริบทของโรงเรียนผสาน
กบัความเป็นเอกตัตบคุคลก่อให้เกิดอตัลกัษณ์ทางการบริหารที่สามารถขบัเคลือ่นภารกิจโรงเรียนได้
อยา่งเหมาะสม 
  4) การคงอยู่ของยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า   คือ  การรักษาระดบัของการปฏิบตัิ
ทางการบริหารที่ผู้อํานวยการได้แสดงออกอยา่งเสมอต้นเสมอปลาย  และปฏิบตัิจนเกิดความคงทีใ่น
พฤติกรรมการทํางานท่ีมีความตอ่เนื่อง  ยดึมัน่ในอดุมการณ์และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่องเพื่อการ
ธํารงไว้ซึง่ความเป็นผู้อํานวยการมืออาชีพ 
  5) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า  ได้แก่  ความแปรปรวน
ของนโยบายและกฎหมายทางการศกึษา  วิสยัทศัน์และนโยบายของผู้บงัคบับญัชา ความพร้อมของ
ทรัพยากรและงบประมาณ  ความร่วมมือของบคุลากรในโรงเรียน  และความร่วมมือจากชมุชนใน
การสง่เสริมการจดัการศกึษา 

4.  ผลอันสืบเน่ืองจากปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์ภาวะผู้น า 
1) ผลต่อตวัผู้อ านวยการ   ผลที่ปรากฏโดยตรงตอ่ตวัผู้อํานวยการเองคือ 

ช่ือเสยีงและเกียรติยศ ความภมูใินในตวัเอง และความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในการบริหาร 
  2) ผลต่อนักเรียนและคุณภาพการศึกษา  เป็นผลสบืเนื่องที่มคีวามสาํคญั
อยา่งยิ่งเพราะถือเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศกึษา  สิง่ที่ทําให้เห็นได้อยา่งเดน่ชดัในสว่นของ
ผลตอ่นกัเรียนคือ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และคณุภาพของผู้ เรียนตามมาตรฐานการศกึษา สว่นผล
ตอ่คณุภาพการศกึษาในท่ีนีค้ือการปฏิบตัิที่ทําให้ระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนมีคณุภาพ  การ
ขบัเคลือ่นภารการกิจอยา่งมีพลวตัร  สามารถสนองตอ่นโยบายและกฎหมายการจดัการศกึษา  
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  3) ผลต่อการยอมรับของชุมชนและสังคม  สิง่ที่ชมุชนและสงัคมรับรู้คือ 
ช่ือเสยีงของโรงเรียน และการยอมรับในความสาํเร็จรวมถึงคณุภาพของการจดัการศกึษา  ผลตอ่
ความคาดหวงัและการมีสว่นร่วมของชมุชน 
  4) ผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชพี  เป็นผลพลอยได้
หรือกําไรท่ีเกิดขึน้จากการศกึษาปฏิบตัิการยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา ทําให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบั
ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นําในบริบทของสงัคมไทย และองค์ความรู้ที่มุง่การปฏิบตัิ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัตทิางการบริหาร 
 1)   การนําข้อค้นพบไปประยกุต์ใช้ทางการบริหารจงึควรพิจารณาถึงบริบทและ

ปัจจยัทีเ่หมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเป็นเอกตัตบคุคลของผู้บริหาร 
 2)  ยทุธศาสตร์ภาวะผู้นํา ไมใ่ช่อยูท่ี่ตวัผู้อํานวยการเพยีงคนเดยีวหากแตอ่ยูท่ี่การ

ประสานความร่วมมือระหวา่งบคุลากรในโรงเรียนและการสร้างเครือขา่ยในชมุชน  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1)   ควรมกีารศกึษาในแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์เชิงลกึ ควรมกีารขยายพืน้ท่ีให้

ครอบคลมุทัว่ประเทศ  ซึง่ควรมกีารดําเนินการเป็นทีมวิจยั 
 2)  ควรมีการศกึษายทุธศาสตร์ภาวะผู้นําของผู้บริหารตา่งองค์การซึง่จะทาํให้

สามารถพฒันาการปฏิบตัิทางการบริหารที่มีคณุภาพตอ่ไป 
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อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสนิธ์ุ   
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) 

The Scenario Situation in The Educational Management of Kalasin Provincial  
Administrative Organization in The Next Decade (2011 - 2020) 

 
กิตติศักดิ์  เชือ้จ ารูญ1 ,  ผศ.ดร.ศิริ  ถอีาสนา2,  ผศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์3  

Kittisak Chuaejamroon, Assoc.Prof. Dr. Siri Thee-asana and  Asst.Prof.Dr. Subaan Ieamvijarn 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเสนออนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ในการจดั
การศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์ ในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2554-2563)  โดยใช้การ
วิจยัอนาคต  ประกอบด้วย  ระยะที่  1  การศกึษาแนวคิดทฤษฎีและความต้องการของท้องถ่ินท่ีมตีอ่
การกําหนดบทบาท  ทิศทางการจดัการศกึษา  กลุม่ผู้ ร่วมวจิยั  ได้แก่  ผู้วิจยัและเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงานด้านการศกึษา  1  คน  กลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั  ได้แก่  ผู้บริหารระดบันโยบาย  5  คน  
ผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัฯ  12  คน  และครูผู้สอนในสถานศกึษาในสงักดัฯ  24  คน รวม  41  
คน  ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  21  คน  ระยะที่  2  การศกึษาอนาคตภาพการจดัการศกึษาที่เป็นไปได้  
กลุม่ผู้ ร่วมวจิยั    ได้แก่  กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ  21  คน  ระยะที่  3  การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคต
ภาพการจดัการศกึษา  สูน่โยบายและแผนปฏิบตัิ  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  ได้แก่  แบบสมัภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้าง  แบบสอบถาม  และแบบประชาพิจารณ์  การวิเคราะห์ข้อมลู  โดยหาคา่มธัยฐาน  หาคา่
พิสยัระหวา่งควอไทล์  และการนําเสนอภาพอนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ของการจดัการศกึษาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ในทศวรรษหน้า  (2554-2563)  ตอ่ที่ประชมุการทําประชาพิจารณ์  โดย
การวเิคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่  อนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ด้านการจดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่น
จงัหวดักาฬสนิธุ์จํานวน  11  ด้าน  คือ  1. ความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จะมี
รูปแบบการจดัการศกึษาสาํหรับคนพิการ  ผู้ทพุลภาพผู้ ด้อยโอกาส  มีการจดัการศกึษาสาํหรับผู้มี
ความสามารถพเิศษ  2. คณุภาพมาตรฐานการศกึษา  จะมีการจดัทําระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในโรงเรียนและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก  3. ระบบบริหารและการจดั
การศกึษา  จะมีการยกฐานะกองการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นสาํนกัการศกึษาเพื่อการ
บริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ  4. ครู  อาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา  จะมีการวางแผนพฒันา
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ด้านครู บคุลากรทางการศกึษา มีการจดัอบรม สมัมนา ทศันศกึษา ดงูาน  5. หลกัสตูร  จะมีการ
จดัทําหลกัสตูรการอบรม  สมัมนา  จะมีการจดัทาํหลกัสตูรทัง้มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  จดั
งบประมาณ เพื่อจดัทาํวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  6. กระบวนการเรียนรู้  จะมีการจดัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทัง้ในระบบและนอกระบบตามอธัยาศยัที่หลากหลายสอดคล้องกบัธรรมชาติของวชิาและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน  7. ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  จะมกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมจากที่
รัฐบาลจดัสรร และเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการเสนองบประมาณ  8. เทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา  จะมีศนูย์เทคโนโลยีเพื่อการผลติ วิจยั  และพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  9. การ
สง่เสริมกีฬา  นนัทนาการและกิจกรรมเดก็และเยาวชน  จะมีการจดัตัง้ศนูย์นนัทนาการและลานกีฬา  
เพื่อให้บริการนกัเรียน  ผู้ปกครองและชมุชน  10. การสง่เสริมอาชีพ  จะมีการจดัทําหลกัสตูรฝึก
อาชีพระยะสัน้ให้บริการแก่นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป  11. การศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  จะมีการจดังบประมาณอดุหนนุเพื่อสง่เสริมให้ชมุชนและโรงเรียน
จดัศนูย์การเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม จารีตและประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และ
ผู้ เข้าร่วมประชาพจิารณ์เห็นด้วยทกุประเด็น 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the educational management of the 
Kalasin Provincial Administrative Organization and to propose a scenario in the next 
decade (2011-2020) using the future research method. The research were divided into 
three stages. Stage 1: To study related theories and concepts as well as the needs of local 
communities concerning roles and directions of the educational management. There were 
21 experts from outside and 41 research participants from the organization related units 
i.e. 1 person who is responsible for the research and education and 5 dministrators from 
the organization, 12 administrators and 24 teachers from schools under the organization.  
Stage 2: To study the possible scenario. Research participants were 21 experts. Stage 3: 
To conduct a public hearing of the scenario. The semi-structured interview forms, 
questionnaire, public hearing forms were used to gather data. The data were analyzed 
using modes and quartile-ranges.  
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The result of the research is the scenario of the Kalasin Provincial Administrative 
Organization in the next decade (2011-2020) which are divided into 11 parts i.e. 1. 
Equities in elementary education, 2. Standards in educational practices, 3. Administration, 
4. Teachers and educational personnel, 5. Curriculum, 6. Learning process, 7. Resources 
and funding , 8. Educational technology, 9. Sports and recreational activities for children 
and youths, 10. Vocational and career promotion, 11. Cultures, arts, religions and local 
wisdoms. The 21 experts had conformed opinions about the scenario. The public hearing 
participants had agreed on all items of the hearing. 
KEYWORDS:  Scenario, Educational Management, Provincial Administrative Organization 
 
บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  
มาตรา  41  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มีสทิธิจดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรือทกุระดบัตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ในฐานะ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากบัดแูล  สง่เสริมสนบัสนนุ  การบริหารการปกครองท้องถ่ิน  จึงได้
จดัทําแนวนโยบายการจดัการศกึษาในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2545-2559  ขึน้  โดยได้
จดัทําภายใต้กรอบแหง่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2540  และ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  รวมทัง้พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 ดงันัน้องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ได้รับการถา่ยโอนสถานศกึษา  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจบุนั  (พ.ศ. 
2553)  มีสถานศกึษาที่อยูใ่นความรับผิดชอบ  ซึง่เป็นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มจํีานวนโรงเรียน 
12  โรงเรียน  มาบริหารจดัการการศกึษาตามภารกิจการจดัการศกึษาตามแนวนโยบายการจดั
การศกึษาในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2545-2559  จํานวน  12  ด้าน  คือ  ด้านความเสมอ
ภาคของโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ด้านการจดัการศกึษาปฐมวยั  ด้านคณุภาพมาตรฐาน
การศกึษา  ด้านระบบบริหารและการจดัการศกึษา  ด้านครู  คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา  
ด้านหลกัสตูร  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา  ด้านการสง่เสริมกีฬา  นนัทนาการและกิจกรรมเดก็เยาวชน  ด้านการสง่เสริมอาชีพ  
และด้านการศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ซึง่ได้พบปัญหาดงันี ้ 
คือ  ผู้บริหารของท้องถ่ินยงัขาดความชดัเจนเก่ียวกบัภารกิจการจดัการศกึษา  รูปแบบโครงสร้างการ
บริหารของโรงเรียนยงัใช้การบริหารเดมิจากกระทรวงศกึษาธิการ ไมเ่ป็นไปตามโครงสร้างของกรม
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สง่เสริมปกครองท้องถ่ิน  การจดัสรรงบประมาณไมเ่พยีงพอ  และไมแ่นน่อน  ตลอดทัง้มีปัญหาเร่ือง
การเบิกจ่ายที่ลา่ช้า  รวมถึงบคุลากรด้านการศกึษายงัไมไ่ด้รับการพฒันา ด้านการจดัการศกึษาและ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (องค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์.  
2553 : 20-21)   
 จากสภาพปัญหาที่กลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้วา่  การจดัการศกึษาที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ยงัมีปัญหาในการดาํเนนิการจดัการศกึษาอยา่งมากและ
ปัญหาบางอยา่งยงัไมไ่ด้รับ 
การแก้ไข  ซึง่ไมเ่พียงพอตอ่การรองรับแนวโน้มอนาคตที่จะเกิดขึน้  ดงันัน้เพื่อให้องค์การบริหารสว่น
จงัหวดักาฬสนิธุ์  สามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงได้อยา่งเหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเผชิญอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ซึง่  สบุรรณ  เอี่ยมวจิารณ์  (2550 : 7)  กลา่ว
วา่  แนวทางที่จะศกึษาภาพเหตกุารณ์ในอนาคตได้ก็คือ  การวิจยัเชิงอนาคต  ซึง่เป็นวิธีศกึษาอยา่ง
เป็นระบบเก่ียวกบัทางเลอืกในอนาคตทีช่นกลุม่หนึง่หรือสงัคมหนึง่คิดวา่เป็นไปได้  (possible)  จาก
ที่กลา่วมาข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาอนาคตภาพการจดัการศกึษาขององค์การบริหาร
สว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2554-2563)  ซึง่ถือวา่เป็นการศกึษาเชิงอนาคตในระยะ
กลาง  เพราะเป็นการคาดการณ์สภาพในอนาคตที่ให้สมจริงได้  ซึง่ผลการวจิยัสามารถนาํไปใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน  ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดรูปแบบการบริหาร
องค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            เพื่อศกึษาและเสนออนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ในการจดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่น
จงัหวดักาฬสนิธุ์ในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2554-2563) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
            ระยะที่  1  การศกึษาแนวคดิทฤษฏีและการศกึษาความต้องการของท้องถ่ิน 
 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั  ได้แก่  ผู้บริหารระดบันโยบายองค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  
5  คน  ผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  12  คน  และครูผู้สอนใน
สถานศกึษาในสงักดัฯ  24  คน  รวม  41  คน  และผู้บริหารด้านการศกึษา  7  คน  ผู้ทรงคณุวฒุิ  7  
คน  และคณะกรรมการการศกึษาท้องถ่ิน 7  คน  รวม  21  คน 
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            ระยะที่  2  การศกึษาอนาคตภาพการจดัการศกึษา 
               กลุม่ผู้ ร่วมวิจยั  ได้แก่  ผู้วิจยั  และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านการศกึษา  1  คน  
กลุม่เป้าหมายทําการศกึษา  ได้แก่  กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ  21  คน 

            ระยะที่  3  การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจดัการศกึษา 
                กลุม่เป้าหมาย  ได้แก่   กลุม่ผู้บริหารในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  10  คน  ผู้บริหาร
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  24  คน  คณะกรรมการการศกึษาท้องถ่ินและ
ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการจดัการศกึษา  10  คน  บคุลากรทางการจดัการศกึษาของท้องถ่ิน  10  คน  และ
สือ่มวลชนท้องถ่ิน  6  คน  รวม  60  คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่  1  การศกึษาแนวคดิทฤษฏีและการศกึษาความต้องการของท้องถ่ิน  ดาํเนินการ
โดย 1)  ศกึษาแนวคดิทฤษฏีภาพปัจจบุนั ปัญหาของ อบจ.กาฬสนิธุ์ 2)  วิเคราะห์เอกสาร  และ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการศกึษาและทราบบริบทที่มีผลตอ่การจดัการศกึษาของ อบจ.
กาฬสนิธุ์  3) สร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างตามกรอบเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง  4) กําหนดกลุม่
ผู้ทรงคณุวฒุิ  5)  สร้างแบบสอบถาม  ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้ เช่ียวชาญ  และหาคณุภาพของ
เคร่ืองมือด้วยจากนัน้เก็บรวบรวมข้อมลูแล้วนํามาวิเคราะห์  6) ทราบประเด็นความต้องการของ
ท้องถ่ินตอ่การกําหนดบทบาทและทิศทางการจดัการศกึษาของ  อบจ.กส 
 ระยะที่  2  การศกึษาอนาคตภาพการจดัการศกึษา  ดําเนินการโดย 1) สร้างแบบสอบถาม  
2) EDFR  รอบที่  1 โดยการสมัภาษณ์  3) สร้างแบบสอบถาม (Delphi รอบที่ 1)  4) EDFR  รอบที่  2  
และ  รอบที่  3  5) ได้อนาคตภาพฉบบัสมบรูณ์ 
 ระยะที ่ 3  การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจดัการศกึษา  ดําเนินการโดย  1) 
จดัประชมุเพื่อทําประชาพจิารณ์ โดยมีผู้บริหารทกุระดบัของ อบจ.กาฬสนิธุ์/คณะกรรมการศกึษา
ท้องถ่ิน/บคุลากรทางการศกึษา/สือ่มวลชนเข้าร่วม  จํานวน  60  คน  2) ปรับปรุงอนาคตภาพท่ีได้
จากข้อเสนอแนะในการประชาพจิารณ์ 

3) นําผลการศกึษาวิจยัตามกรอบเสนอที่ประชมุทําประชาพจิารณ์ความเป็นไปได้เสนอไว้
ในนโยบายและแผนปฏิบตัิการของท้องถ่ิน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัดาํเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  ซึง่เป็นผู้บริหารด้านการศกึษา  กลุม่ผู้ทรงวฒุิ   
และกลุม่คณะกรรมการการศกึษาท้องถ่ิน  กลุม่ละ  7  คน  รวม  21  คน  และแจกและเก็บ
แบบสอบถามรอบที ่ 1  และรอบที่  2  ด้วยตนเอง  รอบละ  21  ชดุ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  ดาํเนินการโดยนําข้อมลูจากการจดบนัทกึและ
การถอดเทปคาํสมัภาษณ์ทัง้หมดมาเรียบเรียงและสงัเคราะห์ความเห็น 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามรอบที่  1  โดยนําข้อมลูมาคํานวณหาคา่ร้อยละ  
(percentage)   
  3.  การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามรอบที ่ 2  โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
สาํเร็จรูป  คือ  การคํานวณคา่มธัยฐาน (Medim) การคาํนวณคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  และการ
พิจารณาข้อความที่นาํไปเขียนเป็นอนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ของการจดัการศกึษาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดักาฬสนิธุ์ในทศวรรษหน้า  (2554-2563) นัน้  มีเกณฑ์ที่ผู้วจิยัจะนาํมาใช้ในการพิจารณา
ฉนัทามติของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุด้ิวยเทคนคิเดลฟาย  โดยผู้ วิจยัจะนําข้อความที่มี
คา่มธัยฐานตัง้แต ่ 3.50  ขึน้ไป  และข้อความที่มคีา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  (Q3 – Q1)  ไมเ่กิน 1.50  
ซึง่แสดงวา่  ข้อความดงักลา่วได้รับฉนัทามติ  ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิที่มีตอ่
ข้อความนัน้เป็นไปได้และสอดคล้องกนัมาเขียนเป็นอนาคตภาพฯ ตอ่ไป  รวมถึงการนําเสนอภาพ
อนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ของการจดัการศกึษาองค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ในทศวรรษหน้า  
(2554-2563)  ตอ่ที่ประชมุการทําประชาพจิารณ์นัน้  ผู้วิจยัจะสรุปประเด็นความต้องการและภาพ
อนาคตตามฉนัทามติของผู้ทรงคณุวฒุิเสนอท่ีประชมุวิพากษ์ในแตล่ะประเด็นเพื่อหาข้อสรุปและ
นําไปสูน่โยบายและแผนปฏิบตัิ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาความเหมาะสมของร่างอนาคตภาพ  พบวา่  อนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ด้านการ
จดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์จํานวน  11  ด้าน  ได้แก่  ด้านความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านคณุภาพมาตรฐานการศกึษาด้านระบบบริหารและการจดั
การศกึษา ด้านครู  อาจารย์และบคุลากรทาง  การศกึษา ด้านหลกัสตูร ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ด้านการสง่เสริมกีฬา  
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นนัทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านการสง่เสริมอาชีพ ด้านการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัวา่  อนาคต
ภาพการจดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  ในทศวรรษหน้า  มีความเหมาะสม   
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัอนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ในการจดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. 2554-2563)  ครัง้นี ้ เพื่อเป็นนโยบายในการกําหนดทิศทางและ
การกําหนดกลยทุธ์ของผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในการพฒันาการจดัการศกึษาขององค์การบริหาร
สว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  โดยมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดงันีค้ือ  อนาคตภาพท่ีเป็นไปได้ด้านการ
จดัการศกึษาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดักาฬสนิธุ์จํานวน  11  ด้าน  คือ  
  1. ความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จะมีรูปแบบการจดัการศกึษา
สาํหรับคนพิการ  ผู้ทพุลภาพผู้ ด้อยโอกาส  มีการจดัการศกึษาสาํหรับผู้มีความสามารถพิเศษ   
  2. คณุภาพมาตรฐานการศกึษา  จะมีการจดัทาํระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
โรงเรียนและการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก  
  3. ระบบบริหารและการจดัการศกึษา  จะมีการยกฐานะกองการศกึษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรม  เป็นสาํนกัการศกึษาเพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ   
  4. ครู  อาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา  จะมีการวางแผนพฒันาด้านครู บคุลากร
ทางการศกึษา มีการจดัอบรม สมัมนา ทศันศกึษา ดงูาน   
  5. หลกัสตูร  จะมีการจดัทําหลกัสตูรการอบรม  สมัมนา  จะมีการจดัทําหลกัสตูรทัง้
มธัยมศกึษาและอาชีวศกึษาจดังบประมาณ เพื่อจดัทําวิจยัและพฒันาหลกัสตูร   
  6. กระบวนการเรียนรู้  จะมกีารจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตทัง้ในระบบและนอกระบบตาม
อธัยาศยัที่หลากหลายสอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน   
  7. ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  จะมีการจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมจากที่
รัฐบาลจดัสรร และเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการเสนองบประมาณ   
  8. เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  จะมีศนูย์เทคโนโลยีเพื่อการผลติ วจิยั  และพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา   
  9. การสง่เสริมกีฬา  นนัทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน  จะมีการจดัตัง้ศนูย์
นนัทนาการและลานกีฬา  เพื่อให้บริการนกัเรียน  ผู้ปกครองและชมุชน   
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  10. การสง่เสริมอาชีพ  จะมกีารจดัทําหลกัสตูรฝึกอาชีพระยะสัน้ให้บริการแก่นกัเรียนและ
ประชาชนทัว่ไป   
  11. การศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  จะมีการจดั
งบประมาณอดุหนนุเพื่อสง่เสริมให้ชมุชนและโรงเรียนจดัศนูย์การเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตและประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  (ปฏิรูปการศกึษา.  2545 : 80) 
และยงัสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของสาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถ่ิน  
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  (2549 : 1)  สว่นการประชาพิจารณ์เก่ียวกบัอนาคตภาพการจดั
การศกึษานัน้ผู้ เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยทุกประเด็น 
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การพัฒนาดัชนีชีว้ัดความส าเร็จของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
Development of Key Performance Indicators for Government Universities 

 
กฤษณา สุขบุญญสถติ1 

Kritsana Sukboonyasatit 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ในการวิจยัเพื่อพฒันาดชันีชีว้ดัความสาํเร็จร่วม (Common 
Key Performance Indicator) และดชันีชีว้ดัความสาํเร็จเฉพาะ (Specific Key Performance 
Indicator) ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ โดยใช้การวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
ระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ตวัอยา่งจํานวน 8 สถาบนั  การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใช้เกณฑ์
คะแนนการประเมินคณุภาพของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  แบง่เป็น
กลุม่ที่มีระดบัคะแนนสงู 2 สถาบนั กลุม่ที่มีระดบัคะแนนปานกลาง 4 สถาบนั และกลุม่ที่มีระดบั
คะแนนตํ่า 2 สถาบนั  รวมทัง้มีการสมัภาษณ์ผู้ตรวจประเมินคณุภาพท่ีมีประสบการณ์ในการ
ประเมินคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษา  ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ สถาบนักลุม่ที่ได้รับคะแนนสงูจะมีการนํา
แนวทางการบริหารจดัการสมยัใหมม่าใช้ มกีารกําหนดบริบทเชิงกลยทุธ์ อาทิ วิสยัทศัน์ และ
เป้าหมายของสถาบนัท่ีชดัเจน  สว่นกลุม่ที่ได้รับคะแนนปานกลางจะมีการกําหนดวิสยัทศัน์ที่ชดัเจน 
แตย่งัไมไ่ด้มีการกําหนดเป้าหมายสถาบนั  ในขณะที่กลุม่ที่มีคะแนนระดบัตํ่าจะเป็นสถาบนัท่ีมีอายุ
การก่อตัง้น้อยกวา่ 2 กลุม่แรก และยงัไมไ่ด้มีการให้ความสาํคญักบัการกําหนดบริบทของสถาบนัท่ี
ชดัเจน  ผลการวิจยัทําให้เกิดแนวคิดการพฒันา  ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จร่วม (Common Key 
Performance Indicator) ที่มีความสอดคล้องกบัความเป็นบริบทของสถาบนัอดุมศกึษา แบง่เป็น 5 
มิติ คือ  1) การผลติบณัฑิต  2) งานวิจยั  3) การบริการวิชาการ  4) การทํานบุาํรุงศิลปวฒันธรรม  
และ 5) การบริหารจดัการองค์กร  สว่นดชันชีีว้ดัความสาํเร็จเฉพาะ (Specific Key Performance 
Indicator) ของสถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการพฒันาขึน้และมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะสถาบนั ขึน้อยู่ 
 
__________________________________ 
1   ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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กบัคณุลกัษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงกบับริบทเชิงกลยทุธ์ของสถาบนัอดุมศกึษา อาทิเช่น 
วิสยัทศัน์ เป้าหมายของสถาบนั 
ค าส าคัญ    ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จ, สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ, การประเมิน, คณุภาพการบริหารจดัการ 
 

ABSTRACT 
 

 The research objectives was to develop government universities’ key 
performance indicator. Qualitative research and interviews were employed with 
government universities’ senior executive and quality assessors. The sample group was 
selected by office of the public sector development commission Thailand’s quality 
assessment score which can be separated government university into three groups; 1) 
high scoring group 2) moderate scoring group and 3) low scoring group. The result 
showed the high scoring group had to set clearly strategic context such as vision, mission, 
core value and corporate goal, but the case of moderate scoring group had to set some of 
strategic context such as vision and mission except corporate goal.  The strategic context 
are not clear and remain inactive for the low scoring group. In additional, the government 
university should be set two different sets of key performance indicator; first, common key 
performance indicator which are aligned with government university mission to enhance 
the macro education and can be separated by five assessment perspectives as follows ; 
1) to produce graduates 2) to promote and expand the university research 3) to provide 
academic services 4) to preserve and promote the arts, culture and heritage 5) to manage 
university and second, specific key performance indicator which are aligned with their 
strategic context especially vision and goal. government university mission to enhance the 
macro education and can be separated by five assessment perspectives as follows; 1) to 
produce graduates  2) to promote and expand the university research  3) to provide 
academic services  4)  to preserve and promote the arts, culture and heritage  5) to 
manage university and second, specific key performance indicator which are aligned with 
their strategic context especially vision and goal. 
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บทน า 

สถาบนัอดุมศกึษาเป็นกลไกที่สาํคญัของรัฐในการวางรากฐานโครงสร้างการพฒันา
ประเทศ ด้วยบทบาทการพฒันาระบบการศกึษาขัน้อดุมศกึษา เพื่อผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และสร้างสรรค์งานวิจยัพฒันาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหมท่ี่มีคณุคา่ตอ่การพฒันา
ประเทศในมิติตา่ง ๆ ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาเชิงจลุภาคและมหภาคของประเทศ  สถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐได้รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการท่ีต้องมีการจดัทําดชันชีีว้ดัความสาํเร็จ เพื่อนําไป
กําหนดคาํรับรองปฏิบตัิราชการที่แสดงให้เห็นถึงประสทิธิภาพและคณุภาพของการบริหารจดัการบน
พืน้ฐานของกลยทุธ์  รวมทัง้ต้องได้รับการตรวจประเมินคณุภาพจากภาครัฐ โดยใช้ดชันีชีว้ดั
ความสาํเร็จการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อรักษาคณุภาพของการ
ดําเนินการตาม    พนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่หนว่ยงานท่ีทาํหน้าที่ประเมินคณุภาพการบริหาร
จดัการสถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนั ประกอบด้วย 3 หนว่ยงาน คอื สาํนกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.)  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  และ
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

สภาพปัจจบุนัของระบบประเมินและดชันีชีว้ดัความสาํเร็จของสถาบนัอดุมศกึษายงัมี
ประเด็นปัญหาอยูห่ลายประการ อาทิ  1) มีความหลากหลายของผู้ประเมินคณุภาพ ในมิติของ
จํานวนและรายละเอยีดของเกณฑ์ประเมิน เช่น สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  และสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น  ซึง่แตล่ะหนว่ยงานมีแนวทางและวิธีการประเมินคณุภาพท่ี
แตกตา่งกนั ทัง้ในมิติของเกณฑ์ประเมิน ตวัชีว้ดัคณุภาพ และกรอบเวลาทีใ่ช้ในการประเมิน เช่น 
รอบปีปฏิทิน รอบปีการศกึษา และรอบปีงบประมาณ เป็นต้น  2) จํานวนดชันชีีว้ดัความสาํเร็จที่มี
จํานวนมาก หากรวมดชันีชีว้ดัจากหนว่ยงานประเมินทัง้สามหนว่ยงานจะมดีชันีชีว้ดัประมาณ 132 
ตวั ซึง่เป็นภาระอยา่งมากให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาในการจดัเตรียมข้อมลูรองรับการประเมินคณุภาพ
การบริหารจดัการ  3) แนวทางการประเมิน โดยสว่นใหญ่มุง่เน้นการวดัผลเฉพาะผลลพัธ์ของการ
บริหารจดัการ มิได้ให้ความสาํคญักบักระบวนการดาํเนินงานท่ีเป็นเหตปัุจจยัที่นํามาสูผ่ลลพัธ์
ดงักลา่ว และถงึแม้อาจจะมีการพิจารณากระบวนการ แตก็่ยงัมิได้คํานงึถึงแนวทางที่จะดําเนินการ
อยา่งเป็นระบบ อนัจะนําไปสูก่ารบรรลผุลลพัธ์และการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน  4) ดชันีชีว้ดั
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ความสาํเร็จในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถที่จะสะท้อนปัจจัยแหง่ความสาํเร็จ (Key Success Factor) และ
คณุภาพของการบริหารจดัการในบริบทที่แตกตา่งกนัของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษาได้  ไมว่า่จะเป็น
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ แผนยทุธศาสตร์ กลุม่นกัศกึษา ขนาดพืน้ท่ี จํานวนคณะ จํานวน
สาขาวชิา และระดบัของพฒันาการของแตล่ะสถาบนัท่ีมีความหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป 

จากสภาพการณ์ปัจจบุนั และปัญหาสาํคญัของการกําหนดดชันชีีว้ดัความสาํเร็จที่ไม่
สามารถสะท้อนผลการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบับริบทเชิงกลยทุธ์ของสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่
ได้ รวมทัง้ต้องมีภาระในการจดัเตรียมข้อมลูสาํหรับดชันีชีว้ดัความสาํเร็จกวา่ 200 ตวั จากผู้ประเมิน
ระบบคณุภาพของภาครัฐทัง้ 3 แหง่  ที่มีความแตกตา่งกนัทัง้มติิของความหมายและกรอบเวลา 
ก่อให้เกิดความยุง่ยากในทางปฏิบตัิ การใช้ระยะเวลาและทรัพยากรจํานวนมากในการดาํเนินการ
ดงักลา่ว  ดงันัน้ผู้วจิยัเห็นถึงความสาํคญัจองปัญหาและมีความสนใจที่จะศกึษา เพื่อหาแนวทางใน
การกําหนดดชันีชีว้ดัความสาํเร็จของสถาบนัอดุมศกึษาที่มีคณุลกัษณะสาํคญั คือ              1) ดชันชีี ้
วดัความสาํเร็จของสถาบนัอดุมศกึษาที่สามารถสะท้อนระดบัคณุภาพการบริหารจดัการท่ีแท้จริงของ
สถาบนั  อนัจะนําไปสูค่วามสามารถในการดาํเนินงานบรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ์ รวมทัง้การปรับปรุง และพฒันาสถาบนัสูค่วามเป็นเลศิ (High Performance 
Organization: HPO) อยา่งยัง่ยนื  2) ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จที่สามารถรองรับระบบประเมินทกุระบบ
ได้อยา่งครบถ้วนและครอบคลมุประเด็นสาํคญั เพื่อลดภาระในการจดัเตรียมข้อมลู  3) ดชันีชีว้ดั
ความสาํเร็จที่มีความยืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่นให้รองรับบริบทที่แตกตา่งกนัของแตล่ะ
สถาบนัอดุมศกึษาได้ ซึง่เกิดคาํถามในการวิจยัวา่ ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ
ที่มีประสทิธิผลตอ่คณุภาพในการบริหารจดัการสถาบนัในลกัษณะดงักลา่วคืออะไร  ซึง่ผู้วิจยัเห็น
ความสาํคญัของดชันีชีว้ดัความสาํเร็จที่พฒันาขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารคณุภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษา  อนัจะนาํมาซึง่ประสทิธิผลในการดําเนินการตามพนัธกิจ และการตอบสนองตอ่
นโยบายของภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันาประเทศตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาดชันีชีว้ดัความสาํเร็จร่วม (Common Key Performance Indicator) ของ
สถาบนัอดุมศกึษาที่มคีวามสอดคล้องกบัความเป็นบริบทของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

2. เพื่อพฒันาดชันีชีว้ดัความสาํเร็จเฉพาะ (Specific Key Performance Indicator) ของ
สถาบนัอดุมศกึษาที่มคีวามสอดคล้องกบัคณุลกัษณะที่มคีวามเฉพาะเจาะจงกบับริบทเชิงกลยทุธ์
ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงบรูณาการ (Mixed Method) โดยเป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพและปริมาณ เพื่อการกําหนดดชันีชีว้ดัทีเ่หมาะสมกบัคณุลกัษณะเฉพาะ และบริบทของ
ความเป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ตอ่คณุภาพในการบริหาร
จดัการให้บรรลเุป้าหมายของสถาบนั โดยมีวธีิดําเนินการวิจยั ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เป้าหมายของสถาบนัอดุมศกึษาที่มคีวามสอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจของสถาบนั 
 ขัน้ตอนที่ 2 การกําหนดมิติของการประเมินคณุภาพ และการพฒันาดชันีชีว้ดัความสาํเร็จ
ในการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  
 ขัน้ตอนที่ 3 การทดสอบดชันีชีว้ดัความสาํเร็จ 
 
หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 

คือ หนว่ยระดบัองค์กรของสถาบนัอดุมศกึษารัฐ สงักดัคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ประชากร (Population) และ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

ประชากรส าหรับการวิจัย คือ สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐประเภทมหาวิทยาลยั กลุม่
สถาบนัเน้นการผลติบณัฑิตและวิจยั สงักดัคณะกรรมการการอดุมศกึษาจํานวน 19 แหง่ 

กลุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจัย ทําการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งใช้แนวทางแบบยดึ
จดุมุง่หมายของการศกึษาเป็นหลกั หรือ Purposive Sampling (ชาย โพธิสติา, 2550) เป็นการเลอืก
แบบไมม่ีโครงสร้างทีเ่คร่งครัด ขัน้ตอนและวิธีดาํเนินการไมซ่บัซ้อน แตมุ่ง่เน้นให้ได้กลุม่ตวัอยา่งที่
เหมาะสมกบัแนวคิด จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ซึง่จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์
การวจิยัครัง้นีจ้ะยดึที่คะแนนการประเมินคณุภาพในการบริหารจดัการท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ร่วมกบั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เป็นคณุสมบตัิหลกัในการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ตามกลุม่ประชากร ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 กลุม่สถาบนัท่ีได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ระดบัคะแนน
สงูสดุ      จํานวน 2 สถาบนั  

กลุม่ที่ 2  กลุม่สถาบนัท่ีได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ระดบัคะแนน
ระดบัปานกลาง จํานวน 4 สถาบนั  

กลุม่ที่ 3  กลุม่สถาบนัท่ีได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ระดบัคะแนน
ระดบัตํ่า   จํานวน 2 สถาบนั  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จากรายงานการประเมินคณุภาพ
การศกึษา (Self Assessment Report: SAR) ที่นําสง่สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร) ประจําปี พ.ศ. 2551 ของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 8 สถาบนั และเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนั 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนคิการสมัภาษณ์ กบั
กลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
สถาบนัละ 1 คน รวม 8 คน  และ 2) กลุม่ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคณุภาพการบริหาร
จดัการ หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคณุภาพแหง่ชาติทีม่ีความรู้ความเข้าใจในระบบประเมินคณุภาพ
การบริหารจดัการภายใต้บริบทของความเป็นสถาบนัอดุมศกึษา  การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งจะยดึ
คณุสมบตัิของกลุม่ตวัอยา่ง 2 ประการ คือ  1) ประสบการณ์ของกลุม่ตวัอยา่งโดยพิจารณาจาก
จํานวนปีที่ทําหน้าที่ตรวจประเมนิคณุภาพการบริหารจดัการท่ีต้องมากกวา่ 5 ปีขึน้ไป และ 2) ต้อง
เป็นผู้ที่ปฏิบตัิงานเก่ียวเนื่องกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  จากคณุสมบตัิทัง้สองประการพบวา่มี
ผู้ตรวจประเมินรางวลัคณุภาพแหง่ชาติจํานวนทัง้สิน้ 10 คน จากประชากรทัง้หมด 120 คน 

3. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกลุม่ผู้บริหาร
ระดบัคณบดีของทกุคณะ 8 สถาบนั รวมทัง้สิน้ 123 คน  เพื่อคดักรองดชันชีีว้ดัความสาํเร็จคณุภาพ
การบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการบริหารจดัการ และสามารถสะท้อนคณุภาพการบริหาร
จดัการได้อยา่งแท้จริง 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทเชิงกลยทุธ์ขององค์กรสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 8 แหง่ 
โดยแยกประเด็นวเิคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะส าคัญขององค์กร พบวา่ 
  สถาบนักลุม่ที่ 1  มีลกัษณะสาํคญัที่เป็นปัจจยัร่วมกนัคือเป็นกลุม่ที่สถาบนักลุม่

เก่าแก่ของประเทศ มจํีานวนคณะที่เปิดสอน จํานวนบคุลากร และจํานวนนกัศกึษาใกล้เคียงกนั  
ผู้วิจยัเห็นวา่จํานวนปีที่ก่อตัง้มีผลตอ่กระบวนการของการเรียนรู้ของแนวทางการบริหารจดัการ การ
สร้างความชดัเจนในการกําหนดกลยทุธ์ การถา่ยทอดวิสยัทศัน์เพือ่นําไปสูก่ารปฏิบตัิและการสร้าง
วฒันธรรมองค์กร  รวมทัง้เกิดการสะสมขององค์ความรู้ของบคุลากรในองค์กรและการเรียนรู้ระดบั
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องค์กร ทําให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรที่จะสามารถนํามาตอ่ยอดกระบวนการเรียนการสอน 
งานวจิยัและงานบริการวชิาการได้มากกวา่สถาบนัท่ีเพิ่งก่อตัง้  
   สถาบนักลุม่ที่ 2  เนื่องจากชว่งคะแนนคอ่นข้างกว้างและมีจํานวนประชากรของ
กลุม่นีจํ้านวนมาก  ผู้วิจยัจึงได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นตัวแทนของสถาบนัท่ีอยูใ่นกลุม่นีแ้ตม่ีคะแนน
สงูสดุในกลุม่ 2 สถาบนั  และตํ่าที่สดุ     2 สถาบนั  พบวา่ สองสถาบนัท่ีได้คะแนนระดบัสงูของกลุม่
เป็นสถาบนัเก่าแก่ มีลกัษณะสาํคญัคล้ายคลงึกบัสถาบนัในกลุม่ที่ 1 ไมว่า่จะเป็นคณะทีเ่ปิดสอน 
จํานวนบคุลากร จํานวนนกัศกึษา และสดัสว่นจํานวนนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากร โดยเฉพาะ
สถาบนั G-2.1  แตส่ถาบนั G-2.2 มีความแตกตา่ง คือ ไมม่ีการเปิดสอนคณะสายวิทยาศาสตร์
สขุภาพ  สว่นอีก 2 สถาบนัมีระดบัคะแนนแตกตา่งจากอีก 2 สถาบนัในกลุม่เดียวกนัมาก พบวา่ สิง่ที่
แตกตา่งกนั คือ สดัสว่นของจํานวนนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากร ซึง่สะท้อนถงึปริมาณงานของ
บคุลากรในการสนบัสนนุพนัธกิจของสถาบนั และมคีวามสมัพนัธ์เชิงผกผนักบัระดบัคะแนนการ
ประเมินคณุภาพการบริหารจดัการ กลา่วคือ หากมีสดัสว่นของนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากรสงู ระดบั
คะแนนประเมินจะตํา่  
   สถาบนักลุม่ที่ 3  เป็นสถาบนัท่ีกอ่ตัง้ใหม ่เป็นสถาบนัท่ีเป็นระดบัวิทยาเขตมา
ก่อน โดยเฉพาะ G-3.2 เป็นสถาบนัท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของหลายสถาบนั ทําให้เกิดความ
หลากหลายของวฒันธรรมองค์กร สร้างความสลบัซบัซ้อนในการบริหารจดัการ สง่ผลตอ่ระดบั
คะแนนท่ีมีการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 
 

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (Vision) สถาบนักลุม่ตวัอยา่งมีการมุง่เน้นวิสยัทศัน์ 
ดงันี ้

1) การผลติบณัฑิตที่มคีวามรู้ความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล และมี
คณุลกัษณะพงึประสงค์ ประกอบไปด้วย เป็นผู้มีความใฝ่รู้ มวีินยั มีคณุธรรม จริยธรรม มีความ
พอเพียง รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

2) ผลติงานวิจยัและผลงานวิชาการให้มคีณุภาพในระดบัสากล มุง่เน้นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม ่นวตักรรม เพื่อนําผลงานวจิยัไปใช้พฒันาการเรียนการสอน และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาชมุชน มุง่เน้นการสร้างความเป็นเลศิและผู้นํา 

3) สร้างช่องทางให้ชมุชนท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการบริหารและพฒันาและสร้าง
ผลงานท่ีทําให้เกิดการแก้ปัญหา และการพฒันาสงัคม การอนรัุกษ์ศิลป วฒันธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 
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4) มีระบบบริหารงานท่ีทนัสมยั มีความคลอ่งตวัโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้หลกั 
ธรรมาภิบาล 

 
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) พบวา่ พนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

ประกอบไปด้วย  1) ด้านการผลติบณัฑิต  2) ด้านงานวจิยั  3) ด้านการบริการวชิาการ  4) ด้านการ
ทํานบุํารุศิลปวฒันธรรม และ 5) ด้านการบริหารจดัการ 

 
4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับค่านิยม (Core Value) เนื่องจากเร่ืองคา่นิยมองค์กรเป็นเร่ืองใหม่

ทําให้หลายสถาบนัไมไ่ด้มกีารกําหนดคา่นิยมอยา่งเป็นรูปธรรม มเีพียง 3 สถาบนั จาก 8 สถาบนั ที่มี
การกําหนดคา่นิยม โดยปัจจยัร่วมของคา่นิยมของทัง้ 3 สถาบนั คือ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สว่น
คา่นิยมอื่นจะแตกตา่งกนัแล้วแตบ่ริบทเชิงกลยทุธ์ และวฒันธรรมขององค์กร  

 
5. ผลการวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal) พบวา่ สถาบนัท่ีได้รับคะแนนประเมินระดบัสงู

จะมีการกําหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และคา่นยิมที่มคีวามชดัเจนและสอดคล้องกนั ถึงแม้วา่จะยงัไม่
มีการกําหนดกรอบเวลาในการบรรลทุี่ชดัเจนก็ตาม ตา่งจากสถาบนักลุม่ที่มีคะแนนระดบัปานกลาง
และระดบัตํ่าที่ยงัไมไ่ด้ให้ความสาํคญักบัการกําหนดเป้าหมายมากนกั อยา่งไรก็ตามจากผลการวิจยั
พอจะสรุปประเด็นหลกัที่สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่นาํมากําหนดเป็นเป้าหมายของ
สถาบนัอดุมศกึษามี ดงันี ้ 1) การเป็นองค์กรชัน้นําระดบัโลก  2)การเป็นแหลง่ภมูิปัญญาของ
แผน่ดิน  และ 3) การมีระบบบริหารจดัการท่ีเป็นเลศิ 

 
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับทฤษฏีการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ 
ผู้วิจยัจงึได้มกีารสรุปแนวคิดทฤษฏีการบริหารจดัการแนวใหมใ่นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัทําบริบทเชิงกลยทุธ์ ซึง่ครอบคลมุในประเด็นการกําหนดและการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
คา่นิยม เป้าหมาย  มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามเพื่อสมัภาษณ์กบัผู้ตรวจประเมินคณุภาพท่ีมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมนิสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อประเมินบริบทสถาบนั อดุมศกึษาของรัฐ
จากเอกสารรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองเปรียบเทียบกบัแบบประเมินท่ีพฒันาขึน้จาก
ทฤษฏีการบริหารจดัการสมยัใหม ่ พบวา่ กลุม่ที่ 1 มีแนวทางการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องไปใน
แนวทางเดยีวกนักบัทฤษฏีการบริหารจดัการสมยัใหมม่ากถึงร้อยละ 80.0 สว่นกลุม่ที่ 2 มีแนวทาง
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การบริหารจดัการร้อยละ 50.0 ที่สอดคล้องกบัทฤษฏีการบริหารจดัการสมยัใหม ่ในขณะท่ีกลุม่ที่ 3 มี
เพียงร้อยละ 35.0-40.0 เทา่นัน้ท่ีมีการดาํเนินการสอดคล้องกบัทฤษฏี 

 
7. ความหมายของคุณภาพการบริหารจัดการสถาบนัอุดมศึกษา 
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์จากกลุม่ผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ

สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ดงันี ้
1) ค าว่า คุณภาพของการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 2 คําหลกัคือ 1) คํา

วา่ คุณภาพ หมายถงึ คณุคา่ของผลผลติที่ได้ตรงตามความต้องการและเป็นท่ีพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ และ 2) คําวา่ การบริหารจัดการ  คือ กระบวนการวางแผน การจดัองค์กร การนําหรือ
การสัง่การ และการควบคมุ อํานวยการ และการใช้ทรัพยากรให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย ซึง่
ประกอบด้วยมิติที่สาํคญั คือ การบริหารบคุคล การบริหารการเงิน งบประมาณ การบริหารงาน และ
การบริหารองค์กรหรือการบริหารทัว่ไป 

2) ค าว่า คุณภาพการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการและผลลพัธ์ของการจดัการศกึษาทีม่ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน การค้นคว้าวจิยั สร้างองค์
ความรู้ใหม ่และการถา่ยทอดความรู้แกช่มุชน ที่ทําให้บณัฑติมีความสามารถทางวิชาการและมี
คณุธรรม ชมุชนได้รับสิง่ที่มีคณุคา่ทางวิชาการอนัเป็นประโยชน์อยา่งตอ่เนื่อง รวมไปถงึ
ความสามารถของสถาบนัอดุมศกึษาในเร่ืองการจดัการศกึษาที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจ
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ 

 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

1) การมีแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีมคีวามชดัเจน มุง่เน้น (Focus) และ
สอดคล้อง (Alignment) กลา่วคอื มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวที่
ชดัเจนและสอดคล้องกบัแผนแมบ่ทการอดุมศกึษา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และแผนงานด้าน
ตา่ง ๆ และเนื่องจากปัจจบุนัสถาบนัอดุม ศกึษาบริหารงานโดยสภามหาวิทยาลยัดงันัน้สภาจึงควรมี
ความเข้าใจบริบทองค์กร รวมทัง้มีผู้นําที่มีการนําองค์กรอยา่งมีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้นําและความมุง่มัน่
ในการตอบสนองนโยบายการอดุมศกึษา วิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 

  2) การมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ ประกอบไปด้วย  (1) 
คณุภาพของหลกัสตูร กระบวนการ พฒันาหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรียนการสอน การสนบัสนนุ
และจดักิจรรมเสริมหลกัสตูรที่มุง่เน้นทัง้วชิาการ คณุธรรม จริยธรรม และการปรับตวัเข้าสูส่งัคมหลงั
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จบการศกึษา (2) คณุภาพ คณุวฒุิ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและการพฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่องของผู้สอน (3)  คณุภาพ ความมุง่มัน่ตัง้ใจ ความรับผิดชอบและความพร้อมของนกัเรียน 
นกัศกึษา (4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของของผู้ เรียน(5) คณุภาพ ความเพยีงพอและ
ความพร้อมของการจดัสถานท่ี เคร่ืองมืออปุกรณ์สาํหรับการจดัการเรียนการสอน รวมถงึเครือขา่ย
พนัธมิตรและสถานท่ีฝึกงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ (6) กลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

3) การมีกระบวนการวิจยัที่มีคณุภาพ ประกอบไปด้วย  (1) ความชดัเจนของ
ทิศทาง นโยบายของสถาบนัในการมุง่เน้นงานวิจยั  (2) กระบวนการพฒันาบคุลากรให้เป็นนกัวิจยั
คณุภาพ ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุง่มัน่ตัง้ใจของบคุลากรท่ีทาํงานวจิยั 
(3) ระบบผลตอบแทนที่กระตุ้นจงูใจ สร้างขวญัและกําลงัใจกบับคุลากรท่ีทํางานวิจยั และมีการ
จดัสรรปริมาณงานของบคุลากรที่เอือ้ตอ่การจดัสรรเพื่อทาํงานวจิยั (4) การสร้างช่ือเสยีงของสถาบนั 
ผลงานวิจยัที่ได้รับการยอมรับท่ีผา่นมา และการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอก  
รวมทัง้แหลง่ทนุวิจยั (5) ระบบสนบัสนนุ เงินทนุวิจยั ระบบฐานข้อมลู ระบบการจดัการความรู้ใน
สถาบนั  

4) การมีกระบวนการให้บริการวชิาการท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วย (1) ช่ือเสยีงและ
ระยะเวลาในการก่อตัง้ทาํให้เกิดการสัง่สมประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ (2) ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุง่มัน่ตัง้ใจของบคุลากรท่ีให้บริการวิชาการ (3) ระบบ
ผลตอบแทนที่กระตุ้นจงูใจ สร้างขวญัและกําลงัใจกบับคุลากรที่ให้บริการวิชาการ (4) ฐานข้อมลู
งานวจิยัทีม่ีคณุภาพท่ีสามารถนาํมาใช้ในการให้บริการวิชาการ (5)  ระบบสนบัสนนุเพื่อคณุภาพของ
การบริการวิชาการ (6)  การบรูณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยัและการเรียนการสอนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการตอ่ยอดทางด้านวชิาการ (7)  ความสามารถในการเข้าถงึและตอบสนองปัญหา
ของชมุชน 

5) การมีความชดัเจนของของทศิทาง นโยบายของสถาบนัในการมุง่เน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชน ประกอบไปด้วย (1)  ความร่วมมือ ร่วมใจของบคุลากรในการ
ร่วมทํากิจกรรมสนบัสนนุสงัคมและชมุชน (2) ความพอเพยีงของเงินทนุสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสงัคมและชมุชน (3) การบรูณาการการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการวชิาการกบัความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

6) การบริหารจดัการท่ีนาํไปสูค่วามยัง่ยืนขององค์กร ประกอบด้วย (1) ความ
มุง่มัน่และภาวะผู้นําในการนําองค์กรอยา่งมวีิสยัทศัน์ (2) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
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พฒันาบคุลากรและองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง (3) ความชดัเจนของเป้าหมาย และแผนกลยทุธ์รวมไปถึง
การถา่ยทอดไปสูก่ารปฏิบตัิ (4) ความสามารถในการความผกูพนักบับคุลากร (5) ความสามารถใน
การบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (6) การสร้างช่ือเสยีงและการพฒันาเครือขา่ยของ
สถาบนัฯ (7) ระบบธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลยัและผู้บริหาร และ (8) การมีสว่นร่วมของการ
บริหารจดัการ 

 
9. มิติในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ผู้บริหารสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ในปัจจบุนัจํานวนดชันีชีว้ดัความสาํเร็จทีใ่ช้ในระบบ

ประเมินคณุภาพการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษามีจํานวนมาก ทําให้เกิดความยุง่ยากและเป็น
ภาระของสถาบนัในการจดัทาํข้อมลูเพื่อการประเมินดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามหากต้องการให้ดชันชีีว้ดั
คณุภาพสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการได้จริงต้องมีจํานวนทีเ่หมาะสม ซึง่ผู้บริหาร
สว่นใหญ่เห็นวา่จํานวนดชันชีีว้ดัไมค่วรเกิน 15 ตวั และมิตใินการประเมินคณุภาพในการบริหาร
จดัการสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ประกอบด้วย 5 มิติ คือ (1) มิติของการผลติบณัฑติ  (2) การวิจยั  
(3) การบริการวชิาการ(4) การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม และ (5) การบริหารจดัการองค์กร  

 
10. ผลการวิจัยเกี่ยวกับดชันีชีว้ัดคุณภาพการบริหารจัดการ พบวา่ ดชันีชีว้ดัที่แตล่ะ

สถาบนัฯ ต้องรายงานผลให้กบัทัง้ 3 หนว่ยงานรวม 132 ตวัชีว้ดั แบง่เป็นมิตด้ิานผลติบณัฑติจํานวน 
40 ตวั ด้านวิจยัจํานวน 19 ตวั ด้านบริการวิชาการจํานวน 18 ตวั ด้านทํานบุาํรุงศิลปวฒันธรรม
จํานวน 12 ตวั และด้านการบริหารจดัการองค์กรจํานวน 43 ตวั  แตเ่มื่อวิเคราะห์จะพบวา่มีดชันีชีว้ดั
บางตวัที่ซํา้ กนัทําให้มีดชันีชีว้ดั ที่แตกตา่งกนัเพียง 82 ตวั เมื่อนํามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัดชันชีี ้
วดัความสาํเร็จที่ผู้บริหารและผู้ตรวจประเมินมีความเห็นวา่มคีวามเหมาะสมในการประเมินคณุภาพ
การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาพบวา่มีจ านวน 36 ตัว แบง่เป็นมิติด้านผลติบณัฑิตจํานวน 8 
ตวั ด้านวิจยัจํานวน 9 ตวั ด้านบริการวชิาการจํานวน 7 ตวั ด้านทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมจํานวน 4 
ตวั และด้านการบริหารจดัการองค์กรจํานวน 8 ตวั  ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1  แสดงผลการวิจัยดัชนีชีว้ัดคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
มิติการประเมิน  ดัชนีชีว้ดัความส าเร็จ 
ด้านผลติบณัฑิต 1 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
2 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑติ 
3 จํานวนนกัศกึษา หรือศษิย์เกา่ที่ได้รับการประกาศเกียรตคิณุยกยอ่ง ใน

ด้านวชิาการ วชิาชีพ คณุธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นที่เก่ียวข้องกบัคณุภาพบณัฑิตในระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

4 สดัสว่นอาจารย์ประจําที่มวีฒุิปริญญาตรี โท เอก หรือเทียบเทา่ตอ่
อาจารย์ประจํา 

5 ระดบัความพงึพอใจของผู้ เรียนหรือนกัศกึษา  
6 สดัสว่นของนกัศกึษาตอ่จํานวนผู้สอน  
7 ระดบัคะแนนการประเมินคณุภาพจากหนว่ยงานประเมินภายนอก  
8 จํานวนเครือขา่ยพนัธมติรในความร่วมมือของการจดัการเรียนการสอน 

ด้านการวจิยั 1 ร้อยละของงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ ทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ตอ่จํานวน
อาจารย์ประจํา 

2 เงินสนบัสนนุงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนัตอ่
จํานวนอาจารย์ประจํา 

3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ให้ทนุวจิยั  
4 จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการอยา่งเป็นทางการ  
5 ร้อยละงานวิจยัที่บรูณาการกบัการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ  
6 ร้อยละการเพิม่ขึน้ของนกัวจิยัที่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

7 ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรที่ทําวิจยัในเร่ืองผลตอบแทนและ
แรงจงูใจในการทําวิจยั                              

8 ร้อยละความสาํเร็จของการจดัการความรู้ตามแผน 
9 ร้อยละความสาํเร็จของการบรรลเุป้าหมายด้านการวจิยัขององค์กร 
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มิติการประเมิน  ดัชนีชีว้ดัความส าเร็จ 
ด้านบริการ

วิชาการ 
1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพท่ีตอบสนอง

ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชมุชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ่อาจารย์ประจํา 

2 จํานวนแหลง่ให้บริการวชิาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

3 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
4 รายรับของสถาบนัในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบนั

ตอ่อาจารย์ประจํา 
5 การนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมา

ใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน และการวิจยั 
6 ผลงานการพฒันาองค์ความรู้ใหมท่ี่นําไปใช้ประโยชน์กบัสงัคมและ

ชมุชน  
7 ร้อยละความสาํเร็จของแผนพฒันาความเช่ียวชาญรายบคุคล 

ด้านทํานบุาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

1 ประสทิธิผลในการอนรัุกษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและ
วฒันธรรม 

2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนรัุกษ์ พฒันาและเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรมตอ่จํานวนนกัศกึษา 

3 ร้อยละความร่วมมือของบคุลากรในการทํากิจกรรมสนบัสนนุสงัคมและ
ชมุชน 

4 ข้อร้องเรียนของสงัคมและชมุชน 
ด้านบริหารจดัการ 1 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคณุภาพภายในท่ีก่อนให้เกิดการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 
2 มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อพฒันาและธํารงไว้ให้

บคุลากรมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
3 ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และ

การวจิยั 
4 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

5 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายของระดบั



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

717 

 

มิติการประเมิน  ดัชนีชีว้ดัความส าเร็จ 
องค์กรสูร่ะบบบคุคล 

6 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํต้นทนุตอ่หนว่ยผลผลติ* 
7 ระดบัคะแนนธรรมาภิบาลขององค์กร 
 
8 

ระดบัคะแนนความผกูพนัของบคุลากร 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
 

1. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะสาํคญัขององค์กรสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  
8 แหง่ พบวา่ 
 สถาบนักลุม่ที่ 1 เป็นกลุม่ที่ได้รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร ในระดบัคะแนนสงู 
(มากกวา่ 4.25 ขึน้ไป) และมีการปรับตวัของระดบัคะแนนสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง มีลกัษณะสาํคญัทีเ่ป็น
ปัจจยัร่วมกนัคือ เป็นกลุม่ที่สถาบนักลุม่เกา่แก่ของประเทศ มีจํานวนคณะที่เปิดสอน จํานวน
นกัศกึษา จํานวนบคุลากรใกล้เคยีงกนั ยกเว้นจํานวนปีที่ก่อตัง้แตกตา่งกนั 50 ปี  ผู้วิจยัเห็นวา่
จํานวนปีทีก่่อตัง้มีผลตอ่กระบวน การของการเรียนรู้ของแนวทางการบริหารจดัการ การสร้างความ
ชดัเจนในการกําหนดกลยทุธ์ การถ่ายทอดวิสยัทศัน์เพื่อนําไปสูก่ารปฏิบตัิและการสร้างวฒันธรรม
องค์กร รวมทัง้เกิดการสะสมขององค์ความรู้ของบคุลากรในองค์กรและการเรียนรู้ระดบัองค์กร ทําให้
เกิดองค์ความรู้ขององค์กรทีจ่ะสามารถนํามาตอ่ยอดกระบวนการเรียนการสอน งานวจิยัและงาน
บริการวชิาการได้มากกวา่สถาบนัท่ีเพิ่งก่อตัง้  
 สถาบนักลุม่ที่ 2 กลุม่ที่ได้รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร. ในระดบัคะแนนปานกลาง 
(ช่วงคะแนน 3.50 - 4.25) เนื่องจากชว่งคะแนนคอ่นข้างกว้างและมีจํานวนประชากรของกลุม่นี ้
จํานวนมาก  ผู้วิจยัจึงได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นตวัแทนของสถาบนัท่ีอยูใ่นกลุม่นีแ้ตม่ีคะแนนสงูสดุ
ในกลุม่ 2 สถาบนั และตํ่าที่สดุ 2 สถาบนั พบวา่ สองสถาบนัท่ีได้คะแนนระดบัสงูของกลุม่นีเ้ป็น
สถาบนัเกา่แก่ มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัสถาบนัในกลุม่ที่ 1 ไมว่า่จะเป็นคณะที่เปิดสอน จํานวน
บคุลากร จํานวนนกัศกึษาและสดัสว่นนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากร สว่นอีก 2 สถาบนัของกลุม่ที่ 2 มี
ลกัษณะสาํคญัขององค์กรคล้ายคลงึกนั ในเร่ืองของคณะวิชาที่สอน จํานวนนกัศกึษา จะตา่งกนัท่ี
จํานวนบคุลากร สง่ผลให้สดัสว่นของนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากรแตกตา่งกนั อาจกลา่วได้วา่สดัสว่น
ของนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากรสะท้อนถึงปริมาณงานของบคุลากรในการสนบัสนนุพนัธกิจของ
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สถาบนั และมีความสมัพนัธ์เชิงผกผนักบัระดบัคะแนนการประเมนิคณุภาพการบริหารจดัการ 
กลา่วคอื หากมีสดัสว่นของนกัศกึษาตอ่จํานวนบคุลากรสงู ระดบัคะแนนประเมินจะตํา่  
 สถาบนักลุม่ที่ 3 กลุม่ที่ได้รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร. ในระดบัคะแนนตํา่ (ตํ่ากวา่ 
3.50) มีลกัษณะสาํคญัคล้ายคลงึกนั คือ เป็นสถาบนัท่ีก่อตัง้ใหม ่เป็นสถาบนัท่ีเป็นระดบัวิทยาเขต
มาก่อน เกิดจากการรวมตวักนัของหลายสถาบนัทําให้เกิดความหลากหลายของวฒันธรรมองค์กร 
สร้างความสลบัซบัซ้อนในการบริหารจดัการสง่ผลตอ่ระดบัคะแนนท่ีมีการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการบริหารจดัการกบัทฤษฏีการบริหารจดัการ
สมยัใหม ่กลุม่ที่ 1 มีแนวทางการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนักบัมากถงึร้อยละ 
80.0  สว่นกลุม่ที่ 2 มีแนวทางการบริหารจดัการร้อยละ 50.0  ที่สอดคล้องกบัทฤษฏีการบริหาร
จดัการสมยัใหม ่ในขณะทีก่ลุม่ที่ 3 มีเพียงร้อยละ   35.0-40.0 เทา่นัน้ท่ีมีการดาํเนินการสอดคล้อง
กบัทฤษฏีฯ 
 อาจกลา่วได้วา่สถาบนัท่ีได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพการบริหารจดัการอยูใ่นกลุม่
ระดบัสงูจะมแีนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการกําหนดและถ่ายทอด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม และ
เป้าหมายเป็นไปตามหลกัทฤษฏีการบริหารจดัการ สว่นกลุม่ที่ได้คะแนนตํ่า พบวา่ การดําเนินการจะ
ขาดการดาํเนินการในหลายประเด็นเมื่อเปรียบเทียบกบัทฤษฏีการบริหารจดัการ 

อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ทกุสถาบนัมกีารกําหนดวิสยัทศัน์แตข่าดการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินตามวิสยัทศัน์ รวมทัง้ยงัขาดหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการสร้างความผกูพนั
กบับคุลากร  การมุง่เน้นการสร้างนวตักรรม และการเช่ือมโยงความสามารถพเิศษกบัองค์กรในการ
กําหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมาย และการมุง่เน้นการเรียนรู้ระดบัองค์กรและบคุคล ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็น
ประเด็นที่มีความสาํคญัตอ่การบริหารจดัการองค์กรทัง้สิน้ 

3. จากการสมัภาษณ์เพื่อสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัมติิการประเมินคณุภาพการบริหาร
จดัการ และจํานวนดชันชีีว้ดัที่มีความเหมาะสมในการบริหารจดัการ โดยผู้วิจยัสอบถามผู้บริหารด้วย
คําถาม 2 คําถาม หลกั ดงันี ้1) การประเมินคณุภาพในการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาควรมีมติิ
ในการประเมินมติิใดบ้างจึงจะครอบคลมุประเด็นสาํคญัของการบริหารจดัการ  และ 2) จํานวนดชันีชี ้
วดัควรจะมีจํานวนเทา่ไรจึงจะเหมาะสมสาํหรับการใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ  ผลวิจยั พบวา่ 
ผู้บริหารสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ในปัจจบุนัจํานวนดชันีชีว้ดัความสาํเร็จทีใ่ช้ในระบบประเมินคณุภาพ
การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษามีจํานวนมาก ทาํให้เกิดความยุง่ยากและเป็นภาระของสถาบนั
ในการจดัทําข้อมลูเพื่อการประเมินดงักลา่ว  อยา่งไรก็ตามหากต้องการให้ดชันีชีว้ดัคณุภาพสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการได้จริงต้องมจํีานวนท่ีเหมาะสม ซึง่ผู้บริหารสว่นใหญ่เห็นวา่
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จํานวนดชันชีีว้ดัไมค่วรเกิน 15 ตวั และมิตใินการประเมินคณุภาพในการบริหารจดัการ
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) มิติของการผลติบณัฑิต  2) งานวจิยั  3) การ
บริการวชิาการ  4) การทํานบุาํรุงศิลปวฒันธรรม  และ 5) การบริหารจดัการองค์กร 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพฒันาดชันชีีว้ดัความสาํเร็จของสถาบนัอดุมศกึษาประกอบด้วย 2 ประเภท คือ   
1) ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จร่วม (Common Key Performance Indicator) ซึง่มีรายการของดชันีชีว้ดั
ความสาํเร็จที่เหมือนกนัทกุสถาบนั เนื่องจากเป็นดชันีชีว้ดัที่ประเมนิประสทิธิผลของการบรรล ุ
พนัธกิจ  2) ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จเฉพาะ (Specific Key Performance Indicator) ซึง่จะแตกตา่งกนั
ในแตล่ะสถาบนัตามบริบทเชิงกลยทุธ์ที่มีความสอดคล้องกนัระหวา่งวิสยัทศัน์ คา่นิยม และ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ดชันีชีว้ดัสาํหรับการประเมินคณุภาพในการบริหารจัดการแบง่เป็น 5 มิต ิที่สอดคล้องกบั
พนัธกิจของสถาบนั ได้แก่  1) การผลติบณัฑิต  2) งานวิจยั  3) การบริการวิชาการ  4) การทํานบุาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  และ 5) การบริหารจดัการองค์กร ทัง้นีไ้มค่วรมจํีานวนเกิน 15 ตวั  
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลการวิจยัจะได้ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จร่วม (Common Key Performance 
Indicator) ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกบับริบทของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  อนัจะนาํไปสูก่าร
ลดความซํา้ซ้อนและทรัพยากรตา่ง ๆ  ขององค์กรในกระบวนการจดัเก็บข้อมลูของดชันชีีว้ดัทีม่ี
จํานวนมากมายในปัจจบุนั ซึง่หนว่ยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่ประเมนิคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ
สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการประเมินด้วยดชันีชีว้ดัความสาํเร็จที่สะท้อนประสทิธิผลในการบรรลุ
พนัธกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2. สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐสามารถนําแนวทางในการพฒันาดชันีชีว้ดัความสาํเร็จเฉพาะ 
(Specific Key Performance Indicator) ไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดดชันีชีว้ดัความสาํเร็จ
เฉพาะที่สามารถสะท้อนคณุภาพระบบบริหารจดัการและการปรับปรุงองค์กรที่ยัง่ยืน  
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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งานวจิยัครัง้นีส้าํเร็จไปได้ด้วยดเีนื่องจากการสนบัสนนุของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐกลุม่
ตวัอยา่ง รวมทัง้ผู้ตรวจประเมินคณุภาพการบริหารจดัการท่ีให้การสนบัสนนุข้อมลูเพื่อประกอบ
งานวจิยั ผู้วจิยัขอแสดงความขอบคณุผู้ที่ให้การสนบัสนนุดงัทีก่ลา่วมา 
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การสังเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

The Information and Communications Technology Competency Synthesis of  
The Office Workers Level in The Local Administrative Organization 

 
นายชนะชัย  อวนวัง1 

Chanachai Eonwung 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร(ICT)ขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมีขัน้ตอนศกึษาวิจยัดงันี ้1)ศกึษาเอกสาร  ตํารา 
บทความทางวชิาการและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านICT ของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 2) ศกึษาหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะกลุม่งานตา่งๆ 3) การประเมิน
ความสาํคญัของหวัข้อที่เก่ียวกบัสมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 4)การทําแผนฝังมโนทศัน์ สมรรถนะด้าน ICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 5) การสงัเคราะห์สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารองค์การปกครอง สว่นท้องถ่ิน
 ผลการการสงัเคราะห์สมรรถนะม ี4 กลุม่งานคือ ด้านอาํนวยการ ด้านบริหารกองคลงั ด้าน
พฒันาทรัพยากรบคุคลและ ด้านภารกิจนโยบายและแผน ซึง่ทัง้ 4 กลุม่งานมีสมรรถนะด้าน ICT 
ได้แก่ ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  ด้านดแูลระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นและซอ่มบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ ด้านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ การพฒันาเวบ็ไซต์  (web 2.0),  สงัคมออนไลน์
, ระบบการจดัการสารสนเทศ,การผลติสือ่วีดิทศัน์, หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ,การเรียนรู้ผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส,์ ทําฐานข้อมลู(Database)และสามารถใช้งานระบบสาํนกังานทนัสมยั 

 
ค าส าคัญ   การสงัเคราะห์สมรรถนะด้าน ICT , องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน, เจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร
ขององค์การบริหารสว่นตาํบล 
_____________________________________________________ 

1   นกัศกึษาปริญญาเอกสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
  
 The article purpose is to synthesize the Information and Communications 
Technology(ICT) competency in the office of the local administrative organization. It is  
4 process stages in which are 1) document gathering from textbooks, academic articles , 
and researches related to ICT competency for office workers in the office, 2) study of the 
duties and responsibilities’ cluster in each work function, 3) evaluation the ICT 
competency topic of the each function, 4) conceptual framework creation of ICT 
competency for the office workers in the office, and 5) synthesis of ICT competency for the 
staff in the office. 
 The result of ICT competency is 4 clusters which are the administration, finance 
administration, personnel development, and function of policy and plan. All clusters 
connect to hard ware and soft ware, computer systems and maintenances , online and 
offline system such as Web development (Web 2.0), Social media network, Management 
of Information System (MIS), Video, e-Book, e-Learning, create database, and access to e-
Office being up to date. 
 
KEYWORDS:  The ICT Competency Synthesis, The Local Administrative Organization, The 
Office Workers in The Local  Administrative Organization 
 
บทน า 

บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทําให้มกีารพฒันาคิดค้นสิง่อํานวยความสะดวกสบายตอ่การดาํรงชีวติเป็นอนัมาก  
เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจยัพืน้ฐานการดํารงชีวิต  ได้เป็นอยา่งดี เทคโนโลยีทําให้การสร้างที่พกั
อาศยัมีคณุภาพมาตรฐาน  สามารถผลติสนิค้าและให้บริการตา่งๆ  เพื่อตอบสนอง   ความต้องการ
ของมนษุย์มากขึน้   เทคโนโลยีทําให้ระบบการผลติสนิค้าได้เป็นจํานวนมาก มีราคาถกูลง สนิค้าได้
คณุภาพ ทําให้มีการติดตอ่สือ่สารกนัได้สะดวก ประชากรในโลกตดิตอ่รับฟังขา่วสารกนัตลอดเวลา   
พฒันาการของเทคโนโลยี  ทําให้ชีวิตความเป็นอยูเ่ปลีย่นไปมาก ในอดีตยคุที่มนษุย์ยงัเร่ร่อน มีอาชีพ
เกษตรกรรม ลา่สตัว์ ตอ่มามีการรวมตวักนั   สร้างเมือง และสงัคมเมือง ทําให้เกิดอตุสาหกรรมการ
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ผลติ การผลติทําให้เกิดการปฏิวตัิทางอตุสาหกรรมทีเ่น้นการผลติจํานวนมาก สงัคมจึงเป็นสงัคม
เมือง  ที่มีอตุสาหกรรมเข้ามาเก่ียวข้อง แตห่ลงัจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมและคอมพวิเตอร์ก้าวหน้ามาก  ทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงเข้าสูย่คุสงัคมสารสนเทศ 
ชีวิตความเป็นอยูเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูขา่วสารจํานวนมาก  การสือ่สารโทรคมนาคมกระจายทัว่ถงึ  ทํา
ให้ขา่วสารแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว สงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคม ไร้พรมแดน เพราะเร่ืองราวของ
ประเทศสามารถกระจายแพร่ออกไปยงัประเทศตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว (พิสทุธาและวิทยา  อารรี
ราษฎร์, 2553:23-24) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนกัถงึการพฒันาประเทศจึงได้จดัทําแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 โดยมี
สาระสาํคญัด้านการบริหารบคุคลากรตามยทุธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันากําลงัคนด้านICT และบคุคล
ทัว่ไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลติและใช้สารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เทา่ทนั 
‚เร่งพฒันากําลงัคนทีม่ีคณุภาพและปริมาณเพียงพอซึง่ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร, 2552:บทที4่ หน้า5-9) 

กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตระหนกัในการพฒันา
บคุลากรเช่นกนั จงึมีการจดัทาํแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 2553- 2556 กําหนด
วิสยัทศัน์ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงูในการสง่เสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   ให้เป็นกลไกในการ
พฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนสอดคล้องกบัพนัธกิจด้านบริหารงานบคุคลและเพิ่มขดีความสามารถของ
บคุลากรปกครอง สว่นท้องถ่ินให้ทํางานอยา่งมืออาชีพตามยทุธศาสตร์ ท่ี 1และ2 คือ การยกระดบั
ขีดความสามารถของ กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีสมรรถนะสงูและเพิม่ขีด
ความสามารถการปฏิบตัิงานด้วยระบบสารสนเทศ จากการวเิคราะห์สภาพปัญหา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน พบวา่ บคุลากร กรมสง่เสริมการ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นใหญ่มทีกัษะการใช้งานคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น  บคุลากรผู้ดแูลและบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   มีจํานวนไมเ่พียงพอเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ และจํานวนหนว่ยงาน สง่ผลให้การสนบัสนนุและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารไมท่ัว่ถงึ     รวมไปถึงผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไมไ่ด้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอยา่งเพียงพอ    โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในสว่น
สาํนกังานการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัและอําเภอจํานวนมากขาดโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศ  (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2553 : บทที่ 3 หน้า 2-3)  
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อยา่งไรก็ตามการพฒันาสมรรถนะด้านICTก็เป็นปัญหาสอดคล้องกบัการสาํรวจ การใช้
ระบบสารสนเทศในการจดัทําแผนพฒันาตาํบล ขององค์การบริหารสว่นตําบลพบวา่  องค์การบริหาร
สว่นตําบลสว่นใหญ่ มีปัญหาในการจดัหาและการใช้ข้อมลูหรือระบบสารสนเทศ พบมาก คือ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําแผน ทัง้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นตําบลและประชาคมไมเ่ข้าใจ
เร่ืองระบบสารสนเทศ   จึงไมส่ามารถจดัทําสารสนเทศที่จําเป็นและเหมาะสมในการจดัทาํแผน ได้
อยา่งครบถ้วนและครอบคลมุ เพราะยงัไมม่ีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
และเครือขา่ยสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการม ีการใช้ และการ
พฒันาระบบสารสนเทศให้แก่บคุลากรที่เก่ียวข้องให้กบับคุลากรทกุฝ่าย   ทัง้ฝ่ายการเมืองและการ
บริหารและฝ่ายปฏิบตัิการ โดยระยะแรกอาจขอความร่วมมือทางวิชาการจากหนว่ยงานหรือ
สถาบนัการศกึษา   ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสารสนเทศที่เป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผู้พฒันาวิชาการด้าน
สารสนเทศ (เกริกศกัดิ ์บญุญานพุงศ์และคณะ, 2547:96-103)สอดคล้องกบั จากการสาํรวจความ
ต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของหนว่ยงานท้องถ่ินในจงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่ 
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน มีความต้องการฝึกอบรมด้านICT  โดยปรากฏผลอยูใ่นระดบัมากและมากที่สดุ 
(ชนะชยั อวนวงั, 2553:4-5)  

จากการสงัเคราะห์แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและ
จากการสาํรวจความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศและความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนว่ยงานท้องถ่ิน การพฒันาบคุลากรขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินสิง่สาํคญัต้อง
มีสมรรถนะทางด้าน ICT  

(Kiersteard, 1998 อ้างจากสาํนกังานก.พ.2548:7)  กลา่ววา่ สมรรถนะของงานกบั
สมรรถนะของคน ทําให้เกิดความสบัสนในการทําความเข้าใจสมรรถนะ สมรรถนะของงานหมายถึง
สิง่ที่บคุคลต้องทาํในการทํางาน    ในขณะที่สมรรถนะของคนหมายถึงคณุลกัษณะที่ทําให้บคุคล
สามารถทาํงานได้ดี   ตวัยา่งเช่น วิสยัทศัน์ นา่จะจดัเป็นสมรรถนะของงาน เพราะเป็นสิง่ที่ผู้ครอง
ตําแหนง่ต้องแสดงวิสยัทศัน์ที่ดี แตถ้่ามองในแง่ของคนแล้วมองวา่ แล้วคนต้องมีลกัษณะอยา่งไรจงึ
จะมีวิสยัทศัน์ที่ดีได้ เช่น อาจต้องเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง   เป็นคนมีความคิดวเิคราะห์ที่ดี
เป็นต้น สมรรถนะ (Competency) นัน้ เป็นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ 
(Attitude)  ที่จําเป็นในการปฏิบตัิงานใดงานหนึง่ให้ประสบความสาํเร็จและให้มีความโดดเดน่กวา่คน
อื่น ๆ ใน  เชิงพฤติกรรม เช่น มากกวา่เพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือมีผลงานดีกวา่  
(มนชยั เทียนทอง, 2553:9)  
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สาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กําหนด สมรรถนะหลกั ประกอบด้วย 5 
สมรรถนะคือ การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และ
ความร่วมแรงร่วมใจและแบง่ สมรรถนะประจํากลุม่งาน 20 สมรรถนะด้วยกนั (สาํนกังานข้าราชการ
พลเรือน, 2548:9-14)  

จากการศกึษาความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย การสาํรวจสภาพปัญหา หนว่ยงานท้องถ่ิน สมรรถนะและการวิจยัด้านสมรรถนะ  
ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจศกึษา สงัเคราะห์สมรรถนะด้าน ICT ของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสงัเคราะห์สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีดาํเนินการวจิยัครัง้นี ้
1. ศกึษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกบั 

สมรรถนะด้านICT ของเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2.  รวบรวมหวัข้อกลุม่งานตา่งๆเช่น จากแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร และประเมินความสาํคญัของหวัข้อที่เก่ียวกบัสมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร
ขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. ทําแผนฝังมโนทศัน์ สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารองค์การ 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. สงัเคราะห์สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่น 

ท้องถ่ิน 
  
ผลการวิจัย 

จากการสงัเคราะห์ สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พบวา่หนว่ยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรมีสมรรถนะดงันี ้
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ภาพที่ 1 แผนฝังมโนทศัน์ สมรรถนะด้านICT เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

 
สมรรถนะด้านICT ของเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการองค์การสว่นท้องถ่ินแบง่เป็น 4 กลุม่งานคือ 

ด้านอํานวยการ บริหาร    กองคลงั  พฒันาทรัพยากรบคุคล  ภารกิจด้านนโยบายและแผน  ซึง่มี
สมรรถนะด้าน ICT แบง่เป็น ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์แบง่ได้เป็น ออฟไลน์และ
ออนไลน์  ดงันี ้ 

กลุม่งาน อาํนวยการ  สมรรถนะที่จําเป็นคือด้านฮาร์ดแวร์   สามารถดแูลคอมพิวเตอร์
เบือ้งต้นได้  ด้านซอฟต์แวร์ แบง่ได้เป็น ออนไลน์ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ 
Social network ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์สามารถใช้ระบบสาํนกังาน(e-Office)ได้ 

กลุม่งาน บริหารการคลงั  สมรรถนะท่ีจําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถดแูลคอมพวิเตอร์
เบือ้งต้นได้ ด้านซอฟต์แวร์ แบง่เป็น ออนไลน์ สามารถพฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เวบ็ 
2.0 ได้ สามารถใช้Social network ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์  สามารถทาํ
ฐานข้อมลู(Database)และระบบสาํนกังาน(e-Office)ได้    

กลุม่งาน ภารกิจด้านนโยบายและแผน    สมรรถนะ ที่จําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถ
ดแูลคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้  สามารถซอ่มบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ ด้านซอฟแวร์  แบง่เป็น 
ออนไลน์ สามารถพฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network 
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ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์สามารถทําฐานข้อมลู(Database)ได้ สามารถใช้ระบบ
สาํนกังาน(e-Office)ได้ 

กลุม่พฒันาทรัพยากร  สมรรถนะที่จําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถดแูลคอมพวิเตอร์
เบือ้งต้นได้  สามารถซอ่มบํารุงรักษาคอมพวิเตอร์ได้ ด้านซอฟต์แวร์ แบง่เป็น ออนไลน์ สามารถ
พฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้
ระบบ MIS ได้ สามารถสร้างสือ่ VDO ได้ สามารถสร้างสือ่ e-bookได้ สามารถสร้างสือ่ e-learning
ได้ ด้านออฟไลน์  สามารถทําฐานข้อมลู(Database)ได้ สามารถใช้ระบบสาํนกังาน(e-Office)ได้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษา งานวิจยัพบวา่สมรรถนะทางด้าน ICT ของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การ
บริหารสว่นท้องถ่ินสง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัและสมรรถนะในกลุม่งานซึง่สอดคล้องกบัแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมสง่เสริม
การปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยแตพ่บวา่ยงัขาดการสงัเคราะห์ วิเคราะห์งาน และ
ความจําในปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของวิทยา จนัทร์ศิริ, 2551 ที่พบวา่สมรรถนะหลกัเป็น
สิง่จําเป็นและสอดคล้องกบัการศกึษาสมรรถนะของหนว่ยงาน ก.พ. (สาํนกังานข้าราชการพลเรือน, 
2548:9-14)แตก่ารกําหนดสมรรถนะเฉพาะ ด้าน ICT เป็นสิง่ที่สนบัสนนุสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะในกลุม่งานให้ได้คณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยกําหนดตวับง่ชีใ้นการประกนัคณุภาพ
หนว่ยงานขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน จําเป็นต้องมีการวจิยัหาสมรรถนะด้าน ICT โดยมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ขัน้ตอนวิธีดาํเนินการวิจยัครัง้นีม้ดีงันี ้1)ศกึษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านICT ของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน  2)
รวบรวมหวัข้อกลุม่งานตา่งๆ และประเมินความสาํคญัของหวัข้อที่เก่ียวกบัสมรรถนะด้านICTของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 3)ทําแผนฝังมโนทศัน์ สมรรถนะด้านICTของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 4)สงัเคราะห์สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

สมรรถนะด้านICTของเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการองค์การสว่นท้องถ่ินแบง่เป็น 4 กลุม่งานคือ 
ด้านอํานวยการ บริหาร กองคลงั  พฒันาทรัพยากรบคุคล  ภารกิจด้านนโยบายและแผน  ซึง่มี
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สมรรถนะด้าน ICT แบง่เป็น ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์แบง่ได้เป็น ออฟไลน์และ
ออนไลน์  ดงันี ้ 

กลุม่งาน อาํนวยการสมรรถนะที่จําเป็นคือด้านฮาร์ดแวร์   สามารถดแูลคอมพวิเตอร์
เบือ้งต้นได้  ด้านซอฟต์แวร์   แบง่ได้เป็น ออนไลน์ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ 
Social network ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์สามารถใช้ระบบสาํนกังาน(e-Office)ได้ 

กลุม่งาน บริหารการคลงั สมรรถนะท่ีจําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถดแูลคอมพวิเตอร์
เบือ้งต้นได้ ด้านซอฟต์แวร์ แบง่เป็น ออนไลน์ สามารถพฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เวบ็ 
2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์  สามารถทาํ
ฐานข้อมลู(Database)และระบบสาํนกังานได้    

กลุม่งาน ภารกิจด้านนโยบายและแผน    สมรรถนะ ที่จําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถ
ดแูลคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้  สามารถซอ่มบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ ด้านซอฟต์แวร์ แบง่เป็น 
ออนไลน์ สามารถพฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network 
ได้ สามารถใช้ระบบ MIS ได้ ด้านออฟไลน์สามารถทําฐานข้อมลู(Database)ได้ สามารถใช้ระบบ
สาํนกังานได้ 

กลุม่พฒันาทรัพยากร  สมรรถนะที่จําเป็นคือ ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถดแูลคอมพวิเตอร์
เบือ้งต้นได้  สามารถซอ่มบํารุงรักษาคอมพวิเตอร์ได้ ด้านซอฟต์แวร์ แบง่เป็น ออนไลน์ สามารถ
พฒันาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้
ระบบ MIS ได้ สามารถสร้างสือ่ VDO ได้ สามารถสร้างสือ่ e-bookได้ สามารถสร้างสือ่ e-learning
ได้ ด้านออฟไลน์  สามารถทําฐานข้อมลู(Database)ได้ สามารถใช้ระบบสาํนกังาน(e-Office)ได้
จดัทํารายงานผลการสงัเคราะห์สมรรถนะและนําเสนอผลงาน 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

งานวจิยัในครัง้นีเ้ป็นงานวจิยัเบือ้งต้นโดยสงัเคราะห์ เพื่อหาสมรรถนะทางด้าน ICT ควรมี
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้วจึงนาํไปจดัทาํหลกัสตูรฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน ICT ให้กบัองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน ตอ่ไป 
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอน 
Web Site Development in Management Information System (MIS) for Lecturers 

 
จรัญ  เจิมแหล่ 1 , รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ2  และ ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์3 

Jarun Jermlae, Assoc.Prof. Wirat Pongsiri and Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาเว็บไซต์สาํหรับการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสาย
สอน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั เป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  โดยการเลอืกแบบเจาะจง  จํานวน  30  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสาย
การสอน  แบบประเมินคณุภาพของเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสายการสอน  
และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่เว็บไซต์  สถิติทีใ่ช้ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  บคุลากรสายสอนมคีวามคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาเว็บไซต์เพือ่การจดัการสารสนเทศ
ของบคุลากรสายการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบั  มากที่สดุ (x̄= 4.53)   เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  
ในด้านการออกแบบ  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.38)  ด้านองค์ปรกอบ  อยูใ่นระดบั มาก (x̄= 4.44)  
ด้านความสะดวก  อยูใ่นระดบั  มาก (x̄= 4.35)  ด้านพลวตั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄= 4.75)  และ
ด้านความปลอดภยั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄= 4.72)    
 
 
_________________________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2   พบ.ม.สถิติประยกุต์ (สถิติประยกุต์)  สถานบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 3   ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ (คอมพิวเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎั  
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2.  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพของเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของ
บคุลากรสายการสอน   โดยรวมอยูใ่นระดบั  มากที่สดุ (x̄= 4.54) เมื่อพิจารณารายด้าน   
มหาสารคามพบวา่  ในด้านการออกแบบ  อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.28) ด้านองค์ปรกอบ  อยูใ่นระดบั 
มาก (x̄= 4.44)  ด้านความสะดวก  อยูใ่นระดบั  มาก (x̄= 4.40)  ด้านพลวตั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
(x̄= 4.80)  และด้านความปลอดภยั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄= 4.76)     
 3.  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนทีม่ีตอ่เว็บไซต์ที่พฒันาขึน้  พบวา่  โดย
ภาพรวมคะแนนความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก  (x̄= 4.38) 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาเว็บไซต์,  ระบบการจดัการสารสนเทศ,  บคุลากรสายการสอน 

 
ABSTRACT 

 
 The objective of this research is to web site development in Management 
Information System (MIS) for lecturers, faculty of Information Technology , Maha Sarakham 
Rajabhat University. The purposive sampling that is the master’s student amount of 30 
students in Education Computer Program, faculty of Education, Maha Sarakham Rajabhat 
University is used in the research. The tool was the 3 questionnaires to collect data that 
are the specialists’ view questionnaire related to web site development in MIS for lecturers 
, and the questionnaire of satisfaction evaluation on the quality web site in MIS for 
lecturers, and the questionnaire of the satisfaction evaluation by learners on the developed 
web site. The statistic is Percentage (%). Mean (x̄), and Standard Deviation (S.D.) 
 The research results are following: 

1) The specialists’ view on the web site development in MIS for lecturers the  
overall level highest level (x̄=4.53) Based on the above found that the design is in high 
level (x̄= 4.38); the components of web site is in high level (x̄=4.44); the usability is in high 
level (x̄=4.35); the dynamic is in highest level (x̄=4.75) and the security is in highest level 
(x̄=4.72).  
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2) The specialists’ view on the quality of the web site in MIS for lecturers the  
3) overall level highest level (x̄=4.54) Based on the above found that the design  

is in high level (x̄=4.28); the components of web site is in high level (x̄=4.44); the usability 
is in high level (x̄=4.40); the dynamic is in the highest level of total scores (x̄=4.80); and 
the security is in high level(x̄=4.76).  

4) The satisfactory evaluation by learners on the developed web site found the  
overall is in high level (x̄=4.38).  
KEYWORDS: The Web Site development , Management Information System (MIS), 
lecturers 
 
บทน า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จดัตัง้ขึน้โดยสภามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เมื่อวนัท่ี 

23  ธนัวาคม  2551 ด้วยเหตผุลและความจําเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นหนว่ยงานผลติ

บณัฑิตด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพ

ของชมุชนในท้องถ่ิน ในการนําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการ

เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสาํคญัทีจ่ะพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

นํามาใช้กบัการเรียนการสอนการบริหารและการวจิยัของคณะให้ดาํเนินไปได้อยา่งรวดเร็วมี

ประสทิธิภาพ  สามารถตอบสนองตอ่สงัคมภายนอกได้ ดงักรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะ  ซึง่มีเป้าหมายให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ซึง่หมายถึง  คณะที่ใช้ไอทีเข้า

ช่วยการดาํเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะ โดยเน้นการใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงให้เกิด

กิจกรรมตา่ง ๆ แบบออนไลน์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจํานวนมาก  และกระจายการใช้งานอยา่งทัว่ถงึ  โดย

จะมุง่เน้นการพฒันามิติตา่งๆ  ที่เป็นองค์ประกอบของการก้าวสูก่ารเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ (knowledge constructor) และงานวิจยัในยคุใหม ่ งาน

ทางด้านบณัฑิตศกึษา  จงึต้องปรับเปลีย่น  งานเหลา่นีจํ้าเป็นต้องมีเคร่ืองมือช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถเชิงการคํานวณ เชิงการเก็บรวบรวมข้อมลูจํานวนมากและรวดเร็ว  การวเิคราะห์ข้อมลู  

การเผยแพร่และสร้างระบบการเช่ือมโยงกบันกัวจิยัอื่นทัว่โลก  บคุลากรสายสอน  คณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศมีหน้าทีจ่ดัการเรียนการสอนทัง้ระดบัท่ีให้ปริญญาตรี ตลอดจนงานวจิยัและบริการ

วิชาการในสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง  นอกจากนีย้งัเป็นหนว่ยงานกลางให้บริการด้านการเรียนการสอน

ระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆ  ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองนโยบายด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึง่มีเป้าหมายให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System: MIS) องค์กรนัน้ 

สามารถให้ข้อมลูที่มคีวามสอดคล้องกบัการดําเนินงานของคณะ ซึง่ประกอบด้วยการบริหาร
ทรัพยากรทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมลู และคลงัข้อมลู ระบบการสือ่สารและเครือขา่ย 
ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภยัและ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการคณะอยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มพนู ทกัษะ 
ความสามารถของบคุลากรให้สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบตัิของคณะได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ ตามกระบวนการของวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC)  ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีเป็นลาํดบัตัง้แตต้่นจนเสร็จเรียบร้อยประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ การ
วางแผนโครงการ (Project Planning Phase)  การวิเคราะห์ (Analysis Phase) การออกแบบ  
(Design Phase) การนําไปใช้ (Implementation Phase) และการบํารุงรักษา (Maintenance 
Phase)   

ดงันัน้ เพื่อเป็นการปรับตวัให้ทนัความเปลีย่นแปลงของโลกที่เปลีย่นแปลง เพิ่ม
ประสทิธิภาพให้กบัหนว่ยงาน และสอดคล้องกบัของคระเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุง่สูก่ารเป็นผู้นํา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผู้วิจยั  จึงได้  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสารสนเทศของ
บคุลากรสายการสอนขึน้ เพื่อนําระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพฒันาระบบสารสนเทศให้มี
ความสมบรูณ์และสะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บ  การสบื-ค้น  ข้อมลูสาํหรับใช้ในการเรียนการสอน  
การวจิยัและการบริการทางวิชาการตอ่ไป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพฒันาเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสายสอน  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามให้มีคณุภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การดาํเนินการวจิยันี ้ เป็นการพฒันาเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสาย
การสอน โดยดําเนินการตามกระบวนการของวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC)  ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้การวิเคราะห์ (Analysis Phase)  การออกแบบ  
(Design Phase)  การพฒันา (Development Phase)  การนําไปใช้ (Implementation Phase) และ
การประเมินผล (Evaluation Phase)   

1. การวิเคราะห์ ดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  วิเคราะห์สภาพ ความ
ต้องการและบริบทของผู้สอน จากนัน้ผู้วิจยัได้ทําการสมัภาษณ์ผู้สอนแบบไม่มีโครงสร้าง และจดัทํา
แผนผงัวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อนําไปสู่การออกแบบเพื่อการพฒันาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สอน 

2. การออกแบบ ผู้วิจยัได้นําข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์มาทําการออกแบบโดยใช้หลกัการ
ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์แบบลําดบัขัน้ (Hierarchical Structure) ออกแบบผลลพัธ์ที่ต้องการ 
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบโมดูลกระบวนการ ออกแบบข้อมูลนําเข้า และออกแบบระบบงาน
เว็บไซต์เพื่อให้สะดวกตอ่การนําไปใช้ของผู้สอน   

3. การพฒันา ดําเนินการพฒันาองค์ประกอบที่ได้ออกแบบไว้ในแต่ละสว่น และตรวจสอบ
ความถกูต้องด้วยข้อมลูตวัอยา่ง หลงัจากนัน้รวบรวมระบบงานและประเมินผลด้านความถกูต้องของ
ระบบงานเมื่อนํามารวมกนัทกุโมดลู   

4. การนําไปทดลองใช้ นําเว็บไซต์ที่พฒันาขึน้ไปทดลองใช้โดยบนัทึกข้อมูลของผู้สอนให้
สอดคล้องกบัข้อมลูจริง   

5. การประเมินผล ประเมินผลเว็บไซต์ที่พัฒนาขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิควิธีการ 
จํานวน 5 คน ประเมินแบบไวท์บล็อก (white box) หลงัจากนัน้นําเว็บไซต์ที่พฒันาขึน้ให้ผู้ เรียน 
จํานวน 30 คน ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีตอ่เว็บไซต์ 

 
 กลุม่ตวัอยา่ง  นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  จํานวน  30  คน   
 สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 1.  บคุลากรสายสอนมคีวามคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาเว็บไซต์เพือ่การจดัการสารสนเทศ
ของบคุลากรสายการสอน  โดยรวมอยูใ่นระดบั  มากที่สดุ (x̄ = 4.53)  เมื่อพจิารณารายด้าน  พบวา่  
ในด้านการออกแบบ  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.38)  ด้านองค์ปรกอบ  อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 4.44)  
ด้านความสะดวก  อยูใ่นระดบั  มาก (x̄ = 4.35)  ด้านพลวตั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄ = 4.75)  และ
ด้านความปลอดภยั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄ = 4.72) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพของเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสายการ
สอน โดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน   5  คน   โดยรวมอยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄ = 4.54)  เมื่อพิจารณาราย
ด้าน  พบวา่ ในด้านการออกแบบ  อยูใ่นระดบัมาก  
(x̄ = 4.28) ด้านองค์ปรกอบ  อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 4.44)  ด้านความสะดวก  อยูใ่นระดบั  มาก (x̄ = 
4.40)  ด้านพลวตั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ (x̄ = 4.80)  และด้านความปลอดภยั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
(x̄ = 4.76)   
 3.  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนทีม่ีตอ่เว็บไซต์ที่พฒันาขึน้  พบวา่  โดย
ภาพรวมคะแนนความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (x̄ = 4.38) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการพฒันาเว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบุคลากรสายสอน  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผลปรากฏว่าเว็บไซต์มีความเหมาะสมด้านการออกแบบ  อยู่ในระดับพอใช้  ด้าน
ความถกูต้อง  ด้านการใช้งาน  และด้านความปลอดภยั  อยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีเ้ป็นเพราะเว็บไซต์ที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้  มีการดําเนินการสร้างและพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน  เร่ิมจากการวิเคราะห์ความรู้
ความต้องการของผู้ เรียน  แล้วจึงนําข้อมลูที่ได้  มาทําการออกแบบ  โดยมีแนวคิดในการออกแบบให้
เหมาะสมกับผู้ เรียน  ประกอบด้วย  5  ขัน้ตอน  คือ  1)  ขัน้การวิเคราะห์  2)  ขัน้การออกแบบ  3)  
ขัน้การพฒันา  4)  ขัน้การนําไปทดลองใช้  และ 5)  ขัน้การประเมินผล  โดยในทกุขัน้ตอนคํานึงถึง  
เป้าหมายหรือจดุประสงค์ของบทเรียน  การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พฒันาและผู้ เช่ียวชาญ   
ด้านคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอน  พบว่า  ด้านการ
ออกแบบ  อยู่ในระดบัมาก  ด้านองค์ประกอบ  อยู่ในระดับ มาก  ด้านความสะดวก  อยู่ในระดับ  
มาก  ด้านพลวตั  อยูใ่นระดบั มากที่สดุ และด้านความปลอดภยั  อยูใ่นระดบั มาก  เนื่องจาก  มีการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ดี   ใช้งานง่าย  มีหลกัการนําเสนอเนือ้หาที่ดี  โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นส่วนๆ  
จดัเป็นกลุ่ม  และหมวดหมู่  ทําให้ผู้ เรียนไม่เกิดความสบัสนกับข้อมูลจํานวนมาก  เนือ้หามีความ
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สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  มีการเช่ือมโยงไปยงัเนือ้หาและเว็บไซต์อื่นๆ  แบบอกัษรและส ี 
เป็นแบบที่อ่านง่ายและสบายตา  ดงันัน้เว็บไซต์ที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้จึงเหมาะแก่การนําไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน  และสามารถนําเว็บไซต์ไปปรับใช้ตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้อยา่ง
เหมาะสม   
 การศึกษาความความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อเว็บไซต์ที่พฒันาขึน้  พบว่าในด้านเนือ้หา  
ด้านการออกแบบ  ด้านกราฟิกและด้านเทคนิคการสร้าง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก  ทัง้นีผู้้ วิจยั
ได้ทําการพฒันาเว็บไซต์ที่มีเนือ้หาที่ถกูต้องและสามารถเข้าใจง่าย  บทเรียนมีความน่าสนใจ  ทําให้
ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงสว่นตา่งๆ  ของเว็บไซต์ได้ง่าย   
 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจยัครัง้นี ้ก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้
1.  ได้เว็บไซต์เพื่อการจดัการสารสนเทศของบคุลากรสายการสอนที่มีคณุภาพ นําไปสูก่าร

จดัการสารสนเทศของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้สอนสามารถปรับโครงสร้างของเวบ็
ให้เหมาะสมเพื่อการนําเสนอสารสนเทศของผู้สอนไปสูผู่้ เรียนหรือผู้สนใจทัว่ไป 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีให้บริการ
ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ เรียนทีม่ีคณุภาพ 
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ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาหนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
โรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง  

The Effects of Training Model of Electronic Book Development  
to Private Vocational Schools in the Central Region 

 
อภดิา  รุณวาทย์1, พิสุทธา  อารีราษฎร์2  และ สมเจตน์  ภศูรี3 

Apida Runvat, Pisutta Areerard and Somjet Phusri 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม
ด้วยรูปแบบการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ และ 2) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
ด้วยรูปแบบการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษา
โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน กลุม่ภาคกลาง จํานวน 4 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ 1) รูปแบบ 
การอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม เร่ือง การพฒันา
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจในการอบรมการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และการทดสอบที (t-test 
Independent) ผลการวิจยัพบวา่ จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ ผู้ เข้าอบรมมีผลการเรียนรู้หลงัการอบรม
สงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   และผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจ
ตอ่รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  
ค าส าคัญ   รูปแบบการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์, หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์, โรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to compare the achievement between 
pretest scores to posttest scores and 2) to study the satisfaction of the trainees after 
training with the Training Model of Electronic Book Development. The target group was 
teachers and academic staffs of private vocational schools. The research instruments 
were Training Model of Electronic Book Development, pretest-posttest and satisfaction 
form of to attend the training. The research statistics were mean, standard deviation and t-
test (dependent). Result of the research were 1) the achievement of post test scores was 
significantly higher than the pretest scores at .05 level and 2) the overall of trainee’s 
satisfaction with the training was high. 
KEYWORDS:  Training Model of Electronic Book Development, Electronic Book, Private 
Vocational 
 
บทน า 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช.) บริษัท ทีโอที จํากดั(มหาชน) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) และ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
(มรม.) ทัง้ 4 หนว่ยงาน ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืจดัทํา ‚โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อ
พฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงมพีระชนมายคุรบ 80 พรรษา ใน
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2550‛ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2551 โครงการนี ้
มีจดุมุง่หมายเพื่อสง่เสริมและขยายโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและองค์ความรู้ของครู นกัเรียน 
และประชาชนพืน้ท่ีชนบท รวมทัง้การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ง
สถาบนัการศกึษา หนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหนว่ยงานกํากบัดแูล
กิจการโทรคมนาคม โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้อยา่งเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อให้การ
ดําเนินโครงการบรรลจุดุมุง่หมายดงักลา่ว จงึพฒันาบคุลากรเพื่อสร้างสงัคมของการเรียนรู้ ยกระดบั
คณุภาพชีวิตและการศกึษาของประชาชน โดยคดัเลอืกโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดั
มหาสารคาม จํานวน 20 โรงเรียน โดยได้ติดตัง้เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย WiMAX ให้กบั
โรงเรียนต้นแบบ  
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 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นหนว่ยงานหนึง่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีบทบาทใน
การสง่เสริม และพฒันาเครือขา่ยครูในการจดัการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้แก่โรงเรียนในพืน้ท่ีให้มีความทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ  ตลอดจนพฒันาทกัษะของ
ครูและบคุลากรของโรงเรียนให้มคีวามรู้และความสามารถในการบริหารจดัการ ดแูล และบํารุงรักษา
ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ ตลอดจนการพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ยของโครงการ เพื่อพฒันาและ
สง่เสริมโอกาสของการรับรู้ข้อมลูตลอดจนการเรียนรู้สูป่ระชาชน โดยใช้โรงเรียน ครูและนกัเรียนใน
พืน้ท่ีเป็นศนูย์กลางในการเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัจงึได้พฒันาหลกัสตูรอบรม 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของครู บคุลากรทางการศกึษา และนกัเรียน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 13 หลกัสตูร โดยมุง่เน้นการพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ย เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน ทัง้นี ้
หลกัสตูรการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เป็นหลกัสตูรอบรมหนึง่ที่โครงการศนูย์ทางไกลได้
พฒันาขึน้ โดยใช้ช่ือวา่ ‚ASDIRD Tele-Center Training Model‛ (สมเจตน์ และพิสทุธา, 2552) 
ประกอบด้วยหลกัสตูรอบรม 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรที่ 1การวเิคราะห์หลกัสตูรและเขยีนบทดําเนิน
เร่ือง  หลกัสตูรที่ 2 การพฒันาและการหาคณุภาพของนวตักรรม และ หลกัสตูรที่ 3 การเผยแพร่
ผลงาน ระยะเวลาในการอบรมจํานวน  9 วนั  จากผลการดําเนินการท่ีผา่นมา การอบรมการพฒันา
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนต้นแบบของโครงการ ได้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสท์ี่
มีคณุภาพ จํานวน 396 เลม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (โครงการศนูย์ทางไกลฯ, 2551) และ
จํานวน 581 เลม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (โครงการศนูย์ทางไกลฯ, 2552)  

อยา่งไรก็ตาม สาํนกังานโครงการศนูย์ทางไกลได้พฒันารูปแบบการอบรมการพฒันา
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์จากการใช้โปรแกรม Desktop Author พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่การ
จดัรูปแบบตวัอกัษร รูปภาพ และการจดัองค์ประกอบของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์คอ่นข้างยุง่ยาก 
ซบัซ้อน รูปแบบการจดัรูปภาพและรูปแบบของตวัหนงัสอืไมห่ลากหลาย ทําให้สือ่ที่ได้ไมเ่ป็นท่ี
นา่สนใจของผู้ เรียน ใช้เวลาในการพฒันานาน สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการอบรมคอ่นข้างสงู  ทัง้นีจ้าก
การสาํรวจ พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรมครูสว่นใหญ่ขาดทกัษะการเช่ือมโยง เรียบเรียงเนือ้หาจาก
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปสูก่ารทํานวตักรรม และยงัขาดทกัษะด้านการใช้งานคอมพวิเตอร์
ด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด  และโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ และด้านการพฒันา
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ เข้ารับการอบรมสนใจพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีภาพและข้อความ
นา่สนใจ เร้าใจ ดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน (นราธิป, 2554) 

จากการพฒันารูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสท์ี่มีการปรับปรุงขัน้ตอน
การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสท์ี่ง่ายและได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะนาํรูปแบบการ



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

744 

 

พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์นี ้ไปทดลองใช้โดยการขยายผลไปยงัโรงเรียนบริบทอื่นคือโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน เพื่อศกึษาผลที่ได้จากทดลองใช้รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ และนํามาพฒันารูปแบบให้ใช้ได้อยา่งหลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการอบรมด้วยรูปแบบ 

การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสข์องโครงการศนูย์ทางไกลฯ 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ของโครงการศนูย์ทางไกลฯ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยัเพื่อศกึษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน กลุม่ภาคกลาง ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยั ดงันี ้

1. กลุม่เป้าหมาย คือ ครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน กลุม่ภาค
กลาง จากโรงเรียนพงษ์สวสัดิ์พณิชยการ  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบรีุ  โรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ  และ
โรงเรียนเทคนคิพณิชยการอยธุยา จํานวน 99 คน  

2. ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 22-29 เมษายน 2554  

3. แบบแผนการทดลอง 
การวจิยัครัง้นี ้มีแบบแผนการทดลอง ดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 
    
 
 
โดยที ่
 E หมายถึง กลุม่เป้าหมาย 
 T1 หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2 หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง 
 X หมายถึง การจดัการอบรมด้วยรูปแบบการอบรมที่พฒันาขึน้ 

E T1 X T2 
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4.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นีม้ี 3 ชนิด ดงันี ้
4.1 รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นการประเมินคณุภาพโดย

ผู้ เช่ียวชาญอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (นราธิป, 2554)  
4.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการอบรม โดยเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 0.83 
4.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม แบง่เป็นจํานวน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 ความพงึพอใจที่มตีอ่กระบวนการอบรมการ
พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ตอนท่ี 3 ความต้องการและการนําไปใช้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.81 

5.สถิติที่ใช้ในการวจิยั 
5.1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานใช้เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพงึพอใจ 

มีเกณฑ์ดงันี ้(บญุชม, 2545) 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.50 – 5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากที่สดุ 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.50 – 4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.50 – 3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.50 – 2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.00 – 1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยที่สดุ 

5.2  สถิติ t-test (dependent) ใช้เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนก่อน
การอบรมและหลงัการอบรมของกลุม่ตวัอยา่ง (พิสทุธา, 2551)   

 
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมของผู้ เข้ารับ
การอบรมด้วยรูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์ดงัแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมของ
ผู้ เข้ารับการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 

 
จากตารางที่ 2  ผลการเรียนรู้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมของผู้ เข้ารับการอบรมด้วย

รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม ( X =23.19, 
S.D. =  2.29) ของกลุม่ตวัอยา่งสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรม ( X  =16.87, S.D. =3.90)  ที่
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05   

2. ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมหลงัการอบรมด้วยรูปแบบการ
อบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลงัการอบรมด้วยรูปแบบ
ที่พฒันาขึน้ 

รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมการอบรม 4.38 0.72 มาก 
2. ด้านหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาขึน้ 4.34 0.73 มาก 
3  .ด้านการขยายผลการอบรม  4.23 0.78 มาก 

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.36 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบวา่ ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มตีอ่รูปแบบ

การอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ( X = 4.36, S.D. 
= 0.66)  เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่ทกุด้านมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
 

N คะแนนเตม็ 
คะแนนก่อนอบรม 

(N=99) 
คะแนนหลงัอบรม 

(N=99) t Sig. 

X  S.D. 
X  S.D. 

99 30 16.87 3.90 23.19 2.29 17.873 .000* 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
1. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการอบรม พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรมมี

คะแนนทดสอบหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้อง
กบัการศกึษาของนราธิป  ทองปาน (2554) เร่ือง รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
ที่ผู้ เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรูปแบบการอบรมได้มกีารพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยผา่นการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก จึงสามารถนําไปใช้ในการอบรมและพฒันา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ เข้ารับการอบรมได้  

2. ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
สอดคล้องกบัการศกึษาของนราธิป  ทองปาน (2554) เร่ือง รูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ ที่ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการอบรมในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากรูปแบบการอบรมได้มีการพฒันาจากบริบทของครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีคาํนงึถึง
การเรียนรู้ของผกลุม่ผู้ เข้ารับการอบรมที่อยูใ่นวยัผู้ใหญ่ อีกทัง้ได้มีการพฒันาหลกัสตูรที่ใช้โปรแกรม
ในการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ท่ีง่ายและสะดวกตอ่การพฒันา โดยไมต้่องศกึษาโปรแกรมใหม ่
ดงันัน้ผู้ เข้ารับการอบรมจึงสามารถพฒันาผลงานภายในระยะเวลา ประกอบกบัมีผู้ เช่ียวชาญคอยให้
คําแนะนําในการพฒันาชิน้งานตลอดระยะเวลาการอบรม  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ ผู้ เข้าอบรมมีผลการเรียนรู้หลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   และผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการอบรม
การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  ( X = 4.36, S.D. = 0.66  )   

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการนํารูปแบบการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ไปใช้ในบริบท
ของครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน กลุม่ภาคกลาง ซึง่กลุม่เป้าหมายมี
ผลคะแนนหลงัการอบรมสงูขึน้ อกีทัง้มีความพงึพอใจในระดบัมาก ดงันัน้ รูปแบบการอบรมนีจ้ึง
สามารถนาํไปประยกุต์ใช้กบัครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนได้  
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคณุโครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลมิพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงมี
พระชนมายคุรบ 80 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2550 โรงเรียนพงษ์สวสัดิ์พณิชยการ  โรงเรียน
เทคโนโลยีชลบรีุ  โรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ  และโรงเรียนเทคนคิพณิชยการอยธุยา 

 
เอกสารอ้างอิง  
โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือฯ.  

รายงานประจ าปี พ.ศ.2552.มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม,  2553. 
โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือฯ.  

รายงานประจ าปี พ.ศ.2553.มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม,  2554. 
นราธิป  ทองปาน. รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์. การประชมุวิชาการ

ระดบัชาติทางด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ที่ 7. มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพ. 2554: 363-371.  

บญุชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น.  พิมพ์ครัง้ที่ 7.  กรุงเทพฯ  :  สวุีริยาสาส์น,   2545. 
พิสทุธา อารีราษฎร์. การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัราชภฎั

มหาสารคาม,  2551. 
สมเจตน์  ภศูรี และพิสทุธา  อารีราษฎร์. การพัฒนารูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์. การประชมุวิชาการระดบัราชภฏัเลย. มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. เลย. 
2552: 1-11. 
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การพัฒนาระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกนัคุณภาพ 
สู่องค์กรภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

The Development of Communication and Dissemination of Publicity Materials  
for Quality Assurance into Rajabhat Maha Sarakham University Organization 

 
สุนันทา  กลิ่นถาวร1 , ณัฐพงษ์  พันธ์ุมณี2 

Sununtha Klintawon, Natthapong Phunmanee  

 
บทคดัย่อ 

 
 การพฒันาระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกนัคณุภาพสู่
องค์กร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
สือ่สารและเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์ งานประกนัคณุภาพสูอ่งค์กรภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 2)  ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์
งานประกนัคณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคาม  ซึง่ในการดาํเนินการผู้วิจยั
ได้ดําเนินการวจิยั ผู้วิจยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์เพื่อสาํรวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ 
รวมถงึการสาํรวจเว็บไซต์ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม และนําข้อมลูที่ได้มากําหนดคณุสมบตัเิว็บไซต์ แล้วดําเนินการพฒันาด้วยโปรแกรม 
Joomla และนําเว็บไซต์ที่พฒันาไปให้กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นบคุลากรในคณะตา่งๆทีต้่องดําเนินงาน
ด้านประกนัคณุภาพ จํานวน 30 คนทดลองใช้ โดยในการประเมินใช้เคร่ืองมือ คือ แบบประเมินชนดิ
มาตราสว่นโดยประเมินเว็บไซต์ 4 ด้าน คือ ด้านรูปแบบการนําเสนอ การออกแบบ ด้านเนือ้หา ด้าน
รูปภาพ และด้านการเช่ือมโยง  

ผลที่ได้จากการวิจยั คือ 
1.  ได้เว็บไซต์ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม ที่มีคณุสมบตัิทางการออกแบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
_______________________ 
 1   อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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2. ผลการประเมิน พบผู้ใช้งานมคีวามพงึพอใจตอ่เว็บไซต์สาํนกังานมาตรฐานและประกนั
คณุภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ในระดบัดีมาก 

ดงันัน้จงึถือได้วา่เว็บไซต์ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ สามารถนําไปใช้เป็นสือ่การในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ซึง่เป็นช่องทางในการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกได้
เป็นอยา่งด ี
ค าส าคัญ   การสือ่สาร,  ประชาสมัพนัธ์, การเผยแพร่, งานประกนัคณุภาพ, มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

 
ABSTRACT 

 
The development of communication and dissemination of publicity materials for 

quality assurance into Rajabhat Maha Sarakham University organization. The purpose is to 
1) develop a site that uses the communication and dissemination of publicity material. 
Quality Assurance within the organization. Rajabhat Maha Sarakham University. 2) 
Satisfaction of the user's communication and dissemination of publicity materials for 
quality assurance into . Rajabhat Maha Sarakham University organization. On the 
research, Researchers have used interviews to explore the problems and needs of users 
and explore the site of the Office of the standards and quality assurance. Rajabhat Maha 
Sarakham University. Then developed website with Joomla. The website was developed to 
sample a variety of personnel in the performance quality of 30 trials. 

The results of the research is. 
1. The website of the Office of the standards and quality assurance. Rajabhat  

Maha Sarakham University. Qualifications that are designed to meet the needs of users. 
2. The findings were to have satisfied the standards and quality assurance  

office site. Rajabhat Mahasarakham  very good level. 
Therefore, it is considered that the site of the Office of the standards and quality 

assurance. Rajabhat Maha Sarakham University. The researchers have developed. Can 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

  

751 

 

be used as a medium for the dissemination of public information, which is a channel of 
communication between people both inside and outside as well 
KEYWORDS: Communication, Public Relations, Publishing, Quality Assurance, Maha 
Sarakham Rajabhat University 
 
บทน า 

การสือ่สาร คือกระบวนการสาํหรับแลกเปลีย่นสาร รูปแบบอยา่งงา่ยของสาร คือ จะต้องสง่
จากผู้สง่สารหรืออปุกรณ์เข้ารหสั ไปยงัผู้ รับสารหรืออปุกรณ์ถอดรหสั   ซึง่สาร อาจอยูใ่นรูปแบบของ
ทา่ทางสญัลกัษณ์ บางอยา่งอยูใ่นรูปแบบของภาษา การสือ่สารเกิดจากความต้องการท่ีจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัของสตัว์ การศกึษาเก่ียวกบัการสือ่สารอาจจําแนกได้หลายหมวดหมู่ 

   การสือ่สารระหวา่งบคุคล (Interpersonal Communication) เป็นกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัคน
ตัง้แตส่องคนขึน้ไป การท่ีบคุคลสองคนหรือมากกวา่นัน้ติดตอ่กนันัน้ จะทําให้ทัง้สองฝ่ายมีความ
เข้าใจกนัและรับรู้ข้อมลูตา่งๆ ของโลก นอกจากนีก็้จะทาํให้รู้จกัตนเองด้วย เพราะการสือ่สารเป็น
เหมือนภาพสะท้อนท่ีกลบัมาหาตวัเอง คนที่ขาดการสือ่สารระหวา่งบคุคลจะเป็นคนที่ปรับตวัทาง
สงัคมยากและมีปัญหาทาง ด้านอารมณ์ ยิ่งคนที่มีการสือ่สารระหวา่งบคุคลมากเพียงใดก็จะยิ่งเพิม่
การรู้จกัตวัเอง และการรู้จกัคนอืน่มากยิ่งขึน้เพียงนัน้ ข้อมลูที่เราได้มาจากการสือ่สารระหวา่งบคุคล 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับตวัเองแล้ว ยงัแสดงวา่ตวัเองมีความสามารถในการสือ่สารกบั
คนอื่นอีกด้วย การสือ่สารระหวา่งบคุคล จะก่อให้เกิดผล 3 ประการคือ  
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 

1. การลดความกลวั   
2. มีความสอดคล้องกนั   
3. การสร้างความไว้วางใจสาํหรับคนท่ีมาติดตอ่   

การประชาสมัพนัธ์เป็นหน้าที่ในการบริหารที่ชว่ยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ กําหนด
ปรัชญาและทําให้เกิดความเปลีย่นแปลงภายในองค์การ เนื่องจากนกัประชาสมัพนัธ์จะต้องสือ่สาร
กนัทัง้ในกลุม่ภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดี ซึง่จะก่อให้เกิดความ
สอดคล้องกนัระหวา่งเป้าหมายขององค์การ และความคาดหวงัของสงัคม 

การประชาสมัพนัธ์ เป็นการเสริมสร้างความ เข้าใจอนัดีระหวา่งองค์การกบักลุม่เป้าหมาย 
ดงันัน้ นกัประชาสมัพนัธ์จําเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้องเลอืกสรร สือ่ประชาสมัพนัธ์ ที่เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 
และมีประสทิธิภาพที่สดุ เน้นการสือ่สารแบบสองทาง (Two way communication) เพื่อทราบความ
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คิดเห็นของกลุม่เป้าหมาย เพื่อท่ีจะนํามาปรับปรุงแก้ไขในการสือ่สารตอ่ไป ด้วยเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้า อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมอืสาํคญัของการประชาสมัพนัธ์ไปในตวั โดยอินเทอร์เน็ต
เข้ามามีบทบาทด้านการสือ่สารการประชาสมัพนัธ์ ยิ่งหนว่ยงานของรัฐแล้วยิ่งจําเป็นต้องให้ข้อมลู 
ขา่วสารเบือ้งต้นกบัประชาชน ตามพรบ.ข้อมลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 "บคุคล
ไมว่า่จะมีสว่นได้เสยีเก่ียวข้อง หรือไมก็่ตาม ยอ่มมีสทิธิเข้าตรวจด ูขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที่มีคาํ
รับรองถกูต้องของข้อมลูขา่วสารได้" นอกจากนีเ้หตผุลในการประกาศ ใช้พรบ.ฉบบัดงักลา่วคือ 
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ ดําเนินการตา่ง ๆ ของรัฐ 
จากประเด็นดงักลา่ว จะเห็นได้วา่การประชาสมัพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการให้ข้อมลูขา่วสารเบือ้ง 
ต้นได้เป็นอยา่งดี และจากจํานวน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเร่ิมมมีากขึน้ การใช้ข้อมลูขา่วสารผา่น
อินเทอร์เน็ตจงึถือเป็นการประชาสมัพนัธ์องค์การได้ เป็นอยา่งดี และหนว่ยงาน ของรัฐเองก็ได้ปฏิบตัิ
ตาม พรบ.ข้อมลูขา่วสารอีกด้วย 

การใช้อินเทอร์เนต็เพื่องานประชาสมัพนัธ์ เร่ิมมกีารใช้มากยิ่งขึน้ และเห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
การนําเสนอขา่วสารของหนว่ยงาน ผา่นทางเว็บไซท์ การรวบรวมกิจกรรมที่จดัทําขึน้ การรวบรวม
ขา่วสาร ที่แถลงตอ่สือ่มวลชน การรวบรวมคาํกลา่ว สนุทรพจน์ตา่ง ๆ ของผู้บริหารหนว่ยงาน เป็นต้น 
ซึง่เป็นการนํา ข้อมลูที่มีอยูแ่ล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ กลา่วคือ เมื่อมีขา่วสารหรือมีการประชมุ 
แถลงขา่วตา่ง ๆ ก็นํามาไว้บนโฮมเพจเพื่อท่ีจะให้ผู้ เข้าชมได้ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงอกีด้วย 
            นอกจากนีส้ือ่อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ในการสือ่สาร ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ กลา่วคือสามารถตดิตอ่สือ่สาร ระหวา่งกนัได้อยา่งรวดเร็ว โดยการใช้อิเลก็ทรอนิกส์
เมล์ (E-mail) โดยให้สมคัรเป็นสมาชิกในการ รับขา่วสารขององค์การ หรือการประยกุต์ ใช้การ chat 
เพื่องานประชาสมัพนัธ์ การมเีว็บบอร์ดในการแสดงความคดิเห็น หรือสอบ ถามปัญหาตา่ง ๆ จาก
ผู้บริหาร ในลกัษณะทนัทีทนัใด เป็นต้น นอกจากนีส้ือ่อินเทอร์เน็ตยงัสามารถเข้าถึงข้อมลูได้
ตลอดเวลา เป็นสือ่ที่สามารถเปิดรับขา่วสารได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถให้ขา่วสาร ข้อมลูได้
มากกวา่สือ่ชนิดอื่น ๆ ทัง้ข้อความ ภาพและเสยีง ในลกัษณะของ คลปิวิดีโอสัน้ ๆ และยงัเป็นสือ่ใน
การประชาสมัพนัธ์ที่ใช้งบประมาณ น้อย แตผ่ลประโยชน์กว้างไกล ซึง่สามารถ สง่สารไปได้ทัว่โลกได้
อีกด้วย นอกจากนีอ้ินเทอร์เน็ตยงัเป็นสือ่ที่สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย ที่จําเพาะเจาะจง 
(Selective) ได้เป็นอยา่งดี  (http://commarts.cjb.net) 

     สาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามมีภารกิจ
ของหนว่ยงาน คือ ประสานงานแบบมีสว่นร่วมกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัให้พฒันา
คณุภาพการศกึษา, ดําเนินการงานประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เนื่อง, รวบรวมและ

http://commarts.cjb.net/
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จดัการระบบข้อมลูขา่วสารงานมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา, เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
งานประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัให้แก่สารธารชนทราบ และงานบริหารจดัการความรู้ภายใน
องค์กร  ซึง่จะเห็นได้วา่เป็นภาระหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการสือ่สาร  ประชาสมัพนัธ์  และเผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารตา่งๆ 
     จากเหตผุลดงักลา่ว  ผู้วจิยัจงึมีความสนใจในการพฒันาระบบการสือ่สาร 
ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่งานประกนัคณุภาพ   สูห่นว่ยงานและบคุคล ของสาํนกังานมาตรฐาน
และประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพื่อให้สาํนกังานมาตรฐานและประกนั
คณุภาพ สามารถประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ  จดัระบบของข้อมลูขา่วสาร  และเผยแพร่ให้
หนว่ยงานตา่งๆ และสารนชนทราบได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน
ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพอีกทางหนึง่ด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาเว็บไซต์ทีใ่ช้ในการสือ่สารและเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์ งานประกนั
คณุภาพสูอ่งค์กรภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
  2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์
งานประกนัคณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคาม   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่ง  ในการดําเนินการวิจยัในครัง้นีเ้ลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเจาะจง คือ บคุลากร 
ในคณะตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่ต้องดําเนนิงานด้านประกนัคณุภาพ จํานวน 
30 คน 

วิธีดาํเนินการ  ในการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ และ 
เผยแพร่งานประกนัคณุภาพ   สูห่นว่ยงานและบคุคล ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ซึง่มวีิธีดาํเนินการศกึษา ดงันี ้

1. การศกึษาข้อมลู  โดยผู้วิจยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์เพื่อสาํรวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการสาํรวจเว็บไซต์ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และนําข้อมลูที่ได้มากําหนดคณุสมบตัิเว็บไซต์ที่จะนาํมาพฒันา  
จากกลุม่ตวัอยา่งจํานวน  30 คน 
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2. เลอืกเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ ผู้วิจยัได้ทําการเลอืกโปรแกรมที่จะนํามาพฒันา
ระบบ คือ โปรแกรม Joomla เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไมม่ีลขิสทิธ์ิ และสามารถอพัโหลดในระบบ
เครือขา่ยของมหาวิทยาลยัได้ 

3. พฒันาระบบ ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาระบบตามความต้องการของผู้ใช้ที่ได้จาก
การศกึษาข้อมลู โดยตวัระบบได้แบง่เป็น 2 สว่นคือ สว่นหน้าเว็บสาํหรับผู้ใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์  
และสว่นหลงัเว็บสาํหรับผู้ดแูลระบบ 

4. ออกแบบสอบถามเพื่อวดัความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยทําการกําหนดออกเป็น 
4 ด้านคือ ด้านรูปแบบการนําเสนอ การออกแบบ ด้านเนือ้หา ด้านรูปภาพ และด้านการเช่ือมโยง 

5. การประเมินผล ผู้วิจยัได้นําเวบ็ไซต์ที่พฒันาและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้กลุม่
ตวัอยา่งทดลองใช้ และวดัความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามความถงึ
พอใจ 

 
ผลการวิจัย 

จากการพฒันาเว็บไซต์ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกนั
คณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อพฒันาเว็บไซต์ทีใ่ช้ในการ
สือ่สารและเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์ งานประกนัคณุภาพสูอ่งค์กรภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  และ  ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สาร
ประชาสมัพนัธ์งานประกนัคณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคามนัน้  ผลของ
การพฒันาการพฒันาเว็บไชต์สาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคามนัน้ ได้มีการจดัแบง่การทํางานเป็นหลายระบบ ดงันี ้

 สว่นของหน้าเว็บ เว็บไชต์สาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคามนัน้ ได้มีการนํา ระบบ CMS ภายใต้ลขิสทิธ์ิของ Joomla เข้ามาช่วยในการสร้าง
บทความตา่งๆ เพิ่มลบแก้ใขสมาชิก ตลอดจนเป็นระบบหลกัในการบริหารเว็บให้เกิดความสมบรูณ์
เพียบพร้อมและคลอ่งตวัตอ่การใช้งานของผู้ใช้งานท่ีจะเข้ามาใช้งานตอ่ไป 

 สว่นหลงัเว็บ หลงัจากได้เทมเพจเว็บมาปรับแตง่ให้ตรงความต้องการและก็ยงัพบ
สว่นท่ีขาดอยูใ่นเว็บไซต์ดงักลา่วจึงได้ทําการค้นหาและตดิตัง้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ตรงและสอดคล้องกบั
การใช้งานของผู้ใช้งาน สว่นขยายของจมูลา่ที่เพิม่เข้าไปนัน้ได้แก่ 

 ftp system เป็นคอมโพเน้นท์ทีใ่ช้ในการสง่ไฟล์ 
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 Ozio Gallery เป็นคอมโพเน้นท์ทีใ่ช้การการแสดงการประมวลภาพ 

 MorfeoShow เป็นคอมโพเน้นท์ทีใ่ช้การการแสดงการประมวลภาพ 

 Component as Content เป็นปลัก๊อินใช้ในการนําคอมโพเน้นท์มาแสดงใน
บางสว่นของการใช้งานอภิปราย 

จากการนําเว็บไซต์ที่พัฒนาขึน้ไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรในคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่ต้องดําเนินงานด้านประกนัคณุภาพ จํานวน 30 คน พบว่าผู้ ใช้มี
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ระบบระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกัน
คณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามในระดบัดีมาก 

สรุปผลการวิจัย 
การพฒันาเว็บไซต์ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกนั

คณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ได้ใช้โปรแกม Joomla ในการพฒันาซึง่
เป็นโปรแกรมท่ีไมม่ีลขิสทิธ์ิ และท่ีได้จากการวิจยั คือ 

1. ได้เว็บไซต์ของสาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ที่มีคณุสมบตัิทางการออกแบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

2. ผลการประเมิน พบผู้ใช้งานมคีวามพงึพอใจตอ่เว็บไซต์สาํนกังานมาตรฐานและประกนั
คณุภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ในระดบัดีมาก 

ดงันัน้เว็บไซต์สาํนกังานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ สามารถใช้เป็นสือ่ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ซึง่เป็น
ช่องทางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกได้เป็นอยา่งดี 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

การพฒันาเว็บไซต์ระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกนั
คณุภาพสูอ่งค์กร ภายในมหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคามที่จดัทาํขึน้  สามารถนาํไปใช้เป็นสือ่ใน
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ซึง่เป็นช่องทางในการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุลากร
ทัง้ภายในและภายนอกได้เป็นอยา่งดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การพฒันาระบบการสือ่สาร และการเผยแพร่สารประชาสมัพนัธ์งานประกนัคณุภาพสู่
องค์กร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามนีส้าํเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาจากสถาบนัวจิยั
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และพฒันาที่สนบัสนนุทนุในการทําวิจยัครัง้นี ้ และบคุลากรทัง้ในสว่นของเทคโนโลยีให้ความรู้
คําแนะนํา คําปรึกษา ให้โอกาสทาํงานและตรวจแก้ไข จนสาํเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอกราบขอบพระ 
คณุพอ่ - แม ่และสมาชิกทกุคนในครอบครัว ที่ทําให้ความช่วยเหลอืในเร่ืองตา่งๆและให้กําลงัใจใน
การเรียนและการทํางานด้วยดีตลอดมาและประโยชน์ที่ได้มาจาการศกึษาเฉพาะครัง้นีน้ัน้จะเอาไปใช้
งานในทางที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสว่นรวมและให้มีประสทิธิภาพสงูสดุตามที่ตัง้ใจ 
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การพัฒนาหน่วยการสอนเร่ืองคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม 
Developing an Instructional Sequence in Electromagnetic Waves Using Mixed Method 

 
สมสกุล  นึกชอบ, สุพจน์   สีบุตร 

Somsakun Nuekchob, Supot Seebut 
 

บทคดัย่อ 

Mixed  method  คือ  รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน  เป็นการสอนท่ีผู้สอนนําวิธีการสอน
หลาย ๆ วิธีมาผสมผสานกนั  เพือ่ให้ผู้ เรียนเกิด การเรียนรู้ได้ดีที่สดุ  การวจิยันีไ้ด้นํารูปแบบการสอน
โดยการใช้กิจกรรมทีเ่น้นการปฏิบตัิและการใช้ปัญหาเป็นฐานในหนว่ยการสอน   เร่ืองคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้า  เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาตคิลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า  สามารถ
อธิบายสเปกตรัมคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า  รวมทัง้สามารถนําความรู้เก่ียวกบัประโยชน์และโทษของคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้ามาใช้ในชีวติประจําวนัได้อยา่งเหมาะสม   กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั จากการวจิยัพบวา่นกัเรียนทีเ่รียนหนว่ยการสอนเร่ือง
คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01  มีความก้าวหน้าทางการเรียน (average  normalized  gain)  
เทา่กบั  0.63   
 
ค าส าคัญ : รูปแบบผสม, คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า, กิจกรรมที่เน้นการปฏิบตัิ, การใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
ABSTRACT 

 
 Mixed method is a form of an integrated approach to teaching teachers how to 
teach multiple methods combine to provide students learning better. In this study, the 
teaching model used by the Hands on activities and problem based learning unit on 
electromagnetic fields to provide students with the knowledge and understanding of the 
natural electromagnetic,electromagnetic waves spectrum can be described as well as can 
be. Apply knowledge about the benefits and dangers of electromagnetic waves used in 
everyday life properly. The target group was students from Mattayomsuksa 
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IV,Srisaketwittayalai,Srisaket. The one group pretest - posttest design was employed in 
carrying out the study. The result showed that there was statistically significant mean 
difference between the pre-test and post-test at significant level of .01. The class average 
normalized gain was in the medium gain <g> = 0.63.  
 
KEYWORDS: Mixed Method, Electromagnetic waves, Hands on, Problem based learning  
 
บทน า 

การมองเห็นท้องฟ้าเป็นสฟ้ีา  การตกของวตัถตุา่ง ๆ การแผรั่งสขีองธาตกุมัมนัตรังส ี เป็น
ปรากฏการณ์ที่อยูใ่กล้ตวั  พบเหน็ได้ในชีวติประจําวนั  สามารถอธิบายได้ด้วยหลกัการทางฟิสกิส์  
แตค่นจํานวนมากยงัมองวา่วิชาฟิสกิส์เป็นวิชาที่ยาก  เป็นเร่ืองไกลตวัไมเ่ก่ียวข้องในชีวติประจําวนั  
ทัง้ที่แท้จริงแล้ว   เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก  เทคโนโลยีที่ทนัสมยั  ล้วนเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าของการศกึษาวชิาฟิสกิส์  คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นอกีหนึง่เนือ้หาวชิาที่ถกูนํามาใช้ใน
การดาํเนินชีวิตอยา่งแพร่หลาย  ดงันัน้  เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสาํคญัและ
สามารถนาํความรู้ที่มี ไปใช้ในชีวติประจําวนัได้อยา่งเหมาะสม  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะพฒันา
หนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม  ประกอบด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบตัิและการใช้ปัญหาเป็นฐานในการจดักิจกรรม  ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ  ในธรรมชาตขิองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า  สเปกตรัมของคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้า  ประโยชน์และโทษของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั   ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาผล 
ของการใช้หนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสมของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4  ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดั 
ศรีสะเกษ   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  
ด้วยการใช้หนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบผสม     
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สมมติฐานการวจิัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยหนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า
โดยใช้รูปแบบผสม  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
  
เคร่ืองมือและวีธีการ 

แบบแผนการวิจัย 
    การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองซึ่งดําเนินการตามแบบแผน One Group Pretest-
Posttest design เป็นการทดลองกลุม่เดียว โดยมีลําดบัขัน้ตอนดงันี ้กลุม่ตวัอย่างทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครูดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการสอนเร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสมจากนัน้กลุ่ม
ตวัอยา่งทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร (Population) 

เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลยั  จงัหวดัศรีสะเกษ  จํานวน 14 ห้องเรียน รวม 770 คน 
            กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลยั   จงัหวดัศรีสะเกษ  จํานวน 1 ห้องเรียน     รวม 50 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. หนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม  ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้  
3 แผน ๆ ละ 2 คาบ รวม  6  คาบ คาบละ 55 นาที  ดงันี ้
     แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ธรรมชาติของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 
     แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สเปกตรัมของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 
     แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ประโยชน์และโทษของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 

2. แบบทดสอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า  โดยวดั
ความรู้  ความเข้าใจและการนําไปใช้  แบบทดสอบ เป็นแบบปรนยั  ชนิดเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  
จํานวน 16 ข้อ  ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 

หนว่ยการสอน 
(Instructional Sequences) 

 
 

รูปแบบผสม 

(Mixed  Methods) 

 

โดยใช้กจิกรรม

ที่เน้น 

การปฏิบัติ 

โดยใช้การใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) 

 

ความคดิรวบ

ยอด 

อธิบาย

ธรรมชาติ 

ของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 

อธิบายสเปกตรัม 

คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
ประโยชน์และ

โทษของ 

คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
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ตารางที่ 1 หวัข้อเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้า  จํานวน 16 ข้อ 

 
หวัข้อ ข้อที่ 

1. ธรรมชาตขิองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 1-6 
2. สเปกตรัมของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 7-11 
3. ประโยชน์และโทษของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 12-16 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูดาํเนินการดงันี ้
1.  ทําการทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟ้า 
       2.  ใช้หนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสมเพือ่สอนนกัเรียนใน
ห้องเรียนจริง  ขณะที่ทําการสอนมีการบนัทกึพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

3.  เมื่อเสร็จสิน้การสอน ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้า โดยแบบวดันีเ้ป็นแบบวดัที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการวดัก่อนเรียน  (Parallel test)     

4. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. ประมวลผลและเรียบเรียงข้อมลูเชิงคณุภาพ  นําเสนอในรูปของความเรียง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําคา่เฉลีย่คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์โดยใช้สถิต ิPaired t-test และ

วิเคราะห์ความก้าวหน้าของความเข้าใจในเนือ้หาด้วย normalize  gain <g> ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายคะแนนเจตคติ ใช้การวเิคราะห์เชิงเนือ้หาบรรยายพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

ผู้วิจยัได้นาํเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งตามสมมตฐิานเป็น 3 ตอน  คือ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐานข้อ 1 ซึง่กลา่ววา่ “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนที่เรียนด้วยหนว่ยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียน”  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired t-test  
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ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  t-test  ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนจํานวน 50 คน 

 
การทดสอบ คะแนนเตม็ x   SD t-value 
ก่อนเรียน 16 6.04 1.124 

29.069* 
หลงัเรียน 16 12.30 1.741 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 

จากตารางที ่2  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนจํานวน 50 คน  ในรายวชิาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  (ฟิสกิส์ 2) ว31106  โดยใช้แบบทดสอบ
จํานวน 16 ข้อ  ปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน (12.30) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรียน 
(6.04)  ซึง่แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (t-value = 29.069) 
 2. ผู้วิจยัได้ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้วิธี average  normalized  gain , 
<g> ซึง่หาได้จากผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึน้จริง (actual  gain) หารด้วยการเรียนรู้ที่เพิม่ขึน้จริง 
(maximum  possible  gain) มีคา่เทา่กบั 0.63  ดงัแสดงในตารางที่ 3   
 

ตารางที่ 3 ความก้าวหน้าเฉลี่ย (average normalized gain ; <g>) แยกเป็นหวัข้อ 

หวัข้อ 
% Pre-

test 
%Post-

test 
Actual  
gain 

Maximum  possible  
gain 

Normalized  
gain 
<g> 

1 27.28 67.33 40.05 72.72 0.55  (Medium) 

2 39.33 79.60 40.27 60.67 0.66  (Medium) 

3 49.33 85.60 36.27 50.67 0.72  (Medium) 

เฉลีย่ 38.65 77.51 38.86 61.35 0.63  (Medium) 

(<g> มีคา่ตัง้แต ่0-1) พบวา่อยูใ่นระดบั medium  gain  โดยมีการกําหนดระดบัของความก้าวหน้า
ทางการเรียนโดยวิธี average normalized gain เป็น 3 ระดบัคือ low gain, medium gain และ 
high gain โดยที่คา่ <g> มีคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 0.3 , มากกวา่ 0.3 แตน้่อยกวา่ 0.7 และ มากกวา่
หรือเทา่กบั 0.7 ตามลาํดบั 
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อภปิรายผล 
 จากการวิจยัเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ที่
เรียนด้วยหนว่ยการเรียนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม  ผู้วิจยัได้อภิปรายผลการวิจยั
ตามสมมติฐาน ดงันี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐานข้อ 1 ซึ่งกล่าวว่า “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่เรียนด้วยหนว่ยการสอนเร่ืองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม  หลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน”  ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ .01  สอดคล้องกบังานวิจยัที่ผ่านมา  
[2-5] ทัง้นีเ้นื่องจากการใช้รูปแบบผสมเป็นการจดักิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้มีรูปแบบของกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับลกัษณะของเนือ้หาวิชา  โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง  และมีการเช่ือมโยง
เนือ้หาวิชากับประสบการณ์ในชีวิตประจําวนั  ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หาวิชาและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   
สรุปผลการวิจัย 
 นกัเรียนที่เรียนด้วยด้วยการสอนเร่ืองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสมมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีความก้าวหน้าทางการเรียน <g>
เทา่กบั  0.63 ซึง่ยูใ่นระดบั miduim  gain 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการผสมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบตา่ง ๆ ให้หลากหลายมากขึน้ 
 2. ควรมีการใช้รูปแบบผสมในเนือ้หาอื่น ๆ ของวชิาฟิสกิส์หรือสง่เสริมให้ใช้ทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์นีส้าํเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.สพุจน์ สบีตุร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ซึง่กรุณาให้ความรู้คําแนะนํา คําปรึกษา ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ 
โอกาสนี ้ ขอกราบขอบพระคณุ ดร.โชคศิลป์  ธนเฮือง ที่ให้คําแนะนํา  คําปรึกษา รวมถงึคณาจารย์
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ศกึษาทกุทา่นท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการศกึษาและการวิจยั อีก
ทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้ผู้วิจยัเร่งดําเนินการวจิยัจนแล้วเสร็จ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ 
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ณ ที่นี ้ ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือและให้คาํปรึกษาทกุทา่นท่ีเสยีสละเวลาใน
การให้ข้อมลูอยา่งดยีิ่งตลอดมา  ขอกราบขอบพระคณุ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั 
พร้อมทัง้คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนทกุ ๆ ทา่น ที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนอํานวยความสะดวกตา่งๆ 
ด้วยด ี  ขอขอบคณุพี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาววิทยาศาสตร์ศกึษาและชาวฟิสกิส์ทกุทา่นท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลอืและให้กําลงัใจเสมอมา  ท้ายที่สดุขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแมท่ี่ได้ให้การ
ช่วยเหลอืและเป็นกําลงัใจจนทําให้งานวจิยัสาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี  คณุคา่และประโยชน์อนัพงึมจีาก
วิทยานิพนธ์ฉบบันีข้อมอบเป็นเคร่ืองบชูาบิดามารดา  ครูอาจารย์ทกุทา่นท่ีได้ประสทิธ์ิประสาท
ความรู้แก่ผู้วจิยั 
 
บรรณานุกรม 
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โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
[2]  กิตติพงษ์  หมอกมงุเมือง.2545.การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการออกแบบ 

การทดลองและทกัษะปฏิบตัวิิทยาศาสตร์เร่ืองแสง. วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ, 
สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

[3]  นิตยา  สนีาเคน.  2551.  การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอน 
แบบผสมผสานในวิชาบญัชีเบือ้งต้น2 เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ความสามารถในการวิเคราะห์  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 1.วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาหลกัสตูรและการสอน,บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สงขลา. 

[4]  ระพีพร  พลเหีย้มหาญ.2548.การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีโดยใช้ยทุธศาสตร์ 
การสอนแบบผสมผสานสาํหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา 
บณัฑิต,สาขาหลกัสตูรและการสอน,บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

[5]  สภุารัตน์  เหลอืงรัตนวิมล.2546.การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่การ 
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสีเ่หลีย่ม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ระหวา่งวิธีการสอนแบบ
ผสมผสานกบัวิธีสอนตามคูม่ือครู.วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต,สาขาหลกัสตูรและ
การสอน,  บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
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แนวทางในการออกแบบพืน้ที่ส าหรับกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวัยรุ่น 

Approaches in Activity Space Designs for Teenagers’ Emotional Quotient Development 
 

เอกภณ จวีะสุวรรณ1 
Ekapol Jeewasuwan 

 
บทคดัย่อ 

 
ปัญหาในวยัรุ่นมกัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องทางอารมณ์รวมถึงการขาดโอกาสและ

พืน้ท่ีในการแสดงออกและเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจกบัตนเองและการอยูร่่วมในสงัคม ผู้วจิยัจงึสนใจ
ศกึษาแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับวยัรุ่น 
ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมของวยัรุ่น และการ
ออกแบบพืน้ท่ี นําไปสูก่ารสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือ่ใช้เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์
นกัจิตวิทยาทีม่ีประสบการณ์ด้านการพฒันาจิตวิทยาวยัรุ่น ผลการวิจยัพบวา่พืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรม
เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับวยัรุ่นประกอบด้วย พืน้ที่ใช้สอยสาํหรับแนะนาํกิจกรรม 
(Introduction Zone) พืน้ท่ีใช้สอยสาํหรับการฝึกทกัษะ (Working Zone) พืน้ท่ีแลกเปลีย่นทศันคติ
และความรู้ (Sharing Zone) พืน้ท่ีสาํหรับสง่เสริมการเป็นผู้ให้และรับ (Give and Take Zone) 
ผู้ออกแบบควรจดัวางพืน้ท่ีเหลา่นีใ้ห้ครบจงึจะสามารถเกิดกระบวนการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ ผลที่ได้จากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ออกแบบภายในและสถาปนิกในการออกแบบพืน้ท่ี
หรืออาคารเพื่อการทาํกิจกรรมของวยัรุ่นตอ่ไป 
ค าส าคัญ   การออกแบบพืน้ท่ีกิจกรรม, ความฉลาดทางอารมณ์, วยัรุ่น 
 
 
 
____________________________ 
1 อาจารย์ประจํา สาขาวชิานวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
1 Instructor, Department of Innovation in Real Estate Development, Faculty of Architecture 
and Planning, Thammasat University Rangsit Campus, Thailand 
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ABSTRACT 
 

Problems in adolescents are often caused by emotional disabilities, including lack 
of opportunity and space to express and learn to understand themselves and live together 
in a society. This research is interested in approaches in activity space designs to develop 
teenagers’ emotional quotient. Researcher had studied detailed information and the 
development of emotional quotient, activities of adolescents and principles of design 
space. Lead to the creation of a structured interview to collect data from interviews with  
a psychologist experienced in the development of adolescent psychology. The results 
showed that space for activities to develop the emotional quotient for adolescents include 
recommended space for activities (Introduction Zone), space for skill training (Working 
Zone), space for exchange of knowledge and attitudes (Sharing Zone) and space for the 
promotion of the givers and the recipients (Give and Take Zone). Designers should place 
these space to be able to complete the process of developing the emotional quotient. 
Results from this study will be useful for architects and interior designers in the designs for 
the area or building for youth activities in the future. 
KEYWORDS:  Activity Space Design, Emotional Quotient, Teenagers 
 
บทน า 

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะชว่ยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไป
อยา่งสร้างสรรค์และมคีวามสาํคญัตอ่ความสาํเร็จและความสขุในชีวิตมนษุย์ ซึง่เดิมเคยเช่ือกนัวา่ 
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว คือปัจจยัสาํคญัที่ทําให้มนษุย์ประสบความสาํเร็จ 
ความสามารถเหลา่นีอ้าจจะช่วยให้ได้เรียน ได้ทํางานในสถานท่ีดี ๆ แตไ่มส่ามารถเป็นหลกัประกนัถึง
ชีวิตทีม่ีความสขุได้ ปัญหาสงัคมในปัจจบุนัโดยเฉพาะปัญหาในวยัรุ่นมกัมีสาเหตมุาจากความ
บกพร่องทางอารมณ์ เช่น การจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ไมไ่ด้ การไมเ่ป็นท่ียอมรับในกลุม่ การ
แสดงออกที่ขาดการไตร่ตรองถึงความเหมาะสม รวมถงึการขาดโอกาสและพืน้ท่ีในการแสดงออก
และเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจกบัตนเองและเรียนรู้ในการอยูร่่วมในสงัคม สาเหตเุหลา่นีจ้ะนําไปสู่
สงัคมที่มีบคุคลากรที่ขาดคณุภาพทางอารมณ์และความคิดตอ่ไปในอนาคต 
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 ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์สาํหรับวยัรุ่น เพื่อเป็นการสร้างความฉลาดทางอารมณ์แก่วยัรุ่นผา่นการใช้งานพืน้ท่ี
กิจกรรม โดยผลการวิจยัที่ได้จะนาํไปสูก่ารออกแบบพืน้ท่ีกิจกรรมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้และ
พฒันาการของวยัรุ่นผู้ ใช้งาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ออกแบบภายในและสถาปนิกในการออกแบบ
พืน้ท่ีหรืออาคารเพือ่การทํากิจกรรมของวยัรุ่นตอ่ไป 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาความหมายและรายละเอยีดของความฉลาดทางอารมณ์ จากบทความของ 
วิทยากร เชียงกลู (2552) กรมสขุภาพจิต (2543) Daniel Goleman (1995) Bee, Helen and Boyd 
(2003)  และ Duffy, K. G., and Atwater, E. (2002) สรุปได้วา่ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึ
พฒันาการทางอารมณ์อยา่งมวีฒุิภาวะ ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และเข้ากบัคนอื่น ได้ดี แก้ปัญหา
ทางอารมณ์ได้อยา่งสร้างสรรค์ เป็นความฉลาดที่แตกตา่งไปจากความฉลาดทางปัญญา (IQ) ซึง่มกั
เน้นความสามารถทางตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสาํคญั
ในการทํางานและใช้ชีวิตร่วมกบัผู้อื่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สงูมีโอกาสประสบความสาํเร็จ
ในชีวติและมีความสขุมากกวา่ จงึเป็นความฉลาดรอบด้านท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถ
ความสามารถภายในตวับคุคล และความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพกบัคนอื่น  
 ผู้วิจยัได้ศกึษาวิธีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์จากบทความของ วินดัดา ปิยะศิลป์ 
(2553) กรมสขุภาพจิต (2546) และ สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ (2547) สรุปได้วา่
แนวทางการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย 1) สง่เสริมพฒันาการรอบด้านในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม จริยธรรม 2) สร้างให้มีอารมณ์ที่มัน่คง 3) ฝึกการมองโลก
ในแง่ดี เห็นข้อดใีนตนเองและผู้อืน่   เห็นข้อดีของเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ 4) ฝึกการควบคมุตนเอง 5) ฝึก
การรู้จกัตนเอง ประเมินและพฒันาตนเอง 6) สร้างวงจรความสขุในการดําเนินชีวติ 7) สร้างแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ 8) สร้างความรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ 9) ฝึกการใช้สมอง 2 ข้าง 10) ฝึกทกัษะการเข้าสงัคม 
11) ฝึกการหาแบบอยา่งที่ดี  
 ในประเด็นการออกแบบพืน้ท่ี ผู้วจิยัได้ศกึษาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมจาก
บทความของ ผสุดี ทิพทสั (2541) วิมลสทิธ์ิ หรยางกรู (2549) และ เลอสม สถาปิตานนท์ (2551) 
สรุปได้วา่ ผู้ออกแบบต้องอาศยัข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของผู้ที่จะใช้สอยพืน้ท่ีนัน้ จํานวนผู้ทีใ่ช้สอยใน
แตล่ะสว่น หน้าที่และทํางานในลกัษณะใด มีความถนดัและความเคยชินอยา่งไร ผู้ออกแบบต้องมี
ข้อมลูที่เก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้สอย และต้องศกึษาอยา่งละเอียดถ่ีถ้วนจงึจะช่วยให้
การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยแตล่ะสว่น และเคร่ืองเรือนท่ีจําเป็นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และได้ผลคุ้มคา่
ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
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ในประเด็นด้านกิจกรรมของวยัรุ่น ผู้วิจยัได้ศกึษากิจกรรมที่วยัรุ่นมีความสนใจและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกบัวยัรุ่น จากบทความของ ชมรมจิตแพทย์เด็กและประเทศไทย (2553) ปัญญาสมาพนัธ์
เพื่อการวิจยัความเห็นสาธารณะแหง่ประเทศไทย (2551)และ นฤภคั ฤธาทิพย์ (2550) สรุปได้ดงัวา่
กิจกรรมทีเ่หมาะกบัวยัรุ่น คือ 1) กิจกรรมที่ทําร่วมกนัเป็นกลุม่ 2) กิจกรรมที่สนกุสนาน 3) กิจกรรม
ผจญภยั เรียนรู้สิง่แวดล้อมใหม่ๆ  เก่ียวกบัธรรมชาติ 4) กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ในจดุเดน่ของ
ตนเอง  5) กิจกรรมที่ให้ ความสมัพนัธ์กบัเพศตรงกนัข้าม 6) กิจกรรมกีฬา 7) กิจกรรมที่สง่เสริม
ทกัษะในการเอาตวัรอด 8) กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 9) กิจกรรมที่สร้างความรับผิดชอบ 10) กิจกรรมที่
จะใช้เป็นงานอดเิรก 11) กิจกรรมที่ฝึกการควบคมุสติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องผู้วจิยัพบตวัแปรที่อยูใ่นขอบเขตที่เก่ียวข้องกบั
งานวจิยั ผู้วจิยัสรุปได้ดงันี ้
 1. ลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ มีดงันี ้1.1) เข้าใจตนเอง 1.2) เข้าใจผู้อื่น 1.3) 
แก้ไขความขดัแย้งได้ 
 2. การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ มีแนวทางดงันี ้2.1) ฝึกการรู้จกัตนเอง 2.2) ฝึก
ทกัษะการเข้าสงัคม 2.3) ฝึกสร้างความสขุในการดําเนินชีวิต 2.4) พฒันาด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม จริยธรรม 
 3. กิจกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัรุ่น ได้แก่ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อา่นหนงัสอื ดนตรี ศิลปะ 
และกิจกรรมสมาธิ 
 4. แนวทางการออกแบบพืน้ท่ีมีปัจจยัที่ต้องคาํนงึถึง ได้แก่ ลกัษณะของผู้ใช้สอย พฤติกรรม
ของผู้ใช้สอย ลกัษณะของกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ ทิศทางและความตอ่เนื่องของกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ศกึษากระบวนการท่ีใช้พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมสาํหรับวยัรุ่น และ 2) 
เสนอแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับวยัรุ่น 
โดยมีสมมตฐิาน คอื กระบวนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สง่ผลตอ่การออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับ
กิจกรรมสาํหรับวยัรุ่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณที่มีแบบแผนกําหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในการเสนอข้อมลู

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับ
วยัรุ่น โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
กบันกัจิตวิทยาผู้ เช่ียวชาญในด้านวยัรุ่น 3 ทา่น เพื่อนําข้อมลูมาประยกุต์สูแ่นวทางการออกแบบพืน้ท่ี 
ขอบเขตของการวิจยันีมุ้ง่ศกึษาลกัษณะของการออกแบบพืน้ท่ีและการเช่ือมตอ่ของกิจกรรม ที่
สามารถสง่เสริมการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุ่นเป็นหลกั โดยเป็นวยัรุ่นช่วงมธัยมปลาย
ถึงมหาวิทยาลยั คือช่วงอายปุระมาณ 18 – 25 ปี การวิจยันีมุ้ง่ศกึษาในมมุมองกระบวนการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ผา่นนกัจิตวิทยาที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการพฒันาจิตวิทยา
วยัรุ่น  

ผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ของผู้ให้ข้อมลูในการวิจยั คือ นกัจิตวิทยาที่ทํางานด้านพฒันาการ
และให้คําปรึกษากบัวยัรุ่น จากสถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ โดยต้องผา่นงานด้าน
การเป็นวิทยากรการอบรมและให้คําปรึกษาวยัรุ่นชว่งมธัยมปลายถึงมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
ผู้วิจยัได้สร้างโครงสร้างคาํถามในแบบสมัภาษณ์จากตวัแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ
นําไปเก็บข้อมลูด้านกิจกรรมและขัน้ตอนท่ีนกัจิตวิทยาใช้ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ
วยัรุ่น หลงัจากนัน้จงึนําไปข้อมลูเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบวา่ ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อการสง่เสริมพฒันาการในวนัรุ่นนัน้มกั
ประกอบด้วยกระบวนการหลกั 4 กระบวนการ ได้แก ่

1) กระบวนการแนะทาํความรู้จกั ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการแนะนําให้ผู้ ร่วมทํากิจกรรมรู้จกัซึง่กนั
และกนั เนื่องจากวยัร่นผู้ ร่วมกิจกรรมอาจจะมาจากตา่งที่กนั ความสมัพนัธ์ในเชิงสงัคมตอ่กนัคอ่ย
ข้างน้อยมาก จึงต้องลดช่องวา่งของความแตกตา่ง และเร่งการปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ใน
อีกด้านหนึง่ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการแนะนํา เร่ือง หวัข้อ ประเด็น และกติกา ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการ
จดุประกายความคิดและเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมเบือ้งต้น วิทยากรหรือพี่เลีย้งจะมีสว่นสาํคญัใน
การแนะนําผู้ ร่วมกิจกรรมทัง้หมดให้รู้จกัและพดูคยุกนั และเป็นผู้นําในการชีแ้จงรายละเอยีดของ
กิจกรรม ซึง่ขัน้ตอนนีจ้ะยงัไมเ่หน็พฒันาการทางจิตวิทยาและพฒันาทางความสมัพนัธ์มากนกัเพราะ
เป็นเพียงการเร่ิมต้น 
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2) กระบวนการทํากิจกรรมและฝึกทกัษะ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการปฏิบตัิกิจกรรมของวยัรุ่น
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่จะมกีารเรียนรู้เชิงทกัษะคอ่นข้างมาก ลกัษณะการทํางานและฝึกทกัษะเป็นไป
ตามกิจกรรมนัน้ ๆ โดยวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกนัทําและร่วมกนัคิด วิทยากรหรือพี่เลีย้งจะ
เป็นเพียงผู้สอนทกัษะให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จะเข้าไปเก่ียวข้องในเชิงความสมัพนัธ์คอ่นข้างน้อย ซึง่
ขัน้ตอนนีว้ยัรุ่นผู้ เข้าร่วมจะมีพฒันาการทางจิตวิทยาและความสมัพนัธ์เพิ่มขึน้จากการได้ทํางาน
ร่วมกนั มีการเรียนรู้เชิงทกัษะคอ่นข้างมาก 

3) กระบวนการแลกเปลีย่นทศันคติและความรู้ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นชว่งแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นหลงัจากการทํากิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แสดงความเห็นแก่ผู้อื่น และรับฟังความเหน็
ของผู้อื่น วิทยากรหรือพี่เลีย้งจะต้องเข้าไปชว่ยเหลอืคอ่นข้างมากเพราะต้องมกีารคมุสถานการณ์ใน
การแลกเปลีย่นความคดิ และให้คําแนะนําไกลเ่กลีย่ในความเห็นที่แตกตา่งกนั ช่วยให้เกิดการ
ยอมรับซึง่กนัและกนั ซึง่ขัน้ตอนนีว้ยัรุ่นผู้ เข้าร่วมจะมีพฒันาการทางจิตวิทยาในเชิงสงัคมและ
ความสมัพนัธ์ที่เพิม่ขึน้จากการทํากิจกรรมร่วมกนัคอ่นข้างมาก 

4) กระบวนการเปิดโอกาสให้เป็นผู้ให้และผู้ รับ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้วยัรุ่นท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมที่มคีวามพร้อมและมีความต้องการในการเป็นผู้ให้หรือถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ ให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้รับฟัง และแสดงความขอบคณุหรือยินดใีนการให้องค์
ความรู้ของผู้ถา่ยทอด ทําให้เกิดการให้และการรับในขณะเดยีวกนั วิทยากรหรือพีเ่ลีย้งจะเป็นเพยีงที่
ปรึกษาของการเป็นผู้ถา่ยทอดเทา่นัน้ และจะมอบบทบาทในการดําเนินกิจกรรมให้ ซึง่จะทาํให้วยัรุ่น
เกิดความภาคภมูใิจในตนเอง ความมคีณุคา่จากการเป็นผู้ให้และได้รับการช่ืนชม ซึง่ขัน้ตอนนีว้ยัรุ่น
ผู้ เข้าร่วมจะมีพฒันาการทางจิตวทิยาในเชิงสงัคมและความสมัพนัธ์ที่เพิ่มมากขึน้จากการเป็นท่ี
ยอมรับของกลุม่ สามารถเป็นผู้นาํเสนอความคิดสร้างสรรค์ และยงัสามารถยกระดบัเป็นพ่ีเลีย้งหรือ
วิทยากรในภายหน้าได้ 

จากผลการวิจยัที่ได้มาทัง้ 4 กระบวนการเป็นกระบวนการท่ีตอ่เนือ่งกนัเพื่อพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะจากตวัของกิจกรรมเอง ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 ทา่นเห็นวา่ 
พืน้ท่ีกิจกรรมที่ดีนอกจากจะมีพืน้ท่ีเอือ้ตอ่การฝึกทกัษะในแตล่ะกิจกรรมแล้ว ควรต้องมีพืน้ท่ีรองรับ
กิจกรรมที่อยูใ่น 4 กระบวนการนีด้้วย ในประเด็นของกิจกรรมที่เหมาะสมนัน้ผู้ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 ทา่น
เห็นวา่ กิจกรรมไมว่า่จะเป็นด้านชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อา่นหนงัสอื ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสมาธิ 
หรืออื่น ๆ ล้วนมีความเหมาะสม เพราะกิจกรรมเป็นตวัดงึดดูให้วยัรุ่นเข้ามาร่วม และจะสามารถใช้
กระบวนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมได้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากกระบวนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้จากการวจิยั เป็นการสง่เสริมให้วยัรุ่น

ได้เข้าใจตนเองผา่นการทํากิจกรรมและเข้าใจผู้อื่นผา่นการแลกเปลีย่นทศันคติ สอดคล้องกบั กรม
สขุภาพจิต (2543) ที่ได้สรุปวา่ ความลาดทางอารมณ์ คือ พฒันาการทางอารมณ์อยา่งมวีฒุิภาวะ 
ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และเข้ากบัคนอื่น ๆ ได้ดี แก้ปัญหาทางอารมณ์ได้อยา่งสร้างสรรค์ 
กระบวนการในชว่งท้าย คือ การเปิดโอกาสให้เป็นผู้ให้และผู้ รับ (Give and Take) นัน้ มีความสาํคญั
ในการรู้สกึภมูใิจในคณุคา่ของตนเอง สอดคล้องกบั วินดัดา ปิยะศิลป์ (2553) ในประเด็นของ การ
สร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การสร้างความรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ การหาแบบอยา่งที่ดี ซึง่เป็น
สว่นประกอบในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
สรุปผลการวิจัย 

7.1 จากผลการวจิยักระบวนการที่ใช้พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมสาํหรับ
วยัรุ่นประกอบด้วย 1) การแนะนาํทําความรู้จกั (Introduction) 2) การทํากิจกรรมและฝึกทกัษะ 
(Working) 3) การแลกเปลีย่นทศันคติและความรู้ (Sharing) 4) การเปิดโอกาสให้เป็นผู้ให้และผู้ รับ 
(Give and Take) ซึง่มีลกัษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ขณะดําเนินกระบวนการดงัแสดงในภาพท่ี 2-5 

 

 
 
 ภาพที่ 2 แสดงระดบัของความสมัพนัธ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ 

 
จากภาพที่ 2 ในชว่งการแนะนาํทาํความรู้จกั (Introduction) ความสมัพนัธ์ยงัคอ่นข้างหา่ง

และกระจาย ตอ่มาจงึมีการฝึกทกัษะ (Working) ในกิจกรรมนัน้ ๆ ทําให้ความสมัพนัธ์เป็นระบบ
ใกล้ชิดมากขึน้ หลงัจากนัน้ในช่วงของการแลกเปลีย่นทศันคตแิละความรู้ (Sharing) ความสมัพนัธ์
จะสนิทกนัมากขึน้ความเป็นระบบจะน้อยลง จนถึงชว่งการเปิดโอกาสให้เป็นผู้ให้และผู้ รับ (Give and 
Take) ความสมัพนัธ์ถกูกระชบัและเช่ือมเป็นระบบเครือขา่ยในการถ่ายทอดความรู้สกึของผู้ให้และ
รับ  
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  ภาพที่ 3 แสดงระดบัของการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในกระบวนการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ 

 
จากภาพที่ 3 ช่วงการแนะนําทาํความรู้จกั (Introduction) ตอ่มาถงึการฝึกทกัษะ 

(Working) นัน้การเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์คอ่นข้างน้อย เพราะยงัไมค่อ่ยมีปฏิสมัพนัธ์ 
หลงัจากที่ได้มีการแลกเปลีย่นทศันคติและความรู้ (Sharing) จนถึงชว่งของการการเปิดโอกาสให้เป็น
ผู้ให้และผู้ รับ (Give and Take) การเรียนรู้ฉลาดทางอารมณ์จะถกูพฒันาสงูขึน้ตามเป้าหมาย 

 

 
 
  ภาพที่ 4 แสดงระดบัการชว่ยเหลอืของวิทยากรในกระบวนการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ 

 

จากภาพที ่4 การช่วยเหลอืของวทิยากรในช่วงการแนะนําทาํความรู้จกั (Introduction) ใน
ตอนเร่ิมต้นของกิจกรรมคอ่นข้างมาก พอเข้าสูช่ว่งการฝึกทกัษะ (Working) การชว่ยเหลอืทาง
จิตวิทยาจะน้อยลง และจะมากขึน้เมื่อมีการแลกเปลีย่นทศันคตแิละความรู้ (Sharing) เพื่อช่วย
ดําเนินการให้เกิดการเข้าใจและยอมรับ และเมื่อเข้าสูช่ว่งการเปิดโอกาสให้เป็นผู้ให้และผู้ รับ (Give 
and Take) วิทยากรจะลดระดบัการชว่ยเหลอืและเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 

7.2 แนวทางในการออกแบบพืน้ที่สาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
สาํหรับวยัรุ่นควรประกอบด้วย 

1. พืน้ท่ีใช้สอยสาํหรับแนะนาํกิจกรรม (Introduction Zone) ควรมีพืน้ท่ีสาํหรับแสดง
รายละเอียดของกิจกรรม บอร์ด หรือ ตารางกิจกรรม และควรมีพืน้ท่ีสาํหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
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กิจกรรมของวยัรุ่นท่ีสนใจ เช่น กิจกรรมของชมรมศิลปะ ควรมีพืน้ท่ีเพื่อแสดงรายละเอยีดและตาราง
ของการสอนศิลปะ ตวัอยา่งผลงานของผู้ ร่วมกิจกรรม พืน้ท่ีลงทะเบียนหรือสมคัร 

2. พืน้ท่ีใช้สอยสาํหรับการฝึกทกัษะ (Working Zone) ควรมีพืน้ท่ีสาํหรับการทํากิจกรรม
ตามลกัษณะของกิจกรรมนัน้ และเหมาะสมกบัจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์
สาํหรับกิจกรรมนัน้ เช่น กิจกรรมของชมรมศิลปะ ควรมีพืน้ท่ีสาํหรับสอนศิลปะ มีสว่นเก็บอปุกรณ์
สาํหรับการทํางานศิลปะ สาํหรับวิทยากรในการสอน และผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

3. พืน้ท่ีแลกเปลีย่นทศันคตแิละความรู้ (Sharing Zone) ควรมีพืน้ท่ีสาํหรับการแสดงออก
ในทางความคิดในลกัษณะแลกเปลีย่น วงสนทนา และการประชมุ ควรมีห้องหรือพืน้ท่ีประชมุขนาด
ใหญ่ ให้สามารถแสดงความเห็นหลงัร่วมกิจกรรม 

4. พืน้ท่ีสาํหรับสง่เสริมการเป็นผู้ให้และรับ (Give & Take Zone) ควรมีพืน้ท่ีสาํหรับทํา
กิจกรรมกลุม่ยอ่ยเพื่อให้วยัร่นท่ีจะก้าวขึน้มาเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมได้มีพืน้ท่ีในการสอนหรือให้
ความรู้แก่ผู้ ร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ซึง่สามารถใช้พืน้ท่ีได้หลากหลาย ทัง้การทํางานและการประชมุ
ระดมความคิด ยกตวัอยา่งเช่น ควรมีห้องประชมุยอ่ยหรือห้องทํากิจกรรมยอ่ย  
 

 
  ภาพที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
สาํหรับวยัรุ่น 

 
จากภาพที่ 5 โดยวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะมีอิสระในการเลอืกเข้ากลุม่ไหนก่อนก็ได้ เพราะ

บางคนอาจจะมีทกัษะนัน้ ๆ แล้ว ก็สามารถไปเข้ากลุม่ที่ 2, 3 หรือ 4 ก็ได้ และไมต้่องตามลาํดบั 
เพียงแตจ่ดักระบวนการเหลา่นีใ้ห้ครบ สว่นวยัรุ่นเป็นฝ่ายที่เลอืกที่จะเข้าไปแสวงหาและเข้าไปใช้งาน
เอง ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีตา่ง ๆ ได้ กระบวนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์จึง
สง่ผลตอ่การออกแบบพืน้ท่ีสาํหรับกิจกรรมสาํหรับวยัรุ่นซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยั 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับของงานวิจยัในครัง้นีค้ือ 1) ผู้ออกแบบอาคารหรือพืน้ท่ีเพื่อ

กิจกรรมของวยัรุ่นได้ข้อมลูซึง่จะมีประโยชน์ทัง้การใช้งานท่ีถกูต้องและสามารถพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้ใช้งานด้วย 2) อาคารหรือผู้ออกแบบที่นําข้อมลูไปใช้จะสง่ผลให้วยัรุ่นท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นวยัรุ่นท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เข้าใจสงัคม สง่ผลให้เกิด
เยาวชนทีม่ีคณุภาพตอ่สงัคมและประเทศ 3) กระตุ้นให้เกิดแนวทางการออกแบบพืน้ท่ีให้มคีวาม
สมัฤทธ์ิทางพฒันาการด้านจิตวทิยาไปพร้อมกบัความสมัฤทธ์ิด้านการใช้งานและความพงึพอใจ
โดยทัว่ไป 
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การสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัย Social Network 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

The Synthesis Model of Learning Activity by Camping with Social Network  
for Technology Competency of Primary Student 

 
ศรีสมพร  จันทะเลิศ1  วิทยา อารีราษฎร์2 

Srisomporn Jantalerd  and  Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อสงัเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการคา่ยโดยอาศยั เครือขา่ยสงัคม (Social Network) เพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ขัน้ตอนการวิจยัประกอบด้วย 1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เก่ียวข้อง 2) สงัเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบโดยเทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Group 
Discussion) 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิทางเทคโนโลยี
และการศกึษา 4) สรุป ผลการวิจยั  ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยัแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
ทางการศกึษาและเทคโนโลยีในการประชมุสนทนากลุม่ จํานวน 17 คน  2) กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิทาง
การศกึษาและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ จํานวน 5 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้
ในการวิจยัได้แก่ การประชมุกลุม่สนทนา และแบบประเมินผู้ทรงคณุวฒุิเป็นแบบประมาณคา่ 5 
ระดบั สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์คอื คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยั 1) ได้สมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา จํานวน 9 สมรรถนะ ได้แก ่1.1) 
เลอืกเทคโนโลยีได้เหมาะสมกบัวยั 1.2)ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมลู 1.3)การใช้เทคโนโลยีในการ
ติดตอ่สือ่สาร 1.4)นําเทคโนโลยีไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจําวนั 1.5) สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการศกึษาความรู้จากสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ได้อยา่งเหมาะสม 1.6) สามารถใช้เครือขา่ย
สงัคม ในการตดิตอ่สือ่สาร 1.7) มีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 1.8) ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างชิน้งานและนําเสนอผลงาน และ1.9) ปฏิบตัิตนได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมายด้านเทคโนโลยี 
_______________________ 
 1   นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม 
 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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สารสนเทศ 2) ได้รูปแบบเชิงองค์ประกอบ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
ด้านชดุฝึกกิจกรรม ด้านขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม และด้านการประเมิน 3)ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและเทคโนโลย ี พบวา่ด้านรูปแบบ

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.36)โดยมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก (

x = 4.05, S.D. = 0.30) และด้านสมรรถนะมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.45, S.D. = 

0.48) โดยมีความเป็นได้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั( x = 4.23, S.D. = 0.42) สรุปได้วา่สมรรถนะและ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาที่สงัเคราะห์ขึน้  มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ สามารถนาํไปเป็นแบบพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือจดักิจกรรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาได้ 
ค าส าคัญ  รูปแบบกิจกรรม, การกระบวนการคา่ย, สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เครือขา่ย
สงัคม 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to synthesize the competency and the model 
of learning activity by camping with Social Network for technology competency of primary 
student. The research methodologies were: 1) to literature and research review 2) to 
synthesis the competency and activity model with technical focus group 3) review the 
appropriateness and possibilities of the model by experts in technology and education 
and 4) conclusion. The samples were divided into 2 groups: 1) education expert were 17 
people in focus group 2) technology and education experts were 3 people for review the 
appropriateness and possibilities. Research instruments were: focus group discussion and 
questionnaire. Statistics for the analysis were mean and standard deviation. The research 
results were: 1) the primary student’s competencies were 9: 1.1) select age-appropriate 
technology 1.2) search data by technology 1.3) communicate by technology 1.4) 
technology appliance in daily life 1.5) study electronic media by computer program 1.6) 
use social networks in communication 1.7) virtue and ethics by using technology 1.8) 
create and present the work and 1.9) Behave correctly under the law of information 
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technology. 2) the model of learning activity by camping with Social Network for 
technology competency of primary student has 4 components were: the model’s objective, 
activities’ set, activities’ process and evaluation. 3) the appropriateness and possibilities 
by experts found that the model was appropriate at a high level (x̄= 4.10, S.D. = 0.36) 
possible at a high level (x̄= 4.05, S.D. = 0.30) performance was appropriate at a high level 
(x̄= 4.45, S.D. = 0.48) and be possible at a high level as well(x̄= 4.23, S.D. = 0.42). Results 
that the competency and the model of learning activity by camping with Social Network for 
technology competency of primary student was suitability to be model to develop activities 
and tools for the process camping, to create technology competency of primary student. 
KEYWORDS:  Activity Model, The camping, Competency of Information Technology, 
Social Networking 
 
บทน า 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ได้กําหนดแนวทาง
การศกึษาไว้ใน มาตรา 22 โดยกําหนดให้มีการจดัการศกึษาที่ยดึผู้ เรียนเป็นสาํคญัที่สดุ และในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรา 24 ให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัและความแตกตา่งของ
ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ ให้ทาํได้ คิดเป็น ทําเป็น และ มาตรา 64 
ได้กําหนดให้รัฐต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาสือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มาตรา  66 
ผู้ เรียนมีสทิธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (คณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต.ิ 2542 : 3-19) จากความสาํคญัของเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา พบวา่การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการชีวิตประจําวนั การแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
การสนบัสนนุการพฒันาทางการศกึษา การเรียนรู้ ถือวา่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือที่สาํคญั
สาํหรับพฒันาสมรรถนะ(Competency) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษา ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจากคณุสมบตัิ
ที่ดีของเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ ที่มรีะบบการให้บริการแบบเครือขา่ยสงัคม สามารถนาํมา เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ ทัง้มีเคร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สารทัง้แบบ
ประสานเวลาและไมป่ระสานเวลา และจากคณุสมบตัขิองการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคา่ย เป็น
กิจกรรมทีจ่ดัให้ผู้เรียน ได้เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะกระบวนการทางด้านไอซีทีและเจตคติ
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ทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมจริงได้ (ดาราวรรณ อานนัทนสกลุ. 2547:1) ทําให้ผู้วิจยัมีแนวคิด
ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา เพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1.เพื่อสงัเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

   2.เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขัน้ตอนการวิจัย 
  1.1 ศกึษาสภาพปัญหา วิเคราะห์เอกสาร และงานวจิยัที่เก่ียวข้องได้แก่ 
การศกึษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 แนวโน้ม
การพฒันาด้านเทคโนโลยีจากแผนแมบ่ทเทคโนโลยีและการสือ่สาร พ.ศ.2554-2556 
กระทรวงศกึษาธิการ พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542   รายงานผลการปฏิรูป
การศกึษา พ.ศ.2542-2552 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 2 ของเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กาฬสนิธุ์ เขต 2 ผลการสอบ O-NET พ.ศ.2553 เอกสารเครือขา่ยสงัคมและศกึษางานวิจยัเก่ียวข้อง
กบักระบวนการคา่ย    
  1.2 สงัเคราะห์สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยการประชมุสนทนากลุม่ ผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษา จํานวน 17 
คน จดัประชมุในวนัพธุที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 
อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์  

1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของสมรรถนะและรูปแบบโดย 
ผู้ทรงคณุวฒุิทางการศกึษาจํานวน 5 คน 

1.4 สรุปผลการวิจยั 
 2. ประชากร ที่ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 
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  กลุม่ที่ 1 ผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาในการประชมุสนทนากลุม่ คดัเลอืกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีคณุวฒุิระดบั
ปริญญาเอกและดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษา และผู้มีประสบการณ์ด้าน
การศกึษา จากศกึษานเิทศก์ทางหลกัสตูรและการสอน ครูชํานาญการพิเศษสาขาคอมพิวเตอร์ และ
ครูผู้สอนผู้มีวฒุิระดบัปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษาในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์เขต 2 ผู้มีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 10 ปี จํานวน 17 คน   
  กลุม่ที่ 2 ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการศกึษาและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบคดัเลอืกโดยวิธีเจาะจง จากอาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ ผู้มีคณุวฒุิระดบัปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน  
   3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   
  3.1 การประชมุสนทนากลุม่  
    3.2 แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียน
ระดับชัน้ประถมศึกษา  
 ในการสงัเคราะห์สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษา เป็นการสงัเคราะห์โดยการสนทนากลุม่ของผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาจํานวน 17 คน 
โดยยดึกรอบแนวทางสมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจากหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ผลการสงัเคราะห์ได้สมรรถนะดงัตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการสงัเคราะห์สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาโดยผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาจํานวน 17 คน 
 

สมรรถนะด้าน ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรมสมรรถนะ 

การเลือกและใช้
เทคโนโลย ี
ด้านต่าง ๆ ได้
เหมาะสม 

1.การเลอืกเทคโนโลยีได้
เหมาะสม 

1.  การเลอืกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
กบัวยั 

2.การใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 

2.  การใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น
ข้อมลู 
3.  การใช้เทคโนโลยีในการ
ติดตอ่สือ่สาร 
4.  การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวนั 

มีทักษะ
กระบวนการทาง
เทคโนโลย ีในด้าน
การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน 
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อย่างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.มีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 
ด้านการเรียนรู้ 

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ใน
การศกึษาความรู้จาก สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ได้อยา่งเหมาะสม 

2.มีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 
ด้านการสือ่สาร 

6. สามารถใช้เครือขา่ยสงัคมในการ
ติดตอ่สือ่สาร 

3.มีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 
ด้านการทํางาน 

7. การใช้เทคโนโลยีสร้างชิน้งานและ
นําเสนอผลงาน 

4.มีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีด้านการแลกเปลีย่น
เรียนรู้อยา่งมคีณุธรรมและ
จริยธรรม 

8. มีคณุธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ปฏิบตัิตนได้อยา่งถกูต้องตาม
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่าย 
  จากการประชมุกลุม่สนทนาเป็นขัน้ตอนการสงัเคราะห์รูปแบบกิจกรรม โดยนํา
ข้อมลูจากขัน้ตอนการวเิคราะห์มาสร้างเป็นร่างรูปแบบกิจกรรม แล้วนําเข้าสูท่ี่ประชมุสนทนากลุม่
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา เพื่อวพิากษ์ ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความเหมาะสม ผลการสงัเคราะห์ใน
เบือ้งต้นได้รูปแบบเชิงองค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ด้านชดุฝึก
กิจกรรม ด้านขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรมและด้านการประเมินผล สามารถนาํเสนอได้ดงัภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม 
               เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
      
          จากภาพที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ของรูปแบบเชิงองค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้
 องค์ประกอบด้านวตัถุประสงค์ของรูปแบบ วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษา2) เพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษา 3) เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ป็นลาํดบัขัน้ตอนโดยมี เครือขา่ยสงัคมสนบัสนนุ 4) 
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เพื่อจดักิจกรรมที่สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพแวดล้อมจริงผา่นกระบวนการคา่ย 5) 
เพื่อจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างชิน้งานร่วมกนัจากกิจกรรมโครงงาน  
  องค์ประกอบด้านชุดฝึกกิจกรรม ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เกม
คอมพิวเตอร์ 3) คูม่ือครู 4) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint 5) ใบโครงงาน 6) เอกสารประกอบการ
จดักิจกรรม และ7) เว็บไซด์ที่ให้บริการ เครือขา่ยสงัคม 
 องค์ประกอบด้านขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรมเป็นการจดั
กิจกรรมแบบเข้าคา่ยเฉพาะวนัเสาร์- อาทิตย์ และในระหวา่งทํากิจกรรมและช่วงวนัจนัทร์-ศกุร์ จะใช้
เครือขา่ยสงัคมในการตดิตอ่สือ่สารทบทวนเนือ้หาและแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งผู้สอนกบันกัเรียน มี
ขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม 6 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้เตรียม 2) ขัน้ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียน 3)ขัน้ทํากิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 3.1) ขัน้ทดสอบยอ่ยก่อนเรียนประจําบทเรียน 3.2) 
ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน 3.3) ขัน้สอนแบบเผชิญหน้า 3.4) ขัน้ทํากิจกรรมโครงงาน 3.5) ขัน้ทบทวนผา่น 
เครือขา่ยสงัคม3.6) ขัน้สรุป และ 3.7) ขัน้ทดสอบยอ่ยหลงัเรียนประจําบทเรียน 4) ขัน้ทํากิจกรรมเลน่
เกม 5) ขัน้ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 6) ขัน้สรุปผลการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบด้านการประเมิน องค์ประกอบด้านการประเมินผลเป็นการประเมินโดยใช้
เคร่ืองมือ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน 3) แบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียนประจําบทเรียน 4) แบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน
ประจําบทเรียน 5) แบบประเมินชิน้งาน 6) แบบสงัเกตพฤติกรรม และ 7) แบบประเมินความพงึพอใจ 
 
 3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
    จากการนํารูปแบบกิจกรรมไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิทางเทคโนโลยีและการศกึษา 
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมโดยใช้แบบประเมนิ
เป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั แสดงได้ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบกิจกรรมโดย
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ การศกึษา จํานวน 5 คน 

รายการ 
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 

 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.10 0.36 มาก 4.05 0.30 มาก 

1.องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 4 ด้าน   4.00 0.00 มาก 3.95 0.11 มาก 
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รายการ 
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 

 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 3.92 0.54 มาก 3.96 0.59 มาก 

3. ชดุฝึกกิจกรรม  4.08 0.29 มาก 4.14 0.25 มาก 

4. ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 ขัน้ตอน 4.17 0.33 มาก 4.10 0.18 มาก 

5. เคร่ืองมือการประเมินผล  4.39 0.46 มาก 4.08 0.19 มาก 
ด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา 

4.45 0.48 มาก 4.23 0.42 มาก 

6. ด้านการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ ได้
เหมาะสม  4.45 0.51 

มาก 
4.20 0.45 

มาก 

7.ด้านการมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทํางาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม  

4.45 0.51 มาก 4.25 0.43 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.20 0.42 มาก 4.10 0.34 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิทางเทคโนโลยีและการศกึษา
พบวา่ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10, S.D. = 0.36) 
ความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05, S.D. = 0.30) และด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.45, S.D. = 0.48) มีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั (  = 4.05, S.D. = 0.30)  สรุปได้วา่รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงัเคราะห์ขึน้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.20, S.D. = 0.42) 
และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10, S.D. = 0.34)   

สรุปผลการวิจัย 
  การสงัเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบในครัง้นี ้ผลการวิจยั  1)ได้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 9 สมรรถนะ ได้แก ่1.1) เลอืกเทคโนโลยีได้เหมาะสม
กบัวยั 1.2)ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมลู 1.3)การใช้เทคโนโลยีในการติดตอ่สือ่สาร 1.4)นํา
เทคโนโลยีไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 1.5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการศกึษาความรู้
จากสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ได้อยา่งเหมาะสม 1.6) สามารถใช้เครือขา่ยสงัคม ในการติดตอ่สือ่สาร 1.7) มี
คณุธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 1.8) ใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิน้งานและนาํเสนอผลงาน 
และ 1.9)ปฏิบตัิตนได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  2)ได้รูปแบบ
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้าน
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ด้านชดุฝึกกิจกรรม ด้านขัน้ตอนการดาํเนินกิจกรรม และด้านการ
ประเมินผล  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ย โดยผู้ทรงคณุวฒุิทางเทคโนโลยีและ
การศกึษา พบวา่สมรรถนะและรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก  สรุปได้
วา่สมรรถนะและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการคา่ยโดยอาศยัเครือขา่ยสงัคม เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาที่สงัเคราะห์ขึน้  มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ สามารถนําไปเป็นแบบพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือจดักิจกรรมเพื่อสร้าง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาได้  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคณุ รศ.ดร.สทุธิพงศ์  หกสวุรรณ นายวิญญ ู โพธ์ิชยัศรี  นายพิบลูย์  เลศิมงคล 
นางยวุรินทร์ พีระวราสทิธ์ิ นางกรุณา  เหลอืงสวุาลยั   นางกรรณิการ์  ภมูิสายดร  นายจํารัส  ภรูะ
บตัร  นายสรุกิจ ภงูามทอง นายสมพนู สหีาโภชน์  นางเย็นจิตร  ภงูามเงิน นายพินิจ อนุารัตน์ นาย
เกรียงไกร ไผผ่าดนายณรงค์ ราชภกัดี นายพงษ์เมธี พรมเกษ นายปรเมษฐ์  ไผฤ่ทธ์ิ  นางอนงค์  นา
สาทรและ นายภชุพงศ์  โคตรบญัชา ให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญประชมุกลุม่สนทนา และ
ขอขอบพระคณุ รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ  ผศ.ดร.สงัคม  ภมูิพนัธ์ ผศ.ดร.อนวุตั ชยัเกียรติธรรม และ 
ดร.เกสร ทองแสน ที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของสมรรถนะและ
รูปแบบกิจกรรมในครัง้นี ้
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การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  
โดยใช้แบบฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  

The Development of Analytical Thinking Skills Practice on Thai Strand for Pratomsuksa 4 students’ Learning 
Using Analytical Thinking Skills Activity Together with Cooperative Learning Activity  

 
ลดาวัลย์  ดาวศรประศาสน์  ประสพสุข ฤทธิเดช  และภษิูต บุญทองเถงิ 

Ladawan Dawsonprasas, Prasopsuk Ritthidet, and Bhusit Boonthongterng 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ (1) เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่4 ทีม่ีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่ร่วมมือ   (3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือที่พฒันาขึน้ กลุม่เป้าหมายในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านหวัหนอง(สงัฆวิทยา) อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2553 จ านวน 23 คน เคร่ืองที่ใช้ในการวิจยั 
(1) แผนการจดัการเรียนรู้ (2) แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ (3) แบบทดสอบวดั
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ซึง่มคีา่ความเช่ือมัน่ท่ี 0.94 (4) แบบสอบถามแบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียนรู้ที่มตีอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมอื ส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นวิจยัแบบ One Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อย
ละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย t- test (Dependent Sample) ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ที่มีประสทิธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ  80/80 
  2. ผลทดสอบวดัทกัษะทางการเรียนหลงัเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันาการคิดวิเคราะห์โดยใช้
แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตี่อตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือมีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.64 ซึง่
อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก 
ค าส าคัญ  แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ กิจกรรม 

   การเรียนรู้ภาษาไทย 
 

_______________________ 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ปร.ด. (ไทยศกึษา) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

     The purposes of this research were to (1) develop the analytical thinking skills practice for Pratomsuksa 4 
students with a required efficiency of 80/80, (2) compare the outcomes of students’ analytical thinking skills before 
and after learning using analytical thinking skills practice together with cooperative learning activity, and (3) 
examine students’ satisfaction on learning using analytical thinking skills practice together with cooperative 
learning activity. The target group was 23 students who were studying in the first semester of the 2010 academic 
year at Ban Huanong Sangkawittaya School, Borabue district, Maha Sarakham province. There were 4 types of 
instrument used on the study (1) lesson plans, (2) analytical thinking skills practice together with cooperative 
learning activity, (3) analytical thinking skills test with reliability of 0.94, and (4) questionnaire on student 
satisfaction. The research was one group pretest-posttest design. The statistics used for analyzing the data were 
percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Sample). The research findings were as follows: 
 1. The developed of analytical thinking skills practice together with cooperative learning activity had 
efficiency of 89.11/85.11 which was higher than the requirement. 
 2. The student’s analytical thinking skills after learning were significantly higher than before learning at .01 
significant level. 
 3. The students showed their satisfaction with analytical thinking skills practice together with cooperative 

learning activity on Thai learning at a high level ( x =4.49, S.D =0.64). 
 
KEYWORDS:  Analytical Thinking Skills Practice Together with Cooperative Learning Activity, Analytical  
                        Thinking Skills, Thai Learning Activity 
 
บทน า  
  การสอนภาษาไทยในปัจจบุนัเปลีย่นแนวคิดไปจากเดิมไมเ่น้นการอา่นการเขียนได้เพยีงอยา่งเดยีว แตเ่น้นการสอน
ภาษาเพื่อสือ่สารกบัผู้อื่นอยา่งมปีระสทิธิภาพ และใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวติและปัญหาสงัคม เน้นการสอน
ภาษาไทย ในฐานะเคร่ืองมือของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พฒันาตนเอง นอกจากนัน้ยงัต้องสอนภาษาเพื่อพฒันาความคิด จากการฝึกภาษาพบวา่วิธีที่จะฝึกภาษาให้ได้ผลดีอีกวิธีหนึง่ 
คือ การฝึกด้วยแบบฝึกทกัษะ เพราะแบบฝึกทกัษะเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัประการหนึง่ในการสอนภาษาเป็นไปตามหลกั
จิตวิทยาการเรียนรู้ในการสร้างแบบฝึก คือสิง่ใดก็ตามที่มีการฝึกหดั หรือกระท าบอ่ยๆ ยิง่ท าให้ผู้ ฝึกคลอ่งแคลว่สามารถท าได้ดี 
ในทางตรงกนัข้ามสิง่ใดก็ตามที่ไมไ่ด้รับการฝึกถกูทอดทิง้ไปนานแล้ว ยอ่มท าได้ไมด่ีเหมือนเดมิ ตอ่มาเมื่อมีการฝึกฝนหรือ
กระท าซ า้ก็จะชว่ยให้เกิดทกัษะเพิ่มขึน้ (สจุริต เพยีรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538 : 65-82) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
รินรดา จนัทะวนั(2550 : 58) สรัุตน์  จรัสแผ้ว (2549 :102-103 ) และ พนาไพร ป่วนฉิมพล ี(2551 : 105-106) ที่ได้ศกึษาและ
พฒันาแผนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะตา่งๆ พบวา่นกัเรียนทีเ่รียนจากแบบฝึกทกุระดบัชัน้มีความพงึพอใจในระดบัมากมี
ความรู้ในเร่ืองที่เรียนเพิ่มมากขึน้  
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  การสอนการคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึน้ตลอดเวลาซึง่เป็นไปตามธรรมชาติของมนษุย์ที่ใช้ในการสร้าง
แนวความคิดรวบยอดด้วยการจ าแนกความแตกตา่ง การจดักลุม่ และการก าหนดช่ือเร่ืองเก่ียวกบัข้อเท็จจริงที่ได้รับ 
กระบวนการท่ีใช้ในการแปลความหมายของข้อมลู รวมถงึการสรุปอ้างอิงด้วยการจ าแนกรายละเอยีด การเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูที่ได้รับซึง่ข้อมลูที่น ามาใช้อาจจะเป็นความจริงที่สมัผสัได้หรือเป็นเพยีงจินตนาการท่ีไมอ่าจสมัผสัได้ 
ตลอดจนเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการน ากฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีเหตผุลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่
เกิดขึน้จากการท่ีสมองถกูรบกวนจากสิง่แวดล้อม สงัคมรอบตวั และประสบการณ์ดัง้เดิมของมนษุย์ (สวุิทย์ มลูค า. 2547 : 13) 
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดโดยใช้ปัญญาไตร่ตรองหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ ที่แฝงอยูภ่ายใน
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์นัน้เพือ่ค้นหาสาเหตทุี่แท้จริง การคดิวเิคราะห์จงึเป็นการคดิที่ช่วยให้คนตดัสนิใจได้อยา่งมเีหตผุล มี
ความเข้าใจและรู้กระจา่งในข้อมลูมากยิง่ขึน้ชว่ยให้มองเห็นสาเหตขุองปัญหาและหาทางออกได้อยา่งเหมาะสม การคิด
วิเคราะห์เป็นการคดิซึง่สามารถพฒันาให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียนได้ดีในช่วงอายปุระมาณ 11–15 ปี เพราะเป็นชว่งทีเ่ด็กรู้จกัคดิหา
เหตผุล และเรียนรู้เก่ียวกบันามธรรมได้ดีขึน้ สามารถตัง้สมมตฐิานและแก้ปัญหาได้ (สรุพล พะยอมแย้ม. 2544 : 33) การฝึกฝน
ให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ สามารถฝึกได้ในทกุๆ สาขาวชิาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวชิาภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็น
ภาษาทีใ่ช้ติดตอ่สือ่สารของคนในประเทศเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิและเป็นพืน้ฐานท่ีใช้ในการศกึษาวชิา
อื่นๆ การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยจึงเป็นการปพูืน้ฐานการคิดให้กบัผู้ เรียน ช่วยพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจทกัษะการสือ่สารได้ดีขึน้ และสามารถเลอืกใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมจนกระทัง่น าไปสูก่ารหาเหตผุลและการ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติได้ในที่สดุ (ปานชีวา นาคสทิธ์ิ 2543 : 3) 
         จากผลการประชมุทางวชิาการของครุุสภา  ครัง้ที่  5  ประจ าปี  2551 เร่ือง การวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนรู้
และการบริหารการศกึษา ระหวา่งวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2552   ณ หอประชมุเฉลมิพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม จากปาฐกถาพิเศษ เร่ืองการพฒันาวิชาชีพครู โดย ดร.ดิเรก  พรสมีา ประธานกรรมการครุุสภา ได้กลา่วถงึ ผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ พบวา่ ผลสอบวิชาภาษาไทย o-net นกัเรียนได้คะแนนเฉลีย่เพียงร้อยละ 50.00   และผล
สอบของนกัเรียนชัน้ ป. 6 NT ระดบัชาติจากจ านวนนกัเรียน 974,411 คน  ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 45.24  จึงเห็นได้วา่นกัเรียน
ผา่นเกณฑ์ในเกณฑ์ต า่ และเมื่อดผูลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ี 2 ปี  2549-2553 ของโรงเรียนบ้านหวัหนอง (สงัฆ
วิทยา) ในมาตรฐานท่ี 4 ผู้ เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอยา่งมวีิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมวีิสยัทศัน์โรงเรียนบ้านหวัหนอง (สงัฆวิทยา)  ผา่นการประเมินในระดบัพอใช้        
  ผลจากการศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องพบวา่ผู้ เรียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์จ าเป็นต้องได้รับพฒันาการคิด
วิเคราะห์ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเพื่อเป็น
แนวทางในการปลกูฝังทกัษะการคิดวเิคราะห์เพื่อสร้าง จิตส านกึให้กบัผู้ เรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนสามารถวเิคราะห์
เร่ือง เหตกุารณ์ สถานการณ์ ได้อยา่งมีเหตผุล ทกัษะการคิดวิเคราะห์จึงควรปลกูฝังจนติดเป็นนิสยั โดยครูคอยชีน้ าวิธีที่ถกูต้อง 
ท าซ า้จนเกิดทกัษะ การเรียนแบบเป็นกลุม่ได้ลงมือปฏิบตัจิริงและแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบกลุม่ร่วมมือ เพื่อเป็นการเสริมทกัษะ
ทางการคิดวิเคราะห์ ประกอบการเรียนจะชว่ยให้นกัเรียนได้ฝึกเพิม่เติมจากการเรียนในหนงัสอืเรียน และช่วยให้เสริมทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ให้ดีขึน้และน าไปแก้ปัญหาชีวติในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนทีเ่รียนด้วยแบบฝึกทกัษะ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ท่ีพฒันาขึน้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 สมมติฐานของการวจิัย 
         ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
 
 ขอบเขตของการวิจัย  
        1. กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหวัหนอง (สงัฆวิทยา) อ าเภอ 
บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 23 คน   
       2. เนือ้หาที่ใช้ในการพฒันาการคิดวเิคราะห์เป็นเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชว่งชัน้ที่ 2 ชัน้ ป.4 ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และใช้สือ่ตา่งๆ ประกอบ เช่น เร่ืองสัน้ๆ เร่ืองเลา่ประสบการณ์ 
นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ขา่วและเหตกุารณ์ประจ าวนั สารคดีและบนัเทิงคดี  
 3. ตวัแปร ท่ีศกึษา มดีงันี ้ 
   3.1 ตวัแปรต้น คือ การเรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์และแผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 
   3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการคดิวิเคราะห์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและความพงึพอของ
นกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษา คอื ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 
 5. เนือ้หาที่น ามาใช้ฝึกอา่นเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย ขา่ว บทความ 
เหตกุารณ์ แผน่พบั โฆษณา บทร้อยกรอง นิทาน สารคดี บนัเทิงคดี และบทเรียน โดยก าหนดชว่งเวลาระหวา่งวนัท่ี 9 มิ.ย. 2553 
ถึงวนัท่ี 9 ก.ค. 2553 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 10 แผน ใช้เวลาแผนละ 2 
ชัว่โมง รวมเวลาทัง้หมด 20 ชัว่โมง โดยจะประกอบด้วยแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน จ านวน 20 ชดุ เป็นข้อทดสอบอตันยัหรือ
ความเรียงแบบปลายเปิด 
 2. แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ เพื่อการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชัน้ ป.4 โดยใช้แบบฝึกทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

791 

 

 3. แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 
4 ตวัเลอืก 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอ่การเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 1 ชดุ 
 
 การด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 20 ชัว่โมง สอนสปัดาห์ละ 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 แผนการเรียนรู้ รวมสปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง ทัง้นีไ้มร่วมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผู้วจิยัเป็น
ผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1. ผู้วิจยัน าแบบทดสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ไปทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง จ านวน 23 คน 
 2. ผู้วิจยัด าเนินการสอนนกัเรียนกลุม่ทดลอง จ านวน 23 คน ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 10 แผน และทดสอบระหวา่งเรียน ด้วยข้อสอบอตันยั จ านวน 20 ชดุ รวมเวลาเรียน 20 ชัว่โมง 
แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้
  ตอบตรงประเด็นและถกูต้อง ได้ 1 คะแนน 
  ตอบถกูบ้างไมถ่กูบ้าง ได้ 0.5 คะแนน 
  ตอบไมถ่กูเลย  ได้ 0 คะแนน 
 3. หลงัจากสอนจนจบเนือ้หาในแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว ก็น าแบบทดสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ มาทดสอบหลงั
เรียน เพื่อวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
 4. น าผลการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และทดสอบระหวา่งเรียนมา ตรวจให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ เพื่อดผูลการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนก่อนและหลงั
การใช้แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ 
 5. น าแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่การเรียนด้วยแผนการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 มาให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น 
 6. น าผลการแสดงความคดิเห็นจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ มาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อทราบระดบัความพงึพอใจของนกัเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตใินการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ ( X ) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบสมมติฐาน one sample t-test ดงันี ้  
  1. หาคา่เฉลีย่ ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ คะแนนการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน คะแนนการทดสอบวดั
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ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ผลการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการ
เรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
  2. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย สถิติทดสอบสมมติฐาน one 
sample t-test   
  3. หาคา่เฉลีย่ ร้อยละของคะแนนประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม เพื่อทราบระดบัความพงึพอใจของนกัเรียน
ที่มีตอ่การเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
   
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้

 ตอนที่ 1 การประเมินการท าแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1/E2 ปรากฏผลดงั
ตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ตามเกณฑ์ 80/80 
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ร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกทกัษะและจากการประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
ในแผนการจดัการเรียนรู้ที ่
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281 405 407.5 411 410 408 410 406.5 411.5 418 411.5 4099 783 

X  12.22 17.61 17.72 17.87 17.83 17.74 17.83 17.67 17.89 18.1
7 

17.89 178.
22 

34.0
4 

..DS  3.25 0.84 1.00 1.09 0.91 1.01 1.01 1.02 1.03 0.91 1.07 0.99 2.20 
% 30.55 88.05 88.60 89.35 89.10 88.70 89.15 88.35 89.45 90.8

5 
89.45 89.1

1 
85.1

1 
ประสทิธิภาพของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 

 (E1 / E2) เทา่กบั 89.11 / 85.11 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา่ คา่เฉลีย่จากการท าแบบฝึกทกัษะ และจากการประเมิน พฤติกรรมระหวา่งเรียนของนกัเรียนทัง้ 
10 แผน คา่เฉลีย่เทา่กบั 178.22 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.99 และคา่เฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคิด
วิเคราะห์หลงัเรียน เทา่กบั 34.04 คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.20 คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของคะแนนเต็ม แสดงวา่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบกลุม่ร่วมมือกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 มีประสทิธิภาพ 89.11 / 85.11ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ 
 
ตางรางที่ 2 ประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
ตามเกณฑ์ 80/80 
 

สญัลกัษณ์ ความหมาย x  S.D. ร้อยละ 
E1 ประสทิธิภาพด้านกระบวนการ 178.22 0.99 89.11 

E2 ประสทิธิภาพด้านผลลพัธ์ 34.04 2.20 85.11 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา่ E1 ประสทิธิภาพด้านกระบวนการ เป็นคะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้จาก
การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 178.22 คะแนน จากคะแนนเตม็ 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
89.11 และ E2 คือ ประสทิธิภาพด้านผลลพัธ์ เป็นคะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์หลงัเรียน มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 34.04 คะแนน จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.11 ดงันัน้ประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะการคดิ
วิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 เทา่กบั 89.11/85.11 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ คือ 
80/80 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลทดสอบวดัทกัษะทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะการคิด
วิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้สถิติ t – test (Dependent Samples) ปรากฏผลดงั 
ตารางที่ 3 
 
ตางรางที่ 3  คะแนนผลทดสอบทางการเรียน 

การทดสอบ N 
คะแนนผลทดสอบ 

วดัทกัษะทางการเรียน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

t 

X  ..DS  
หลงัเรียน 23 34.04 2.20 30.55 

53.16* 
ก่อนเรียน 23 12.22 3.25 85.11 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนมคีะแนนผลทดสอบวดัทกัษะทางการเรียน
หลงัเรียน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 34.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 85.11 ของคะแนนเต็ม ตางรางที่ 3 แสดงให้เห็น
วา่ ผลทดสอบวดัทกัษะทางการเรียนหลงัเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันาการคดิวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 สงูกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 
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ตอนที่ 3 การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การเรียนด้วยโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ 

   การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่การเรียนด้วยโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ พบวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 มคีวามพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ มีระดบัความพงึพอใจจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านท่ี 1 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.71 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก ด้านท่ี 2 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 5.59 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั0.63 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุ 
ด้านท่ี 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.61 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.58 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุ
โดยรวมแล้วนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.64 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ ชัน้ประถม ศกึษา
ปีที่ 4 ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ มีประสทิธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
  2. ผลการทดสอบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 มีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรม การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคิดวเิคราะห์ โดยใช้
แบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ มรีะดบัความพงึพอใจจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มีคา่เฉลีย่ 
เทา่กบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.71 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก ด้านท่ี 2 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี
คา่เฉลีย่ เทา่กบั 5.59 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั0.63 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุ ด้านท่ี 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มี
คา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.61 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.58 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุโดยรวมแล้วนกัเรียนมีความพงึ
พอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนคิดวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.64 ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
  การวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ มีประเด็นที่นา่สนใจทีค่วรน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
  1. แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการคดิวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 หมายความวา่ นกัเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึน้แล้วท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน มีผลคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
30.55 ท าแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ระหวา่งเรียน มีผลคะแนนเฉลีย่ร้อยละ89.11 และท าแบบทดสอบหลงัเรียนมคีะแนน
เฉลีย่ร้อยละ 85.11 ซึง่แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ท าให้นกัเรียนมีพฒันาการ การเรียนรู้ในระหวา่งเรียนและหลงั
เรียนอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ ทัง้นีเ้นื่องมาจากแผนการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ด้านการคดิวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ได้ผา่นกระบวนการสร้างอยา่งมีระบบและวิธีการสร้างอยา่งเหมาะสม โดยการศกึษาหลกัสตูร 
คูม่ือครู หนงัสอืเรียน หลกัการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการเขยีนแผนการเรียนรู้ และเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นให้นกัเรียนได้มีสว่น
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ร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนจงึมีความสนใจ ทัง้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ จึงน าเสนอเหตกุารณ์ที่เป็น
ปัจจบุนั เพื่อต้องการให้นกัเรียนรู้จกัฝึกคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหา ทนัตอ่สภาวการณ์ เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท าให้นกัเรียนมคีวาม
กระตือรือร้นท่ีจะคดิและเรียนเพิม่มากขึน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ อมัพร วงวาศ (2549 : บทคดัยอ่) ได้ท าวิจยัเร่ืองการพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้สาระจากหนงัสอืพิมพ์ราย พบวา่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนสอดคล้องกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2. ผลการทดสอบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 หมายความวา่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคดิวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ ท าให้นกัเรียนกล้าคิดวิเคราะห์เพราะจากการเสนอ
เนือ้หาที่งา่ยเหมาะสมกบัวยัเช่นขา่ว บทความ เหตกุารณ์ที่นา่สนใจ แผน่พบั โฆษณา บทร้อยกรองนิทาน สารคดี บนัเทิงคดี 
บทเรียนท าให้คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนสอดคล้องกบังานวิจยัของ สกุญัญา ภิรมย์ (2548 : บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยั 
เร่ืองผลการพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ที่ฝึกด้วยแบบฝึกความคดิอเนกด้านภาษา ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5โรงเรียนวดัสสีกุ ส านกังานเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนที่ได้รับการฝึกความคิดอเนกด้านภาษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงูกวา่นกัเรียนที่ไมไ่ด้รับการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  3. ความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการคิดวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
มีระดบัความพงึพอใจจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.71 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก ด้านท่ี 2 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 5.59 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.63 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุ ด้านท่ี 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.61 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.58 ซึง่อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากที่สดุโดยรวมแล้วนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการ
เรียนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ มคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.64 ซึง่อยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก เนื่องมาผู้วจิยัได้น าสาระตา่งๆที่มาประกอบในแผนการจดัการเรียนรู้สร้างความสนใจของนกัเรียน ท าให้
นกัเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.แผนการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้สือ่การเรียนรู้เพื่อประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
หลากหลาย เช่น  การ์ตนู เร่ืองสัน้ บทสนทนา ตลอดจนเร่ืองเลา่ เพราะสื่อเหลา่นีม้ีปรากฏอยูใ่นวารสาร หนงัสอืพิมพ์รายวนัและ
หนงัสอืทัว่ไปผู้ เรียนมีความสนใจศกึษาแสดงความคิดเห็นและน ามาอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ ได้เป็นอยา่งดี 
  2. ควรพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์โดยใช้วธีิการสอนอ่ืน ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางการคิดวเิคราะห์ที่หลากหลาย 
 3. ครูผู้สอนควรค านงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ของผู้ เรียนเพราะจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในแตล่ะบคุคลหรือแตล่ะ
กลุม่อาจต้องยืดหยุน่ในเร่ืองของเวลาเพื่อความเข้าใจที่ดีขึน้ของผู้ เรียน 
 4. ในการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไป อาจศกึษาความคงทน เพราะการศกึษาด้านการคิดวเิคราะห์อาจต้องใช้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพิม่มากกวา่เดิม 
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Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard  and Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี ้เป็นการศกึษาการขยายผลการน ารูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียนในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เรียนรู้ตลอดชีวติ ภายใต้วตัถปุระสงค์ ของการศกึษาดงันี ้1) เปรียบเทยีบความรู้ความเข้าใจที่ผู้ เข้า
รับการอบรมการผลติหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ได้รับก่อนการอบรมและหลงัการอบรม 2) ศกึษาคณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ผู้ เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ขึน้ และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่รูปแบบการอบรม กลุม่ตวัอยา่งในการ
วิจยั คือครูและบคุลากรทางการศกึษา จ านวน 4 ภมูิภาค รวมทัง้หมด 210 คน เคร่ืองมือการวจิยั ประกอบด้วยหลกัสตูรการ
อบรม จ านวน  30 ชัว่โมง สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู เป็นสถิตพืน้ฐานและสถิติ t-test  แบบ dependent samples  
 ผลการวิจยั จากการอบรมผู้ เข้ารับการอบรม จ านวน 210 คน พบวา่ 1) ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการ พฒันาหนงัสอืหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของรูปแบบโดยมีคะแนนหลงัการอบรมสงูกวา่กอ่นการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01  2) หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ที่ผู้ เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ขึน้ จ านวน 210 เลม่ มีคณุภาพในระดบัมากที่สดุ  และ 
3) ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการอบรมระดบัมากที่สดุ 
ค าส าคัญ:  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบ การอบรม  การพฒันาครู บคุลากรทางการศกึษาผู้ เรียน   
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of the research were to compare the knowledge of trainees in producing an e-book after 
and before training, assess the quality of the e-book and survey the satisfaction of the trainees with the 
professional development model. The sample subjects were 210 teachers and educational personnel from 4 
regions of Thailand. The research instrument was a 30-hour- training curriculum. The statistics used were basic 
statistics and t-test (dependent samples). 
   The research findings showed that the average level of the knowledge of the trainees on an e-book 
development process after and before training was significantly different at the .01 level. The finding indicated that 
the average level of the quality of the e-books was very high. Regarding the satisfaction, it indicated that the 
average level of the satisfaction of the trainees with the professional development model was very high. 
KEYWORDS: e-book, a professional development model for teachers, educational personnel and  learners 
_______________________ 
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1. บทน า 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [1] ได้ตระหนกัถงึประเด็นทีต้่องการด าเนินการเร่งดว่น ในการปฏิรูปการศกึษา
รอบที่สอง ด้านการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อการศกึษา เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้ร่วมกบัคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพของครู บคุลากรและผู้ เรียน  โดยมีระยะเวลา
ในการด าเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555)   โดยอบรมให้กบัครู บคุลากรทางการศกึษาและผู้ เรียน จากจงัหวดัตา่งๆ ใน 4 
ภมูิภาค ให้มคีวามรู้ มีทกัษะการใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู้  และสามารถคิดสร้างสรรค์  ผลติสือ่
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอนของครูและผู้ เรียน อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพ
การศกึษาไทยในอนาคต  โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์ และผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฎร์ บคุลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นผู้วิจยัเพื่อศกึษากระบวนการและแนวทางของ “รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 
บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียน ในการใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เรียนรู้ตลอดชีวิต”  โดยคณะผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันา
รูปแบบการอบรม “การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้” หรือ “RMU-eBook”  ดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 1 : รูปแบบการอบรม RMU-eBook   
 
 จากการด าเนินงาน ในปีพ.ศ. 2553 ได้น ารูปแบบ RMU-eBook อบรมครูและบคุลากรทางการศกึษา 4 ภมูิภาคของ
ประเทศ  จ านวน  4 รุ่น รุ่นละ 60 คน มีผู้ เข้ารับการอบรมรวมทัง้หมด  240 คน ดงันี ้[2]  
  รุ่นท่ี 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน 19 จงัหวดั วนัท่ีอบรม 8-12 ก.พ. 53  สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม  
  รุ่นท่ี 2  ภาคเหนือ จ านวน 17 จงัหวดั วนัท่ีอบรม 15-19 ก.พ. 2553 สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 
  รุ่นท่ี 3  ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก จ านวน 26 จงัหวดั วนัท่ีอบรม 8-12 มี.ค. 2553 สถานท่ี
อบรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  รุ่นท่ี 4  ภาคใต้ จ านวน 14 จงัหวดั  วนัท่ีอบรม 22-26 มี.ค. 2553 สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

           รูปแบบการอบรม RMU-eBook 

        
 

 หลักสูตรการอบรม  RMU-eBook ระยะเวลา 5 วัน 
 วนัท่ี 1 มองภาพรวม ในด้านความส าคญัของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความส าคญัของการเขียนบทด าเนินเร่ือง และการประเมิน
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 วนัท่ี 2  การจดัท าบทด าเนินเร่ืองหนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยน์ 2007 การเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน
องค์ประกอบ เนือ้หา/สาระของบทด าเนินเร่ือง การจดัท าสคริปต์เสียงและการ
บนัทกึเสียงประกอบ 
 วนัท่ี 3 การจดัวางองค์ประกอบเนือ้หา/สาระ ในโปรแกรม Desktop Author 
การสร้างปุ่ มค าสัง่ การสร้างปุ่ มขยายเนือ้หา/สาระ การแทรกเสยีงและมลัตมีิเดีย 
 วนัท่ี 4 การสร้างสารบญัหนงัสือ การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน 
 วนัท่ี  5 การประเมินหนงัสือและการปรับปรุงหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ การจดัท า
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัสมบรูณ์  การน าไปใช้/การขยายผล สรุปและประเมินผล
การอบรม 

 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

799 

 

 
 
    ภาพที่ 2 : การอบรมปีที่ 1  
 ผลการอบรมพบวา่ [3] ผู้ เข้ารับการอบรมมาจากจงัหวดัตา่ง ๆ ในภมูิภาค ทัง้หมด 57 จงัหวดั จาก 76 จงัหวดั คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ผู้ เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
และผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่กระบวนการและหลกัสตูรอบรมของรูปแบบระดบัมากทีส่ดุ (คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.59-
4.67) ผลการสร้างสรรค์และผลติสือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ที่พฒันาขึน้จากการอบรม พิจารณาจากแบบประเมินผู้ เช่ียวชาญ 
เทียบกบัเกณฑ์การประเมิน แสดงดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2553 
 

ที ่ กลุม่สาระการเรียนรู้ รุ่น1 รุ่น2 รุ่น3 รุ่น4 รวม ร้อยละ* 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 26 22 18 11 77 32.08 
2 ภาษาตา่งประเทศ (English) 2 9 10 12 33 13.75 
3 วิทยาศาสตร์ 8 3 7 13 31 12.92 
4 ภาษาไทย 8 9 8 4 29 12.08 
5 คณิตศาสตร์ 6 6 6 9 27 11.25 
6 สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม 4 3 6 5 18 7.50 
7 ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 3 3 5 3 14 5.83 
8 สขุศกึษาและพลศกึษา 2 3 - 1 6 2.50 
9 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 1 2 - 2 5 2.08 
รวมทัง้หมด 60 60 60 60 240 100.00 

*  ร้อยละของหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ที่พฒันาขึน้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 
 จากตารางที่ 1  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ที่พฒันาขึน้ จ านวน 240 เลม่  ครอบคลมุทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยสว่นใหญ่
เป็นหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 32.08 ทัง้นีค้วามคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่
มีตอ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาขึน้ ทัง้ 4 รุ่น อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ผลการด าเนินงานตามรูปแบบ RMU-eBook หนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาขึน้ มีองค์ประกอบดงัภาพท่ี 3  
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  ภาพที่ 3 : องค์ประกอบของหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์จากการอบรมด้วยรูปแบบ RMU-eBook 
 
 จากผลการด าเนินงานดงักลา่ว พบวา่ ครูและบคุลากรทางการศกึษาที่รับทราบกระบวนการและเข้าร่วมการอบรมยงัมี
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกบัครูและบคุลากรทางการศกึษาที่มีอยู ่จึงด าเนินการขยายผลการด าเนินงาน เพื่อให้มีความคลอบคลมุใน
เชิงพืน้ที่และเชิงปริมาณที่มากขึน้ ทัง้นีจ้ะต้องยงัคงไว้ซึง่คณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ที่พฒันาขึน้โดยการประเมินโดยของ
ผู้ เช่ียวชาญที่ระดบั 3.50 ขึน้ไป แต่ให้เพิ่มจ านวนผู้ เข้ารับการอบรมจากรุ่นละ 60 คน เป็นรุ่นละ 70 คนแบบคละภมูิภาค  ดงันีง้านวิจยั
ในครัง้นีจ้ึงเป็นการศกึษาถึงผลของการขยายผลการน ารูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียนในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมุง่ศกึษา 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ คณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ที่
พฒันาขึน้ และศกึษาความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม  โดยจดัอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 70 คน รวมทัง้หมด 210 คนแบบคละจงัหวดั 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจที่ผู้ เข้ารับการอบรมการผลติหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ได้รับก่อนการอบรมและ
หลงัการอบรม 

 2.2 เพื่อศกึษาคณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ขึน้ 
 2.3 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่รูปแบบการอบรม   

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ กลุม่
ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ ท่ีสมคัรเข้ารับการ
อบรมตามความพงึพอใจในรุ่นท่ีเปิดรับสมคัร ในระยะเวลาทีก่ าหนด  โดยสมคัรผา่นเว็บไซต์ www.ictebook.in.th  คดัเลอืกเป็น
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  โดยคดัเลอืกตามล าดบัผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 70 คน รวม
ทัง้หมด 210 คน   
 การด าเนินการวจิยัได้ด าเนินการโดยการจดัอบรมตาม RMU-eBook จ านวน 3 รุ่น โดยมีเคร่ืองมใีนการวจิยั ได้แก่
หลกัสตูรอบรม ‚การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้‛ จ านวน 30 ชัว่โมง  แบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรม 
แบบประเมินคณุภาพหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีตอ่กระบวนการฝึกอบรม  
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูหลงัจากสิน้สดุการทดลอง โดยวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ เข้ารับการอบรม ด้วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัการอบรมของผู้ เข้ารับการอบรม วิเคราะห์คณุภาพของ
หนงัสอืเลก็ทรอนกิส์ที่พฒันาขึน้จากแบบประเมินผู้ เช่ียวชาญ และวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีตอ่
กระบวนการฝึกอบรม  
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4. ผลการวิจัย 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจ ของผู้ เข้ารับการอบรมการผลติหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ได้รับก่อนการอบรมและ
หลงัการอบรมโดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนของผู้ เข้ารับการอบรม  ดงั
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2:  ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจ 

รุ่นท่ี จ านวน )คน(  
คะแนนก่อนอบรม คะแนนหลงัอบรม 

Sig. (α = .01) 
X  S.D. X  S.D. 

1 70 18.83 3.97 23.67 3.18 .000** 
2 70 17.46 4.14 24.14 2.18 .000** 
3 70 16.53 3.48 24.19 1.99 .000** 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรม ทัง้ 3 รุ่น มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ พฒันาหนงัสอืหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ของรูปแบบหลงัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์คณุภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ขึน้ ดงัตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 :  ผลการประเมินหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์

รุ่น
ที ่

จ านวน )เลม่(  X  S.D. ระดบั 

1 70 4.74 0.31 มากที่สดุ 
2 70 4.81 0.25 มากที่สดุ 
3 70 4.75 0.28 มากที่สดุ 

   
  จากตารางที่ 3 พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ที่ผู้ เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ขึน้ จ านวน 210 เลม่ มี
คณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ(คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.74-4.81) 
 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่รูปแบบการอบรม  โดยใช้คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยง เบน
มาตรฐานเทยีบกบัเกณฑ์การประเมิน ดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจ 

รุ่นท่ี จ านวน )คน(  X  S.D. ระดบั 
1 70 4.55 0.63 มากที่สดุ 
2 70 4.71 0.31 มากที่สดุ 
3 70 4.82 0.28 มากที่สดุ 
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 จากตารางที่ 4 พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรม ทัง้ 3 รุ่น มีความพงึพอใจ ตอ่รูปแบบกระบวนการอบรมของหลกัสตูร โดยมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากที่สดุ (คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.55-4.82) 
 
5. อภปิรายผล 
  การอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ ผู้วิจยัด าเนินการภายใต้รูปแบบ RMU-eBook โดย
ก าหนดระยะเวลา 5 วนั อบรมจ านวน  3 รุ่น ๆ ละ 70 คน รวมทัง้หมด 210 คน มีผู้ เข้ารับการอบรมที่สมคัรผา่นเว็บไซต์ 
www.ictebook.in.th ครอบคลมุ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ จากผลการอบรมพบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ได้อยา่งมีคณุภาพ และมคีวามพงึพอใจตอ่กระบวนการอบรมตามรูปแบบ RMU-eBook ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากผู้วจิยัได้เน้นกระบวนการดแูละและให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิด โดยก าหนดในรูปแบบ T1:P10 โดยทีมงานวิทยากร
หรือผู้ช่วยวิทยากรจ านวน 1 คน ให้ค าแนะน าปรือให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิดแก่ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 10 คน  

 
 

ภาพที่ 4 : ภาพการให้ค าแนะน าระหวา่งการอบรมและเว็บไซต์การอบรม 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัด้วยการบวนการอบรม RMU-eBook พบวา่ ผู้ เข้ารับการอบรมทกุคนมีความรู้ความเข้าใจในการก
พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์สง่ผลให้ได้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมคีณุภาพ จ านวน 210 เลม่และผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึ
พอใจตอ่กระบวนการอบรมของรูปแบบในระดบัมากที่สดุ  ถึงแม้วา่การอบรมจะได้ด าเนินการขยายจ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 
จากรุ่นละ 60 คน เป็นรุ่นละ 70 คน อีกทัง้การอบรมดงักลา่วเป็นอบรมที่รับสมคัรผู้ เข้ารับการอบรมคละจงัหวดั รูปแบบการ
อบรม RMU-eBook สามารถน ามาใช้ในการอบรมได้อยา่งมีคณุภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  
 
 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 รูปแบบการอบรม RMU-eBook ทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้นี ้ จะเป็นรูปแบบท่ีครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีเข้ารับการ
อบรม น าไปขยายผลตอ่ในพืน้ท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยปรับให้เข้ากบับริบทในการด าเนินงาน ซึง่ผู้วิจยัจะตดิตามผลการขยาย
ผลการอบรมด้วยรูปแบบ RMU-eBook ร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและ สกศ. อีกทัง้รูปแบบที่พฒันาขึน้ ผู้สนใจทัว่ไป
สามารถน าไปใช้หรือน าไปประยกุต์ใช้ในการอบรมการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ได้ตามสภาพและบริบทของแตล่ะหนว่ยงาน
และกลุม่คนท่ีเข้ารับการอบรม  
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคณุ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ที่สนบัสนนุและสง่เสริม การท าวจิยัในครัง้นี ้ขอขอบคณุ
สถาบนัการศกึษาที่สนบัสนนุสถานท่ีและบคุลากรร่วมด าเนินการวิจยั อนัได้แก่  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และขอขอบคณุผู้บริหารของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และโรงเรียนที่สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาเข้ารับการอบรมและติดตามผล
การอบรม ให้การอบรมด าเนินบรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั สาขา 4, 2553.  
พิสทุธา อารีราษฎร์ และ วิทยา  อารีราษฎร์. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. การประชมุวิชาการ NCCIT2010. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วนัที่ 6-7 
มิถนุายน 2553. 

Pisutta Arreerard and  Wittaya Arreerard. A Model of Professional Development for Teachers, Educational 

Personnel and Students by Using Information Technology Media for Lifelong Learning Education. The 
Third International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the  

Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS)  The Second International Conference on  Applied Science (2nd ICAS) 
24-25 March 2011  

Souphanouvong  University, Luang Prabang, LAO People's Democratic Republic.  
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การพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2   โดยใช้เทคโนโลยมีัลติพอยท์ 
The Development Interactive Multimedia for Second Year of Kindergarten by Technology Multipoint 

 
สุภาวดี  จนัเกือ้1 , พิสุทธา  อารีราษฎร์2  และกนกวรรณ  ศรีวาปี3 
Supawadee Junkua, Pisutta Areerad  And Kanokwan Sriwapee  

  
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันามลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ให้มีคณุภาพ 2) 
หาประสทิธิภาพมลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 3)เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วยมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
  กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 จ านวน 30 คน คดัเลอืกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือทีใ่ช้ คือ มลัตมิีเดยี
แบบปฏิสมัพนัธ์ แบบประเมินคณุภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพงึ
พอใจผู้ เรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.42, S.D =0.48)2) 
มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั(95.08/95.11)   3) คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  4) ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก (X =2.92 , S.D.=0.26)  
ค าส าคัญ  มลัติมเีดยีมีเดียแบบฏิสมัพนัธ์,สือ่มลัติพยอท์ เทคโนโลยีมลัติพอยท์,อนบุาลปีที่ 2  
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop  Interactive Multimedia For Second Year of Kindergarten    
2) find out an efficiency developed Interactive Multimedia  3) compare the pre-test average scores to post-test 
average scores of learning achievement of the student who studied with developed Interactive Multimedia 4) 
survey the satisfaction of the students who studied with developed Interactive Multimedia.The sample subjects 
were 30 grade 2 students who studied ‚Entitled Things Surrounded Children for Second Year of Kindergarten‛ in 
2/2010 at Chumchon Yodkeang Songkor School under the Area Office of Elementary of Kalasin Education Service 
Area 3. The instruments used this study included : Interactive Multimedia, an assessment form of the Interactive 
Multimedia, an achievement test, and a self-assessment from of the satisfaction.The research statistics used were 
mean, standard deviation, and t-test. Result of research were as follows : 1) The average opinion of the experts on 
the computer-assisted instruction was very high. (x̄ =4.42, S.D. = 0.48 ) 2) The average degree of the program  
_______________________ 
1   ค.ม.คอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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determined by E1/E2 was higher than the assigned criteria of the efficiency 95.08/95.11 3) The post-test average 
scores was significantly higher than the pre-test average scores before learning at the .05 level 4) The students’ 
overall satisfaction with the learning was in the very high level. (x̄ = 2.92, S.D. = 0.26) 
KEYWORDS:  Interactive Multimedia, Mutipoint, Technology Multipoint , Second Year of Kindergarten 
 
บทน า 

เด็กปฐมวยัเป็นรากฐานของการพฒันาคน  การเตรียมเด็กให้มีความพร้อม  พฒันาตามวยัและศกัยภาพจงึเป็น
สิง่จ าเป็นท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องรับรู้  และด าเนินการเพื่อสร้างคณุภาพชีวติตัง้แตเ่ยาว์วยั เพื่อให้เขาได้เติบโตเป็นคนเก่ง เป็น
คนดี อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุมีจิตใจเข้มแขง็  พร้อมที่จะเผชิญกบัโลกภายนอกที่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา(ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2543 : บทน า) พระราช บญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ได้กลา่วถงึ
การสนบัสนนุให้มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง  

หลกัสตูรการศกึษาระดบัปฐมวยั พทุธศกัราช  2546 จึงมีจดุมุง่หมายที่จะสง่เสริมพฒันาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สงัคม และด้านสติปัญญาโดยแนวทางการจดัประสบการณ์จะไมเ่น้นเป็นรายวชิา  แตจ่ะเป็นการจดัใน
รูปแบบกิจกรรมบรูณาการผา่นการเลน่ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   

การใช้สือ่ประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัประสบการณ์หรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กจะชว่ยให้เดก็มีความสนใจ กระตือรือร้นและใสใ่จในการเรียนมากขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ 
สามารถน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสือ่ตา่งๆทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว เสยีง  วดีีโอและยงัสามารถสร้าง
ระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี  ในขณะเดยีวกนั เทคโนโลยีมลัติพอยท์เป็น
เทคโนโลยีรูปแบบใหมท่ี่เข้ามามบีทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยมเีคร่ืองคอมพวิเตอร์หนึง่เคร่ืองที่เช่ือมตอ่กบั
เมาส์ได้ตัง้แต ่1 ตวั จนถึง 250 ตวั ซึง่เมาส์แตล่ะตวัสามารถแยกการใช้งานได้อยา่งอิสระ ท าให้ผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้สอนผา่นสือ่มลัติพอยท์บนหน้าจอเดยีวกนั และท ากิจกรรมที่หลากหลายร่วมกบัผู้อื่นได้ (Online,www.oknation.net,สบืค้น
วนัท่ี18 พฤศจิกายน 2553)   

ดงันัน้เทคโนโลยีมลัติพอยท์จึงเป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบมปีฏิสมัพนัธ์ และช่วย
สง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาการของเดก็ทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม และสติปัญญา รวมถงึเทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
ยงัสามารถช่วยลดปัญหาด้านการจดัซือ้สือ่การเรียนการสอนและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีม่ีไมเ่พียงพอตอ่การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

การจดัการเรียนรู้ให้เด็กอาย ุ3-5 ปี โดยสว่นใหญ่เป็นการจดักิจกรรมที่ครูคอยควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิด กิจกรรมของเด็กวยั
นีค้รูต้องแนะน า บอกกลา่วให้เด็กท าตามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ กระตือรือร้นและใสใ่จต่อการสอนของครู การปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ เรียนต้องเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องไมข่าดช่วง เพราะเด็กวยันีม้ีปัญหาคือสมาธิสัน้ สนใจสิง่รอบตวัได้ไมน่าน หว่งเลน่ จึงท าให้เกิด
ปัญหาคือ เด็กไมส่ามารถเรียนรู้ได้เต็มที่และไมเ่กิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากผู้สอนมีสือ่การสอนที่ไมด่ี หรือไมเ่หมาะสมตอ่การเรียนรู้
กบัวยัของเด็กก็จะสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กตกต ่าลงไปด้วย  และคณุลกัษณะของเทคโนโลยีมลัติพอยท์  ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนได้  ผู้วิจยัจึงได้สนใจที่จะพฒันาสือ่การเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปี
ที ่2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ เพื่อพฒันาทกัษะทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม และสติปัญญา   และสง่เสริมการเรียนรู้

http://www.oknation.net,สืบค้นวันที่18
http://www.oknation.net,สืบค้นวันที่18
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ให้เดก็มีความพร้อมก่อนระดบัประถมศกึษา ผลการวิจยัที่ได้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนการสอนและเป็นแหลง่
เรียนรู้ส าหรับระดบัปฐมวยัตอ่ไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2  
2. เพื่อหาประสทิธิภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้วยมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 

4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วยมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            ประชากร ได้แก่  นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่  2  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ์  เขต  3 ภาคเรียน2 ปี
การศกึษา 2553 จ านวน  20  โรงเรียน  จ านวน  20  ห้องเรียน  จ านวน   278   คน กลุม่ตวัอยา่ง  ได้แก่  นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่  
2  โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ์  เขต  3 จ านวน  1  ห้องเรียน จ านวน  
30  คน คดัเลอืกโดยการเลอืกแบบเจาะจง เพราะเป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวยัของกลุม่เครือขา่ย เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ 
  1.  มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
  2.  แบบประเมินคณุภาพมลัตมิีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
  3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  จ านวน 30 ข้อ 
  4.  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน ท่ีมีตอ่มลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพมลัติมเีดียแบบปฏิสัมพนัธ์ 
 ผู้วิจยัได้น ามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน  ประเมินคณุภาพ ผลการประเมินคณุภาพ
โดยผู้ เช่ียวชาญ แสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคณุภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ 
 

รายการความเหมาะสม X  S.D. ความหมาย 
1. ด้านลกัษณะเนือ้หา 4.53 0.50 เหมาะสมมากที่สดุ 
2. ด้านภาษา 4.56 0.50 เหมาะสมมากที่สดุ 
3. ด้านตวัอกัษรและสี 4.42 0.52 เหมาะสมมาก 
4. ด้านลกัษณะการด าเนินเร่ือง 4.19 0.39 เหมาะสมมาก 
5. ด้านการออกแบบกิจกรรม 4.49 0.49 เหมาะสมมาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.42 0.48 เหมาะสมมาก 
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จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (
X =4.42, S.D.=0.48)  

 
 2.  ประสิทธิภาพของมัลติมีเดยีแบบปฏิสัมพันธ์  
        ผู้วิจยัได้น ามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับ ไปทดลองใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียน
ชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ านวน 30 คน ผลการทดลองใช้ได้
ประสทิธิภาพของมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ แสดงดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 : ประสทิธิภาพของมลัติมีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ ตามเกณฑ์ 95/95 ( 21 / EE ) 
 

เกณฑ์  ค่าประสิทธิภาพ  

1E  95.08 

2E  95.11 
 

จากตารางที่ 2  ผลที่ได้จากคะแนนแบบประเมินของแตล่ะหนว่ยระหวา่งเรียนมคีา่เทา่กบั 95.08  และผลที่ได้จากการ
ท าแบบประเมินหลงัเรียนมคีา่เทา่กบั 95.11 สรุปได้วา่ มลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลัติพอยท์ ท่ีพฒันาขึน้ (95.08/95.11) สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนด (95/95) 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการของผู้เรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
  แสดงดงัตารางที่ 3 และในการวิจยัได้ตัง้สมมติฐานดงันี ้
 H0   :  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนไมส่งูกวา่ก่อนเรียน 
 H1  :  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรียน 
 
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน  จ านวน  X  S.D t  
คะแนนก่อนเ รียน  30 18.13 6.92 

8.21  
คะแนนหลัง เ รียน  30 28.53  1 .04 

                        * ระดบันยัส าคญัเทา่กบั  .05 
 
  จากตารางที่ 3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน( X  =28.53, S.D = 1.04) สงูกวา่คะแนน
เฉลีย่ก่อนเรียน ( X  = 18.13, S.D = 6.92)  คา่  tค านวณ เทา่กบั  8.21  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง, 29, .05 (1.699)  สรุปได้วา่คะแนน
เฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 
 โดยผู้วิจยัได้ศกึษาทศันคติของนกัเรียน ด้วยแบบสอบ  ถามแบบมาตราสว่น  3  ระดบั  ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ที่  4 
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ตารางที่  4 :  ผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียน 

รายการ  X  S.D การแปลความหมาย  
1.ภาพ  2.88 0.32 ชอบมาก  
2.สี  2.90 0.30 ชอบมาก  
3 . กิจกรรมเสริม  2.96 0.21 ชอบมาก  
4 .   เนื อ้หา  2.95 0.22 ชอบมาก  

เฉลี่ยรวม  2 .92 0.26 ชอบมาก  
 
 จากตารางที่ 4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียน พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก ( X  
=2.92, S.D =0.26) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านภาพ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก ( X  = 
2.88, S.D = 0.32) ด้านส ีนกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก ( X = 2.90, S.D = 0.30) ด้านกิจกรรมเสริม 
นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก( X  =2.96, S.D = 0.21) และด้านเนือ้หา นกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก ( X =2.95, S.D = 0.22) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการพฒันามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์  ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ พบประเด็นท่ี
ควรน ามาอภิปรายผลการวจิยัดงันี ้
 1.  คณุภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์  ที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.42, S.D.= 0.48) ทัง้นี ้
เนื่องจากผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาตามขัน้ตอน  5  ขัน้ตอน  คือขัน้ตอนการวิเคราะห์ ขัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา ขัน้การ
ทดลองใช้ และขัน้การประเมินผลโดยเนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  และวยัของนกัเรียน  ด้านภาพ ภาษา มี
ความหมายตรงตามเนือ้หา นา่สนใจเหมาะสมกบัวยัของเดก็ มีการใช้สทีี่นา่สวยงาม  กลมกลนื การประเมินในบทเรียนเป็นภาพที่
สวยงามมคี าอธิบายทีช่ดัเจนเข้าใจง่ายและมีการน าเสนอบทเรียนแบบเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าให้เด็กไม่เบื่อ สามารถเรียนรู้ได้อยา่ง
สนกุเพลดิเพลนิ  ซึง่สอดคล้องกบั  ทองชยั  ภตูะลนุ (2551 : 78)  ที่พบวา่ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  ที่มีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( = 4.54, S.D. = 0.50) กลัยาณี ฉายา (2551 : 191) ที่พบวา่ความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ทีม่ีตอ่การพฒันางานน าเสนอแบบมลัติมเีดยี เร่ือง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  
 2.  ประสิทธิภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั  95.08/95.11  หมายความวา่  
นกัเรียนท าคะแนนจากการปฏิบตัิกิจกรรมระหวา่งเรียน  และ ประเมินระหว่างเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  96.05  และคะแนน
จากการประเมินหลงัเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 95.11 ซึ่งมีคา่ประสิทธิภาพมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
95/95  ทัง้นีเ้นื่องจาก  ผู้วิจยัได้พฒันาบทเรียนอย่างเป็นระบบ ออกแบบและพฒันาตามล าดบัให้เหมาะสมกบัประสบการณ์
การเรียนรู้ของนกัเรียน โดยค านงึถึงทฤษฎีและจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และใช้หลกัการ
ของสือ่ประสมท าให้ได้รับบทเรียนที่ประกอบด้วยภาพ  สี  มีเนือ้หาถกูต้อง ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ  และได้
น าไปทดลองใช้ก่อนที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลจริงจึงท าให้ได้มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั
ผลงานวิจัยของ สมุณฑา  ลกัษณะจนัทร์ (2546 : 62) ได้ศกึษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริม
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ประสบการณ์ เร่ือง ต าแหนง่ ขนาดและปริมาณ  ชัน้อนบุาลปีที่  2  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
90.42/96.67  และวราภรณ์  พลนาค ู(2552 : 88 )ได้ศกึษาการสร้างบทเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนสาระสิง่ตา่ง ๆ 
รอบตวัเด็ก ชัน้อนบุาลปีที่ 2 พบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีประสทิธิภาพดีเยีย่ม (96.36/95.27) ซึง่มีประสทิธิภาพสงู
กวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ (95/95)  

  3.  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้แสดงว่าการสอนโดยใช้มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ท าให้คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
เนื่องจากมลัติมีเดียแบบแบบปฏิสมัพนัธ์มีทัง้ภาพและภาพเคลื่อนไหว มีเกมให้เด็กได้เลน่ และได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง สามารถ
เรียนรู้ได้ตามศกัยภาพและตามความพร้อมของนกัเรียน เหมาะสมกบัวยัความต้องการ ของนกัเรียน การที่นกัเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนและผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ  สภุคัร โพธิกดุสยั  (2549 :  66) ที่ท าการวิจยัเก่ียวกบั
สือ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่สาระการเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ รอบตวั  เร่ือง การคมนาคมและการสื่อสาร ชัน้อนบุาลปีที่  2 พบวา่
สือ่ท่ีสร้างขึน้สง่ผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  
     4.  ความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึน้ พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมากซึง่อาจเนื่องจาก  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้ถกูพฒันาขึน้อยา่ง
เป็นระบบ ยดึหลงัจิตวิทยาการเรียนรู้มีการเสริมแรงอยา่งเหมาะสม นกัเรียนได้สมัผสัวิธีการเรียนและสือ่การเรียนที่แปลกใหมม่ีการ
กระตุ้นความสนใจ ให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งเพลดิเพลิน สนกุสนานไม่เบื่อหนา่ยและนกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการตามวยัสอดคล้องกบังานวิจยัของอรนนัท์ เชาว์พานชิ (2552 : 13)ได้พฒันาสือ่การเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์
โดยใช้โปรแกรมมลัติพอยท์ เร่ือง เซต พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  กลัยาณี ฉายา (2551 : 191) ได้ศกึษาการ
พฒันางานน าเสนอแบบมลัติมเีดยี เร่ือง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ผลการวจิยั
พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัมาก โสภณ  สมดี (2552 : 1) ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูร
และคูม่ือฝึกอบรมการสร้างสือ่การสอนด้วย MultiPoint Technology  พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั  
 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลของการวจิยั พบวา่ ประสทิธิภาพของมลัตมิีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีเยี่ยม  และเมื่อ
น าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว้ พบวา่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั เมื่อส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ เรียนพบวา่ผู้เรียนมีความพงึพอใจตอ่มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัชอบมาก การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ มลัติมีเดียแบบ
ปฏิสมัพนัธ์เป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. การพฒันากล้ามเนือ้เลก็ในระดบัเด็กปฐมวยั  
 2.  การพฒันาสือ่มลัตมิีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ในรายวิชาอื่นๆ 
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ  RMU- eDL   เร่ือง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

The Development of Multimedia on the RMU-eDL Project in the Topic of “Data Communication and Computer 
Network” With Problem Based Learning 

 
นางอภฤิดี  พุฒลา1, พิสุทธา  อารีราษฎร์2  และ วิทยา  อารีราษฎร์2 

Mrs. Apiruedee phutla, Pisutta Arreerard and Wittaya Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในโครงการ RMU-eDL มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1)พฒันาสือ่ประสมเร่ืองการสือ่สารข้อมลู   และ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์เพื่อใช้จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน 2) พฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้มีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศกึษาดชันีประสิทธิผลของผู้ เรียน 4) เปรียบ เทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนโดย    ใช้
รูปแบบการเรียนรู้และสือ่ที่พฒันาและ 5) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และสือ่ที่พฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่ง
ได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 34 คน เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ สือ่ประสม 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินคณุภาพสือ่ แบบประ เมนิคณุภาพรูปแบบการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติทีใ่ช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t-test (dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อที่พฒันาขึน้มีคณุภาพมากที่สดุ 2) รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มีคณุภาพมากที่สดุ ( x = 4.91, S.D 
=0.29)  และมีประสิทธิภาพ เทา่กบั (81.06/82.43)   สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80)  3) ดชันีประสทิธิผล    ของการเรียนรู้มีคา่
เทา่กบั 0.7022 4) คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 5) ความพงึ
พอใจของผู้ เรียนอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
ค าส าคัญ : สือ่ประสม, รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ,โครงการ RMU-Edl 

 
ABSTRACT 

 
 This research is part of RMU-eDL Project .The purposes of this research were as follows: 1)To develop 
multimedia on the topic of “Data Communication And Computer Network”with Problem base Learning 2)To develop 
learning style to have an efficiency of 80/80 3)To study an effectiveness index of student who studied with 
Multimedia and the learning style 4)To compare the grade point average before and after learning by Multimedia 
with Problem Base learning style 5)To study satisfaction of students towards the multimedia .The sample group 
used in this research total 34persons were the students of grade 8 Chuenchompittayakhan School Mahasarakham. 
The statistics used were mean, standard deviation and t-test  
_______________________ 
  1   นกัศกึษาปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
  2   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
(dependent).The results of the research found that:1)For multimedia that has been developed, the quality is at  
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high level 2)For learning style that has been developed, the quality is at high level The efficiency equal to 
81.06/82.43, which is higher than the criteria (80/80) 3) For effectiveness index of learning style by the multimedia 
equal to 0.7022 4) For grade point average of the sample group after learning was significantly higher than before 
learning at .05 level 5) For satisfaction of learners towards the learning by the multimedia that has been developed 
at a high level 
KEYWORDS: Multimedia, Problem Base Learning Style, The RMU-eDL Project 
 
บทน า  
 eDLTV (Electronic Distance Learning via Television) เป็นสือ่การเรียนการสอนท่ีเป็นผลมาจากโครงการจดัท า
เนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม เฉลมิพระเกียรตเินื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550‛ เป็นโครงการความร่วมมือของ มลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ได้ลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ เครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาสือ่การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) 
ร่วมกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ หรือ สวทช. โดยศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหง่ชาติ หรือ NECTEC เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นหนว่ยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการ
ใช้งานระบบ eDLTV ในการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยาย
ผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ และด าเนินการจดัอบรมให้แกค่รู บคุลากรทางการศกึษาและด าเนินการพฒันาตอ่
ยอดโดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่และสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) โดย
ถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันาสือ่  สือ่ประสมในระดบั
ประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ทางไกลด้วยสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้กลุม่เครือขา่ยมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามหรือ RMU-eDL Model ซึง่มรูีปแบบการจดัการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยสือ่และแหลง่เรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ โดยสือ่ใน RMU-eDL 
Model นีป้ระกอบด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ งานน าเสนอมลัติพอยต์ และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ โดย
ประยกุต์ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเองโดยน าสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้ไปใช้ในขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนแตล่ะขัน้ 
 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา  และเป็นผู้สอนในสถานศกึษา ได้ศกึษาสภาพ
ปัจจบุนัและการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบบนัทกึผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน (ปพ.5) และสรุปผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของสถานศกึษาพบวา่ผู้ เรียนไมเ่ห็นภาพของการเรียนเร่ืองการสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และ
สว่นมากมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โรงเรียนขาดสือ่ที่ชว่ยกระตุ้นการเรียนรู้ ท่ีสง่เสริมการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั อีกทัง้ยงั
ตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV  และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสื่อประสม ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛  จึงได้เข้า
ร่วมโครงการและพฒันาสือ่ประสม เร่ือง  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ซึง่ผู้วิจยัคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมครัง้นี ้ จะได้สือ่ประสมประกอบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพเพือ่ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หาที่เรียนใช้เป็นสือ่การสอน เข้าใจและเห็นภาพของการ
สือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัท าให้ผู้ เรียนไม่
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เกิดความเบื่อหนา่ยในการเรียน สามารถพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพยิ่งขึน้ และเป็นแนวทางในการพฒันาสือ่ของครูผู้สอน
ในรายวิชาอื่นตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.เพื่อพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมคีณุภาพ 
 2.เพื่อพฒันารูปแบบการการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้  ให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 3. เพื่อศกึษาดชันีประสิทธิผลของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมทีพ่ฒันาขึน้ 
 5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การพฒันาสือ่ประสมโครงการ  RMU - eDL   เร่ือง การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ประกอบรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของวธีิการเชิงระบบ(System Approach)รูปแบบ ADDIE Model 
(พิสทุธา อารีราษฎร์,  2551)  มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้และการประเมินผลกลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม  เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 
26  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัสลาก มีหนว่ยสุม่เป็น
ห้องเรียนจ านวน 1 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 34 คน ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 ประกอบด้วยเนือ้หา 5 
หนว่ยได้แก่ 1) การสือ่สารข้อมลู  2)ประเภทของเครือขา่ย     3) รูปแบบการเช่ือมตอ่เครือขา่ย 4) อปุกรณ์การสือ่สารข้อมลู และ 
5) เครือขา่ยไร้สาย โดยมีเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจยั 4 ชนิด ได้แก่ สือ่ประสม รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  แบบประเมินคณุภาพสือ่
ประสม แบบประเมินคณุภาพรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบสอบถามความพงึ
พอใจ และสถิติที่ใช้ในการวิจยัและการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมิน
คณุภาพสือ่ประสม  การประเมินคณุภาพ รูปแบบการเรียนรู้  และวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยสื่อประสม  หาประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามเกณฑ์การหาประสทิธิภาพ 
E1/E2แปลความหมายของคา่  E1/E2  ที่ค านวณได้ตามเกณฑ์ของฉลองชยั สรุวฒันบลูย์ (2528) และการหาดชันีประสทิธิผลของ
การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  โดยใช้วธีิการของกดูแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์ (บญุชม  ศรีสะอาดและคณะ,  
2545) และท าการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้สถิติ t-test  เพื่อการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม 
          
ผลการวิจัย  
 1.ผลการพฒันาสือ่ประสม ผู้วจิยัได้พฒันาสือ่ประสม 5 เร่ือง เร่ืองละ 4 ชนิดได้แก่ สือ่น าเสนอพฒันาด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint   หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) พฒันาโดยใช้โปรแกรม Desktop Author  สือ่มลัติพอยต์ พฒันาด้วย
เทคโนโลยี Multipoint และสือ่ภาพเคลือ่นไหว ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ผลการพฒันาสือ่ประสม 
 

 หลงัจากนัน้น าสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านคอมพวิเตอร์ 
ด้านหลกัสตูรประเมินผล และด้านการจดัการเรียนการสอน   ประเมินคณุภาพ ผลการประเมินดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : ผลการพฒันาสือ่ประสม 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 
5 4.64 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

        จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทีม่ีตอ่สือ่ประสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  ( X =4.64, 
S.D.=0.49)  
         2. ผลการพฒันารูปแบบ 
 2.1  ผู้วิจยัได้น ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรียนรู้ (2550) 
มาปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนผลการปรับปรุงได้รูปแบบ 
ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 : รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 2.2 ผลการหาคณุภาพของรูปแบบผู้วิจยัน ารูปแบบท่ีพฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คนประเมิน  ผลการประเมิน
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้โดย ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นตอ่รูปแบบการเรียนรู้ 9 ขัน้ ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุโดยมีคา่ X เทา่กบั 4.90 
และคา่ S.Dเทา่กบั 0.225 
              2.3 ผลการหาประสทิธิภาพรูปแบบตามเกณฑ์  E1/E2  พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์  E1/E2  เทา่กบั 81.06/82.43   ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดคอื 80/80 
         2.4 ผลการศกึษาดชันีประสทิธิผล ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง จ านวน 34 คน มา
ค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล ของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม มีคา่เทา่กบั 0.7022  หมายถงึการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้ เรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.22 
 2.5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมา
ค านวณคา่สถิต ิt-test (dependent) เพื่อทดสอบสมมตุฐิานดงัตารางที ่2 

แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ครูน าเข้าสูบ่ทเรียน ตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน 

2.แบง่กลุม่ผู้ เรียนคละความ 
สามารถ เก่ง ปานกลาง ออ่น 

ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

สถานการณ์ปัญหา 3.เช่ือมโยงปัญหา  -ศกึษาสถานการณ์ปัญหา 

ข้อค าถาม 4.ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้ -ตัง้ค าถามในประเดน็ที่อยาก
รู้ ระดมสมอง 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์,สื่อ
งานน าเสนอด้วยโปรแกรม
พาวเวอร์พอยต์,ใบความรู้ 

5.ด าเนินการศกึษาค้นคว้า -แบง่งานล าดบัการท างาน 
-ก าหนดเป้าหมาย 

มลัติพอยต์ 6.สงัเคราะห์ความรู้ -สมาชิกในกลุม่ร่วมกนั
ตรวจสอบความถกูต้อง 

7. ร่วมกนัสรุปประเมินคา่
ค าตอบ 

-สร้างองค์ความรู้ใหม ่
-เลือกรูปแบบวิธีการน าเสนอ 

8. น าเสนอ,ประเมินผลงาน -กลุม่น าเสนอผลงาน 

 แบบทดสอบหลงัเรียน 9. ประเมินผล -ประเมินผลการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางที่  2 : คา่สถิต ิt-test 

การทดสอบ คา่คะแนนเฉลีย่ คา่ S.D. สถิติ t จากการค านวณ 

ก่อนเรียน 16.00 1.28 73.96 
df =33 หลงัเรียน 32.85 1.23 

   
จากตารางที ่ 2 พบวา่ คา่ t (ค านวณ) มีคา่  73.96 ซึง่มีคา่มากกวา่ คา่ t (ตาราง, α =.05,df=33)  มีคา่ 1.697  ดงันัน้ จึงปฏิเสธ  H0  

สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 

 2.6 ผลการประเมินความพงึพอใจ หลงัจากผู้ เรียนได้เรียนกิจกรรม  ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้  ผู้วิจยัได้ท าการ
สอบถามความพงึพอใจโดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้ ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่การเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ี

พฒันาขึน้ โดยภาพรวมพบวา่ ผู้ เรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูม่ากที่สดุ  (  =4.63, S.D. = 0.47) 
 
อภปิรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจยัข้างต้น อภิปรายดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผลการพฒันาสือ่ประสมโดยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้โดยรวมมีคณุภาพมากที่สดุ ผู้วิจยั
ได้เน้นในการน าทฤษฎีในการสร้างสือ่ประสม ตลอดจนใช้ภาพและสทีี่สวยงามท าให้ได้สือ่ประสมที่มีคณุภาพ (ไชยยศ เรืองสวุรรณ
, 2548) เนือ้หาของสือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีความเหมาะสมชดัเจน ครอบคลมุและเอือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียน  มี
ความทนัสมยั สามารถน ามาใช้กบัชีวิตประจ าวนัได้ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  สง่เสริมและกระตุ้นให้ผู้ เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินมลัติมเีดียวา่ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ มีการแบง่เนือ้หาออกเป็นล าดบั
ก่อน-หลงั ง่ายตอ่การท าความเข้าใจ  การใช้สมีคีวามเหมาะสม กลมกลนื ดงึดดู ทัง้นี ้เป็นผลมาจากผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาสือ่
ประสมกระบวนการ ADDIE MODEL ซึง่แตล่ะขัน้ตอนมกีารด าเนนิการเป็นระบบ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจน อีกทัง้ ผู้วิจยัได้ศกึษาตวั
โปรแกรมที่ใช้พฒันาสือ่ประสมอาทิเช่น MS-PowerPoint  Multipoint DesktopAuThor และ Macromedia Flash ซึง่เป็น
โปรแกรมที่ใช้พฒันาสือ่ประสมให้ภาพเคลือ่นไหวที่สวยงาม สร้างง่าย  เข้าใจง่าย  มีความยืดหยุน่ สามารถพฒันางานตา่งๆ ได้
หลากหลาย และไฟล์ที่ได้มีขนาดเลก็ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง  ซึง่สอดคล้องกบัประสทิธ์ิ คลงับญุครอง (2550 ) 
และปริมประภา โดศรี (2550)ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบสือ่ประสม พบวา่ผล 
ประสทิธิภาพของบทเรียน สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ดชันีประสทิธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มคีา่ ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดมีาก 
    2. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 9 ขัน้ตอนได้แก่ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้ตอนการแบง่กลุม่ ขัน้เช่ือมโยงปัญหาและระบุ
ปัญหา  ขัน้ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้  ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า  ขัน้สงัเคราะห์ความรู้  ขัน้สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ  
ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน  ขัน้ประเมินผล ซึง่ทัง้ 9 ขัน้ตอนได้สง่เสริมปฏิสมัพนัธ์และกระบวนการกลุม่เป็นอยา่งดี    
 3. ผลการหาคณุภาพและประสทิธิภาพรูปแบบ จากการประเมินรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นโดยทกุข้อ

ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุโดยมคีา่    เทา่กบั 4.91 และคา่ S.D. เทา่กบั 0.29 ซึง่แปลความหมายได้วา่มคีณุภาพเหมาะสมทีจ่ะ
น าไปใช้ในการสอนมากที่สดุและด้านประสทิธิภาพรูปแบบ จากการน ารูปแบบที่พฒันาขึน้ไปทดลองใช้ พบวา่รูปแบบประสทิธิภาพ 
(81.06/82.43)   สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชยัยทุธ จนัทรแปลง(2551) และอภิสทิธ์ิ เกียรติ
เจริญ   (2552) ประสทิธิภาพของรูปแบบมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
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 4. ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มีคา่เทา่กบั 0.7022  คิดเป็นร้อย
ละ  70.22 หมายถงึมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.22  
 5. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยภาพรวม เฉลีย่ทัง้ 5 ด้าน พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที่สดุ (  =4.77, S.D. = 0.40) สรุปได้วา่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้
เป็นสือ่การเรียนการสอนได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันาสือ่ประสมโดยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้โดยรวมมีคณุภาพมากที่สดุโดยคา่

    เทา่กบั4.64และคา่S.D.เทา่กบั0.49 
 2. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 9 ขัน้ตอนได้แก่ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้ตอนการแบง่กลุม่ ขัน้เช่ือมโยงปัญหาและระบุ
ปัญหา  ขัน้ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้  ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า  ขัน้สงัเคราะห์ความรู้  ขัน้สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ  
ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน  ขัน้ประเมินผล ซึง่ทัง้ 9 ขัน้ตอนได้สง่เสริมปฏิสมัพนัธ์และกระบวนการกลุม่เป็นอยา่งดี    
 3. ผลการหาคณุภาพและประสทิธิภาพรูปแบบ จากการประเมินรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นโดยทกุข้อ

ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุโดยมคีา่    เทา่กบั 4.91 และคา่ S.D.เทา่กบั 0.29 
 4. ผลการวเิคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มีคา่เทา่กบั 0.7022  คิดเป็นร้อย
ละ  70.22  
 5. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยภาพรวม เฉลีย่ทัง้ 5 ด้าน พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที่สดุ (  =4.77, S.D. = 0.40)  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมเร่ืองการสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 และรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ในโครงการ 
RMU-eDL สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้
เกิดประสทิธิผลสงูขึน้ ควรมีการฝึกการใช้งานให้แก่นกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะสือ่มลัติพอยต์ทีเ่มื่อน าไปฉายด้วย
เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ความชดัเจนของรูปภาพจะลดลง ในบางครัง้มีการบีบอดัภาพท าให้ภาพผิดสดัสว่น ควรทดลองก่อนน าไปใช้
จริงควรเพิ่มเสยีงประกอบการอธิบายในหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์และพฒันาขยายผลการวิจยัให้ครอบคลมุทกุวชิาทกุสาระตอ่ไป 
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การพัฒนาสื่อประสม โครงการ RMU-eDL เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007  
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบตั ิ

The Development of a learning activity using a multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of  
“Program Microsoft Word 2007” 

 
วิภารัตน์  พิมพ์ศรี1 , พิสุทธา  อารีราษฎร์2  และวิทยา  อารีราษฎร์3 

Wiparat Pimsri, Pisutta Arreerard and Wittaya Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

การพฒันาสือ่ประสม โครงการ RMU-eDL เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ประกอบรูปแบบ
การเรียนรู้แบบทีเ่น้นการปฏิบตัิ มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 
ส าหรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิให้มคีณุภาพ 2) พฒันารูปแบบการการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสม ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)ศกึษาดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียน ท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 4)เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 5) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/2 โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบลูย์รักษ์ 
จงัหวดัอดุรธานี จ านวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีการจบัสลาก เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วยสื่อ
ประสม รูปแบบการเรียนรู้ แบบประเมินสือ่ประสม แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (dependent)  ผลการวิจยั 
1) สือ่ประสม เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวมเหมาะสมมากที่สดุ ( X
=4.63,S.D.=0.48) 2) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบตัิประกอบด้วย
ขัน้ตอนกิจกรรม 7 ขัน้ ได้แก่ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้ศกึษา/วิเคราะห์ ขัน้ฝึกปฏิบตัิ/ฝึกหดั ขัน้น าเสนอผลการเรียนรู้ ขัน้ปรับปรุง
ผลการเรียนรู้ ขัน้สร้างสรรค์ชิน้งานและขัน้การประเมินผล และผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นตอ่รูปแบบการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40) ซึง่มีประสทิธิภาพเทา่กบั (80.77/82.50) ซึง่เทา่กบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 3) ดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียนที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเทา่กบั 0.7628 คิดเป็นร้อยละ 76.28 4) คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 5) ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  (
X =4.98,S.D=0.15) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม , โครงการ RMU-eDL 
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ABSTRACT 
 

The Development of a learning activity using a multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of 
‚Program Microsoft Word 2007‛. The purposes of this research were as follows; 1) to develop multimedia on the 
Topic of a learning according to learning model that focuses on performance. 2) to develop a qualitative learning 
model with multimedia and the efficiency equal to the criteria 80/80. 3) to study the effectiveness index of learners 
who had been taught by using a learning model with multimedia. 4) to compare the grade point average between 
before learning and after learning by using a learning model with multimedia. 5) to study satisfaction of learners 
who had been taught by using a learning model with multimedia. The sample group used in this research were ; 
total 31 students of Phiboonrakpittaya school, by using sample random sampling method and by means of drawing 
lots.The research instruments were as follows; multimedia, learning model, multimedia evaluation form, learning 
model evaluation form, learning achievement tests and satisfaction questionnaire.The statistics used in research 
were; mean, standard deviation and t-test (dependent).The results of the the research found that: 1) Generally, the 
specialist has an opinion that the multimedia on the Topic of “Program Microsoft Word 2007” is the most 
appropriate (x̄ =4.63, S.D.=0.48) 2) A model of a learning with multimedia by applying learning model that focuses 
on performance. The process of activities are compose of 7 steps, namely; to introduce lesson, to study/analysis, 
to practice/train, to present the result of learning, to enhance lesson of learning, to create work and to evaluate. The 
specialist has an opinion towards a model of learning at the highest level   (x̄ =4.80,S.D.= 0.40), and the efficiency 
equal to (80.77/82.50), which is equal to the designated criterion. 3) The effectiveness index of learners, who had 
been taught by using a model of learning with multimedia, equal to 0.7628 that mean the learners have more 
knowledge than before learning, calculated as 76.28 percent. 4) Grade point average after learning was 
significantly higher than before learning at .05 level. 5) Satisfaction of learners towards a model of learning with 
multimedia at the highest level (x̄ = 4.98, S.D. = 0.15) 
KEYWORDS:  Multimedia, A Model of a Learning with Multimedia, RMU-eDL Project 
 
บทน า 
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เป็นโครงการท่ีน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันาผู้ ด้อยโอกาส อาทิ นกัเรียนในชนบทที่หา่งไกล คนพิการ และเด็กป่วยใน
โรงพยาบาล และ eDLTV คือโครงการจดัท าเนือ้หาระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 เป็นโครงการความร่วมมือของมลูนิธิการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทียมร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
โดยน าเสนอเนือ้หาบนระบบ e-Learning เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาของโรงเรียนใน
ชนบท ที่ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอนหรือให้นกัเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนทัง้แบบ Off-line และแบบ On-line ผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต (http://edltv.thai.net/index.php) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ได้เห็นความส าคญัของสือ่ eDLTV จึงได้บรูณาการเนือ้หาการใช้สือ่ eDLTV เข้าไปในหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบั

http://edltv.thai.net/index.php
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เนือ้หาอื่น เพื่อพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นหนว่ยงานกลางในการเผยแพร่และพฒันาการใช้งานระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน 
และให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV ให้แก่โรงเรียนตา่งๆ โดยสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการ
สอน ได้ด าเนินการพฒันาตอ่ยอดกระบวนการพฒันาสือ่ประสมภายใต้ช่ือวา่‚RMU-eDL‛(Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) 
และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันาสือ่ประสมที่สอดคล้อง
กบับริบทของสถานศกึษา (มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2553 : 2)   

จากรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา รายวิชาซอฟต์แวร์ประยกุต์ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างต า่โดยร้อยละ 25 มีผลการเรียนไมผ่า่นเกณฑ์ขัน้ต ่า (โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา, 
2552) จากการวิเคราะห์ปัญหาพบวา่ ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้วธีิการบรรยายควบคูก่บัการสาธิต ให้ผู้ เรียนสงัเกตเห็น
ขัน้ตอน การสอนแบบนีท้ าให้เกิดปัญหาการรับรู้ที่แตกตา่งกนัของผู้ เรียนแตล่ะคน รวมทัง้เกิดความลา่ช้าในการเรียนท าให้ผู้ เรียน
เกิดความเบื่อหนา่ย การจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนยงัขาดขัน้ตอนการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พฒันาชิน้งาน ดงันัน้ผู้วิจยัได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบตัิ (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา, 2550) ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เน้นการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้ของกลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่จะต้องมีการฝึกปฏิบตัิอยา่งถกูต้องเป็นขัน้ตอน ดงันัน้ผู้วิจยัมคีวามสนใจที่จะ
ประยกุต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาการเรียนการสอนของรายวชิา 
ง32201 ซอฟต์แวร์ประยกุต์ โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จงัหวดัอดุรธานี นอกจากนีย้งัมีสาเหตทุี่สง่ผลให้ผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชานีอ้ยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างต ่า คือขาดสือ่การเรียนรู้หรือแหลง่การเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เมื่อนกัเรียนเกิด
ข้อสงสยัในการเรียนรู้ ไมม่ีแหลง่เรียนรู้และสือ่การเรียนรู้ให้นกัเรียนได้แสวงหาความรู้หรือทบทวนความรู้ได้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ไมห่ลากหลาย ผู้วิจยัจึงตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสมภายใต้
ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛ จึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ที่มีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้โครงการดงักลา่วและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ส าหรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบตัิให้มคีณุภาพ 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
3. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
4. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา 

อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จงัหวดัอดุรธานี จ านวน 4 ห้องเรียน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวธีิการสุม่อยา่งง่ายด้วยวธีิการจบัสลากซึง่
มีหนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/2  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วยสือ่ประสม รูปแบบการเรียนรู้ แบบประเมินสือ่ประสม แบบประเมินรูปแบบการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพงึพอใจ โดยผู้วิจยัได้ด าเนนิการทดลองกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  1/2  โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา  อ าเภอพิบลูย์รักษ์  จงัหวดัอดุรธานี  จ านวน  31  คน  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 1. ผู้ เรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ชีแ้จงให้นกัเรียนทราบถงึกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 3. ท าการทดลองโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ดงันี ้

3.1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้และตวัอยา่งชิน้งาน 
3.2 ขัน้ศกึษาวิเคราะห์  ผู้ เรียนแบง่กลุม่ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และแสวงหาความรู้จากสือ่ประสม  
3.3 ขัน้ปฏิบตัิ/ฝึกหดั ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนการสร้างชิน้งานตวัอยา่งจากสือ่ประสม  
3.4 ขัน้น าเสนอผลการเรียนรู้  ผู้ เรียนน าเสนอชิน้งานท่ีได้ฝึกปฏิบตัิเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  
3.5 ขัน้ปรับปรุงผลการเรียนรู้ ผู้ เรียนน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงชิน้งาน เพื่อพฒันาชิน้งานให้ดีขึน้ 
3.6 ขัน้สร้างสรรค์ชิน้งาน ผู้ เรียนน าแนวคดิที่ได้จากการลงมือปฏิบตัิมาพฒันาเป็นชิน้งานใหม่  
3.7 ขัน้การประเมินผล  ผู้สอนประเมินชิน้งานด้วยแบบประเมินชิน้งาน และผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 4. ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
 5. เก็บข้อมลูความพงึพอใจของนกัเรียนด้วยแบบประเมินความพงึพอใจ 
 6. รวบรวมข้อมลูที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคณุภาพของสือ่ประสม ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสม จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ สือ่งานน าเสนอ  
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ สือ่มลัติพ้อยท์ และสือ่ภาพเคลือ่นไหว โดยน าสือ่ประสมเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพื่อประเมินคณุภาพ จ านวน 
5 คน ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นโดยรวมระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48)  และตวัอยา่งสือ่ประสมดงัแผนภาพท่ี 
1 
 
 
 
 
 
            สือ่งานน าเสนอ          หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์                  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

สือ่มลัติพ้อยท์         สือ่มลัติพ้อยท์        สือ่ภาพเคลือ่นไหว 
แผนภาพที่ 1  สือ่ประสม 
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2. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 
2.1 รูปแบบการเรียนรู้ ผู้วิจยัน ารูปแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบตัมิาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกบัปัญหาการเรียน

การสอนในรายวชิาซอฟต์แวร์ประยกุต์ของโรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบลูย์รักษ์จงัหวดัอดุรธานี ดงัแผนภมูิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้การประเมินผล 
 
 

แผนภมิูที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ทีพ่ฒันาขึน้ 
2.2 การหาคณุภาพของรูปแบบการเรียนรู้ โดยน ารูปแบบการเรียนรู้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อประเมิน

คณุภาพ  พบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40) 
 2.3 ผลการหาประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม โดยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบในขัน้การ
ประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้กบัคะแนนหลงัเรียนมาค านวณหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 พบวา่รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพเทา่กบั 80.77/82.50 ซึง่เทา่กบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ของฉลองชยั (2528) 
 3. ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมีคา่เทา่กบั 0.7628 แสดงวา่ผู้ เรียนมคีวามรู้
เพิ่มขึน้จากกอ่นเรียน ร้อยละ 76.28 หลงัจากทีเ่รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม 

ส่ือการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

ศกึษาจดุประสงค์และตวัอยา่งชิน้งาน 

แบบทดสอบก่อนเรียนประจ าเร่ือง
ย่อย 

สื่อประสม  
(สื่อภาพเคลื่อนไหว) 

สื่อประสม ประกอบด้วย งาน
น าเสนอ, หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, มลั

ติพ้อยท์,          สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 

เคร่ืองมือและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ศกึษา/วิเคราะห์ 
ผู้ เรียนแบง่กลุม่ 

แสวงหาความรู้จากสื่อประสม 

น าเสนอความรู้จากการศกึษา 

ใบงาน 

สรุป 

น าเสนอ 

ขัน้ฝึกปฏบิตั/ิฝึกหดั 
ฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอน แบบประเมินชิน้งาน 

ขัน้น าเสนอผลการเรียนรู้ 
น าเสนอชิน้งาน แบบประเมินน าเสนอหน้าชัน้ 

ขัน้ปรับปรุงผลการเรียนรู้ 
ปรับปรุงชิน้งาน แบบประเมินชิน้งาน 

ขัน้สร้างสรรค์ชิน้งาน 
พฒันาชิน้งานใหม ่

 ทดสอบหลงัเรียน 

แบบประเมินชิน้งาน 

แบบทดสอบหลงัเรียนประจ าเร่ืองยอ่ย 
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 4. ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สถิติ t-test (dependent) ผลการวิจยัพบวา่
คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 5. ผลการประเมินความพงึพอใจหลงัจากเรียนเนือ้หาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแล้ว พบวา่ผู้ เรียนมีความ
พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X = 4.98, S.D. = 0.15) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. คณุภาพของสือ่ประสมโครงการ RMU-eDL เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007  ที่พฒันาขึน้  
มีคณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48) เนื่องจากได้ด าเนินการพฒันาสือ่ประสมตามขัน้ตอนของ  
ADDIE Modle (พิสทุธา, 2551) ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ มีการน าไปทดลองกบันกัเรียนที่ไมใ่ช่
กลุม่ตวัอยา่งและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  สือ่ประสมมีรูปแบบการน าเสนอด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เสยีง 
วีดิทศัน์และออกแบบให้เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียนซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของบญุทิพย์ (2550) ได้พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์
มลัติมีเดีย เร่ืองการใช้โปรแกรม Authorware  มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ( X =4.06,S.D.=0.40 ) 

2. จากผลการวิจยัได้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมประกอบด้วยขัน้ตอนกิจกรรม 7 ขัน้ ได้แก่ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
ขัน้ศกึษา/วิเคราะห์  ขัน้ฝึกปฏิบตัิ/ฝึกหดั ขัน้น าเสนอผลการเรียนรู้ ขัน้ปรับปรุงผลการเรียนรู้ ขัน้สร้างสรรค์ชิน้งาน และขัน้การ
ประเมินผล มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40) และมีประสทิธิภาพเทา่กบั 80.77/82.50 ทัง้นีป้ระยกุต์ใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบทีเ่น้นการปฏิบตัิ มีกิจกรรมที่หลากหลายและสือ่ที่เร้าความสนใจ ผู้ เรียนได้เรียนทัง้ทางทฤษฎีและการ
ปฏิบตัิ ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งสนกุสนาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพิสทุธา (2547) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
โครงสร้างข้อมลูโดยใช้เทคนคิเดลฟาย ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X
=4.41,S.D.=0.67) และประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ชยัยทุธ (2551) ได้พฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บน
เครือขา่ยวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ได้รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ LAITL Model มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.30,S.D.=0.65) และประสทิธิภาพเทา่กบั 82.33/83.05 ซึง่
สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และพลัลภ (2552)การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาระบบปฏิบตัิการ1 หลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ ผลการวิจยัพบวา่ได้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาระบบปฏิบตักิาร1 ช่ือLA-OS Model มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก( X =4.21,S.D.=0.70)และประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่
ก าหนด (80.13/80.90) 

3. ดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมีคา่เทา่กบั 0.7628 คิดเป็นร้อยละ 76.28 
หมายถึงผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 76.28 หลงัจากที่เรียนด้วยสือ่ประสม เนื่องจากสือ่ประสมน าเสนอองค์
ความรู้ตามขัน้ตอนโดยเรียงล าดบัความรู้ไว้อยา่งเป็นระบบง่ายตอ่การเรียนรู้ โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ผู้ เรียนมี
โอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าไมเ่ข้าใจในเนือ้หาก็สามารถทบทวนเนือ้หาใหมไ่ด้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิสทิธ์ิ 
(2552)  ได้ประยกุต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  LADS  ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ มีดชันปีระสทิธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 0.73 หมายถึงความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึน้คิดเป็นร้อยละ 73 และพลัลภ (2552) ได้พฒันารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาระบบปฏิบตัิการ 1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ มี
ดชันีประสทิธิผลกิจกรรมการเรียนรู้ LA-OS เทา่กบั 0.66 คือความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้ คดิเป็นร้อยละ  66 

4. คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่สือ่ประสมช่วยท าให้
ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึน้ เนื่องจากสือ่ประสมมีเนือ้หาเป็นขัน้ตอน นา่สนใจ เข้าใจงา่ยเหมาะสมกบัระดบั
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ผู้ เรียน มีสสีนัสวยงาม กิจกรรมหลากหลายท าให้ผู้ เรียนมีความสขุในการเรียน  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชยัยทุธ (2551) การ
พฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ยวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม อภิสทิธ์ิ (2552) การประยกุต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ LADS ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และพลัลภ 
(2552) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาระบบปฏิบตัิการ1 มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธ์ุ  ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05   

5. ความพงึพอใจของผู้ เรียนทีเ่รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  พบวา่ผู้เรียนมีความพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X =4.98,S.D.=0.51) ทัง้นีผู้้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสมที่มีการน าเสนอเนือ้หาเป็นข้อความ ภาพเคลือ่นไหว 
เสยีง  ภาพน่ิง และวดีิทศัน์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและผู้ เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้าของตนเองทนัทีเมื่อท า
แบบทดสอบเสร็จ  ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่ผา่นมาแล้วได้บอ่ยครัง้ตามความต้องการ  และได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิอยา่งแท้จริง  และมสีว่นร่วมในการเรียนรู้  กล้าคดิ กล้าแสดงออก  ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของพิสทุธา (2547) ได้พฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงสร้างข้อมลูโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ความพงึพอใจ
ของผู้ เรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  ( X = 4.61, S.D.= 0.57) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพฒันาสือ่ประสม โครงการ RMU-eDL เร่ืองการสร้างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ประกอบรูปแบบ
การเรียนรู้แบบทีเ่น้นการปฏิบตัิ ผลการวิจยัพบวา่ สือ่ประสมและรูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
และเมื่อน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ ผู้ เรียนมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้อยู่
ในระดบัมากที่สดุ การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเป็นรูปแบบท่ีมีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็น
แบบในการจดัการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1. โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกนัสามารถน าสือ่ประสมไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 
2. เป็นแนวทางในการพฒันาสือ่ประสม ให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษาตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ไป 
3. เป็นแหลง่เรียนรู้ให้นกัเรียน ผู้ที่สนใจและโรงเรียนอื่นได้แสวงหาความรู้ 
4. เป็นแนวทางให้กบัผู้ที่สนใจในการศกึษาผลที่เกิดกบัผู้ เรียนในด้านอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่
ตวัอยา่งเลอืกแบบเจาะจงจากครู ศกึษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้ารับการอบรมหลกัสตูรด้านคอมพิวเตอร์ 
ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2553 จ านวน 362 คน 
เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่สมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 53 ข้อ 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 ผลการศกึษา  พบวา่ สมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีได้จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ มี 6 
ด้าน 48 ตวัชีว้ดั ได้แก่ (1) ด้านการใช้ ICT เพื่อการศกึษา มี 11 ตวัชีว้ดั (2) ด้านการใช้ ICT เพื่อการจดัการเรียนรู้ มี 12 ตวัชีว้ดั 
(3) ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT มี 8 ตวัชีว้ดั (4) ด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจดัการ ม ี7 ตวัชีว้ดั (5) ด้านการ
สง่เสริม สนนัสนนุและประเมินผลการใช้ ICT มี 5 ตวัชีว้ดั และ(6) ด้านการใช้ ICT เพื่องานอเิลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ มี 5 ตวัชีว้ดั 
และจ าแนกเป็นตวัชีว้ดัด้านความรู้จ านวน 24 ตวัชีว้ดั ด้านทกัษะจ านวน 12 ตวัชีว้ดัและด้านเจตคติ จ านวน 12 ตวัชีว้ดั 
ค าส าคัญ   ตวับง่ชีส้มรรถนะด้าน ICT, ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 

ABSTRACT 
 
  The objective of this research was to analyze the ICT competency elements of administrators in basic 
education schools. The sample subjects were three hundred sixty two educational personnel consisting of 
teachers, school supervisors, and school administrators who participated in the ICT professional development 
project of Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University during May-December 2010. 
They were selected by purposive random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed by using exploratory factor analysis.  
  The research results indicated that six ICT competencies of the school administrators with forty eight 
indicators were 1) use of ICT for education with 11 indicators, 2) use of ICT for instruction with 12 indicators, 3) ICT 
infrastructure development with 8 indicators, 4) use of ICT for administration with 7 indicators,  
 
_______________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาเอกปรัชญาดษุฎีบณัฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2   ปรัชญาดษุฎบีณัฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3   ปรัชญาดษุฎบีณัฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
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5) promotion, support and evaluation of ICT usage with 5 indicators, and 6) use of ICT for public electronic affairs 
with 5 indicators,. The indicators were classified into three groups: 24 indicators for the knowledge, 12 indicators 
for the skill and 12 indicators for the attitude  
KEYWORDS:  ICT Competency’s Indicators, basic school administrators, Factor Analysis. 
 
บทน า 

ปัจจบุนัการใช้เทคโนโลยีมีการแพร่กระจายอยา่งกว้างขวางในสงัคมไทย ทัง้การใช้ในระดบัสว่นบคุคลไปจนถึงการ
ประยกุต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสงัคม การพฒันาเยาวชนเพื่อให้รู้เทา่ทนัเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไปจึง
เป็นหน้าที่ของภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง กระทรวงศกึษาธิการ และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะ
ที่เป็นผู้ รับผิดชอบการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง ได้เตรียมการเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ด้วยการก าหนดแผนแมบ่ท
ด้าน  ICT  และเสนอสิง่ที่ต้องปรับปรุงและพฒันาด้าน ICT ในการปฏิรูปการศกึษา 
ในทศวรรษที่สอง ด้วยการจดัโครงการพมันาบคุลากรทัง้ครู ศกึษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศกึษา ให้สามารถใช้ ICT  
เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน รวมทัง้การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ความเร็วสงู ตามแผน 
ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้กบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งแพร่หลาย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552  
: 1-3  ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553 : 55 )  อยา่งไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจะมีบทบาท
มากขึน้ มีองค์ความรู้ทางการบริหารจดัการใหม ่ๆ เกิดขึน้มากมายและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของเทคโนโลยีเป็นสว่นใหญ่ แต่
ผลการวิจยักลบัพบวา่ ผู้บริหารการศกึษา มีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัต า่ (Maddux. 2002: 41 - 50) ไมใ่ห้การ
สนบัสนนุนโยบายด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ (จิราพร  ไกรพิทยากร. 2548 : 48 อ้างอิงมาจาก  
ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553 : 55) ซึง่สอดคล้องกบั ผลสรุปของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  
(2552 : 1-3) ที่ได้สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศกึษา (พ.ศ.2542-2552) ในประเดน็เก่ียวกบัการพฒันาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาพบวา่ยงัมีปัญหาการด าเนินงานดงันี ้(1) ผู้บริหารสว่นใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันา 
วสัดอุปุกรณ์(Hardware) มากกวา่การน าเนือ้หาสาระในสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ(Software) ไปใช้ในการเรียนการสอนและการ
พฒันาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพฒันาสือ่การเรียนการสอนและจดักระบวนการ
เรียนรู้ (2) ครูและนกัเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย (3) สถานศกึษามีจ านวนคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ไมเ่พียงพอล้าสมยั                                                                                        

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะบคุคลในด้านตา่งๆ ท าให้ทราบวา่การพฒันาผู้บริหารสถานศกึษา 
ให้มีสมรรถนะด้าน ICT จะชว่ยให้ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ ทกัษะและเจตคติที่ดตีอ่ ICT สามารถใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษาได้มากขึน้ ดงันัน้การวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะ 
ด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาจึงมีความส าคญั เพราะจะท าให้ทราบถึงขอบขา่ยเนือ้หาและตวัชีว้ดัด้าน ICT ที่เหมาะสมตอ่
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในล าดบัตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อพฒันาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ได้แกผู่้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ศกึษานิเทศก์และครูผู้สอนโรงเรียนในเขตตรวจ

ราชการกระทรวงศกึษาธิการ เขต 12 โดยเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จากครู ศกึษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ผู้มาเข้ารับการอบรมหลกัสตูรด้านคอมพิวเตอร์ ท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม 2553 จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัได้แกแ่บบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถาน 
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้มาโดยการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  วิเคราะห์หวัข้อ(Topic Analysis)เก่ียวกบัICT ตามแนวคิด
ของมนต์ชยั เทยีนทอง(2553.) สนทนากลุม่(Focus Groups)โดยมีผู้ ร่วมสนทนาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พีน้ฐาน 
ศกึษานิเทศก์และครูผู้สอนในสถาน ศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 14 คน จากนัน้น าข้อสรุปท่ีได้ เสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง ได้แบบสอบถามที่ผา่นเกณฑ์พจิารณาเป็นตวับง่ชีส้มรรถนะด้าน ICT 
ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 53 ข้อค าถาม วิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)แบบสอบถาม โดยการ Try 
out กบักลุม่ครู ศกึษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศกึษา ในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 จ านวน 35 คน 
ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเป็น .990   

การเก็บรวบรวมข้อมลู น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืก ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม 
2553 จ านวน 400 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามที่มคีวามสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 362 ฉบบั 

การวเิคราะห์ข้อมลู น าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ตามขัน้ตอนดงันีค้ือ ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกดัองค์ประกอบ
ขัน้ต้น หมนุแกนและพิจารณาน า้หนกัองค์ประกอบ ให้ความความหมายและก าหนดช่ือองค์ประกอบ น าผลการวิเคราะห์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั น าเสนอตามขัน้ตอนการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดงันี ้

1. ผลการศกึษารวบรวมองค์ประกอบและเก็บข้อมลู ได้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัสมรรถนะ
ด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 53 ตวัแปร เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 362 คน จ าแนกเป็นครู 
ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และศกึษานิเทศก์ จ านวน 111,130 และ 121 คน ตามล าดบั 

2, ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโดยการใช้เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบ พิจารณาจากคา่ดชันี KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) พบวา่ KMO มีคา่ .975 ซึง่ถือวา่สงูมาก แสดงวา่การใช้เทคนิคการวเิคราะห์
องค์ประกอบครัง้นี ้ มีความเหมาะสมในระดบัดมีาก ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Kaiser และ Rice (1974. อ้างใน กลัยา วานชิย์
บญัชา. 2552 : 262) 
 3. ผลการสกดัองค์ประกอบขัน้ต้น (Extraction of the Initial Factor) เพื่อให้ได้จ านวนองค์ประกอบ ผู้วิจยัเลอืกใช้วิธี 
Principal Component Analysis ผลการสกดัองค์ประกอบ ได้องค์ประประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ มีคา่ ร้อยละของความ
แปรปรวน (% of Variance) เทา่กบั 66.132 , 5.597 , 2.790 , 2.504 , 2.246และ1.782 ตามล าดบั และมีคา่ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม(Cumulative %) เป็น 81.050  
 4. ผลการหมนุแกนตัง้ฉาก แบบ Varimax เพื่อพิจารณาตวัแปรที่สงักดัในแตล่ะองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากคา่ 
น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading : b) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดงันี ้(1) มากกวา่ .30 (2) มีคา่สงูที่สดุบนองค์ประกอบนัน้ ๆ 
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และ(3)มีคา่มากกวา่ในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตัง้แต ่.10 ขึน้ไป พบวา่มีตวัแปรทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงันี ้องค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วย 11 
ตวัแปร น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง .547 - .777 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 12 ตวัแปร  น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง 
.523-.685 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 8 ตวัแปร น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง .696 - .758  องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 
7 ตวัแปร น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง .515 - .654 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 5  ตวัแปร น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง 
.684 - .739 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 5 ตวัแปร น า้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง .632 – .734  รวมจ านวนตวัแปรที่เข้าเกณฑ์ 
จ านวน 48 ตวัแปร ท่ีเหลอืเป็นตวัแปรทบัซ้อนไมเ่ข้าองค์ประกอบใด ต้องตดัทิง้ จ านวน 5 ตวัแปร 
 5. ผลการให้ความหมายและก าหนดช่ือองค์ประกอบ จากการพิจารณากลุม่ตวัแปรที่สงักดัในแตล่ะองค์ประกอบ โดย
พิจารณาจากหวัข้อหลกั (Toppic) ด้าน ICT และมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สามารถตัง้ช่ือองค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICTและตวัแปรที่สงักดัทัง้ 6 ด้าน ดงัรายละเอียดในตารางที่ 1   
 
ตารางที่ 1 ผลการก าหนดช่ือองค์ประกอบ ตวัแปรที่สงักดัและการพิจารณาน า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) 
 

องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
b 

องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 b 

องค์ประกอบที่ 1 การใช้ ICT เพ่ือการศกึษา 
1. บอกรูปแบบของสว่นประกอบของ e-mail ได้ 
2. บอกชื่อเว็บไซด์ที่ให้บริการฟรี e-mail ได้ 
3.บอกขัน้ตอนการสมคัร e-mail ได้ 
4.สมคัร e-mail ด้วยตวัเองได้ 
5.เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการใช้ e-mail  
6. รับ-สง่ e-mail ด้วยตนเองได้ 
7. บอกชื่อเว็บไซด์ที่ให้บริการสบืค้นได้ 
8. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการสบืค้นผา่น 
เว็บ ไซด์ 
9. บอกขัน้ตอนการสบืค้นผ่าน google หรือเว็บ 
ไซด์ อ่ืนได้ 
10. ดาวน์โหลดและเก็บข้อมลูจากการสืบค้นได้ 
11. สามารถแปลภาษา ผ่าน googleได้ 

 
.642 
.632 
.669 
.697 
.739 
.741 
.775 
.769 

 
.777 

 
.767 
.547 

องค์ประกอบที่ 2 การใช้ ICT เพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
1. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของ Web 2.0 ที่มีตอ่การ
จดัการเรียนการสอน 
2. ระบเุว็บไซด์ทีมีคณุลกัษณะเป็น Web 2.0 ได้  
3. อธิบายความหมายของเว็บ Blog ได้  
4. สร้าง Blog บนเว็บ 2.0 ได้  
5. อธิบายความหมายของ Social Network ได้  
6. สมคัรเข้าใช้งาน ning social network ได้ 
7. ใช้เคร่ืองมือใน ning social network ได้ 
8. ใช้งาน facebook ,Twitterหรือgotoknow ได้ 
9. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการใช้งานสนทนาผ่าน
เว็บ WindowsLive  
10. สามารถใช้งานสนทนาผ่านเวบ็ด้วย msnได้ 
11. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยกุต์เพ่ือการ
เรียนเรียนการสอนได้ 
12. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประยกุต์เพ่ือ
การเรียน 
การสอน 

 
.637 

 
.640 
.645 
.663 
.659 
.683 
.685 
.681 
.644 

 
.643 
.542 

 
.523 
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องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
b 

องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 b 

องค์ประกอบที่ 3 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ICT 
1. บอกหน้าที่ของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกประเภทของ software ได้ 
3. บอกหน้าที่ของบคุลากรด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
4. เห็นความส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์ 
5. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
6. อธิบายลกัษณะการใช้งานบนเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ได้ 
7. ระบชุนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
8. บอกองค์ประกอบของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ 

 
721 
.726 
.758 
.748 
.729 

 
.740 

 
.696 
.724 

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ ICT เพ่ือการบริหารจดัการ 
1. ยกตวัอยา่งซอฟต์แวร์ประยกุต์ที่เหมาะสมกบัการใช้ 
งานในส านกังานได้ 
2. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประยกุต์ เพ่ือ
การบริหารจดัการ 
3. ใช้งานซอฟต์แวร์น าเสนอ ส าหรับผู้บริหารได้ 
4.บอกผลกระทบที่เกิดจากไวรัสและสปายแวร์
คอมพิวเตอร์ได้  
5.บอกวิธีป้องกนัไวรัสและสปายแวร์คอมพิวเตอร์ได้ 
6.บอกวิธีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ.  
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้  
7.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะน าไปสูก่ารกระท าความผิด  
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 
.515 
 
.543 
 
.651 
 
.603 
.654 
.625 
 
.617 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการสง่เสริม สนนัสนนุและ
ประเมินผลการใช้ ICT 
1. บอกเป้าหมายแผนแมบ่ท ICTเพ่ือการศกึษา 
    ขอกระทรวงศกึษาธิการได้ 
2. ระบนุโยบายและแผนงานด้าน ICT ที่เก่ียวข้อง 
    กบัการศกึษาของไทยได้ 
3. ระบมุาตราที่เก่ียวข้องกบั ICT เพ่ือการศกึษา 
    ในพรบ.การศกึษาได้ 
4. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการจดัท าแผนงาน  
    ICTระดบัโรงเรียน 
5. อธิบายหลกัการจดัท าแผนICT ที่เหมาะสมกบั 
    สถานศกึษาได้ 

 
 
.707 
 
.739 
 
.684 
 
.706 
 
.725 

องค์ประกอบที่ 6 ด้านการใช้ ICT เพ่ืองานอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ 
1. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของ e-filing,  
    e-office  
2. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของ obec-mail 
3. อธิบายขัน้ตอนการเรียกใช้งาน e-office ได้ 
4. ใช้งาน e-office ได้ 
5. ใช้งาน obec-mail ได้ 

 
 
.538 
 
.679 
.734 
.687 
.632 

 
สรุปผลการวิจัย 

องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีองค์ประกอบหลกั 6 ด้าน องค์ประกอบทัง้ 6 
ด้าน มีคา่ความแปรปรวนทัง้หมดที่องค์ประกอบอธิบายได้ (total variance) ร้อยละ 81.050  และองค์ประกอบทัง้ 6 ด้าน
ประกอบด้วยตวัชีว้ดัดงันี ้1) ด้านการใช้ ICT เพื่อการศกึษา มีตวัชีว้ดั 11 ตวั  2)  ด้านการใช้ ICT เพื่อการจดัการเรียนรู้  
ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 12  ตวั   3) ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT  ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 8  ตวั  4) ด้านการบริหาร
จดัการ ICT เพื่อการศกึษาและการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 7  ตวั  5) ด้านการสง่เสริม สนนัสนนุและประเมินผลการใช้ 
ICT ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 5  ตวั    6) ด้านการใช้ ICT เพื่อการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 5  ตวั ตวัชีว้ดัทัง้ 48 ตวั จ าแนก
เป็นตวัชีว้ดัด้านความรู้ 24 ตวั ด้านทกัษะ 12 ตวั และด้านเจตคต ิ12 ตวั 
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อภปิรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ ผลการศกึษาพบวา่ องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 48 ตวัชีว้ดั และเมือ่พิจารณาตามตวัชีว้ดัในแตล่ะองค์ประกอบ ตามเนือ้หาสาระหรือหวัข้อ (Toppic) ด้าน ICT  
พบวา่องค์ประกอบสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การใช้ ICT 
เพื่อการศกึษา ประกอบด้วยตวัชีว้ดัที่ 1-11 โดยตวัชีว้ดัที่ 1-6 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวการสือ่สารด้วย e-mail และตวัชีว้ดัที่ 7-11 เป็น
ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัการสบืค้นทางอินเทอร์เน็ต (2) การใช้ ICT เพื่อการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วยตวัชีว้ดัที่ 28-39 โดยที่ตวัชีว้ดัที่ 
28-37 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0และตวัชีว้ดัที่ 38-39 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ประยกุต์เพื่อการเรียนรู้ 
(3) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT ประกอบด้วยตวัชีว้ดัที1่7-23 โดยที่ตวัชีว้ดัที่ 17-19 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ประยกุต์
เพื่อการบริหารจดัการและตวัชีว้ดัที่ 20-23 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบักฏหมาย จริยธรรมและความปลอดภยั (5) การสง่เสริมสนบัสนนุ
และประเมินผลการใช้ ICT ประกอบด้วยตวัชีว้ดัที่ 40-44 ซึง่เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ประยกุต์เพื่อการบริหารจดัการ (6) 
การใช้ ICT เพื่องานอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ ประกอบด้วยตวัชีว้ดัที่ 12-16 ซึง่เป็นตวัชีว้ดัเกียวกบัระบบอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ สว่น
ตวัชีว้ดัที่ไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วยตวัชีว้ดัที่  24 – 27 ซึง่เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัประเภทคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา
และการดแูลรักษาคอมพวิเตอร์  สว่นตวัชีว้ดัที่ 53 เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัมาตรฐานการพฒันาด้าน ICT ของกระทรวงศกึษาธิการ 
ซึง่กลุม่ตวัอยา่งไมใ่ห้ความส าคญัมากนกั 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจยัครัง้นี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในสองประเด็น ดงันี ้
  1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวจิยัครัง้นี ้จะท าให้ได้องค์ความรู้ใหม ่เก่ียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีส้มรรถนะด้าน 
ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบตัิ ผลการวิจยัครัง้นี ้ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบตัิ ดงันี ้
 2.2 ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.3 เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ก ากบัมาตรฐานวชิาชีพผู้บริหารสถานศกึษาหรือหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดั
การศกึษาด้าน ICT น าไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับออกประกาศนยีบตัรรับรองสมรรถนะด้าน ICT แก่ผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

Learner-Centered Instruction through Practical Application of Research for the Enhancement of Learning Skills 
and Learning Experiences 

 
ผศ.ดร.พิสุทธา  อารีราษฎร์1 

Asst.Prof.Dr.Pisutta  Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เป็นหนว่ยงานทีจ่ดัการเรียนการสอน ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
การวจิยั และบริการวชิาการ ทีเ่น้นการพฒันาและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ยเพื่อยกระดบัและสง่เสริมการเรียนรู้ 
ของชมุชน  ตลอดจนการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันางานด้านไอซีที  คณะมีนโยบายในการ
แสวงหาความร่วมมอืกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อท าวจิยัด้านไอซีที และบรูณาการกระบวนการวิจยัสูก่ารจดัการเรียนการสอน
เพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้ผู้เรียนมสีว่นร่วมทัง้การวจิยัและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  งานวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการ
งานวจิยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ 2) ศกึษาผลของการจดักระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวิจยัสูก่ารเรียนการสอน กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 คน กระบวนการวจิยัเป็นกระบวนการวจิยัแบบมีสว่นร่วมและเคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจยัคอื แบบทดสอบหลงัเรียน แบบสงัเกตการมีสว่นร่วมและแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียนพอใจตอ่การเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการที่พฒันาขึน้ 
  ผลการวจิยัพบวา่  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวิจยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้รูปแบบคือ LCIPAR มีกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื 1) ส ารวจความพร้อมของ
ผู้ เรียน  2) สง่เสริมองค์ความรู้ 3) น าสูก่ารปฏิบตัิ  4) ปรับกระบวนการคิด และ 5) ติดตามประเมนิผล ผลการศกึษาการน ารูปแบบ 
LCIPAR ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ผู้ เรียนมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมทกุคน และความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนด้วยรูปแบบ LCIPAR ที่พฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก  ข้อคนพบจากการวจิยัการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั หากจดักิจกรรมตามความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียนโดยเน้นการมีสว่นร่วมและการได้รับ
ประสบการณ์จริง สง่ผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะเพือ่การแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึน้ 
ค าส าคัญ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวจิยัสูก่ารเรียนการสอน การบรูณาการ การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 

ABSTRACT 
 

Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University takes an important role for 
instructional management, cultural conservation, research and academic service focusing on the development and 
application of information technology for knowledge improvement of people in community including building 
cooperative networks with government and private sectors for the  development of information computer 
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technology. The policy of the faculty is to cooperate the government and private sectors for research on 
information computer technology and apply the research results for the enhancement of learning skills and learning 
experience of students in community through an interactive learning instructional model. 
  The objectives of the research were to study a process of learner-centered instruction through practical 
application of the research for the enhancement of learning skills and learning experience, and 2) analyze the 
effects of the learner-centered instruction on the learning skills and learning experience of the students. The 
sample subjects were thirty graduate students of Computer Education Program, Faculty of Information Technology, 
Rajabhat Maha Sarakham University.  The research instruments were an achievement test, and observation form 
and a questionnaire. 
The research results showed that the process of learner-centered instruction through practical application of the 
research consisted of five steps (RESTD): survey of the readiness of students, 2) knowledge enhancement, 3) 
action, 4) improvement of thinking process, and 5) evaluation.  Regarding the effect of RESTD model, it indicated 
that the average post-test score of the students was significantly higher the pretest score  at the .01 level. The 
results revealed that the average level of the satisfaction of the students with the RESTD model was high. It is 
concluded that the learner-centered instruction fundamentally is based on the needs and readiness of learners for 
the effective improvement of learning skills and learning experience of learners. 
KEYWORDS:  Faculty of Information Technology, Instructional Research, Application, Learner-Centered Instruction 
 
1. บทน า 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ตัง้อยูท่ี่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นหนว่ยงานที่จดัตัง้โดยสภามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  วนัที่ 23 ธนัวาคม 2551 เพื่อเป็นหนว่ยงานหลกั
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (Information Communication and Technology : ICT) สูช่มุชน ตามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม “สถาบนัการศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  ในการเสริมสร้างพลงัปัญญาของแผน่ดิน ฟืน้ฟพูลงัการ
เรียนรู้ เชิดชปัูญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีสว่นร่วมในการจดัการ 
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษา
สง่เสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู ท าการสอน วิจยั บริการวิชาการแก่สงัคม ปรับปรง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม ผลติครูและสง่เสริมวิทยฐานะครู   โดยก าหนดภารกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  การพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน เป็นภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  
การจดัตัง้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นแนวทางหนึง่ในการจดัตัง้หนว่ยงานเพื่อด าเนินการพนัธกิจด้านไอซีทีสูช่มุชนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม [1] 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ได้แสวงหาความร่วมมือกบัหนว่ยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ในการด าเนินงาน ตามภารกิจของคณะฯ  ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาและบริหารงานวิจยัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ หรือ กสทช. 
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ซึง่ได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือวนัท่ี 29 กนัยายน 2551  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพื่อด าเนินโครงการศนูย์ทางไกลเพือ่พฒันา
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การศกึษาและพฒันาชนบท ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  เนือ่งในวโรกาสที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงมีพระชนมายคุรบ  80 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม  2550 ภายใต้งบประมาณสนบัสนนุการ
ด าเนินงานเร่ิมต้น 80,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี (ตลุาคม 2551 ถงึ กนัยายน 2554) ภายใต้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศสูช่มุชน
ในบริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ด้วยรูปแบบ RMU-TCED-RA Model (Tele-Center for Education and Development 
in Rural  Area of Rajabhat Maha Sarakham University Model) [2]  ซึง่เป็นรูปแบบท่ีก าหนดวิธีการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม ในการน าไอซีทีเพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม โดยการด าเนินงานภายใต้โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบท (Tele-Center for Education 
and Development in Rural Area) มีตวัชีว้ดั จ านวน  3 ด้าน รวมทัง้หมด 17 ตวัชีว้ดั ภายใต้ขัน้ตอนการด าเนินงาน 5  ขัน้ตอน  คือ 
1) การมอบภารกิจ โดยมหาวิทยาลยัมอบภารกิจด้านการน าไอซีทีสูช่มุชนให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนว่ยงานหลกัในการ
ด าเนินงาน  2) การแสวงหาความร่วมมือ โดยมีคณะกรรมการร่วมในการด าเนินงานเพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทัง้ภาครัฐและเอก
ชร 3) น าสูก่ารปฏิบตัิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลยัโดยได้รับความ
ร่วมมือจากชมุชนและท้องถ่ิน เพื่อมุง่สูก่ารสร้างแหลง่การเรียนรู้ไอซีทีของชมุชน  4) ทบทวนผลการด าเนินงาน ผา่นกระบวนการ
ประชมุของคณะกรรมการด าเนินงาน และ 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยจดักิจกรมสง่เสริมวิชาการเพื่อแสดงผลงานของ
สมาชิกเครือขา่ยความร่วมมือ  
  ผลการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม พบวา่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร่างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  ในการสง่เสรมการ
พฒันางานด้านไอซีทีแกช่มุชนและท้องถ่ินในจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัใกล้เคียง  สง่ผลให้มีเครือข่ายขยายผลการ
ให้บริการ 3,362 โรงเรียน ครอบคลมุ 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ ภายใต้เครือขา่ยความร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน  
5 เครือขา่ย  ดงันี ้[2] 
  1) โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาชนบทฯ โดยความร่วมมือกบั กสทช. บมจ.ทีโอที และ มจพ.  
  2) โครงการเครือขา่ย สง่เสริม เผยแพร่ และพฒันาสือ่ eDLTV ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ร่วมกบั ส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ หรือ NECTEC 
  3) โครงการวจิยัด้านไอซีทีร่วมกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการพฒันา
ศกัยภาพครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียน ในการใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ในระยะเวลา 3 ปี 
  4) โครงการอบรมศกึษานิเทศก์แกนน า ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จดัอบรมศกึษานิเทศก์
ในภาคอีสาน 20 เขต จ านวน 94 คน  ให้เป็นวิทยากรแกนน าขยายผลการอบรมครูผู้สอนด้านบรูณาการใช้ไอซีทเีพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ 
  5) โครงการพฒันาการบริหารจดัการแหลง่การเรียนรู้ โดยใช้ไอซีทร่ีวมกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาจดัอบรม
ผู้บริหารแหลง่การเรียนรู้ ตาม มาตรา 25 แหง่ พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จ านวน 
90 คน ทัว่ประเทศ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าโครงการวิจยัด้านไอซีทีทีด่ าเนินการร่วมกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ใน
การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู บคุลากรทางการศกึษา และผู้ เรียน ในการใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ลงสูก่ารจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัโดกระบวนการวจิยัแบบมีสว่นร่วม (Participatory 
Research: PR) เพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ท่ีเรียนรายวิชาการสมัมนาการวิจยัทางคอมพิวเตอร์
ศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา  สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา สงักดัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อศกึษาผลของการจดัการเรียนการสอนที่
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ผู้วิจยัด าเนินการ ก่อเกิดกบันกัศกึษาทัง้ในด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการวิจยั และการประยกุต์ใช้กระบวนการวิจยัเพื่อการ
ออกแบบงานวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตอ่ไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศกึษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวจิยัสูก่ารเรียนการสอน
เพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
  2. เพื่อศกึษาผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวิจยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน   
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวจิยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวจิยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม  (Participatory Research: 
PR) เป็นแนวทางในการวจิยั เพื่อให้บคุคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัการวจิยั ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการวิจยั ทัง้ในกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา  การเก็บข้อมลู  การวเิคราะห์ผลและสรุปรายงานการวจิยั  มีวธีิด าเนินการวิจยัดงันี ้
  1)  ขัน้เตรียมการ โดยการศกึษาบริบท ก าหนดกรอบในการวิจยั ได้แก่ จ านวนผู้ เข้าร่วม เนือ้หาสาระที่ท าวิจยั 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประเด็นในการวิจยัและสภาพท่ีต้องการด าเนินการวิจยัร่วมกนั 
  2) ขัน้วางแผนปฏิบตัิการ ท าการสรุปกรอบในการวิจยัโดยก าหนดประเด็นปัญหา เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของการ
ด าเนินการของนกัวจิยัและผู้ ร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั  ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา มองถึงผลของการวจิยัที่จะได้รับ
เพื่อสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของนกัวจิยัและผู้ ร่วมวจิยั ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของแตล่ะฝ่ายและวางแผนเพื่อน าสูก่าร
ปฏิบตัิ 
  3) ขัน้น าสูก่ารปฏิบตัิแบบมีสว่นร่วม เป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิการของนกัวจิยัและผู้ที่เก่ียวข้องในบริบทและหน้าที่ตาม
แผนปฏิบตัิการท่ีก าหนด  
  4) ขัน้ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทัง้การแก้ไขระหวา่งการปฏิบตัิแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย  รวมทัง้รวบรวมข้อมลูการย้อนกลบั (feedback)ที่แสดงถึงความพอใจหรือความส าเร็จของการด าเนินงาน 
  5) ขัน้สรุปผลการวิจยั ท าการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จแบบมีสว่นร่วม 
  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา สงักดั
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรายวิชาการสมัมนาการวิจยัทางคอมพิวเตอร์ศกึษา จ านวน 30 คน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบ
เจาะจง คือคดัเลอืกเฉพาะนกัศกึษาที่ยงัไมม่ีหวัข้อการวิจยัและต้องการท าวิจยัการพฒันานวตักรรมทางการศกึษาที่สง่เสริมการ
เรียนรู้  จ านวน 10 คน 

 
 

4. ผลการวิจัย 
  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวจิยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อสง่เสริมทกัษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมสีว่นร่วม สรุปผลการวิจยัดงันี ้
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  1. ผลการศกึษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวจิยัสูก่ารเรียนการ
สอนเพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลการวิจยัได้รูปแบบ LCIPAR ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบ LCIPAR Model 
 
  ขัน้ท่ี 1 ส ารวจความพร้อมของผู้ เรียน เป็นขัน้ตอนศึกษาบริบท เป็นการก าหนดกรอบ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของการ
ด าเนินการวิจยัและผู้ ร่วมวิจยั เพื่อก าหนดปัญหาและความต้องการจากการวิจยั ทัง้นีไ้ดก าหนด จ านวนผู้ ร่วมวิจยั 3 กลุม่ได้แก่ 
กลุม่เป้าหมายคือนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา ที่เรียนวิชาสมัมนาการวิจยัทางคอมพิวเตอร์ศกึษา ที่ยงั
ไมม่ีหวัข้อการวิจยั และต้องการท าวิจยัด้านนวตักรรมสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 10 คน กลุม่ที่ 2 นกัวิจยั คือผู้สอนประจ าวิชา และกลุม่
ที่ 3 นกัพฒันาหรือผู้ เช่ียวชาญ เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่อบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน  การก าหนดกรอบ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัย ภายใต้ระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือน เมษายน 2554 กรอบในการ
ด าเนินงานให้นกัศกึษาร่วมวิจยัการพฒันานวตักรรมจากงานวิจยัของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนกัวิจยัด าเนินการวิจยัอยู่ โดยศึกษาแบบมี
สว่นร่วมเพื่อน ามาออกแบบงานวิจยัในบริบทและความต้องการของนกัศึกษา ในการวิจยัครัง้นีม้ีเป้าหมายเพื่อให้นกัศึกษาแต่ละคน
ออกแบบงานวิจยัที่สามารถน ามาเป็นหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศกึษา 
  ขัน้ที่ 2 ส่งเสริมองค์ความรู้ วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ โดยผู้ ร่วมวิจยัจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ดงันัน้การวิจยัในครัง้นีจ้ึงได้ท าการอบรมให้ความรู้โดย
การปรับความรู้พืน้ฐานของกลุม่ทัง้ด้านกระบวนการวิจยัและการพฒันานวตักรรมที่เป็นหวัเร่ืองหลกัในกระบวนการอบรม เพื่อ
จะได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของการวิจยัร่วมกนั  
  ขัน้ท่ี 3 สูก่ารปฏิบตัิ ในขัน้ตอนนี ้ทีมงานวิจยัน ากระบวนการสูก่ารปฏิบตัิจริง โดยศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
ร่วมกบัผู้วิจยัและผู้ เข้าร่วมในกลุม่งานวิจยัภาคสนาม ที่นกัวิจยัด าเนินการอยู่ ในขณะเดียวกนั นกัศึกษากลุม่เป้าหมายจะต้อง
ออกแบบ(ร่าง)กรอบแนวคิดการวิจยัของแตล่ะคนโดยได้รับค าปรึกษาจากนกัพฒันาและนกัวิจยั   
  ขัน้ที่ 4 ปรับกระบวนการคิด นกัศึกษากลุม่เป้าหมายน า(ร่าง)กรอบแนวคิดการวิจยัของแต่ละคนน าเสนอแนวคิดต่อ
นกัพฒันาและนกัวิจยัเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์พร้อมด าเนินการสูก่ารปฏิบตัิตอ่ไป   
  ขัน้ที่ 5 ติดตามประเมินผล นกัศึกษากลุม่เป้าหมายน างานวิจัยไปสูก่ารปฏิบตัิจริงและรายงานการด าเนินงานโดยมี 
นกัพฒันาและนกัวิจยั ติดตามประเมินผลอยา่งใกล้ชิด 

รูปแบบ LCIPAR (Learner-Centered Instruction through 
Practical Application of Research for the Enhancement of 
Learning Skills and Learning Experiences) คือ แนวทางการ
จดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการ
งานวิจยัสูก่ารเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้วิจยัจะต้องด าเนินการแบบมีสว่นร่วมกบัผู้ เรียนและผู้
ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คอื 1) ส ารวจความพร้อมของ
ผู้ เรียน  2)สง่เสริมองค์ความรู้ 3)น าสูก่ารปฏิบตัิ  4) ปรับกระบวนการ
คิด และ 5) ติดตามประเมินผล  
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  2. ผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวิจยัสูก่ารเรียนการสอนเพื่อสง่เสริม
ทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้ท าการศกึษาในประเด็นตอ่ไปนี ้
  2.1 ผลการน ารูปแบบ LCIPAR ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนจากการทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบประเมินการท าวจิยั
จ านวน 5 ข้อ พบวา่ ผู้ ร่วมวิจยัหรือผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
  2.2 ผลการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน และความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบ LCIPAR ทีพ่ฒันาขึน้พบวา่ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนคิดจากการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยการตอบ
ประเด็นถาม-ตอบผา่นระบบเครือขา่ยสงัคมการเรียนรู้ จ านวน 10 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ LCIPAR อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ทัง้นีผู้้ เรียนกลุม่เป้าหมาย จ านวน 10 คน ได้หวัข้อ
งานวจิยัและมีระดบัความส าเร็จ 4 ระดบั ดงันี ้
 ระดบัท่ี 1 ได้เข้าใจกระบวนการและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยัตอ่คณะกรรมการ 
 ระดบัท่ี 2 ได้รับการอนมุตัิหวัข้องานวิจยัและอยูร่ะหวา่งการเก็บข้อมลูเพิ่มเติม 
 ระดบัท่ี 3 ได้รับการอนมุตัิหวัข้อการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยัในงานประชมุวิชาการ 
 ระดบัท่ี 4 ด าเนินการวิจยัแล้วเสร็จผา่นการอนมุตัิและน าเสนอผลการวจิยัในงานประชมุวิชาการ 
 

ช่ือ-สกลุ นกัศกึษาระดบั ระดบัความส าเร็จ 
1.นายธวชัชยั  สหพงษ์ ปริญญาเอก ระดบัท่ี 2 
2. นายทองชยั  ภตูะลนุ ปริญญาเอก ระดบัท่ี 1 
3. นายเทอดชยั  บวัผาย ปริญญาเอก ระดบัท่ี 2 
4. นายวิญญ ู อตุระ ปริญญาเอก ระดบัท่ี 1 
5. นายกีรติ  ทองเนตร ปริญญาเอก ระดบัท่ี 1 
6. นายณฐัพงษ์  พระลบัรักษา ปริญญาเอก ระดบัท่ี 3 
7. นายนราธิป  ทองปาน ปริญญาโท ระดบัท่ี 4 
8. นายอคัรชยั  บญุกิจ ปริญญาโท ระดบัท่ี 2 
9. นายธนารักษ์  ภศูรีนวล ปริญญาโท ระดบัท่ี 2 
10.นางรัชตะวนั วงวชัระ ปริญญาโท ระดบัท่ี 2 

 
5. อภปิรายผล 
 การวจิยัในครัง้นีพ้บวา่ ผู้ เรียนหรือกลุม่เป้าหมาย ให้ความสนใจในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ LCIPAR ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วมโดยวิเคราะห์บริบทและความต้องการของ
ผู้ เรียน ก่อนการออกแบบการด าเนินงานในขัน้ตอนการวิจยัพร้อมกบัมีการสง่เสริมความรู้พืน้ฐานให้กบัผู้ เรียน ซึง่เป็นการเตรียม
ความพร้อมของกลุม่เป้าหมายในกระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม [3] อีกทัง้ผู้ ร่วมวจิยัสามารถปรับคิดกระบวนการน าไปสูก่าร
ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบับริบทของตนเอง ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดหวงัของผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
พงึพอใจและประสบความส าเร็จตามทีค่าดหวงั ข้อคนพบจากการวิจยัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั หากจดักิจกรรม
ตามความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียนโดยเน้นการมีสว่นร่วมและการได้รับประสบการณ์จริง สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีทกัษะเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึน้ [4] 
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6. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจยัพบวา่  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยการบรูณาการงานวิจยัสูก่ารเรียนการ
สอนเพื่อสง่เสริมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้รูปแบบ LCIPAR มีกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ 1) ส ารวจความ
พร้อมของผู้ เรียน  2)สง่เสริมองค์ความรู้ 3)น าสูก่ารปฏิบตัิ  4) ปรับกระบวนการคิด และ 5) ติดตามประเมินผล ผลการศกึษาการ
น ารูปแบบ LCIPAR ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.01 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุคน และความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนในระดบัมาก 

 
7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 งานวจิยันีเ้ป็นประโยชน์ตอ่นกัวิจยั หรือผู้สอนของหนว่ยงานสถาบนัการศกึษา ในการบรูณาการงานวิจยัเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม รวมทัง้ได้ฝึกปฏิบตัิจริงจากการวิจยัที่
ผู้สอนได้ด าเนินการวิจยั ฝึกออกแบบการวจิยัจากการศกึษาและการเข้าร่วมการวิจยักบัผู้วจิยัพฒันาเป็นงานวจิยัระดบั
บณัฑิตศกึษาได้ตอ่ไป  

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคณุ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที่สนบัสนนุให้สถานทีด่ าเนินการวจิยัและสนบัสนนุให้บคุลากรเข้าร่วมการวิจยั 
ขอขอบคณุ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ที่สนบัสนนุงบประมาณด าเนนิการวิจยั และขอขอบคณุส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาที่
ให้การสนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรเข้าร่วมการวิจยัในครัง้นี ้
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1]  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. รายงานผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.2554 
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ  RMU-eDL เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม  
PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Multimedia Development of The RMU-eDL Projection on The Topic of “Creative Work Project with   
Program PowerPoint 2007” for Problem-Based Learning Management 

 
ประณต  พายุบุตร1,วทิยา  อารีราษฎร2,พิสุทธา  อารีราษฎร์3 และสายชล  จินโจ4 

Pranot Payubuth,Wittaya Areerard, Pisutta Areerard  and Saichon Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม  เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม 
PowerPoint 2007 ให้มีคณุภาพ  2)  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงาน
ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ให้มีคณุภาพ  3)  ศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พฒันาขึน้ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีเ่รียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้  5)  ศกึษาดชันีประสทิธิผลของนกัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 6)  ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้   เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่   2 ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคามเขต  26   จ านวน  6  ห้องเรียน   จ านวน   220   คน  และคดัเลอืกเป็นกลุม่ทดลองโดยใช้
วิธีการสุม่อยา่งง่าย   โดยวิธีการจบัสลาก  เป็นห้องเรียน  1 ห้องเรียน   จ านวน  40  คน  เคร่ืองมือที่ใช้  คือ  1) สื่อประสม  2)  แบบ
ประเมินคณุภาพสื่อประสม  3) กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่ประสม  4) แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานด้วยสื่อประสม  5)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   6) แบบสอบถามความพงึพอใจ  และสถิติที่ใช้  ได้แก่  
ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติ       t-test (Dependent) 
 ผลการวิจยัพบวา่  1)  สื่อประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.47, S.D.= 0.50)  2) กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสื่อประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  (X = 4.71, S.D.= 0.1)   3) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั  80.38/82.19  4)  คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียน แตกตา่งกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  5)  ผู้ เรียนมีดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ  69.24  และ  6)  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสื่อประสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.61) 
 
ค าส าคัญ : สือ่ประสม  สือ่น าเสนอ  สือ่ภาพเคลือ่นไหว  สือ่มลัติพอยต์  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่ประสม 
 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 3   ปร.ด.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
4   ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to 1) develop multimedia entitled ‚ Quality Creative Work Project with 
Power Point 2007‛, 2) develop problem-based-learning activities with multimedia, 3) assess the efficiency of 
developed learning activities based on the 80/80 standardized criteria, 4) compare the pre-test score and post-test 
score of the students, 5) assess the effectiveness index of the learning activities and 6) survey the satisfaction of 
the students with the developed learning activities. The population was 220 9th grade students from 6 classes in 
2/2010 at Khaowraisuksa Secondary School under the Office of Maha Sarakham Secondary Education Area 26. 
The sample subjects were forty 9th grade students in 2/2010 at Khaowraisuksa Secondary School under the Office 
of Maha Sarakham Secondary Education Area 26. They were selected by simple random sampling. The research 
instrument was multimedia, an evaluation form of the multimedia, problem-based-learning activities, an assessment 
form of the learning activities, an achievement test and a questionnaire. The statistics used were mean, standard 
deviation and t-test (Dependent). 

The research findings indicated that the average level of the quality of the multimedia was high (   = 4.47, 

S.D. = .50). The average level of the quality of the problem-based-learning activities was very high (   = 4.71, S.D. 
= .10). The value of the learning activity efficiency regarding the standardized criteria was 80.38/82.19). A test of 
mean differences indicated that the average post-test score and the pre-test score of the students were 
significantly different at the .05 level. Regarding the satisfaction, it showed that the average level of the satisfaction 

of the students with the learning activities was high (   = 4.40, S.D. = .61). 
KEYWORDS:  Multimedia Media for Presentation Motive Media Multipoint Media Electronic Book  Problem-Based-
learning Model 
 
บทน า 
 eDLTV  คือ โครงการจดัท าเนือ้หาระบบ e-Learning  ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม  เฉลมิพระเกียรตเินื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  80  พรรษา 5 ธนัวาคม 2550‛  เป็นโครงการความร่วมมอืของมลูนิธิการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทียม ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดย
การน าเนือ้หาของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (eDLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา  ของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)  ที่สว่นใหญ่อยูใ่นชนบทหา่งไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้
ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นกัเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line 
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตให้แกค่รู นกัเรียน และผู้สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศกึษาเพิ่มเติม
(http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus) 
 ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้เห็นความส าคญัของสือ่ eDLTV   จึงได้
บรูณาการเนือ้หาการใช้สือ่ eDLTV  เข้าไปในหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบัเนือ้หาอื่น ๆ ได้แก่  การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้
เทคโนโลยีมลัติพ้อยต์  การใช้เทคโนโลยีมาร์วิน  และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานหรือ PBL (Problem-
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Based Learning)   ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านบรูณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร เพื่อยกระดบัการเรียน
การสอน นี ้  มีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาศกัยภาพครู  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  ให้แก่
โรงเรียนตา่ง ๆ โดยด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  โดยร่วมมือกบัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันาตอ่ยอด โดยการ
พฒันากระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอด
กระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพือ่ร่วมกนัด าเนินการพฒันา 
 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  ตระหนกัถงึความส าคญัของสือ่  eDLTV  และ
ประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสมภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛  จึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพื่อ
สร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  กลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ขึน้เพื่อ
รวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้โครงการดงักลา่ว  ผู้วิจยัได้เลอืกโรงเรียนเขวาไร่ศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษามหาสารคาม เขต 26  อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม เป็นโรงเรียนส าหรับวิจยัเนื่องจากผู้วจิยัได้ศกึษาจาก
ครูผู้สอนพบวา่นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้สาเหตเุกิดจาก  ครูใช้สือ่ที่ไมเ่ร้าความสนใจและขาดความทนัสมยั  ซึง่ใน
การสอนแบบเดมินัน้ครูผู้สอนใช้สือ่น าเสนอโดยเรียงเนือ้หาเป็นเร่ืองตัง้แตต้่นจนจบเนือ้หาของบทเรียนนกัเรียนจงึจะสามารถ
สร้างชิน้งานได้ นกัเรียนไมม่ีสือ่ที่จะสามารถทบทวนบทเรียนได้ จงึเลอืกโรงเรียนดงักลา่วในการวจิยัครัง้นี ้
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ให้มีคณุภาพ 
 2.  เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน
ด้วยโปรแกรม PowerPoint  2007 ให้มีคณุภาพ 
 3.   เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 5.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของนกัเรียนทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 6.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดดงันี ้
 ประชากร คือ  นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 3โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม  ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม เขต 26  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  จ านวน 6  ห้องเรียน  จ านวน  220  คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน   เขวาไร่ศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26   คดัเลอืกเป็นกลุม่ทดลองโดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  ด้วยวิธีการจบัฉลาก  โดยมีหนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน 
จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทัง้หมด  40  คน 
 กรอบเนือ้หาในการวิจยั  เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3  ประกอบไปด้วย  4  หนว่ยการเรียนรู้  คือ   หลกัการท าโครงงาน  การเขียนเค้าโครงแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว
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ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007  โครงงานแนะน าสถานท่ีทอ่งเทีย่ววนอทุยานโกสมัพด้ีวยโปรแกรม PowerPoint 2007  การ
เขียนรายงานโครงงานแนะน าสถานท่ีทอ่งเทีย่ววนอทุยานโกสมัพด้ีวยโปรแกรม PowerPoint 2007 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สือ่ประสม    แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม    กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  แบบประเมินคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    แบบทดสอบ
ความพงึพอใจ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผู้วิจยัได้ศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้สอนจดัสถานการณ์ตา่ง ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถ
ก าหนดสิง่ทีเ่ป็นปัญหาที่ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
 ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา ผู้ เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ซึง่ผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิง่
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัปัญหาได้ 
 ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า ผู้ เรียนก าหนดสิง่ทีต้่องเรียน ด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวธีิการหลากหลาย 
 ขัน้สงัเคราะห์ความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายผลและสงัเคราะห์
ความรู้ที่ได้มาวา่มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด 
 สรุปและประเมินคา่ของค าตอบ ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สรุปผลงานของกลุม่ตนเองและประเมินผลวา่ข้อมลูที่ศกึษาค้นคว้ามี
ความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม่ของตนเองอยา่งอิสระ ทกุกลุม่ชว่ยกนัสรุปองค์ความรู้
ในภาพรวมของปัญหาอีกครัง้ 
 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมลูที่ได้มาจดัระดบัองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ผู้ เรียนทกุกลุม่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน  
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ในการประเมินความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ   สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent  เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของกลุม่ทดลอง 
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพฒันาสือ่ประสมในโครงการ  RMU-eDL เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม PowerPoint 
2007 ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึง่แบง่ออกเป็น 4  หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่  หลกัการท าโครงงาน  การเขยีน
เค้าโครงแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยวด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007  โครงงานแนะน าสถานท่ีทอ่งเทีย่ววนอทุยานโกสมัพด้ีวย
โปรแกรม PowerPoint 2007  การเขียนรายงานโครงงานแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยววนอทุยานโกสมัพีด้วยโปรแกรม PowerPoint 
2007  โดยพฒันาสือ่เป็น  4  ชนดิ คือ  สือ่น าเสนอ  สือ่มลัติพอยต์ สือ่ภาพเคลือ่นไหว   สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ดงัแสดงใน
รูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 1  สือ่ประสม  เร่ืองหลกัการท าโครงงาน 
 

  และผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในคณุภาพของสือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.54,S.D=0.52)  เมื่อ

พิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ (4.40        4.54 ,  0.49   S.D.   0.52)   
 ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในคณุภาพของการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.70,S.D=0.10)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบั

มากถึงมากที่สดุ  (4.53.      4.80 , 0.05   S.D.   0.50)   
ผลการหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึง่ผลการประเมินประสทิธิภาพ  มีคา่เทา่กบั

80.38/82.19 จึงมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองมาค านวณคา่สถิติ t-test  (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  โดยคา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่  67.45  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง,40,(1.684)  ดงันัน้จงึปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  
คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  0.05   
 ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองจ านวน  40   คน มาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล โดย
ได้คา่ดชันีประสทิธิผล  0.6924  ซึง่หมายความวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69.24 
 หลงัจากเรียนเนือ้หาจากสือ่ประสมจนครบทกุเนือ้หาแล้ว ผู้วิจยัประเมินความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมินที่พฒันาขึน้  
โดยนกัเรียนมีความพงึพอใจ ตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  

(  =4.54,S.D=0.09)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.34       4.68 , 0.04   S.D.   0.22) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การพฒันาสื่อประสม  จากการพฒันาสือ่ประสม  เร่ืองการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิส 
เวิร์ด 2007   ท าให้ได้สือ่ประสม  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่น าเสนอ  สือ่ 
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มลัติพอยต์  สือ่ภาพเคลือ่นไหว  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ออกแบบพฒันาสือ่ประสมโดยใช้รูปแบบ ADDIE 
Model (พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-70)  ซึง่ประกอบด้วย  5  ขัน้ตอน  ได้แก่   การวิเคราะห์   การออกแบบ   การพฒันา  
การทดลองใช้  และการประเมินผล  จึงท าให้ได้สือ่ประสมท่ีมีคณุภาพ  ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้     
 
 การประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  จากผลการประเมินคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน   ที่พัฒนาขึน้ พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้  ได้สร้างตามขัน้ตอนท่ีจดัไว้อยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน   โดยผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานโดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  น าข้อมลูที่ได้มาสงัเคราะห์   เพื่อปรับใช้ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็น 
 ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้มีประสทิธิภาพ  เทา่กบั 80.38/82.19  แสดงวา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ นัน้ได้สร้างตามขัน้ตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  นกัเรียนได้มีสว่นร่วมโดยตรงใน
การเรียน  เปิดโอกาสให้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการกลุม่ท าความเข้าใจกบัปัญหาและวางแผนเรียนร่วมกนั  
นกัเรียนได้แลกเปลีย่นความรู้  ความคิด  กบัเพื่อน และนกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบั  พิทกัษ์  สวนดี (2550)  ได้ศกึษาพบวา่  แผนการจดัการ
เรียนรู้กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ที่จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ประสทิธิภาพเทา่กบั  83.08/82.01    
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ผู้ เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยัที่พฒันาขึน้  มีคา่เฉลีย่ของ
คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เป็นไปตามสมมติฐาน นัน่แสดงวา่ วิธีการเรียนจากสือ่
ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม  PowerPoint 2007  ประกอบการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นวิธีหนึง่ที่ช่วยสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดขีึน้ และสง่ผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สงูขึน้ด้วย ซึง่ผลการเรียนรู้ที่สงูขึน้นี ้อาจเป็นผลที่สบืเนื่องมาจากผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยสือ่ประสม โดยออกแบบพฒันาภายใต้ 
ADDIE  Model และมีสื่อที่หลากหลายชนิด  และ  กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ยงัเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ เรียน 
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  และคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  ซึง่
สอดคล้องกบัผลการทดลองของ   สายใจ  จ าปาหวาย (2549 : บทคดัยอ่)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ผลการเรียนด้วยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบของ สสวท.  เร่ืองบทประยกุต์  ที่มีผลตอ่  การเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6  ผลปรากฏวา่  นกัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ เจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร์  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบของ สสวท. อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 ดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคา่เทา่กบั  0.6924  ซึง่หมายความวา่  
นกัเรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ  69.24    ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก  กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการ
เรียนที่เน้นการเรียนในกลุม่ยอ่ย  นกัเรียนมีบทบาทในการศกึษาร่วมกนั  ช่วยกนัศกึษาค้นคว้า หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั  ซึง่
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สอดคล้องกบัผลการทดลองของ  สายใจ  จ าปาหวาย (2549 : บทคดัยอ่)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ผลการเรียนด้วยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบของ สสวท.  เร่ืองบทประยกุต์  ที่มีผลตอ่  การเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6  ผลปรากฏวา่  นกัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั  0.7104  หรือมี
คะแนนเพิ่มคิดเป็นร้อยละ  71.04 
 ความพงึพอใจของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วย
โปรแกรม  PowerPoint 2007  ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  

(  =4.54,S.D=0.09)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.34       4.68 , 0.04   S.D.   0.22) ซึง่
หมายความวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึง่สง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้ความคดิ  
การวเิคราะห์  การตดัสนิใจ  แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  และสามารถน าทกัษะในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้  ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : 103)  ซึง่ท าการศกึษาวจิยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองสารใน
ชีวิตประจ าวนั  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัสว่นหนึง่พบวา่ความ
คิดเห็นที่มตีอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  นกัเรียนมีความเห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 1  
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 2  และสดุท้ายคือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้  โดยผา่นประสบการณ์
จริง  พฒันากระบวนการเสาะแสวงหาความรู้  เกิดความมัน่ใจในความสามารถและการควบคมุตนเอง  สามารถเผชิญหน้ากบั
ปัญหาในชีวิตด้วยความคิดริเร่ิมและกระตือรือร้นและมีการแก้ปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ สือ่ประสมในโครงการ  RMU-eDL เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม 
PowerPoint   2007 ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่พฒันาขึน้ ช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา  เกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบจากสถานการณ์ปัญหาที่เป็นจริง  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ที่มีตอ่คณุภาพของสือ่ประสมในระดบัเหมาะสมมาก   และการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียนพบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การ
เรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก   และจากผลการทดลองใช้พบวา่นกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมใน
โครงการ  RMU-eDL เร่ือง  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานที่พฒันาขึน้ มีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  มี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69.24  มีความพงึพอใจ ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก  ดงันัน้สือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง Microsoft  PowerPoint  2007 ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้  เป็นสือ่ประสมประกอบการจดัการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคณุภาพ สามารถน าไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ ในเนือ้หารายวชิา ใช้
ปัญหาเป็นฐาน  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
3  และสือ่ที่พฒันาขึน้ยงัเป็นสือ่ที่เหมาะกบัผู้ เรียน เพราะเป็นสือ่ที่พฒันาภายใต้โครงการ  RMU-eDL   
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เอกสารอ้างอิง  
โครงการจดัท าเนือ้หาระดบั e-Learning  ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม.  สบืค้นเมื่อวนัท่ี  20  พฤษภาคม 2554  จาก  

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus 
นจัญ์มีย์ สะอะ.  2551.  ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิทยาศาสตร์ลกัษณะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร
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พิทกัษ์ สวนดี.  2550. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอินเทอร์เนต็และการสร้างเว็บเพจการคิดวเิคราะห์ และเจต
คติตอ่การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (CIPPA) และ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL). วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  

พิสทุธา อารีราษฎร์.  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม, เลขาธิการสภาการศกึษา, ส านกังาน. ร่างยทุธศาสตร์ 

การพฒันาคณุภาพการศกึษา : ระเบียบวาระแหง่ชาติ (พ.ศ.2551-2555). สบืค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2552 จาก 
Http://www.palidict.com/node/75 

วชัราภรณ์ วงัมนตรี.  2552.  การพฒันาบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีหลกัสตูร
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ. 

สรุพล  พหลภาคย์.  2547. กลยทุธ์การสอนคิดแก้ปัญหา. กรุงเทพ ฯ :  ภาพพิมพ์.  
สายใจ  จ าปาหวาย.  2549.  ผลการเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบของ สสวท.  เร่ืองบท

ประยกุต์  ที่มีผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม :  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม. 

อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์. 2550.  การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองสารในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ที่จดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ  สาขาหลกัสตูรและการนิเทศภาควชิาหลกัสตูรและ
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การพัฒนาสื่อประสมตามโครงการ  RMU- eDL  เร่ือง  การประยุกต์ใช้โปรแกรม  MicrosoftOffice  Excel  2007   
โดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Application of Microsoft Office Excel 2007”  
by Using Problem-Based Instruction 

 
เดือน  กตุระแสง1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อารีราษฎร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์ 3 

Duan Gudtrasang,  Wittaya Arreerard and  Pisutta  Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1)พฒันาสือ่ประสม เร่ืองการประยกุต์ใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  2007  
2)ศกึษาประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3)เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  4)ศกึษาดชันี
ประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  5)เปรียบเทยีบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6)ศกึษาความความ
คงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  7)ศกึษาความพงึพอใจของ
นกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน    
 กลุม่ตวัอยา่ง คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา กาฬสนิธุ์   เขต  3   จ านวน  29  คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้ คือ สือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แผนการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL (Problem-Based Learning) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน สถิติทีใ่ช้คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent  Samples) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.43, S.D =0.50 )  2)ประสิทธิภาพของสือ่
ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสทิธิภาพ 82.42/80.36  เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2  ที่ก าหนดคือ (80/80)  3)
คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   4)ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้มคีา่
เทา่กบั 0.6342  คิดเป็นร้อยละ  63.42  5)นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบั

มาก  ( x =4.43 , S.D.=0.50)  6)ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  7)ความคงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์หลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั  และ  30  วนั 
 
ค าส าคัญ : สือ่ประสม  การสอนโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์  มลัติพอยน์  แอนเิมชนั 
 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2     ปร.ด. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3    ปร.ด.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to develop quality multimedia on the topic of ‚Application of Microsoft 
Office Excel 2007‛, 2) assess the efficiency of the multimedia on the topic of ‚Application of Microsoft Office Excel 
2007‛ by using problem-based instruction based on the 80/80 standardized criteria efficiency, 3) compare the 
achievement of the students before and after using the multimedia, 4) assess the index of learning effectiveness of 
the multimedia, and 5) survey the satisfaction of the students with the multimedia, 6 compare the critical thinking 
competency of the students before and after using the multimedia, and assess the learning retention of the 
students after using the multimedia. The sample subjects were twenty nine 8th grade students at 
Chumchonyodkeangsongkhor School under the Office of Kalasin Primary Education Area 3. The research 
instruments were multimedia, an assessment form of multimedia, problem-based learning activities, an 
achievement test, critical thinking competency test and a questionnaire. The statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples). 
 The research finding indicated that the average level of the quality of the multimedia was high (x̄ = 4.43, 
S.D. = .50). The value of the multimedia efficiency regarding the standardized criteria was 82.42/80.36. The finding 
showed that the average post-test score of the students was significantly higher than that of pre-test score at the 
.05 level. The finding revealed that the value of the learning effectiveness index was .6342 (63.42%). Regarding the 
satisfaction. The average level of critical thinking competency of the students before and after using the multimedia 
was significantly different at the .05 level. The finding indicated that the learning retention of the students was in the 
standardized criteria after 7 and 30 days of the instruction, it showed that the average level of the satisfaction of the 
students with the multimedia was high (x̄ = 4.43, S.D. = .50) 
KEYWORDS:  Multimedia, Problem-Based Instruction, Electronic Book, Multipoint, Animation. 
 
บทน า 
  eDLTV คือโครงการจดัท าสือ่เนือ้หาการสอนระบบ e-Learning โดยการน าเนือ้หาของการศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่นใหญ่อยูใ่นชนบทหา่งไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นกัเรียนได้
ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นกัเรียน และผู้สนใจ
ทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้เห็นความส าคญัของสือ่ eDLTV   จึงได้
บรูณาการเนือ้หาการใช้สือ่ eDLTV  เข้าไปในหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบัเนือ้หาอื่น ๆ ได้แก่  การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้
เทคโนโลยีมลัติพ้อยน์  การใช้เทคโนโลยีมาร์วิน  และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานหรือ PBL (Problem 
Based Learning)   ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านบรูณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร เพื่อยกระดบัการเรียน
การสอน นี ้  มีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาศกัยภาพครู 
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 มหาวิทยาลยัฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ ในปี 
2552-2553 ได้จ านวน 149 ชดุ และด าเนินการจดัอบรมให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษาใน 7 หลกัสตูร  จ านวน  3,585, คน  
นอกจากนีม้หาวิทยาลยัฯ  ได้ด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  โดยร่วมมือกบั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดยีวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันาตอ่
ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่มลัติมเีดยี ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และ
ถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันา ผู้วิจยัในฐานะเป็นผู้สอน
ในรายวิชา  ง22102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ส ารวจบนัทกึหลงัการสอน  ท่ีผา่นมาพบวา่  นกัเรียนขาดความสนใจในการ
เรียนรู้สาเหตหุนึง่เกิดจาก  สือ่ท่ีใช้สอนขาดความนา่สนใจและความทนัสมยั  สง่ผลให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างต า่และมีนกัเรียนบางคนที่ขาดเรียนบอ่ยสง่ผลให้เรียนไมท่นั  
ผู้วิจยัจงึตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV  และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛  
จึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ืองการประยกุต์ใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  2007  รายวิชา  ง22102  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีที่  2   เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้
โครงการดงักลา่ว โดยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem-Based Learning)  
ซึง่เป็นการเรียนที่ยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยการใช้ปัญหาที่เกิดขึน้จริงหรือใกล้เคียงกบัความจริงเป็นฐานในการเรียนรู้ผู้สอน
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและมีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผา่นกระบวนการเรียนรู้เป็น
กลุม่ยอ่ย เพื่อน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึง่ผู้วิจยัคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาครัง้นีจ้ะได้สือ่ประสมที่มีคณุภาพ  
สามารถเร้าความสนใจในการเรียนรู้  สง่เสริมทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดีสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ืองการประยกุต์ใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  2007 
 2.  เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

4.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
5.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6. เพื่อศกึษาความความคงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
7.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 1.  สือ่ประสม  2.  แบบประเมินคณุภาพสื่อประสม  3.  แผน 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL (Problem-Based Learning) 4.  แบบประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้  
5.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  6. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  7.  แบบสอบถามความพงึ
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พอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การจดัการเรียนการสอนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนโดยใช้การสอนโดยใช้การสอนโดยใช้การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษากาฬสินธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2553   
จ านวนห้อง  1  ห้องเรียนคดัเลอืกโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายด้วยการจบัฉลาก      
 ระยะเวลาในการวจิยั  มกราคม - มีนาคม 2554  กรอบเนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั  เร่ือง 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม   Microsoft  Office Excel  2007  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  ประกอบไปด้วย  5  เร่ืองยอ่ย  ดงันี ้ 1.  
การจดัเก็บข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียน  2.  การค านวณคะแนนสอบด้วยฟังก์ชนัพืน้ฐาน  3.  การจดัท าบญัชีรายรับ – รายจา่ย  4.  
การจดัท าโปรแกรมตดัเกรด  5.  การน าเสนอข้อมลูด้วยแผนภมู ิ
 วิธีด าเนินการพฒันาสือ่ประสม  ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสมตามรูปแบบ ADDIE ประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก ่ขัน้การ
วิเคราะห์ (Analysis) ขัน้การออกแบบ (Design)  ขัน้การพฒันา (Development)  ขัน้การทดลองใช้ (Implementation) และขัน้
การประเมินผล (Evaluate)  ซึง่สื่อประสมที่พฒันาขึน้ประกอบด้วย  สือ่ส าหรับน าเสนอข้อมลู (PowerPoint)  สือ่หนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์  (e-Book)  สือ่มลัติพอยน์  (Multipoint)  สือ่แอนิเมชนั  (Animation)    ตามกรอบเนือ้หาที่ใช้ในการวจิยั  จากนัน้
ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพสื่อประสมด้วยแบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม   แล้วน าผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์
ระดบัความเหมาะสมโดยใช้สถิติคา่เฉลีย่  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวิเคราะห์ใช้เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญตัง้แต ่ 3.51   ขึน้ไป  และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00  วิเคราะห์หาประสทิธิภาพสือ่ประสม วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test (Dependent  Samples)  วิเคราะห์หาดชันปีระสทิธิผล  (The 
Effectiveness Index : E.I.)  โดยใช้วิธีของกดูแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  โดยใช้สถิติ t-test (Dependent  Samples)  วิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียน โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยการวิเคราะห์จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมิน  วิเคราะห์ความคงทนของการเรียนรู้หลงัจากเวลา
ผา่นไป 7 วนั  และ  30  วนั 
 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent  Samples) 
 
ผลการวิจัย 

ได้สือ่ประสมเร่ือง  การประยกุต์ใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  2007   จ านวน  4 ชนิด ได้แก่ สือ่ส าหรับ
น าเสนอข้อมลูข้อมลู  (PowerPoint)  สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  (e-Book)  สือ่มลัติพอยน์  (Multipoint)   และสือ่แอนิเมชนั  
(Animation)  ดงัรูปท่ี  1 
 

  
สือ่ส าหรับน าเสนอข้อมลู  

(PowerPoint) 
สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  

(e-Book) 
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สือ่มลัติพอยน์ 
(Multipoint) 

สือ่แอนิเมชนั 
(Animation) 

รูปที่ 1 สือ่ประสม 
 

และแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL (Problem-Based Learning)  จ านวน 5  แผน  ดงันี ้  แผนท่ี 1 การ
จดัเก็บข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียน แผนท่ี 2 การค านวณคะแนนสอบด้วยฟังก์ชนัพืน้ฐาน  แผนท่ี 3 การจดัท าบญัชีรายรับ – 
รายจา่ย  แผนท่ี 4 การจดัท าโปรแกรมตดัเกรด  แผนท่ี 5 การน าเสนอข้อมลูด้วยแผนภมูิ 
 ผลการศกึษาประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสทิธิภาพ  82.42/80.36  เป็นไป
ตามเกณฑ์  E1/E2  ที่ก าหนดคือ (80/80)  
 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสม โดยใช้การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานโดยในการวิจยัได้ตัง้สมมติฐานดงันี ้
 H0  :  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของนกัเรียนน้อยกวา่ก่อนเรียน 
 H1  :  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
 
ตารางที่ 1 : คา่สถิติ t-test (Dependent  Samples) 

คะแนน  จ านวน  x  S.D.  t  
ก่อนเ รียน  29 13.69 2.59 32.84 

df = 28 หลัง เ รียน  29 24.03 2.40 
  
  จากตารางที่ 1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน 

( x  =24.03, S.D = 2.40) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน ( x = 13.69, S.D = 2.59) เมื่อพิจารณาคา่ t ที่ค านวณได้มีคา่ 
32.84 ซึง่มีคา่มากกวา่ คา่ tตาราง,28,.05(1.701) ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 สรุปได้วา่ คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล  ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน  29  คน  มา
ค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคา่เทา่กบั  0.6342 คิดเป็นร้อย
ละ  63.42 หมายถงึ  มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  63.42  หลงัจากที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยในการวจิยัได้ตัง้สมมติฐานดงันี ้
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

854 

 

 H0  :  คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนน้อยกวา่ก่อนเรียน 
 H1  :  คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
 
 
ตารางที่ 2 : คา่สถิติ t-test (Dependent  Samples) 

การทดสอบ  จ านวน  x  S.D.  t  
ก่อนเ รียน  29 5.83  1 .54 17.00  

df  = 28  หลัง เ รียน  29 10.48  2 .40 
  

  จากตารางที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน   

( x  =10.48 , S.D = 2.40) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน ( x  = 5.83, S.D = 1.54) เมื่อพิจารณาคา่ t ที่ค านวณได้มีคา่ 
17.00 ซึง่มีคา่มากกวา่คา่ tตาราง,28,.05(1.701) ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 สรุปได้วา่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการศกึษาความความคงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
แสดงในตารางที่  3 
 

ตารางที่ 3 ความคงทนของการเรียนรู้ของนกัเรียน 
คะแนนหลงัเรียน คะแนนหลงัเรียน  7  วนั คะแนนหลงัเรียน  30  วนั 

คะแนน 10% 30% คะแนน ผลตา่ง คะแนน ผลตา่ง 
24.03 2.40 7.21 22.57 1 18.07 5.97 

  
  จากตารางที ่3 จะเห็นวา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรียน เมื่อระยะเวลาผา่นไป  7  วนั และ  30  วนั  เทียบกบัคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียนครัง้แรก พบวา่ มีคา่ต ่ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้จงึถือวา่นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉลีย่ 
จากการทดสอบหลงัเรียน 7 วนั ลดลง 1 %และคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบหลงัเรียน 30 วนั ลดลง 5.97 % 
 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราสว่น  5  ระดบั  พบวา่ โดยภาพรวม  พบวา่  
นกัเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.86, S.D. = 0.87)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่  ด้านกิจกรรมการเรียนการ

สอนนกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( x  = 3.88, S.D = 0.88) ด้านสือ่การเรียนการสอน นกัเรียนสว่นใหญ่มี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.80, S.D = 0.82) 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวจิยัในครัง้นีส้รุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัมาก  มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เมื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลพบวา่นกัเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  63.42  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05  นอกจากนีค้วาม
คงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์  นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมโดยใช้การสอน
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แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้เป็นสือ่ที่มีคณุภาพสามารถน าไป
จดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก  มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ประกอบกบัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  สง่ผลให้ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  ทัง้นีเ้นื่องจากผู้วิจยัได้พฒันาอยา่งเป็นระบบโดยใช้หลกัการตามทฤษฎีของ
นกัการศกึษา  เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องอีกทัง้ยงัผา่นการตรวจสอบและได้รับค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่
ปรึกษา  รวมทัง้ยงัผา่นการประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
ด้านการวดัและประเมินผล  ที่มีความช านาญและมีประสบการณ์  ดงันัน้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้จึงเป็นสือ่ที่ผู้ เรียนมีความพงึ
พอใจในการเรียนในระดบัมากและมีความคงทนของการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ์ 
 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.  การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
 2.  การพฒันาสือ่ประสมในรายวชิาอื่น 
 
เอกสารอ้างอิง  
พิสณ ุ ฟองศรี.  วิจยัทางการศกึษา.  พิมพ์ครัง้ที่ 3.  กรุงเทพฯ: เทียมฝ่าการพิมพ์.2549 
พิสทุธา  อารีราษฏร์.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 

2551 
อจัฉรีย์  พิมพิมลู. คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน. อบุลราชธานี : อบุลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2550 
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรม ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on Computer Programming  
By apply Problem-base Learning 

 
ศรัญญา  แก้วหาญ1 , ผศ.ดร.พิสุทธา  อารีราษฎร์2  และ ผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฎร์3 

Sarunya Keawhan,  Wittaya Arreerard and Pisutta Arreerard  
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาสือ่ประสมโครงการ RMU-eDL เร่ือง หลกัการเขียนโปรแกรมให้มี
คณุภาพ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ให้มีคณุภาพ และประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
3) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 4) เพือ่เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีเ่รียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 5) เพื่อศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัเรียนที่มีตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
วิธีด าเนินการวจิยัได้ด าเนินการวจิยัตามรูปแบบ ADDIE โดยพฒันาสือ่ประสมและรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม 
จ านวน  44 คน โดยการสุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ สือ่ประสม รูปแบบการเรียนรู้ แบบประเมนิคณุภาพสือ่ประสม แบบ
ประเมินคณุภาพรูปแบบการเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (Dependent) 

ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผลการประเมินสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญมคีวามเหมาะสมมากที่สดุ ( x = 4.50, S.D =0.50)  
2)  รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ ประกอบด้วย 11 ขัน้ตอน โดยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่ความเหมาะสมของขัน้ตอน
รูปแบบการเรียนรู้ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.35 , S.D.=0.67) และมีประสทิธิภาพ 80.10/81.59 ตามเกณฑ์ E1/E2 ที่
ก าหนดคือ 80/80  3) ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้เทา่กบั 0.7698 คิดเป็น
ร้อยละ 76.98    4)  นกัเรียนมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  5) นกัเรียนมคีวาม
พงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.40 , S.D.=0.60)  ดงันัน้ สรุปได้วา่ สือ่ประสมและรูปแบบ
การเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้  
 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม, โครงการ RMU-eDL , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน , รูปแบบการเรียนรู้ , หลกัการเขียนโปรแกรม 
 
 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2   ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3   ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop the multimedia of RMU-eDL Project on the topic of 
Computer Programming. 2) develop the learning model on the value of the efficiency 80/80 3) study the 
effectiveness index of the developed learning model 4) compare learning achievement before and after learning 
through the developed learning model and 5) to survey the satisfaction of the students who learned with the 
developed learning model. The research methodology was designed based on the principles of ADDIE models 
were to develop multimedia and learning model using opinion of the experts and try-out the developed learning 
model using the developed multimedia. The sample subjects were 44 Mathayom Suksa 3 students at 
Srikranuanwittayakhom School in 2010 academic year, select through simple random sampling. The research 
instruments were the Multimedia ,model of problem-base learning, an evaluation form of the multimedia, an 
evaluation form of the model, an achievement test, and an assessment form of student’s satisfaction. The research 
statistics used were mean, standard deviation, percentage and t-test (Dependent).  

Result of the research were as follows : 1) In regard to the assessment, it indicate that the opinion of the 
experts toward the multimedia was very high (   = 4.50, S.D =0.50) 2) Model of problem-base learning that 
consisted of 11 steps. The average opinion of the experts on the efficiency of the problem base learning model 

was high (   = 4.35, SD = 0.67) and the average degree of the model was (80.10/81.59) determined by E1/E2 was 
along basis at the assigned criteria of the efficiency (80/80) 3) the effective index of the developed model was 0.76 
4) The achievement of the pre-test scores of the students was significantly higher than the post-test scores at the 

.05 level 5)The students ’s satisfaction was the highest level (   = 4.40, SD = 0.60). In conclusion, the multimedia 
and learning model was efficient and effective to be used in teaching prepositions. 
 
KEYWORDS:  Multimedia, RMU-eDL Project, Problem-Base Learning, Learning Model, Computer Programming 
 
บทน า 

‚eDLTV‛ คือ ‚โครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ บทเรียน e-Learning ภายใต้ระบบ eDL-Square โดยน า
เนือ้หาสาระมาจากโรงเรียนวงัไกลกงัวล   ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้เห็น
ความส าคญัของสือ่ eDLTV  โดยก าหนดให้มกีระบวนการประยกุต์ใช้สือ่ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน ในหลกัสตูรการอบรม 
โครงการพฒันาบคุลากรด้านบรูณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน   การพฒันา
ศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา จึงได้บรูณาการ เข้าไปในหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบัเนือ้หาอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 การใช้เทคโนโลยีมลัติพ้อยน์  การใช้เทคโนโลยีมาร์วิน  และการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานหรือ 
PBL (Problem-Based Learning)   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ เครือขา่ยเผยแพร่  
ถ่ายทอด  และพฒันาสือ่การเรียนการสอนบนระบบ  e-Learning  (eDL-Square) เพื่อเป็นการการสนองตอ่นโยบาย 
มหาวิทยาลยัฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ และด าเนินการ
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จดัอบรมให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษา และในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัฯ ได้ด าเนินการโครงการ RMU-eDL (Rajabhat 
Maha sarakham-eDLTV) เพื่อพฒันาสือ่ประสมในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา  
 ผู้วิจยัได้ตระหนกัถึงความส าคญั และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสม จึงได้เข้าร่วมโครงการ RMU-eDL
โดยพฒันาสือ่ประสมนีข้ึน้ และในฐานะท่ีเป็นผู้สอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง หลกัการเขียนโปรแกรม ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พบวา่ นกัเรียนมีลกัษณะการเรียนเฉพาะกลุม่ คือกลุม่เก่งอยูส่ว่นกลุม่เก่ง 
กลุม่ออ่นอยูเ่ฉพาะกลุม่ออ่น ไมม่ีการช่วยเหลอืกนั และจากการรับรู้ที่แตกตา่งของแตล่ะบคุคล ท าให้นกัเรียนบางคนเกิดความ
เบ่ือหนา่ย สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลีย่ต ่า (โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, 2553) ในขณะเดียวกนัผู้วจิยัได้พฒันา
รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน เพื่อน าสือ่ประสมที่พฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้วมาจดัการ
เรียนรู้โดยการปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่เป็นเทคนิคหนึง่ที่สามารถน ามาใช้ในการ
พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ดีมากอกีวิธีหนึง่ เพราะสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นการจดัสภาพการณ์ของการจดัการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการชว่ยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย และฝึกกระบวนการวเิคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่จะชว่ยให้นกัเรียน
เกิดความเข้าใจในปัญหานัน้อยา่งชดัเจน ได้เห็นทางเลอืกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหานัน้ รวมทัง้ช่วยให้นกัเรียน
เกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาตา่งๆ (ทศินา  แขมมณี, 2553) นอกจากนีผู้้วจิยัยงัได้
ประยกุต์ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอื แบบการสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ (Group Investigation) ซึง่มุง่เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
มีการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนั  นกัเรียนออ่นเลอืกหวัข้อรับผิดชอบก่อน ช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาได้ตรงตาม
ศกัยภาพของตนเอง เกิดการยอมรับซึง่กนัและกนั ช่วยสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม โครงการ RMU-eDL เร่ืองหลกัการเขยีนโปรแกรม ให้มคีณุภาพ 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 

4. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม
ที่พฒันาขึน้ 

5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พฒันาตามขัน้ตอน โดยวธีิการเชิงระบบของ ADDIE 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้การวเิคราะห์   2) 
ขัน้การออกแบบ 3) ขัน้การพฒันา 4) ขัน้การทดลองใช้ และ 5) ขัน้การประเมิน (พิสทุธา  อารีราษฎร์, 2551) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม จ านวน 9 ห้องเรียน 450 คน   
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัฉลาก โดยมีหนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
44 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
ได้แก่ สือ่ประสม  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพรูปแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยันีม้ีแบบแผนการทดลองเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้ 

 
 โดย ที่  E    
 หมายถึง   กลุม่ทดลอง 
  T1    หมายถึง   ทดสอบก่อนเรียน 
  T2       หมายถึง   ทดสอบหลงัเรียน 
  X     หมายถึง   การเรียนโดยใช้สือ่ประสมประกอบกบัรูปแบบการเรียนรู้ที่ 
      พฒันาขึน้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลูในการวิจยันี ้

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ สถิติ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้วิเคราะห์การประเมินคณุภาพสือ่ประสม   คณุภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้  และวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้เรียน 

2. วิเคราะห์ประสทิธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้  โดยใช้สตูร E1/E2 
3.  วิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล โดยใช้วิธีการของกดูแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์ 
4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent)   

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพฒันาสือ่ประสม ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสมจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ สือ่น าเสนอข้อมลู  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
(e-Book)  สือ่มลัติพ้อยท์  (Multipoint)  และสือ่ภาพเคลือ่นไหว ดงัแสดงในภาพท่ี 1-4  และจากการประเมินคณุภาพสือ่ประสม
โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น โดยใช้แบบประเมินคณุภาพสือ่ตามโครงการ RMU-eDL ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสม  อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( = 4.50, S.D. = 0.50)   
 

 

 
ภาพท่ี 1 สือ่น าเสนอข้อมลู ภาพท่ี 2 หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์

E T1 X T2 
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ภาพท่ี 3 สือ่มลัติพอยต์ ภาพท่ี 4 สือ่ภาพเคลือ่นไหว 

 
2.  ผลการวิเคราะห์หาคณุภาพและประสทิธิภาพของรูปแบบ ดงัรายละเอยีดนี ้ ด้านคณุภาพของรูปแบบ  ผู้ เช่ียวชาญ

มีความคดิเห็นตอ่รูปแบบการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.35, S.D. = 0.67) ด้านประสทิธิภาพของรูปแบบมีประสทิธิภาพ 
(80.10/81.59) : ซึง่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ ทัง้นี ้รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ ประกอบด้วยขัน้ตอนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 11 ขัน้ตอน ดงันี ้1)  ขัน้ทดสอบก่อนเรียน  2)  ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ  3)  ขัน้แบง่กลุม่นกัเรียน  4)  ขัน้ศกึษาสถานการณ์
ปัญหา 5)  ขัน้ท าความเข้าใจ 6) ขัน้ด าเนินการศกึษาค้นคว้า 7)  ขัน้สงัเคราะห์ความรู้   8)  ขัน้สรุปและประเมินคา่ค าตอบ  9)  
ขัน้น าเสนอและประเมินผล  10) ขัน้วิเคราะห์ผลงานและประยกุต์ใช้  11)  ขัน้ทดสอบหลงัเรียน  รายละเอียดแสดงดงัแผนภาพท่ี 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 1. ขัน้ทดสอบก่อนเรียน 

2. ขัน้ทบทวนความรู้เดิม 

3. ขัน้แบง่กลุม่นกัเรียน  

4. ขัน้ศกึษาสถานการณ์
ปัญหา 

6. ขัน้ด าเนินการศกึษา
ค้นคว้า 

7. ขัน้สงัเคราะห์ความรู้ 

9. ขัน้น าเสนอและประเมินผล 

10. ขัน้วิเคราะห์ผลงานและ
ประยุกต์ใช้ 
11.  ขัน้ทดสอบหลงัเรียน 

มลัติพอยต์ 
 

สถานการณ์ปัญหาแบบ
สื่อภาพเคลื่อนไหว  

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, 
สื่องานน าเสนอข้อมลู 

มลัติพอยต์ 

มลัติพอยต์ 
 

8. ขัน้สรุปและประเมินคา่ค าตอบ แบบประเมินกิจกรรมกลุม่ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน
ผลงาน 

ใบงาน 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

5. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
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3.  ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล มีคา่เทา่กบั 0.7698 คิดเป็นร้อยละ 76.98  
 4. ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบวา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 5. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ ผู้ เรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.40, S.D.= 0.60) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัพบวา่  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่
รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ อยูใ่นระดบัมาก  ประสทิธิภาพของรูปแบบ เทา่กบั (80.10/81.59)  ดชันีประสทิธิผล  มีคา่เทา่กบั 
0.7698 คิดเป็นร้อยละ 76.98 คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นกัเรียนมีความพงึ
พอใจตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจากผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนวิธีการเชิง
ระบบของ ADDIE  ตลอดจนผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ ท าให้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีวาม
เหมาะสม นอกจากนีย้งัมีสือ่ประสมหลากหลายรูปแบบ มกิีจกรรมการเรียนรู้ที่นา่สนใจ มีการน าเสนอด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคลือ่นไหว มีสถานการณ์ปัญหาที่ตรงกบัเนือ้หา สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ RMU-eDL ทัง้นีใ้นการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้นัน้ผู้วิจยัได้บรูณาการ หลกัการ ความรู้ แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ แบบการสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ (Group Investigation) ซึง่ท าการพฒันาด้วยการสงัเคราะห์รูปแบบโดยการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ  กิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัล าดบัอยา่งเป็นระบบ เน้นการท างานเป็นทีม 
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนได้พฒันาตามศกัยภาพของตนเอง สง่ผลให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของชยัยทุธ  จนัทร์แปลง (2551) อภิสทิธ์ิ  เกียรตเิจริญ 
(2552) วชัราภรณ์  วงัมนตรี (2552) และเยาวลกัษณ์ พรมศรี  (2551)  
 
สรุปผลการวิจัย 

การวจิยัในครัง้นี ้สรุปได้วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มี
ประสทิธิภาพ 80.10/81.59 ตามเกณฑ์ 80/80 ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
เทา่กบั 0.76 หรือ ร้อยละ 76 คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความพงึพอใจ
ของนกัเรียนตอ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ อยูใ่นระดบัมาก  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูควรศกึษาและค านงึถงึพืน้ฐานของนกัเรียน จดัเตรียมความพร้อมของสือ่ อปุกรณ์  รวมทัง้ตัวนกัเรียน 
 2.  ครูควรแนะน าเป็นเบือ้งต้นเพือ่เป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงบทบาทของสมาชิกกลุม่ การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกนั การอภิปราย ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึน้ 
 3. ควรมีการประยกุต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบตา่ง ๆ เพื่อใช้สือ่ประสม ให้ตอบสนองตอ่ความแตกตา่งของนกัเรียน 
 
เอกสารอ้างอิง  
ชยัยทุธ  จนัทร์แปลง 2551. การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลกัสตูร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อ
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 101. 
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ทิศนา  แขมมณี 2553.  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ.  บริษัทดา่นสทุธา  การพิมพ์.
กรุงเทพฯ. 137. 

พิสทุธา  อารีราษฎร์ 2551. การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม. 64.  
เยาวลกัษณ์ พรมศรี 2551.  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้

เทคนิคปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคจิกซอว์ เร่ือง อินเทอร์เน็ตเบือ้งต้น.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 89-
94. 

วชัราภรณ์  วงัมนตรี 2552. การพฒันาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑติ  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บณัฑิต
วิทยาลยั. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 97-100. 

อภิสทิธ์ิ  เกียรติเจริญ. 2552. การประยกุต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ LADS ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์.  วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม. 74. 

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2553. สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศกึษา 2552.   
กลุม่บริหารงานวชิาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม. ขอนแก่น. 3. 
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ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีรูปแบบการน าเสนอแบบสาขา 
เร่ือง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคุณลกัษณะต่างกนั 

The Results of Learning by Lessons Computer Assisted Instruction the a Branching Model   
he Topic of “Computer Technology” of Elementary Class 4th Students with Different Characteristics 

 
หยกศญา  โคตรอาสา1  วทิยา  อารีราษฎร์2 พิสุทธา  อารีราษฎร์3  สายชล  จินโจ4 

Yoksaya Kot–arsa,  W ittaya  Arreerard, Pitsutta Arreerard and Saichol Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของ
การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
รูปแบบสาขา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดงุ) อ าเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม ที่
เรียนในภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2553 ซึง่ผู้วิจยัได้กลุม่ตวัอยา่งมาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 90 คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้.คอื.บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา..แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน..แบบ
ประเมินความพงึพอใจนกัเรียน..และแบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา.สถิติที่ใช้คือ.ร้อยละ.คา่เฉลีย่  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้.  F-.test (ANOVA)  

ผลการวิจยัพบวา่   1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์.E1/E2.เทา่กบั 
85.67/83.94 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  2) นกัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา เร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่มีคณุลกัษณะตา่งกนั กลุม่เกง่ กลุม่ 
ปานกลาง และกลุม่ออ่น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) คา่ดชันีประสทิธิผลของ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา  กลุม่เกง่ มีคา่เทา่กบั 0.83 คิดเป็นร้อยละ 83 กลุม่ปานกลาง มคีา่เทา่กบั 0.75 คิด
เป็นร้อยละ 75 และกลุม่ออ่น มีคา่เทา่กบั 0.67 คิดเป็นร้อยละ 67  4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

อยูใ่นระดบัดีมากที่สดุ ( = 4.82, S.D. = 0.37 )   
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สว่นประกอบของคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์, รูปแบบสาขา 
 
 
 
 
_________________________ 
1นกัศกึษาระดบัปริญญาโท/สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
3ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

864 

 

ABSTRACT 
     

The objectives of the research were to develop computer assisted instruction lessons on the Topic of ‚ 
Computer Technology‛ by branching model for 4th grade students with different individual achievement by 
branching model  based on the 80/80 standardized criteria efficiency, compare the achievement of students who 
had different individual achievement (excellent, fair and poor)) after using the computer assisted instruction 
lessons, assess the effectiveness index of the computer assisted instruction lessons and survey the satisfaction of 
students with the computer assisted instruction lessons. The sample subjects were ninety 4th grade students at 
Borabue Ratchphadung School, Borabue District, Hama Sarakham Province. They were selected by purposive 
random sampling. The research instruments were computer assisted instruction lessons, an achievement test, an 
assessment form, and a questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and F-test 
(ANOVA).  

The research results showed that the value of the CAI lesson efficiency was 85.67/83.94, which was 
higher than the standardized criteria. The average score of the students regarding the different individual 
achievement was significantly different at the .05 level. The values of the effectiveness index of the CAI lessons for 
three groups of the students (excellent, fair and poor) were .83 (83%), .75 (75%) and .67 (67%) respectively. 
The average level of the satisfaction of the students with the CAI lessons was very high (x̄ = 4.82, S.D. = 0.37)  
KEYWORDS: Computer-Assisted Lesson, Components of Computer, Computer System, Branching model  
 
บทน า 
 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...เป็นกลุม่สาระการเรียนรู้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช  2551 ที่มุง่พฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะในการท างาน ท างานเป็น  ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ สามารถน าเอาความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยกุต์ใช้ในการท างาน  ซึง่งานที่น ามาฝึกฝนได้แก่ งานเพื่อการด ารงชีวติในครอบครัวและ
สงัคม และงานเพื่อประกอบอาชีพ  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 :  1 – 2) 
                การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนนัน้  เป็นเทคนิคการจดัการเรียนการสอนวิธีหนึง่ที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั   คอมพวิเตอร์ช่วยสอน Computer-Assisted หรือ Computer-Aided Instruction (CAI)  เป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนือ้หาวชิาตา่งๆ เป็นสือ่การสอนท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู  ท าให้มีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้เรียนกบัคอมพิวเตอร์ มคีวามสามารถในการตอบสนองตอ่ข้อมลูที่ผู้ เรียนป้อนเข้าไปได้ทนัที   ซึง่บทเรียนจะมีทัง้
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหว และเสยีงประกอบ ท าให้ผู้ เรียนสนกุไปกบัการเรียน  การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนนัน้ได้อาศยัแนวความคิดจากทฤษฎีการเช่ือมโยงระหวา่งสิง่เร้ากบัการตอบสนอง โดยการออกแบบ
โปรแกรมจะเร่ิมต้นจากการให้สิง่เร้าแก่ผู้ เรียน  ประเมินการตอบสนองของผู้ เรียน ให้ข้อมลูป้อนกลบัเพื่อการเสริมแรง ให้ผู้เรียน
เลอืกสิง่เร้าล าดบัตอ่ไป (กิดานนัท์  มลทิอง. 2540 : 227-229) 
 การน าบทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอนมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน การน าเสนอเนือ้หาในบทเรียนก็ถือเป็นปัจจยั
หนึง่ที่ผู้ออกแบบจะต้องค านงึถงึ  พิสทุธา  อารีราษฎร์ (2550 : 25)  ได้กลา่วถึงรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน มีดงันี ้ 1) รูปแบบเชิงเส้น (liner) เป็นการน าเสนอเนือ้หาให้เป็นไปตามล าดบัชดัเจน เนือ้หาทัง้หมดถกูแบง่ออกเป็นหน้า
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หรือเฟรม (frame) จ านวนเฟรมจะมีเทา่ไรก็ได้ขึน้อยูก่บัจ านวนเนือ้หาของแตล่ะหวัข้อ  เป็นการน าเสนอเนือ้หาในลกัษณะ
เส้นตรง คือน าเสนอเรียงล าดบัตดิตอ่กนัไปตามบทตา่งๆทีก่ าหนดให้ตัง้แตต้่นจนจบบทเรียนไมม่ีการข้ามเฟรม   2) รูปแบบสาขา  
(branching)  การน าเสนอรูปแบบสาขาเป็นรูปแบบท่ีให้ผู้ เรียนสามารถเลอืกทางเดินของล าดบัการน าเสนอในแตล่ะชดุหรือแต่
ละเฟรม ณ เวลานัน้ๆได้มาก 1 ทาง โดยมจีดุเร่ิมต้นท่ีหน้าแรกแล้วเข้าสูเ่นือ้หาในลกัษณะแยกเป็นหวัข้อตา่งๆ และภายในแตล่ะ
หวัข้อก็มีหวัข้อยอ่ยหรือเนือ้หาแยกตอ่กนัไปโดยทีเ่นือ้หาที่น าเสนอนัน้มีความสมัพนัธ์กนั   
 จากการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง เห็นได้วา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีบทบาทตอ่การเรียนการสอนมาก 
เนื่องจาก การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นกระบวนการสอนอย่างหนึง่ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบคุคล ซึง่ผู้ เรียน
สามารถศกึษาหาความรู้ตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดี และคณุลกัษณะของ
ผู้ เรียนเป็นสิง่ที่ชว่ยให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน ผู้วจิยัเลง็เห็นความส าคญัและประโยชน์ในการใช้สือ่ในการจดัการ
เรียนการสอน  จึงมีแนวคิดทีจ่ะศกึษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา เร่ือง  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ ผลที่ได้จากการวจิยัในครัง้นีจ้ะน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนด้วยสือ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการศกึษาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียน หลงัจากได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา ของผู้ เรียนทีม่ีคณุลกัษณะตา่งกนั  
  3. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขาที่พฒันาขึน้ 
               4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    ประชากร ทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดงุ) อ าเภอบรบือ  
จงัหวดัมหาสารคาม  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 1    ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1   ปีการศกึษา 2553  
จ านวน  183  คน   กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดงุ) ซึง่ผู้วิจยัได้กลุม่
ตวัอยา่งโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ าวน 90 คน จากนกัเรียนที่มคีณุลกัษณะทางด้านสติปัญญา 
เก่ง ปานกลาง และออ่น ซึง่พิจารณาจาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสงู ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า กลุม่ละ 30 คน  โดยใช้
ระดบัผลการเรียนเฉลีย่เป็นเกณฑ์  กลุม่ที่มีผลการเรียนสงู หมายถึง นกัเรียนที่มีผลการเรียนเฉลีย่  3.00 ขึน้ไป  กลุม่ที่มีผลการ
เรียนปานกลาง หมายถงึ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่  2.00 ถงึ 2.99  กลุม่ที่มีผลการเรียนต ่า หมายถงึ นกัเรียนทีม่ีผลการเรียน
เฉลีย่  ต ่ากวา่ 2.00       

 การวจิยัครัง้นี ้ใช้ระยะเวลาในการวิจยั  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2553  วนัที่ 17  มิถนุายน 2553 ถึง  30  
กนัยายน  2553  จ านวน  16  ชัว่โมง  
              เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีม้ี 3 ชนิด ได้แก ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนที่มีรูปแบบการน าเสนอแบบสาขา เร่ือง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมนิความพงึพอใจ  
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 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  การหาประสทิธิภาพของบทเรียนจะใช้ตามเกณฑ์ E1/E2   การประเมินความคิดเห็นจะใช้สถิติ
คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ประสทิธิภาพของบทเรียน ผู้วจิยัน าบทเรียนที่พฒันา น าไปใช้ประกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ กบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4  จ านวน 90 คน  ทัง้นีผู้้ศกึษาได้ตัง้เกณฑ์ของประสทิธิภาพในงานวิจยันีเ้ทา่กบั 80/80 โดยน าคะแนนที่ได้
จากการท าแบบฝึกในบทเรียนแตล่ะสาระ ตลอดคะแนนสอบจากการท าแบบทดสอบหลงัจากการเรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้
มาค านวณเพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ผลการค านวณแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา ตามเกณฑ์ E1/E2  (80/80) 
  

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนทดสอบระหวา่งเรียน 
 (56 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน 
(30 คะแนน) 

  S.D. E1   S.D. E2 
90 47.67 4.60 85.67 25 2.73 83.94 

  
 จากตารางที่ 1 พบวา่ผลที่ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนของแตล่ะเร่ืองระหวา่งเรียนนกัเรียนของกลุม่
สงู กลุม่กลาง และกลุม่ต า่ จ านวน 90 คน มีคา่เทา่กบั 85.67 และผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมคีา่เทา่กบั 83.94 
สรุปได้วา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบสาขาที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80)  
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะตา่งกนัด้านสติปัญญาคือ กลุม่เกง่ กลุม่กลาง และกลุม่
ออ่น ดงั  ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่เก่ง กลุม่กลาง และกลุม่ออ่น 

จ านวน 
(90 คน) 

กลุม่เกง่ กลุม่กลาง กลุม่ออ่น 
คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลงัเรียน 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลงัเรียน 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลงัเรียน 

รวม 463 825 357 765 236 678 

  15.43 27.48 11.90 25.48 7.87 22.58 
ร้อยละ 51.44 91.61 39.67 84.94 26.22 75.28 
S.D. 3.20 1.36 3.26 1.17 2.40 2.67 

 

 จากตารางที่ 2 คา่เฉลีย่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ( )ของนกัเรียนกลุม่เก่ง เทา่กบั 15.43 และ 
27.48   จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 51.44 และ 91.61 กลุม่กลาง เทา่กบั 11.90 และ 25.48   จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 39.67 และ 84.94 และกลุม่ออ่น เทา่กบั 7.87 และ 22.58   จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  คิดเป็นร้อย
ละ 26.22 และ 75.28 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะตา่งกนักลุม่เกง่ 
กลุม่กลาง และกลุม่ออ่น ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนร่วม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test  (ANOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 3  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปสาขา เร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ส าหรับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ระหวา่งนกัเรียนที่มีคณุลกัษณะตา่งกนัทางสติปัญญา คือกลุม่เกง่ กลุม่ปานกลาง
และกลุม่ออ่น แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
3.  ดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุม่ทดลอง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน
ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผู้วิจยัได้น าคะแนนทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนทัง้ 90 คน มาวิเคราะห์หา
ดชันีประสทิธิผล  ดงัตารางที่  4 
 
ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบสาขาเร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนทีม่ีคณุลกัษณะตา่งกนั              
            

กลุม่
ตวัอยา่ง 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ 
ผลรวมคะแนน 

ดชันีประสทิธิผล 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

กลุม่เกง่ 30 30 463 825 0.83 
กลุม่กลาง 30 30 357 765 0.75 
กลุม่ออ่น 30 30 236 678 0.67 

 
 จากตารางที่ 4  พบวา่  คา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นกัเรียนกลุม่เก่ง มี
ความก้าวหน้าทางการเรียน คา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.83  กลุม่กลาง  เทา่กบั 0.75 กลุม่ออ่น  เทา่กบั 0.67 หมายความวา่ 
นกัเรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้หรือมีความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขาที่พฒันาขึน้   
  4. ความพงึพอใจของกลุม่ทดลอง หลงัจากเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา ผู้วิจยัได้ท าการ
ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ผลการประเมินความพงึพอใจกลุม่ทดลองโดยภาพรวม เฉลีย่ทัง้ 5 ด้าน พบวา่

นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( = 4.82, S.D. = 0.37)  
   

แหลง่ความ
แปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 ระหวา่งกลุม่ 370.756 2 185.378 53.783 .000 

 ภายในกลุม่ 299.867 87 3.447   

รวมทัง้หมด 670.622 89    
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยั มีประเด็นที่สนใจน ามาอภิปรายดงันี ้
 1.  ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา  ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้มคีา่เทา่กบั 85.67/83.94 ซึง่มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80 /80 แสดงวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้  ทัง้นีเ้ป็น
เพราะวา่ งานวจิยันีผู้้วจิยัได้พฒันาบทเรียนอยา่งเป็นระบบ  ได้ศกึษาการสร้างบทเรียน สือ่ประสมท าให้ได้รับบทเรียนที่
ประกอบด้วยภาพ แสง ส ีเสยีง มเีนือ้หาถกูต้อง และครบถ้วนและสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้  การประเมินบทเรียนการ
พฒันาบทเรียน  ตลอดจนทฤษฎีและจิตวิทยาทีเ่ก่ียวข้อง จึงท าให้ได้บทเรียนที่มีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ 
สมนกึ  การเกษ (2543 : 86)  เอกราช  ชวีวฒัน์ (2545 : 87) เสรี  สามาอาพฒัน์ (2546 : 78) ที่ได้วจิยั เก่ียวกบัการพฒันา
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   รูปแบบสาขา พบวา่ บทเรียนที่สร้างขึน้มีประสทิธิภาพ สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
 2. การศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา 
ระหวา่งนกัเรียนทีม่คีณุลกัษณะตา่งกนัด้านสติปัญญา  กลุม่เก่ง ปานกลาง และออ่น ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางเรียนของนกัเรียนกลุม่เกง่ มคีา่เทา่กบั 91.61 ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนกลุม่กลาง มคีา่เทา่กบั 84.94 และผลสมัฤทธ์ิ
ทางเรียนของนกัเรียนกลุม่ออ่น มคีา่เทา่กบั 75.28  เมื่อวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่คา่ F-test  ค านวณได้ 58.783 มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 แสดงวา่ทัง้ 3 กลุม่ทดลองมีคา่เฉลีย่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คือ นกัเรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบสาขา เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ท่ีมีคณุลกัษณะตา่งกนั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตกตา่งกนั  ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยั 
เสรี  สามาอาพฒัน์  (2546: 77) ได้วิจยั เก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบวา่ มคีา่เฉลีย่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
                3. คา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ของกลุม่ทดลอง เท่ากบั 0.83  , 0.75 , 0.67 ตามล าดบัหมายความวา่ นกัเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึน้หรือมีความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนทีพ่ฒันาขึน้  ผลการวจิยัครัง้นี ้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  สมนกึ  
การเกษ  (2543: 86)  เอกราช  ชีวีวฒัน์  (2545 : 86-89) ได้วิจยั เก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเป็นเช่นนี ้
อาจเนื่องจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา  ที่สร้างขึน้ผู้วิจยัได้ยดึหลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
  4.  ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา  โดยรวมพบวา่

นกัเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( = 4.82, S.D. = 0.37) สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกราช  ชีวีวฒัน์  (2545 : 
90) ได้วิจยั โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก   
  
สรุปผลการวิจัย 
             จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนรูปแบบสาขา  เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 เป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์.E1/E2...เทา่กบั 85.67/83.94 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ นกัเรียนที่มีคณุลกัษณะตา่งกนั มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีคา่ดชันีประสทิธิผล เทา่กบั 0.83 ,0.75 , 0.67 ความ

พงึพอใจ อยูใ่นระดบัดีมากที่สดุ ( = 4.82, S.D. = 0.37 ) 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสาขา เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 เป็นสือ่การสอนท่ีมีคณุภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลตุาม
จดุมุง่หมาย ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ด้วยความอนเุคราะห์จาก ผศ.ดร.วิทยา   
อารีราษฎร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอบพระคณุคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ผศ.ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์  ดร.สายชล  จินโจ ที่ได้
กรุณาให้ค าแนะน าเสนอแนะแนวความคิด ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง  
ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความเมตตาของอาจารย์ เพื่อร่วมห้องทกุทา่น ณ โอกาสนี ้ 
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เคร่ืองกล และเคร่ืองยนต์ที่ช่วยในการขนส่ง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  
มหาสารคาม :  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2545. ถา่ยเอกสาร. 
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “C programming language  

with Co-operative learning Techniques STAD” 
 

อดิศักดิ์ สุนทร1, วิทยา  อารีราษฎร์2,เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร3,สุขแสง  คูกนก4 
Adisak Soontorn, Wittaya Arreerard, Phadet Promsakha Na Sakonakhorn and Suksaeng Khukhanok 

 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1)พฒันาสือ่ประสม เร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้มคีณุภาพ 2)พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้วยสือ่ประสมให้มคีณุภาพ 3)ศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยใช้สือ่ประสม 4)ศกึษาดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ STAD 5)เปรียบเทยีบ 
คะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   6)ศกึษาความพงึ
พอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้วยสือ่ประสม 
 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 คดัเลอืกโดยวธีิการสุม่อยา่งง่าย จ านวน 20 คน  เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย สือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสื่อประสม กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมิน
คณุภาพกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา่เฉลีย่และคา่สถิติ  t-test  (Dependent) 
 ผลการด าเนินการวิจยัพบวา่ 1)ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีตอ่คณุภาพของสือ่ประสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X = 
4.64, S.D.=0.49) 2)ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มตีอ่จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 
4.53, S.D = 0.60 )   3) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สือ่ประสม  ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (82.00/81.50) 
4) ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน สงูกวา่ คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   5) ดชันีประสทิธิผล
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม มคีา่เทา่กบั 0.6735 6)นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
พงึพอใจมากที่สดุ ( X  = 4.71 , S.D = 0.45) 
ค าส าคัญ : สือ่ประสม  , โปรแกรมภาษา C  ,  สือ่แอนิเมชัน่  , สื่อมลัติพอยท์  ,  สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 1   นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาสารคาม 
 2   ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 3   ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 4   ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to 1) develop the Multimedia on writing C Programming to have quality 
2) develop the learning activity with multimedia by STAD technique to have quality 3) study an efficiency of 
develop the learning activity with multimedia by STAD technique 4) study an effectiveness index of develop the 
learning activity with multimedia by STAD technique 5) compare the pre-test mean scores to the post-test mean 
scores of student who studied with develop the learning activity with multimedia by STAD technique 6) study the 
satisfaction of the student who studied with develop the learning activity with multimedia by STAD technique. The 
sample subjects were 20 students at banhnong hwanonthong school under the Area office of Elementary of 
Mahasarakham selected by random samping technique. The instruments used this study included : multimedia, an 
assessment multime the learning activity by STAD technique, an assessment the learning activity, an achievement 
test and a satisfactionQuestionnaire.  

The research statistics vsed were mean, standard deviation and t-test.result of research were as follows: 
1) the average opinion of the experts on developed multimedias : PowerPoint, e-book, multipoint and animation 
assisted instruction was the highest level (x̄ = 4.64, S.D = 0.49) 2) the average opinion of the experts on the 

learning activity with multimedia by STAD technique was the highest (x̄ = 4.53, S.D = 0.6 3) the average degree of 
the learning activity with multimedia by STAD technique determined by 1E / 2E (82.00/81.50) was the assigned 
criteria of the efficiency (80/80). 4) the post-test mean scores was significantly higher than the pre-test mean 
scores learning at .05 level. 5)the effectiveness index of the learning activity with multimedia by STAD technique 
was 0.6735. 6) the student ‘s overall satisfaction with the learning was the highest level (x̄ = 4.71, S.D = 0.45) 
KEYWORDS: Multimedia, C Language Program, Animation Media, Multipoint Media, Electronic Book 

 
บทน า 
 ‚eDLTV‛ คือ ‚โครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม เฉลมิพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐‛  น ามาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่
โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่นใหญ่อยูใ่นชนบทหา่งไกล ขาด
แคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นกัเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่
แบบ On-line ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นกัเรียน และผู้สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศกึษาเพิม่เตมิ   

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม หรือ มรม. ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ เครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พฒันาสือ่การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ร่วมกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
หรือ สวทช. โดยศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ หรือ NECTEC ในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2552  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ เพือ่ให้ มรม. เป็นหนว่ยงานกลางในการเผยแพร่ ถา่ยทอด และพฒันาการใช้งานระบบ eDLTV 
ในการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ในปี 2552-2553 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ 
eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ ได้จ านวน 149 ชดุ และด าเนินการจดัอบรมให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษาใน 7 หลกัสตูร  
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จ านวน  3,585 คน นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัฯ  ได้ด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  
โดยร่วมมือกบัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดยีวกนัมหาวิทยาลยัได้
ด าเนินการพฒันาตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่มลัติมีเดยี ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha 
sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันา
สือ่  มลัติมีเดียในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา 
ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  และเป็นครูผู้สอนในสถานศกึษาของรัฐ ตระหนกัถงึ
ความส าคญัของสือ่ eDLTV  และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ ‚RMU-eDL‛   อีกทัง้การเรียนรู้ด้วย
วิธีการร่วมมอื(Co-operative Learning)   เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศยั
กระบวนการกลุม่ เป็นการพฒันาผู้ เรียนด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกบัผู้อื่นและเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาการท างานและการด ารงชีวติได้  ผู้วิจยัจงึได้พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
Learning)   โดยใช้เทคนิคการรู้แบบร่วมมือกนัแบบ STAD ด้วยสือ่ประสม   เร่ือง การเขยีนโปรแกรมภาษาซี กลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ขึน้  เพื่อเป็นสือ่การเรียนการสอนรูปแบบหนึง่ที่มีคณุภาพ ท าให้
ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาทีซ่บัซ้อนได้งา่ยและเป็นระบบมากขึน้  สามารถทบทวน ฝึกฝน  และช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมคีวามสนใจและ
เข้าใจการใช้งานโปรแกรมได้อยา่งชดัเจน สามารถจดจ า และน าความรู้ไปประยกุต์ ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ซึง่จะสง่ผลให้
ผู้ เรียนมีทกัษะความสามารถในการแก้ปัญหา  และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนให้สงูขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซี  ให้มีคณุภาพ 
2.  เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้มีคณุภาพ 
3.  เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ตามเกณฑ์  80/80  
4.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
5.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
6.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียด ดงันี ้
 การวจิยัในครัง้นีด้ าเนินการตามขัน้ตอนของรูปแบบกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ หรือ ADDID 
Model ประกอบด้วย  5 ขัน้ตอน ดงันี ้   
 1.  ขัน้การวเิคราะห์  ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องและวเิคราะห์สภาพปัญหาทัว่ไปในการจดัการเรียนการสอน   
 2.  ขัน้ออกแบบ ออกแบบสือ่ประสม และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  พร้อมทัง้เคร่ืองมือและกิจกรรมของ
รูปแบบ และตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 3.  ขัน้พฒันา ท าการพฒันาเคร่ืองมือและกิจกรรมของรูปแบบ น าไปทดลองใช้กบักลุม่ยอ่ย และตรวจสอบเคร่ืองมือ
โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 4.  ขัน้ทดลองใช้ น าสือ่ประสม และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง ด้วยเคร่ืองมือ
ที่สร้างขึน้  
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 5.  ขัน้ท าเอกสาร จดัท าเอกสาร  ปรับปรุงคูม่ือกิจกรรมการเรียนรู้  รวบรวมเคร่ืองมือกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เป็นหมวดหมู ่
ท ารายงานผลด าเนินงานและน าเสนอเผยแพร่ผลการวิจยั 
 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 
จ านวน  20   คน โดยคละความสามารถ จากคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน กลุม่ละ 20 คน และจบัฉลาก เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 
 1.  การหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์การหาประสทิธิภาพ E1/E2 

2.  สถิติ t-test  ใช้เพื่อการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนเรียนกอ่นเรียนและหลงัเรียน 
3. คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมินรูปแบบ สือ่ประสม และวิเคราะห์ความพงึพอใจ

ของผู้ เรียน 
 
 แบบแผนการทดลอง การวจิยัครัง้นี ้มีแบบแผนการทดลอง  ดงัรายละเอียดดงันี ้

กลุม่ทดลอง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E T1 X T2 

 
โดยที่  

        E     หมายถึง   กลุม่ทดลอง 
        T1   หมายถึง   ทดสอบก่อนการทดลอง 
       T2       หมายถึง   ทดสอบหลงัการทดลอง 
       X     หมายถึง   จดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสม เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ STAD ที่พฒันาขึน้ 
น าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5  ทา่น เพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม เร่ือง  การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3   ประกอบด้วย ด้านการเรียนเนือ้หาจาก
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ด้านสือ่  PowerPoint  ด้านสือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ( e-Book ) ด้านสือ่  Multipoint  ด้านสือ่แอนิเมชัน่ 

หลงัจากนัน้ท าการวเิคราะห์ความคิดเห็น โดยใช้คา่เฉลีย่ ( x ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินคณุภาพ
สือ่ประสมเร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยผู้เช่ียวชาญ  พบวา่  ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มตีอ่ สือ่ประสมเร่ืองการเขียน

โปรแกรมภาษาซี  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( x  = 4.64 , S.D = 0.49 )  
 ผลการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5  ทา่น โดยใช้แบบประเมินคณุภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ประกอบด้วย ด้านสาระส าคญั ด้านจดุประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้  ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้  ด้านสือ่การเรียนรู้ ด้านการวดัผลและประเมินผล ท าการวิเคราะห์ความคดิเห็นโดยใช้คา่เฉลีย่ ( x ) และคา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)    พบวา่  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีตอ่ จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัเหมาะสม

มากที่สดุ ( x  = 4.53 , S.D = 0.60 ) 
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 ผลจากการน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายหนว่ย จ านวน 4 หนว่ยการเรียน และคะแนนหลงัเรียนมา
ค านวณหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั 80/80  จากผลการทดลองพบวา่ ผลที่ได้จากคะแนนแบบประเมินท้ายหนว่ย
ของแตล่ะเร่ือง ระหวา่งเรียนมีคา่เทา่กบั 82.00 และผลที่ได้จากการท าแบบประเมินหลงัเรียนมคีา่เทา่กบั  81.50  สรุปได้วา่ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยใช้สือ่ประสม  ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพดีเยีย่ม 
(82.00/81.50) ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด(80/80) 
 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมี

คะแนนเฉลีย่หลงัเรียน( x  = 24.45, S.D = 4.72)  สงูกวา่ คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน ( x  =13 , S.D = 4.82 ) เมื่อพจิารณาคา่ 
Sig. พบวา่ได้คา่ .00  สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  มีคา่เทา่กบั  0.6735  คิดเป็น
ร้อยละ  67.35  หมายถงึมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  67.35  หลงัจากที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
สือ่ประสม 
 การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัจากเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  โดยใช้สือ่ประสม ผู้วิจยัได้ท าการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากได้จดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  โดยใช้สือ่ประสม  ที่พฒันาขึน้ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ ผลการสอบถามความความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  โดยภาพรวม พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ ( x  = 4.71 , S.D = 0.45)  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้

 สือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.64, S.D. = 0.49)   และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที ่
วางไว้ พบวา่ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ เทา่กบั 82.00/81.51  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ สือ่ประสมมลัติพอยท์ และสือ่ประสมหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้วิเคราะห์ดชันี
ประสทิธิผลพบวา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมทีพ่ฒันาขึน้ มีคา่เทา่กบั 0.67 คิดเป็นร้อยละ 67.35 หมายถึง 
มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 67.35   เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนพบวา่ ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ที่พฒันาขึน้ในระดบัพงึพอใจมากที่สดุ( x  =4.71, S.D. = 0.45 ) 
ทัง้นีอ้าจเป็นผลสบืเนื่องจากการพฒันาสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ตามโครงการ RMU-eDL เร่ือง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ได้ยดึรูปแบบในการพฒันาสือ่ประสมตามขัน้ตอนเชิงระบบ 5 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้การวเิคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  และขัน้การประเมินผล(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-
70) และน าหลกัวิธีการวิจยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน ด าเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุง ทดลอง หาคณุภาพ  
จนได้สือ่ประสมที่มีประสทิธิภาพ  อีกทัง้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะส าคญัของสือ่ประสม คือ มเีนือ้หาที่ได้รับการเรียบเรียงแล้ว
เป็นอยา่งดี  มีการตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ทัง้บคุลกิภาพ สติปัญญา ความสนใจ พืน้ฐานความรู้  มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ เรียน  และมีผลป้อนกลบัโดยทนัที  ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของ จรีุพร   ทองแก้ว (2550 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษา ผลของการ
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ใช้สือ่แอนิเมชัน่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยกลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนโรงเรียนบ้านดอน
กลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน  20  คน ได้มาโดยการสุม่อยา่งง่าย ผลการวจิยั
พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน โดยมีคา่เฉลีย่ของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 81.5 และ
คา่ t-test=1.72 ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นความคดิเห็นของนกัเรียนทีม่ีตอ่สือ่แอนิเมชัน่ มีคา่อยูใ่นระดบัดี  และ
ผลการวิจยัของ  ปาริชาติ เภสชัชา (2552 : 1)ได้ศกึษา การพฒันาชดุฝึกอบรมส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเลก็ เร่ือง การ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ พบวา่ 1) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ พฒันาขึน้มี
ประสทิธิภาพ 87.85/87.73 (E1 /E2) ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80  2) ความพงึพอใจของครูผู้สอนท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์อยูใ่นระดบัมาก 3) ชดุฝึกอบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์เป็น
นวตักรรมทีม่ีบทบาทส าคญัในการช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ได้เพราะเป็นชดุฝึกอบรมทีเ่พิ่มพนูความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ให้กบัครูผู้สอนจึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   และผลการวิจยัของ อนชุา  
สรุะถา (2551 : 64-65) ได้ศกึษา การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การใช้โปรแกรม SwishMax ของครูโรงเรียนลาดปลา
เค้าพิทยาคม ผลการศกึษาพบวา่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์มีประสทิธิภาพ 85.00/89.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ดชันีประสทิธิผล
ทางการเรียนเทา่กบั 0.60 เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ และความพงึพอใจที่มีตอ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัสงูมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลของการวจิยั พบวา่ สือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.64, S.D. = 0.49)   และเมื่อน าไปทดลองตาม
แบบแผนการทดลองทีว่างไว้ พบวา่ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่สร้างขึน้มีคา่เทา่กบั 82.00/81.51 ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอ่นและหลงัเรียนพบวา่ คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคา่เทา่กบั 0.6735 คิดเป็นร้อยละ 
67.35 ซึง่หมายถึงมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 67.35 เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนพบวา่ ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจ
ตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ STAD 

 ที่พฒันาขึน้ในระดบัพงึพอใจมากที่สดุ( x  =4.71, S.D. = 0.45 ) การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
สามารถน าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนได้ 
 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาสือ่ประสมภายใต้โครงการ RMU-eDL และจากผลสรุปของการวจิยัพบวา่ สือ่ที่
พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นสือ่การสอนได้จงึมัน่ใจได้วา่สือ่ประสมภายใต้โครงการจะก่อประโยชน์ตอ่นกัเรียน
ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการอยา่งแท้จริง ซึง่สง่ผลให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ 
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กรอบแนวคดิรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายโดยใช้วีดีโอช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

The Synthesize of Electronic Learning Courseware Model Using Tutorial Video Incorporated  
Problem Based Learning in Solving Mathematics Problem for Prathom Suksa 6 Students 

 
นุชราภรณ์   พาเสน่ห์1 
Nucharapron pasanea 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วีดีโอชว่ยสอน ร่วมกบั
วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  กระบวนการใน
การสงัเคราะห์รูปแบบแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษาบทความเอกสาร และงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 2) ร่างกรอบแนวคดิขัน้ต้น 
3) ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ และ4) ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล  ซึง่ผลของการสงัเคราะห์รูปแบบในขัน้ต้นปรากฏวา่ ได้รูปแบบท่ี
ประกอบด้วย 6 โมดลูคือ1)  Offline Learning Module  2)  Online Learning Module  3)  Student Module 4)  Teacher 
Module 5)  Communication Module และ 6)  PBL  Module ผลการประเมินรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ขึน้ พบวา่ผู้ เช่ียวชาญให้การ
ยอมรับรูปแบบท่ีสงัเคราะห์ขึน้และเหมาะสมในการวจิยัตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ   การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
 

  The objective of this research was to synthesize of electronic learning courseware model using tutorial 
video incorporated problem based learning in solving mathematics problem for Prathom Suksa 6 students. The 
synthesize procedure consisted of 4 steps as follows: 1) studied journal, text, and related researches 2) drafted a 
framework 3) consulting experts and 4) corrected and conclusion. The result of synthesize model consisted of 6 
modules as follows: 1) Offline Learning Module 2) Online Learning Module 3) Student Module 4) Teacher Module 
5) Communication Module and 6) PBL Module. The evaluation results of the synthesized model. It revealed that the 
experts accepted the synthesize model and possible for conducting further research. 
 
KEYWORDS:  Problem Based Learning 
 
 
 
_______________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 
กระแสการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมได้เปลีย่นแปลงไปมากในปัจจบุนั นานาประเทศตา่งมุง่เน้นการพฒันา

ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  มีศกัยภาพในการแขง่ขนัยืนหยดัอยูอ่ยา่งมัน่คง  สามารถด ารงชีวิตร่วมกบันานาประเทศได้
อยา่งมีความสขุนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัการศกึษาเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการเปลีย่นแปลง การปฏิรูปการศกึษาจึงจ าเป็นเพื่อท าให้
การศกึษาสามารถพฒันาคนได้อยา่งแท้จริงพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 นบัเป็นกฎหมายการศกึษาฉบบัแรกซึง่น าไปสูก่ารปฏิรูปการศกึษาในด้านตา่ง ๆ โดยมาตราที ่4 กลา่วถงึความหมาย
การศกึษาไว้วา่เป็น ‚กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคมโดยการถา่ยทอดความรู้  การฝึกอบรม  
การสบืสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดล้อม สงัคมการเรียนรู้และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้ตลอดชีวติ‛  การจดักระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี
ความส าคญัส าหรับโรงเรียน ที่ต้องจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544 มีจดุหมายของหลกัสตูร ซึง่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิดกบันกัเรียน 9 ประการ ในประการท่ี 4 ให้นกัเรียนมี
ทกัษะโดยเฉพาะทกัษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิด ทกัษะการสร้างปัญญา และทกัษะการด าเนินชีวิต 
การศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปัจจบุนั  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมเด็กไทยเป็นผู้มีวินยั คณุธรรม 
จริยธรรม แตไ่มเ่ก่งทางด้านวิชาการ เชิงคดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการใฝ่รู้ (สมหวงั พิธิยานวุฒัน์,2550) การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองทีเ่ข้าใจยากส าหรับนกัเรียน เมื่อนกัเรียนอา่นโจทย์และไมส่ามารถหาค าตอบได้  ไมท่ราบวา่เมื่อไร
ใช้การ บวก ลบ คณู หาร หรือบางคนที่เรียนโจทย์ปัญหาแตล่ะเร่ืองไปแล้วจะไมส่ามารถท าโจทย์ปัญหาที่มีลกัษณะคล้ายกบั
โจทย์ที่ครูสอนได้ ถ้าเป็นโจทย์ทีพ่ลกิแพลงจะท าไมไ่ด้ นกัเรียนจะไมป่ระสบผลส าเร็จ เกิดความท้อแท้ ท่ีเป็นเช่นนีเ้นื่องจาก
นกัเรียนเรียนแล้วไมเ่ข้าใจ แตเ่ป็นการเรียนโดยการจ า ซึง่ไมส่ามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบหนึง่ที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการสร้างความรู้ใหม ่สง่เสริมให้เกิด
การค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดทกัษะในการคดิวเิคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดอยา่ง
สร้างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง  
 สือ่ประสมเป็นสือ่ที่ได้รับความนยิมในปัจจบุนั โดยเฉพาะในวงการศกึษามีความเหมาะสมส าหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอน เพราะเป็นสือ่เพื่อการเรียนรู้โดยตอบรับการสมัผสัได้มากกวา่ สามารถตอบสนองรูปแบบการเรียนของผู้ เรียนที่แตกตา่ง
กนัได้ สามารถจ าลองสถานการณ์ของวชิาตา่งๆเพื่อการเรียนรู้ได้ ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนปฏิบตัิจริงสามารถทบทวน
ขัน้ตอนกระบวนการเป็นอยา่งดี (สายชล นิตย์ใหม,่2550) ซึง่ผู้สอนสามารถน าสือ่ไปใช้ได้ทัง้ลกัษณะให้ผู้ เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือใช้ประกอบการเรียนรู้ในชัน้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอธิบายน าเสนอ และอภิปรายแนวความคิดหลกัที่ได้เรียนรู้จากสือ่
ประสมตา่ง ๆ เพือ่สร้างความเข้าใจในสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
 ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นอยา่งมากในปัจจบุนั 
เพราะเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเป็นแหลง่รวบรวมความรู้ ท าให้เกิดห้องสมดุเสมือนขนาดใหญ่ ท าให้เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตกลายเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคญัทีจ่ะท าให้ผู้ เรียนเข้าถงึแหลง่การเรียนรู้นัน้ โดยสามารถใช้อินเตอร์เนต็เป็นแหลง่ทรัพยากรในการเรียนรู้เพื่อ
เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในชัน้เรียนปกติได้ (ธนพล กมลหตัถ์,2551) 
 ด้วยเหตนุี ้ผู้วิจยัจงึสนใจทีจ่ะสงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตโดยใช้วีดีโอช่วยสอน ร่วมกบัวิธีการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  เพื่อน าไปใช้ในการ
สอน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาของผู้ เรียน ท าให้การเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหามีความเป็นรูปธรรม และผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ดี



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

879 

 

ยิ่งขึน้ ตลอดจนสง่ผลให้การจดักิจกรรมการสอนของครู และ กิจกรรมการเรียนของผู้ เรียนบรรลผุลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ อีก
ทัง้ผู้ เรียนยงัสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นพืน้ฐานความรู้ส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัที่สงูขึน้ รวมทัง้ยงัเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบการสอนส าหรับสอนเนือ้หาอื่นตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วดีีโอช่วยสอน ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่วธีิด าเนินการวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ                                                      
 1)  ศกึษาเอกสาร ต ารา บทความวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบับทเรียนอิเลก็ทรอนิกสบ์นเครือขา่ย วิธีการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รวมทัง้พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติและหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
  2)  สงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยขัน้ต้น ร่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัวิธีการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
โดยการสงัเคราะห์จากผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษาเอกสาร ต ารา บทความวชิาการ และงานวจิยัที่เก่ียวข้องที่ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 
ซึง่ทัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ 2 ประเด็น อนัได้แก่ รูปแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วีดีโอชว่ยสอน 
และการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  3)  ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยขัน้ต้น ร่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแบบร่างของรูปแบบ 
  4)  ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผล ท าการปรับปรุงรูปแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยขัน้ต้น ร่างรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ
และจดัท าเป็นแผนภมูิกรอบแนวคิดรูปแบบบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วดีีโอช่วยสอน ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พร้อมทัง้ข้อมลูรายละเอยีดตา่ง ๆ ของสว่นประกอบท่ีอยูภ่ายในแผนภมูิ 
 
ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดรูปแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วีดีโอชว่ยสอน 
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 จากการศกึษาเอกสารอ้างอิงและเอกสารที่เก่ียวข้อง ผู้วจิยัได้ท าการสงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์บน
เครือขา่ยโดยใช้วีดีโอชว่ยสอน ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย 
6 โมดลูคือ  
  1)  Offline Learning Module เป็นโมดลูการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  2)  Online Learning Module เป็นโมดลูการจดัการเรียนการสอนบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
  3)  Student Module เป็นโมดลูส าหรับผู้ เรียน 
  4)  Teacher Module เป็นโมดลูส าหรับผู้สอน 
  5)  Communication Module เป็นโมดลูในการตรวจสอบการใช้งานระบบ 
  6)  PBL Module เป็นโมดลูการจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่ประกอบด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจค าศพัท์และข้อความของปัญหาให้ชดัเจน  
(Clarifying Unfamiliar Terms) กลุม่ผู้ เรียนท าความเข้าใจค าศพัท์ ข้อความที่ปรากฏอยูใ่นปัญหาให้ชดัเจนโดยอาศยัความรู้
พืน้ฐานของสมาชิกในกลุม่หรือการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารต าราหรือสือ่อื่น ๆ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ระบปัุญหาหรือข้อมลูส าคญั (Problem Definition) กลุม่ผู้ เรียนระบปัุญหาหรือข้อมลูส าคญั
ร่วมกนั โดยทกุคนในกลุม่เข้าใจปัญหาเหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์ใดที่กลา่วถงึในปัญหานัน้ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ระดมสมอง (Brainstorm) กลุม่ผู้ เรียนระดมสมองวเิคราะห์ปัญหาตา่งๆและหาเหตผุลมาอธิบาย 
โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกกลุม่ เป็นการช่วยกนัคดิอยา่งมเีหตมุีผลสรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุม่เก่ียวกบักลไก
การเกิดปัญหา เพื่อน าไปสูก่ารสร้างสมมติฐานท่ีสมเหตสุมผลเพือ่ใช้แก้ปัญหานัน้ 
  ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) กลุม่ผู้ เรียนอธิบายและตัง้สมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกนั
กบัปัญหาตามที่ได้ระดมสมองกนั แล้วน าผลการวเิคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญั โดยใช้พืน้ฐานความรู้เดมิของผู้เรียน การ
แสดงความคิดอยา่งมีเหตผุล 
  ขัน้ตอนท่ี 5 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ (Formulating Learning Issues) กลุม่ผู้ เรียนก าหนด
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมลูที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตัง้ไว้ ผู้ เรียนสามารถบอกได้วา่ความรู้สว่นใดรู้แล้ว สว่นใด
ต้องกลบัไปทบทวน สว่นใดยงัไมรู้่หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
  ขัน้ตอนท่ี 6 เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) ผู้ เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสือ่และแหลง่การเรียนรู้
ตา่ง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ขัน้ตอนท่ี 7 รายงานผล (Reporting) กลุม่ผู้ เรียนน าข้อมลูสารสนเทศ มาอภิปราย วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้แล้วน ามาสรุปเป็นหลกัการและเป็นแนวทางเพื่อน าไปใช้โอกาสตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการสงัเคราะห์รูปแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ยโดยใช้วดีีโอช่วยสอน ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พบวา่ประกอบด้วย 6 โมดลูคือ 1)  Offline Learning Module  
2)  Online Learning Module  3)  Student Module 4)  Teacher Module 5)  Communication Module และ 6)  PBL  
Module ส าหรับความคิดเห็นที่มตีอ่กรอบแนวคิดนี ้พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญให้การยอมรับวา่กรอบแนวคิดนีม้ีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้จริง เป็นกรอบแนวคิดที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์บนเครือขา่ย 
ซึง่ผู้ จิวยัจะน ากรอบแนวคิดนีไ้ปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการวจิยัในระยะตอ่ไป 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

881 

 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลจากการวิจยัครัง้นี ้สามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหา เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และสง่ผลให้การจดักิจกรรมการสอน
ของครูกบัผู้ เรียนบรรลผุลส าเร็จและเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้  
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูล 
การท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

Research and Development of Tourism Data Management for Being the Tourism Information Center  
of Maha Sarakham at Rajabhat Maha Sarakham University 

 
ผศ.ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์, ผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฎร์ 

Asst.Prof.Dr.Wittaya Arreerard and Asst.Prof.Dr.Pisutta Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์ เพื่อ 1) พฒันาระบบการบริหารจดัการข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 2)  ศกึษาความพงึพอใจของผู้สนใจและนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป    กลุม่ตวัอยา่ง  
ได้แก่ ผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไป  ท่ีเข้ามาเยีย่มชมระบบการบริหารจดัการ ข้อมลูการทอ่งเทีย่วจงัหวดัมหาสารคาม
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์ทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม และตอบแบบสอบถามที่ปรากฏบนเว็บไซต์  
คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  จ านวน  40 คน เคร่ืองมือที่ใช้  ได้แก่ แบบประเมินประสทิธิภาพระบบ  และ 
แบบสอบถามความพงึพอใจผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปท่ีมตีอ่เว็บไซต์ทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า ระบบได้พฒันาและติดตัง้ไว้ที่ http://www.sarakhamtour.com  ประกอบไปด้วย ข้อมลูการ
ทอ่งเที่ยวของจงัหวดัมหาสารคาม  ข้อมลูการทอ่งเที่ยวของอ าเภอตา่ง ๆ ของจงัหวดัมหาสารคาม โดยข้อมลูการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพืน้ที่  เชิงวัฒนธรรม  เชิงเกษตร  ข้อมูลที่พัก  การเดินทาง  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น  เมื่อ
ประเมินประสทิธิภาพของระบบ  ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน มีความเห็นตอ่ประสทิธิภาพในระดบัมากที่สดุ  และผู้สนใจและ
นกัทอ่งเที่ยวมีความพงึพอใจตอ่ระบบในระดบัมากที่สดุ 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of the research were to develop the system of tourism information management by 

using the efficient system of information technology, and assess the efficiency of the tourism information 
service. The sample subjects were 40 tourists or customers who visited Maha Sarakham Tourism website and 
used the tourism information service. They were selected by accidental random sampling. The sample 
subjects were asked to fill out a questionnaire on the website. The tools used were questionnaire of efficient 
system and questionnaire of satisfaction. The statistics used were mean, and standard deviation.  

The results were as follows : the tourism website was designed and developed to be the tourism 
information center at Rajabhat Maha Sarakham University. It is http://www.sarakhamtour.com, which provides 
tourism information to the tourists in Maha Sarakham. The information is about geographical information ,  

 
________________________________ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

http://www.sarakhamtour.com/
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cultural tourism, agro tourism, accommodation, transportation, local wisdom and so on. The finding indicates 
that the average level of the efficiency assessment of the service system regarding the assessment of five 
experts is very high and the efficiency of the tourism information service regarding the assessment of tourists 
or customers is very high. 

 
บทน า 
 ปัจจุบนักระแสการท่องเที่ยวเป็นไปในลกัษณะการพฒันาอย่างยัง่ยืนมากขึน้  กล่าวคือ  การท่องเที่ยวกบัการ
อนรัุกษ์ธรรมชาติสิง่แวดล้อม  และวฒันธรรม  จะด าเนินไปอยา่งสอดคล้องกนั  โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และวฒันธรรมให้มากที่สดุ  การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรจึงสอดคล้องกบักระแสการทอ่งเที่ยวของโลกที่เปลีย่นไปดงักลา่ว  โดย
พิจารณาจากการประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จากการส ารวจของคณะผู้ ศึกษาจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แห่งประเทศไทย  ประมาณพบว่าในปี  พ.ศ. 2543  จะมีจ านวนนกัท่องเที่ยวเชิงเกษตรชาว
ไทยที่เดินทางทอ่งเที่ยวรวมทัง้สิน้  12.32  ล้านคนตอ่ปี  และจากการพิจารณาสดัสว่นของนกัท่องเที่ยวที่สนใจจะไปเที่ยว
ในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้จากการส ารวจนัน้  ปรากฏว่ามีสดัสว่นของนกัท่องเที่ยวที่สนใจจะไปเที่ยวที่ค่อนข้างสงู
กลา่วคือ  นกัทอ่งเที่ยวขาวไทยที่สนใจที่จะไปเที่ยวในแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรมีถึงร้อยละ  88.18  ดงันัน้การทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรจึงควรได้รับการสนบัสนนุและพฒันาจากหนว่ยงานตา่งๆ  และชมุชนเอง  ท าให้มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรเกิดขึน้
เป็นจ านวนมากกระจายอยูท่ัว่ประเทศไทย 
 จงัหวดัมหาสารความ  เป็นจงัหวดัทีตัง้อยูใ่จกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สงบ  และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดได้ช่ือว่าเป็น  “ตักสิลาแห่งอีสาน”  
เนื่องจากมีสถาบนัการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  475  กิโลเมตร  มีเนือ้ที่ประมาณ  
5,291  ตารางกิโลเมตร  แบง่การปกครองออกเป็น  11 อ าเภอและ  2  ก่ิงอ าเภอ  คือ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  กนัทรวิชยั  
โกสมุพิสยั  วาปีปทมุ  บรบือ  พยคัฆภมูิพิสยั  นาเชือก  เชียงยืน  นาดนู  แกด า  ยางสสีรุาช  ก่ิงอ าเภอกดุรัง  และก่ิงอ าเภอ
ช่ืนชม  ทิศเหนือ  ติดกบัจงัหวดักาฬสินธุ์  ทิศใต้ ติดกบัจงัหวดัสริุนทร์  และจงัหวดับรีุรัมย์  ทิศตะวนัออก  ติดกบัจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ทิศตะวนัตก  ติดกบัจงัหวดัขอนแก่น  ภมูิประเทศเป็นที่ราบลกูคลื่นไม่มีภเูขา  มีแม่น า้ชีไหลผ่าน  พืน้ที่สว่นใหญ่
เป็นทุ่งนาอาชีพที่ส าคญัของชาวมหาสารคามคือ  การเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์  อาชีพในครัวเรือนที่ท ากันมาก  คือการ
เลีย้งไหมและทอผ้าไหม  ผ้าไหมมหาสารคามสว่นใหญ่เป็นผ้าที่มีลวดลายแบบดัง้เดิม  และสวยงาม  
 ถึงแม้วา่จงัหวดัมหาสารคามจะมีแหลง่ทอ่งเที่ยวอยูบ้่าง  อนัได้แก่  ศนูย์ศิลปวฒันธรรมอีสานที่มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม  พิพิธภณัฑ์วดัมหาชยั  สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน  แก่งเลงิจาน  หมูบ้่านปัน้หม้อ  กู่มหาธาต ุ 
(ปรางค์กู่บ้านเขวา) พิพิธภณัฑ์บ้านเชียงเหียน  กู่สนัตรัตน์  พระธาตนุาดนู  พทุธมณฑลแห่งอีสาน  พระพทุธรูปยืนมงคล  
พระพทุธรูปมิ่งเมือง  หรือพระพทุธรูปสวุรรณมาล ี บ้านหนองเขื่อนช้างที่เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ท าหมอนขิด  วน
อุทยานโกสมัพี  ลกัษณะเป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด  เช่น  ต้นยาง  ขนาดใหญ่  ต้นตะแบก  ต้นกระทุ่ม ฯลฯ  แผ่
ก่ิงก้านสาขาปกคลมุติดต่อกนั  มีหนองน า้ธรรมชาติทศันียภาพร่มร่ืน  วนอุทยานนีเ้ป็นที่อาศยัของนกต่างๆ  และลิงฝูง
ใหญ่จ านวนหลายร้อยตวั  บ้านแพง  เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก  เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง วนอทุยานชีหลง  
อยา่งไรก็ตามสถานท่ีทอ่งเที่ยวดงักลา่วยงัไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร  เนื่องจากยงัไม่มีทรัพยากรที่สวยงามน่าดึงดดูใจ
นกัทอ่งเที่ยว  ตลอดจนยงัขาดข้อมลูพืน้ฐานในการสนบัสนนุการท่องเที่ยว  การบริหารจดัการและการประชาสมัพนัธ์ที่ดี
และมีประสทิธิภาพ 
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 จากการศกึษาข้อมลูและสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม พบว่ายงัไม่ได้มี
การรวบรวมแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว  เพื่อบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีศกัยภาพสงูก็ตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการจดัการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์หรือ GIS (Geographic Information Systems: GIS)  ท าให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพหรือพืน้ท่ี หรือต าแหนง่ของที่ตัง้
จดุทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ  
 จากสภาพปัญหาการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคามและศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานวิจัยนีจ้ึงเป็น
การวิจยัและพฒันาระบบการบริหารจดัการการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อบริหารจดัการและประชาสมัพนัธ์แหลง่
ทอ่งเที่ยวเป็นไปอยา่งกว้างไกล  ทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ       
 
วัตถุประสงค์ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสทิธิภาพ 

2. ศกึษาความพงึพอใจของผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปท่ีมตีอ่พฒันาระบบการบริหารจดัการข้อมลูการทอ่งเที่ยว
จงัหวดัมหาสารคามที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  มีดงันี ้ 
1) ศกึษาข้อมลูการทอ่งเที่ยวมหาสารคาม  รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล   
2) ออกแบบระบบการบริหารจดัการข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3) พฒันาระบบและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 4) ติดตัง้ระบบใช้งานจริง และ 5) ศึกษาผลการใช้ระบบ

จากผู้ใช้งาน    
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  ได้แก่ ผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไป  ท่ีเข้ามาเยีย่มชมระบบการบริหารจดัการข้อมลู

การทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคามด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์ทอ่งเทีย่วจงัหวดัมหาสารคาม และตอบ
แบบสอบถามที่ปรากฏบนเว็บไซต์  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  จ านวน  40 คน  
          สถิติที่ใช้ ได้แก่ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้เกณฑ์ดงันี(้บญุชม  ศรีสะอาด,  2545 : 150) 
     คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 – 5.00     หมายความวา่ พงึพอใจมากที่สดุ 
     คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 – 4.50     หมายความวา่ พงึพอใจมาก 
     คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.51 – 3.50     หมายความวา่ พงึพอใจปานกลาง 
     คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.51 – 2.50     หมายความวา่ พงึพอใจน้อย 
     คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.00 – 1.50     หมายความวา่ พงึพอใจน้อยที่สดุ 
 
          เคร่ืองมือทีใ่ช้  ได้แก่ แบบประเมินประสทิธิภาพระบบการบริหารจดัการข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดั 
มหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ทอ่งเทีย่วจงัหวดัมหาสารคาม)  และ แบบสอบถามความพงึพอใจ
ผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปท่ีมตีอ่เว็บไซต์ทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม  
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ผลการวิจัย 
               1. พฒันาระบบการบริหารจดัการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เว็บไซต์ทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม)  ติดตัง้ระบบไว้ที่ http://www.sarakhamtour.com  ระบบประกอบไปด้วย ข้อมลู
การท่องเที่ยวของจังหวดัมหาสารคาม  ข้อมูลการท่องเที่ยวของอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวดัมหาสารคาม โดยข้อมูลการ
ทอ่งเที่ยวประกอบด้วยข้อมลูเชิงพืน้ท่ี  เชิงวฒันธรรม  เชิงเกษตร  ข้อมลูที่พกั  การเดินทาง  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น   

 2.  ประสทิธิภาพของระบบ  ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินประสิทธิภาพระบบ  โดยใช้แบบประเมินประสิทธิ 
ภาพระบบการบริหารจดัการข้อมลูการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เว็บไซต์ท่องเที่ยว
จงัหวดัมหาสารคาม)  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ  ด้านกราฟฟิค  ด้านความสะดวกการใช้งาน  ด้าน
ความปลอดภยัระบบ  และด้านข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม  ผลการประเมินประสทิธิภาพดงัตารางที่ 1  
 
ตารางที่  1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการข้อมูลการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้ เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.81  เมื่อ
พิจาณารายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ  ด้านกราฟฟิค  ด้านความสะดวกการใช้งาน  ด้านความปลอดภยัระบบ  
และด้านข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุข้อ คา่เฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง  4.68-4.93  
 3.  ความพึงพอใจของผู้สนใจและนกัท่องเที่ยวทัว่ไปที่มีต่อระบบการบริหารจดัการข้อมลูการท่องเที่ยวจงัหวดั
มหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม)    สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม
ความพงึพอใจผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไป ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ ระบบมีองค์ประกอบข้อมลูครบถ้วน  ระบบน าเสนอ
ข้อมลูนา่สนใจ  นา่ติดตาม และหลากหลาย ระบบมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมลู ระบบมีความง่าย และสะดวกในการใช้
งาน และระบบมีข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัมหาสารคาม  ผลการสอบถามความพงึพอใจ ดงัแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  SD ระดับ 
ด้านองค์ประกอบของระบบ   4.88 0.33 มากที่สดุ 

ด้านการออกแบบ กราฟฟิค 4.92 0.37 มากที่สดุ 
ด้านความสะดวกการใช้งาน   4.72 0.44 มากที่สดุ 
ด้านความปลอดภยัระบบ   4.68 0.44 มากที่สดุ 
ด้านข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม   4.84 0.36 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวม 4.81 0.40 มากที่สุด 
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ตารางที่  2  ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจดัการข้อมลูการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 จากตารางที่ 2 ผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปมีความพงึพอใจที่มีตอ่ระบบการบริหารจดัการข้อมลูการท่องเที่ยว
จงัหวดัมหาสารคาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม)  ในระดบัมากที่สดุ โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.66  เมื่อพิจาณารายข้อ 5 ข้อ ได้แก่ ระบบมีองค์ประกอบข้อมลูครบถ้วน  ระบบน าเสนอข้อมลูน่าสนใจ  
นา่ติดตาม และหลากหลาย ระบบมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมลู ระบบมีความง่าย และสะดวกในการใช้งาน และระบบมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวดัมหาสารคาม  พบว่า อยู่ในระดบัมากที่ สดุทุกข้อ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
4.60-4.78  
 
อภปิรายผล 

 ระบบการบริหารจัดการข้อมลูการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม  ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันาขึน้ 
ประกอบด้วยข้อมลูที่ครบถ้วน  ผู้ เช่ียวชาญประเมินประสทิธิภาพในระดบัมากที่สดุ  และผู้สนใจและนกัท่องเที่ยว มีความ
พงึพอใจในระดบัมากที่สกุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ระบบได้พฒันาโดยคณะผู้วิจยัได้ศึกษา และรวบรวมข้อมลูเพื่อการวาง
นโยบายการท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม  ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมลูการท่องเที่ยวของจงัหวดัมหาสารคาม  ข้อมลูการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดัมหาสารคาม โดยข้อมลูการท่องเที่ยวประกอบด้วยข้อมลูเชิงพืน้ที่  เชิงวฒันธรรม  
เชิงเกษตร  ข้อมูลที่พัก  การเดินทาง  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  และเมื่อพัฒนาระบบ  มีการ
ออกแบบให้น าเสนอข้อมลูที่นา่สนใจ  ใช้งานง่าย  มีความสะดวก  จึงสง่ผลให้ระบบมีประสิทธิภาพ  น าข้อมลูที่ตอบสนอง
ผู้สนใจและนกัทอ่งเที่ยว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ระบบได้พฒันาและติดตัง้ไว้ที่ http://www.sarakhamtour.com  ประกอบไปด้วย ข้อมลูการทอ่งเที่ยวของจงัหวดั
มหาสารคาม  ข้อมลูการทอ่งเที่ยวของอ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดัมหาสารคาม โดยข้อมลูการท่องเที่ยวประกอบด้วยข้อมลู
เชิงพืน้ท่ี  เชิงวฒันธรรม  เชิงเกษตร  ข้อมลูที่พกั  การเดินทาง  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น  เมื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ  ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในระดบัมากที่สดุ  และผู้สนใจและนกัท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจตอ่ระบบในระดบัมากที่สดุ 
 

รายการประเมิน  SD ระดับ 
ระบบมีองค์ประกอบข้อมลูครบถ้วน 4.63 0.49 มากที่สดุ 

ระบบน าเสนอข้อมลูนา่สนใจ  นา่ติดตาม และหลากหลาย 4.78 0.42 มากที่สดุ 
ระบบมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมลู 4.65 0.48 มากที่สดุ 
ระบบมีความงา่ย และสะดวกในการใช้งาน 4.60 0.50 มากที่สดุ 
ระบบมีข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การทอ่งเที่ยวในจงัหวดัมหาสารคาม 4.63 0.49 มากที่สดุ 
เฉลี่ยรวม 4.66 0.48 มากที่สุด 
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การน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแหลง่ท่องเที่ยว  ตลอดจนภาคเอกชน
สามารถน าระบบไปใช้งานได้  และสามารถบริหารจดัการระบบเองได้  โดยการเพิ่มข้อมลูสารสนเทศได้ตลอดเวลา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  
แหลง่เที่ยวในจงัหวดัมหาสารคาม  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  ที่เป็นผู้สนบัสนนุให้การวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
บญุชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบือ้งต้น.  พิมพ์ครัง้ที่ 7.  กรุงเทพฯ :  สวุีริยาสาส์น,  2545. 
บปุผชาติ ทฬัหิกรณ์. มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์, วารสาร สสวท.  23(90) : 25-35 ; กรกฎาคม- กนัยายน, 2538. 
สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ. มัลติมีเดียหรือสื่อประสม : เทคโนโลยทีี่ทรงพลงัเพื่อการรับรู้, จฬุาลงกรณ์เวชสาร. 44(1) :  

1-4 ; มกราคม, 2543. 
http://www.oceansmile.com/E/Mahasarakham/Mahasarakam.htm 
http://ill.msu.ac.th/sirindhorn2/th/province/mahasarakham/index.php 
http://www.mc41.com/data/tourl_mk.html 
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เร่ืองข้อมูลและสารเทศ  ส าหรับนักเรียน 
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนั 

Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Information Technology”  
for Students with Different Learning Abilities 

 
ณัฐริกา  ทองสมนึก1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อารีราษฎร์2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา  อารีราษฎร์3 

Natarika Tongsomnuek,  Wittaya Arreerard and Pisutta Arreerard 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง ข้อมลูและสารสนเทศ ที่มีคณุภาพ  2) หา
ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3)เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 4) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมคีวามสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนั  5) ศกึษาดชันี
ประสทิธิผลของการเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 6) ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยมลัติมีเดียแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
        กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมจ านวน 149 คน คดัเลอืกโดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ยด้วยการจบั
ฉลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ สือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test 
(Dependent) และสถิติ F-test แบบ One-way ANOVA 

  ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  ( x = 4.63, S.D =0.48)  2) 
สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่เก่งมีประสิทธิภาพเทา่กบั  (80.60/82.03)   กลุม่ปานกลางมีประสิทธิภาพเท่ากบั  (80.50/81.61) 
กลุม่ออ่นมีประสิทธิภาพเทา่กบั  (80.58/80.10) ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด    3)  ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยันยัส าคญัทางสถิติ .05  4)  ผลสมัฤทธ์ิทางการของผู้ เรียนทกุกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .05    
5) ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมกลุม่ที่ 1 กลุม่เก่งมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.56    กลุม่ที่ 
2 กลุม่ปานกลางมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.84 กลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่นมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 67.01    6)  ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่สื่อประสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.31 , S.D.=0.77)   
 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , โครงการ RMU-eDL , ความสามารถในการเรียนรู้  
 
 
 

                                  
1  ค.ม. คอมพิวเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to develop quality multimedia on the topic of “Information 
Technology”, 2) assess the efficiency of the multimedia, 3) compare the average pretest score and posttest 
score of the students, 4) compare the achievement of the students before and after using the multimedia, 5) 
assess the index of learning effectiveness of the multimedia, and 6) survey the satisfaction of the students 
with the interactive multimedia. The sample subjects were one hundred forty nine 7th grade students with 
different learning abilities (excellent, fair and poor) at Sakonrartwitayanukool School under the Office of 
Secondary Education Area 23. The research instruments were multimedia, an assessment form of multimedia, 
an achievement test, and a questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-
test ( Dependent), and F-test (One-Way ANOVA). 

 The research finding indicated that the average level of the quality of the multimedia was high (x̄ = 
4.63, S.D. = .48). The values of the multimedia efficiency of the excellent students, fair students and poor 
students regarding the standardized criteria were 80.60/82.03, 80.50/81.61 and 80.58/80.10 respectively. The 
finding showed that the average post-test score of the students was significantly higher than that of pretest 
score at the .05 level, and the average post-test score and pretest score of the students were significantly no 
different at the .05 level. The finding revealed that the values of the learning effectiveness index of the 
excellent students, fair students and poor students were 69.52%, 68.84% and 67.01% respectively. 
Regarding the satisfaction, it showed that the average level of the satisfaction of the students with the 
multimedia was high (x̄ = 4.31, S.D. = .77).  

 
KEYWORDS:  Multimedia, RMU-eDL Project, Learning Abilities 
 
บทน า 
  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารีคือโครงการใน
พระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพื่อการ
พฒันาผู้ ด้อยโอกาส  ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้เห็นความส าคญัของ
สือ่ eDLTV   จึงได้บรูณาการเนือ้หาการใช้สือ่ eDLTV  เข้าไปในหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบัเนือ้หาอืน่ ๆ ได้แก่  การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้เทคโนโลยีมลัติพ้อยน์  การใช้เทคโนโลยีมาร์วิน  และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานหรือ PBL (Problem-Based Learning)  ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านบรูณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่สาร เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน นี ้ มีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาศกัยภาพครู  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  
ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ โดยด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  โดยร่วมมือกบั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดยีวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันา
ตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่สือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-
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eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ศกึษาเพื่อร่วมกนั
ด าเนินการพฒันาสือ่  
 ผู้วิจยัในฐานะนกัศกึษาปริญญาโทสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษาและเป็นครูผู้สอนในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร  เร่ืองข้อมลูและสารสนเทศ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ได้ศกึษาแล้วท าการวิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกบั เร่ืองข้อมลู
และสารสนเทศ พบวา่ ลกัษณะเนือ้หาสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาการบรรยาย อีกทัง้โรงเรียนที่สอนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ซึง่จากบริบทของโรงเรียนนัน้จะจดัแบง่นกัเรียนตามความสามารถในการเรียนรู้โดยท าการสอบเพื่อคดัเลอืกนกัเรียนเข้าชัน้
เรียนตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้วจิยัตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV  และประโยชน์ของ
กระบวนการ พฒันาสือ่สือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL”  จึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง  ข้อมลูและสารสนเทศ  กลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ   เพื่อรวบรวมเป็น
สือ่ประสมภายใต้โครงการดงักลา่ว  ในการวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการวจิยัเพื่อทดลองและหาคณุภาพของสือ่โดยน าไปใช้กบั
กลุม่ตวัอยา่งที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกตา่งกนั 3 กลุม่ คือกลุม่เกง่ กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น ผู้วิจยัคาดหวงั
วา่ ผลการพฒันาครัง้นี ้จะได้สือ่ประสมที่มีคณุภาพ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา
ท่ีเรียนมากยิง่ขึน้ สง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ืองข้อมลูและสารสนเทศที่มีคณุภาพ 

2. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

3. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนั 

5. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 

6. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยม ศกึษาปีที่ 1  ปีการศกึษา 2553   โรงเรียนสกลราชวิทยา
นกุลู  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  23 จ านวน 12 ห้องเรียน  รวมทัง้หมด 618 คน 
  กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนสกลราชวิทยา
นกุลู สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 ที่ได้จากการคดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยท าการจดัแบง่
นกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่คือ นกัเรียนกลุม่เก่งได้แก่ห้อง ม.1/1- ม.1/4  นกัเรียนกลุม่ปานกลางได้แกห้่อง ม.1/5- ม.1/8 และ
นกัเรียนกลุม่ออ่นได้แก่ห้อง ม.1/9- ม.1/12   จากนัน้ท าการคดัเลอืกมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการเลอืกแบบสุม่อยา่ง
ง่าย (Random Simple) ในแตก่ลุม่ที่ได้จดัแบง่ไว้ ด้วยวิธีการจบัฉลากมากลุม่ละ 1 ห้องเรียน รวมเป็น 3 ห้องเรียน จ านวน 
149 คน  ได้แก่ กลุม่เกง่ ห้อง ม.1/4   จ านวน  53 คน  กลุม่ปานกลาง ห้อง ม.1/8  จ านวน  48 คน  กลุม่ออ่น  ห้อง ม.1/10  
จ านวน  48 คน  ระยะเวลาในการวิจยั  ระหวา่งเดือน มกราคม  ถงึ  เดือนกมุภาพนัธ์ กรอบเนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั  เร่ือง
ข้อมลูและสารสนเทศ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  ประกอบไปด้วย 5  หนว่ยการเรียน  คือ 1.  ข้อมลู   2.  การจดัการ
สารสนเทศ  3.  ระดบัของสารสนเทศ  4.  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท างานได้หลายหน้าที่  5.การใช้งานและดแูลรักษา
คอมพิวเตอร์ 
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        เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นีป้ระกอบไปด้วยสือ่ประสม เร่ือง ข้อมลูและสารสนเทศ แบบประเมินคณุภาพสื่อ
ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่สือ่ประสม   ผู้วิจยัได้น า
แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  ที่ผู้ เช่ียวชาญประเมิน  มาวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสมโดยใช้สถิติคา่เฉลีย่  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนตัง้แต ่ 3.50   ขึน้ไป  และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00 วิเคราะห์
ประสทิธิภาพของสือ่ประสมให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  วิเคราะห์การเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียน
และหลงัเรียน มาค านวณด้วยสถิติ t-test  (dependent) ที่ระดบั .05 เมือ่ค านวณคา่สถิติ t-test ได้ น าคา่ t ที่ได้จากการ
ค านวณและจากตารางมาเปรียบเทียบกนัเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  และทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้สถิติ F-test ชนิด One-way ANOVA  วิเคราะห์หาดชันีประสทิธิผล
ของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  วิเคราะห์หาดชันีประสทิธิผล  (The Effectiveness Index : E.I.)  
โดยใช้วิธีของกดูแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์  และได้วิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสม โดยการใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจที่ได้จากผู้ เรียนประเมิน โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยในการวเิคราะห์
จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมิน   

  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
         สือ่งานน าเสนอ    หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
     สือ่มลัติพ้อยต์           
สือ่ภาพเคลือ่นไหว 
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ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินคณุภาพของสือ่ประสม ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสม จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ สื่องานน าเสนอ หนงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ สือ่มลัติพ้อยท์ และสือ่ภาพเคลือ่นไหว โดยน าสือ่ประสมเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพื่อประเมินคณุภาพ จ านวน 5 
คน ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48)  และตวัอยา่งสือ่ประสม 

ดงัภาพท่ี 1 

 ผลการหาประสทิธิภาพสือ่ประสม  ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบในขัน้การประเมนิผลของรูปแบบ
การเรียนรู้  จ านวน  5  เร่ือง แล้วคะแนนหลงัเรียนมาค านวณเพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2 ที่ก าหนด (80/80) 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คือ กลุม่ที่ 1 กลุม่เก่ง  มีคา่เทา่กบั   80.60/82.03   กลุม่ที่ 2 
กลุม่ปานกลาง  มีคา่เทา่กบั   80.50/81.61   และกลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่นมีคา่เทา่กบั   80.58/80.10    
  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
กลุม่ทดลองมาค านวณคา่สถิติ t-test  (dependent)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  ผลการทดสอบแสดงในตารางที่  1  
ตารางที่  1 คา่สถิติ  t-test   ระดบันยัส าคญัเทา่กบั  .05 
 

กลุม่ตวัอยา่ง การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คา่คะแนนเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t 
กลุม่ที่ 1  
กลุม่เกง่ 

ก่อนเรียน 53 16.38 1.80 27.51 
 หลงัเรียน 53 32.81 3.39 

กลุม่ที่ 2  
กลุม่ปาน
กลาง 

ก่อนเรียน 48 16.40 4.24 32.82 
 หลงัเรียน 48 32.65 1.47 

กลุม่ตวัอยา่ง การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คา่คะแนนเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t 
กลุม่ที่ 3  
กลุม่ออ่น 

ก่อนเรียน 48 18.14 3.41 27.17 
 หลงัเรียน 48 36.62 1.89 

 
 จากตารางที่  1 ผลการค านวณของกลุม่ที่ 1 กลุม่เกง่ คา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่ 27.51  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง, 52, 

0.05 (1.671) ดงันัน้ จึงปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ที่ 1 กลุม่เกง่ สงูกวา่กอ่นเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   คา่ ผลการค านวณของกลุม่ที่ 2 กลุม่ปานกลาง คา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่ 12.42  ซึง่มีคา่
มากกวา่คา่  tตาราง, 47, 0.05 (1.684) ดงันัน้จงึปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ที ่2 กลุม่ปานกลาง สงู
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และกลุม่ที่ 3 กลุม่ปานกลางคา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่ 27.17  ซึง่มคีา่
มากกวา่คา่  tตาราง, 47, 0.05 (1.684) ดงันัน้จงึปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนกลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่น สงูกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั  .05 
      ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนั 
 ผู้วิจยัทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบคา่  F-test  ชนิด One-way ANOVA   เพื่อทดสอบสมมตฐิาน  ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ระดบันยัส าคญัเทา่กบั  .05 
 ผลรวมก าลงัสอง ระดบัขัน้ความเสรี ความแปรปรวน คา่  F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 16.226 2 8.113 1.366 .258 
ภายในกลุม่ 867.009 146 5.938   

รวม 883.235 148    
  จากตารางที่  2  คา่  F  ที่ค านวณได้มีคา่  1.366 จึงยอมรับ Ho  สรุปได้วา่คะแนนสอบของนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ไม่
แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล  ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน  3 
กลุม่ ซึง่ได้แก่ กลุม่ที่ 1 กลุม่เก่งจ านวน 53  คน กลุม่ที่ 2 กลุม่ปานกลาง จ านวน 48 คน และกลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่น จ านวน 48 
คนมาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล  ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางที่  3 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ดชันปีระสทิธิผล 

จ านวนนกัเรียน 
คะแนน 

คา่ E.I. คา่ร้อยละ 
เต็ม รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

กลุม่ที่ 1 53 คน 40 868 1739 0.6956 69.56 
กลุม่ที่ 2  48 คน 40 787 1567 0.6884 68.84 
กลุม่ที่ 3  48 คน 40 762 1538 0.6701 67.01 

  จากตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม กลุม่ที่ 1 
กลุม่เกง่ มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  69.56   กลุม่ที่ 2 กลุม่ปานกลาง มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  
68.84   และกลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่น มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  67.01  หลงัจากทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ 
 ผลการศกึษาความพงึพอใจ หลงัจากเรียนเนือ้หาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแล้ว  ผู้วิจยัประเมิน
ความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมนิท่ีพฒันาขึน้  ผลการประเมินแสดงในตารางที่  4 
ตารางที่  4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียน 
 
 

  
จากตารางที่ 4  จะเห็นวา่  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  โดยภาพรวม  เฉลีย่

ทัง้  3  ด้าน  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.31, S.D. = 0.77)   
 และเมื่อให้ผู้เรียนจ านวน 149 เลอืกศกึษาเพิ่มเติมจากสือ่ทัง้ 4 ชนิด ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจในการ
เลอืกใช้สือ่แอนิเมชัน่เป็นอนัดบัท่ี 1 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ  51.68 รองลงมาคือสือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์มีผู้ เรียน

รายการประเมิน X  S.D ระดบัความพงึพอใจ 
1. ด้านเนือ้หา 4.34 0.75 พงึพอใจมาก 
2. ด้านเทคนิคการผลติ        4.30 0.80 พงึพอใจมาก 
3. ด้านรูปแบบการน าเสนอ      4.32 0.76 พงึพอใจมาก 

รวม 4.31 0.77 พงึพอใจมาก 
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เลอืกใช้สือ่จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85 อนัดบัท่ี 3 คือสือ่งานน าเสนอมีผู้ เรียนเลอืกใช้สือ่จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.76 และอนัดบัสดุท้ายคือสือ่มลัติพ้อยต์มีนกัเรียนเลอืกใช้สือ่ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการทดลองหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมในโครงการ RMU-eDL เร่ืองข้อมลูและสารสนเทศ ส าหรับ
นกัเรียนที่มคีวามสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนั ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  

( x = 4.63, S.D =0.48)  สื่อประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่เก่งมีประสทิธิภาพเทา่กบั (80.60/82.03)   กลุม่ปานกลางมี
ประสทิธิภาพเทา่กบั (80.50/81.61) กลุม่ออ่นมีประสทิธิภาพเทา่กบั  (80.58/80.10) ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80  
ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยันยัส าคญัทางสถิติ  .05   ผลสมัฤทธ์ิทางการของผู้ เรียนทกุกลุม่ไม่
แตกตา่งกนั  ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมกลุม่ที่ 1 กลุม่เก่งมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
69.56  กลุม่ที่ 2 กลุม่ปานกลางมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  68.84 กลุม่ที่ 3 กลุม่ออ่นมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ  67.01    ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่สื่อประสมอยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.31 , S.D.=0.77)  สรุปได้วา่ 
สือ่ประสมที่พฒันาขึน้สามารถชว่ยให้ผู้เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิจากกระบวนการเรียนรู้เฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสงู  เหตท่ีุเป็นเช่นนี ้
เพราะสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ได้ผา่นขัน้ตอนการวเิคราะห์หลกัสตูร  วิเคราะห์เนือ้หา  มีการก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ชดัเจน  และล าดบัขัน้ตอนการท างาน  ทกุขัน้ตอนในการพฒันาได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีการ
ทดลองใช้ก่อนการน าไปใช้จริง  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการวจิยั พบวา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนด   และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว้ พบวา่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้  ทัง้นี ้
เนื่องมาจากการท่ีผู้วิจยัได้พฒันาสือ่อยา่งเป็นระบบตามหลกัของการวจิยั โดยการศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องอีกทัง้
ยงัผา่นการตรวจสอบและได้รับค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการประเมินอยา่งตอ่เนื่อง
จากผู้ เช่ียวชาญที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ ดงันัน้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้เมื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ผู้ เรียนจึงมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้เป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถ
น าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ครูผู้สอนในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สามารถน าสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนได้    

2. เป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียน ผู้ที่สนใจหรือโรงเรียนอื่น ๆ ในการแสวงหาความรู้เพิม่เตมิในเนือ้หาวิชา
ดงักลา่ว 

3. เป็นแนวทางในการพฒันาสือ่ประสม ให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษาตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ไป 
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา C++ 
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Creative Work Project  

with C++ Language Program” 
 

อุทิศ  นนทวงษา1, วิทยา  อารีราษฎร์2, เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร3, สุขแสง  คูกนก4 
Uthit Nonthawongsa, Wittaya Arreerard, Phadet Promsakha Na Sakonakhorn and Suksaeng Khukhanok 

 
บทคัดย่อ 

 

        การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม
ภาษา C++ ที่มีคณุภาพ 2) ศกึษาประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้ เรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 4) ศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 5) ศกึษา
ความพงึพอใจของผู้ เรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
        กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั กาฬสนิธุ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาก เขต 24 จ านวน 102 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ คอื สือ่ประสม แบบ
ประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพงึพอใจผู้ เรียน สถิติท่ีใช้คือ ร้อย
ละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ F-test  ชนิด One-way ANOVA 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่คณุภาพสือ่อยูใ่นระดบัมาก x =4.37, S.D. = 0.57)2) 
ประสทิธิภาพของแอนิเมชัน่เทา่กบั 91.21/89.92    ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80),ประสทิธิภาพของสื่อมลัติพอยท์เทา่กบั
83.97/82.13 สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80),ประสิทธิภาพของสื่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกเทา่กบั 88.71/84.79 สงูกวา่เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้(80/80)   3) นกัเรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมแอนเิมชัน่  สื่อประสมมลัติพอยท์และสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
มีคะแนนเฉลีย่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  4) ผู้ เรียนมีดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยสือ่แอนิเมชัน่คิด
เป็นร้อยละ 79,  ผู้ เรียนมีดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้ด้วยสื่อมลัติพอยท์คิดเป็นร้อยละ 70,  ผู้ เรียนมีดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้
ด้วยสือ่หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 75  5) ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนด้วยสื่อประสมอยูใ่นระดบั

มากที่สดุ ( x =4.60 , S.D.=0.5)  
ค าส าคัญ : สือ่ประสม  , โปรแกรมภาษา C++,  สือ่แอนิเมชัน่  , สือ่มลัติพอยท์  ,  สือ่หนงัสอือิเล็กทรอนิกส์   
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to develop the quality multimedia on the topic of “Creative Work 
Project with C++ Language Program”, 2) assess the efficiency of the developed multimedia, 3) compare the 
learning achievement of students, 4) assess the index of learning effectiveness with the developed learning 
multimedia and 5) survey the satisfaction of students with the developed learning multimedia. The sample 
subjects were one hundred and four 9th grade students at Kanchanapisekwitayalai School, Kalasin Province 
in 2/2010 under the Office of Kalasin Secondary Education Area 24. The research instruments were 
multimedia, an evaluation form of multimedia, an achievement test and a questionnaire. The statistics used 
were percentage, mean, standard deviation, and F-test (One-Way ANOVA). 

The research finding showed that the average level of the quality of multimedia regarding the 
assessment of experts was high (x̄ = 4.37, S.D = .57). The value of Animation media efficiency regarding the 
standardized criteria was 91.21/89.92, which was higher than the 80/80 standardized criteria. The value of 
Multipoint media efficiency regarding the standardized criteria was 83.97/82.13, which was higher than the 
80/80 standardized criteria.  The value of Electronic Book media efficiency regarding the standardized criteria 
was 88.71/84.79, which was also higher than the 80/80 standardized criteria. The achievement of the students 
who learned with the animation media, the multipoint media and the electronic book was significantly different 
at the .05 level. The finding indicated that the indexes of learning effectiveness of the animation media, the 
multi point media and the electronic book are 79%, 70% and 75% respectively. Regarding the satisfaction, it 
indicated that the average level of the satisfaction of the students with the learning activities of multimedia was 
very high (x̄ = 4.60, S.D. = .50). 
KEYWORDS: Multimedia, C++ Language Program, Animation Media, Multipoint Media, Electronic Book 
 
บทน า 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีคือโครงการใน
พระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพื่อการ
พฒันาผู้ ด้อยโอกาสโดยได้รับความร่วมมืออยา่งดียิง่จากมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม รวบรวมเนือ้หาการสอนท่ี
ออกอากาศทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียมจากโรงเรียนวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
มาลงบนระบบ e-Learning 

“eDLTV” คือ “โครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม เฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐”  น ามาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้
เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่นใหญ่อยูใ่นชนบท
หา่งไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นกัเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-
line และเผยแพร่แบบ On-line ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ให้แกค่รู นกัเรียน และผู้สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน หรือศกึษาเพิ่มเติม(http://edltv.thai.net/index.php) 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม หรือ มรม. ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ เครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด 
และพฒันาสือ่การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ร่วมกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ หรือ สวทช. โดยศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ หรือ NECTEC ในวนัท่ี 5 
กนัยายน พ.ศ. 2552  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ เพื่อให้ มรม. เป็นหนว่ยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พฒันาการใช้งานระบบ eDLTV ในการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

มหาวิทยาลยัฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ 
ในปี 2552-2553 ได้จ านวน 149 ชดุ และด าเนินการจดัอบรมให้แก่ครู และบคุลากรทางการศกึษาใน 7 หลกัสตูร  จ านวน  
3,585  คน  นอกจากนีม้หาวิทยาลยัฯ  ได้ด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  
โดยร่วมมือกบัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดยีวกนัมหาวิทยาลยัได้
ด าเนินการพฒันาตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat Maha 
sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพื่อร่วมกนัด าเนินการ
พฒันาสือ่ประสมในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา(มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม, 2553 : 1-2) 
 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามและ
เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสนิธุ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 เป็น
โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา พทุธศกัราช 2551 จากการส ารวจบนัทกึหลงัการสอนในรายวชิา 
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผา่นมา พบวา่ ในสว่นเนือ้หาเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคีวามยากและ
ซบัซ้อน อีกทัง้ในการเขียนโปรแกรมโดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะของการแก้โจทย์ปัญหาท าให้นกัเรียนไมส่ามารถวิเคราะห์
ปัญหาและเขียนโปรแกรมได้  ซึง่เกิดจากการขาดสือ่การเรียนทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพ ที่จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนอยา่งแท้จริง 
 จากสภาพปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพฒันา
สือ่ประสมภายใต้โครงการ RMU-eDL  จึงได้พฒันาสือ่ประสมภายใต้โครงการ RMU-eDL เร่ืองการท าโครงงานเพื่อ
สร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา C++ กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ขึน้ เพื่อ
เป็นสือ่การเรียนการสอนท่ีมคีณุภาพ  ท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจเนือ้หาที่ซบัซ้อนได้ง่ายและเป็นระบบมากขึน้ สามารถทบทวน 
ฝึกฝน และช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและเข้าใจการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดขีึน้ สามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา  C++ ที่มคีณุภาพ 
           2. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ของสือ่ประสมที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ 
          3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยสือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้ 
 4. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดดงันี ้  
             ประชากร คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสนิธุ์  ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา   เขต 24   ภาคเรียน  2  ปีการศกึษา  2553   จ านวน  4    ห้องเรียน  จ านวน   132   คน 
            กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสนิธุ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 คดัเลอืกโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย ด้วยวธีิการจบัสลาก โดยมีหนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน
จ านวน  3  ห้องเรียน จ านวน  102  คน  
             ระยะเวลาในการวจิยั    มกราคม  2554 ถึง  กมุภาพนัธ์  2554 
             เนือ้หาในสือ่ประสม ประกอบด้วยเนือ้หา จ านวน 4 หนว่ย คือ   หนว่ยที่ 1  หลกัการท าโครงงาน   หนว่ยที่ 2  การ
เขียนเค้าโครงของโครงงาน   หนว่ยที่ 3  ปฏิบตัิการโครงงาน     หนว่ยที่ 4  การเขียนรายงานโครงงาน 
            เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่     สือ่ประสมเร่ืองเร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา 
C++ แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน 
ที่มีตอ่สือ่ประสม 
 วิธีด าเนินการวจิยั  มีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่  
 2. ท าการทดลองโดยจดักิจกรรมการสอนโดยใช้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่งที่ 1  ใช้สือ่ประสมแอนิเมชัน่  
กลุม่ตวัอยา่งที ่2 ใช้สือ่ประสมมลัติพอยท์ กลุม่ตวัอยา่งที่ 3 ใช้สือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
 3. หลงัจากการเรียนการสอนด้วยสือ่ประสมเสร็จแล้วให้นกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้สามกลุม่ท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน ซึง่เป็นชดุเดยีวกบัก่อนเรียน  
 4. เก็บข้อมลูความพงึพอใจของผู้เรียนด้วยแบบประเมินความพงึพอใจ 
 5. รวบรวมข้อมลูทัง้หมดแล้วน ามาวเิคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ  
 6. สรุปผลการทดลอง 
            สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก ่คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวเิคราะห์การประเมินคณุภาพสือ่ประสม
และวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียน  สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐานใช้  F-test  ชนิด One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
คา่เฉลีย่ของคะแนนหลงัเรียน 
 แบบแผนการทดลอง การวจิยัครัง้นี ้มีแบบแผนการทดลองแบบ 3  กลุม่ทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียน และหลงั
เรียน 
 
ผลการวิจัย  
 1.  ผลการพฒันาสือ่ประสม 
 ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสมตามโครงการ RMU-eDL ซึง่ประกอบด้วยสือ่ประสมจ านวน  4 ชนิดคือ สือ่ประสมน าเสนอ      
สือ่ประสมแอนิเมชัน่ สื่อประสมมลัติพอยท์ สือ่ประสมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ดงัแผนภาพที่ 1  
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           สือ่ประสมน าเสนอ           สือ่ประสมแอนิเมชัน่         สือ่ประสมมลัติพอยท์  สือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 

แผนภาพที่ 1  สือ่ประสม 
 

 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสม 
 ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคณุภาพ ผลการประเมนิคณุภาพโดย
ผู้ เช่ียวชาญ แสดงดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสม 
รายการความเหมาะสม x  S.D. ความหมาย 
1. ด้านลกัษณะเนือ้หา 4.43 0.50 เหมาะสมมาก 
2. ด้านสือ่น าเสนอข้อมลู 4.33 0.60 เหมาะสมมาก 
3. ด้านสือ่หนงัสอืeBook 4.34 0.64 เหมาะสมมาก 
4. ด้านสือ่Multipoint 4.35 0.55 เหมาะสมมาก 
5. ด้านสือ่Animation 4.35 0.60 เหมาะสมมาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.37 0.57 เหมาะสมมาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสือ่ประสมจากผู้เช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( x  =4.37, S.D. = 

0.57) โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่มากทีส่ดุได้แก่ ด้านเนือ้หา ( x  =4.43, S.D. = 0.50)  ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุได้แก่ ด้านสือ่

น าเสนอข้อมลู ( x  =4.33, S.D. = 0.60) 
        3.  ประสทิธิภาพของสือ่ประสม  
              ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมจ านวน  3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์ จ านวน 102 คน ผลการทดลองใช้ได้
ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ เป็นดงันี ้
 ผลการประเมินประสทิธิภาพของสือ่ประสมแอนิเมชนัท่ีพฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั 
91.21/89.92 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนด คือ 80/80 
 ผลการประเมินประสทิธิภาพของสือ่ประสมมลัติพอยท์ที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั 
83.97/82.13 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนด คือ 80/80 

 ผลการประเมินประสทิธิภาพของสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
เทา่กบั 88.71/84.79 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 
       4. ผลการศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนด้วยสือ่ประสม 
 ผู้วิจยัได้น าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง มาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผลได้ดงันี ้
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ มคีา่เทา่กบั 0.79   คิดเป็นร้อยละ 79  
หมายถึงมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 79 หลงัจากที่เรียนด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ 
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ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมลัติพอยท์ มีคา่เทา่กบั 0.70   คิดเป็นร้อยละ 70  
หมายถึงมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70 หลงัจากที่เรียนด้วยสือ่ประสมมลัติพอยท์ 
ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มีคา่เทา่กบั 0.75   คิดเป็นร้อยละ 75  
หมายถึงมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 75 หลงัจากที่เรียนด้วยสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
         5.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสม แสดงดงัตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้สือ่ประสม 
แหล่งของความ

แปรปรวน  
ผลรวมก าลัง

สอง  
ระดับขัน้
ความเสรี  

ความ
แปรปรวน  

ค่า  F Sig.  

ระหว่างกลุ่ม  167.84 2 83.92 35.51 0.00 
ภายในกลุ่ม  233.98 99 2.36   

รวม  401.82 101    
 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 2  คา่ F ที่ค านวณได้มีคา่    35.51    เมื่อพิจารณาจากคา่ Sig เทา่กบั 0.00 ซึง่น้อยกวา่ .05 ดงันัน้
จึงปฏิเสธ H0 สรุปได้วา่ นกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ สื่อประสมมลัติพอยท์และสือ่ประสมหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 6. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยหลงัจากเรียนด้วยสือ่ประสมครบทกุเนือ้หาแล้ว
ผู้วิจยัได้ส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียน ด้วยแบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่  3 
 

ตารางที่  3 :  ผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียน 
รายการประเมิน  x  S.D ระดับความพึง

พอใจ  
1. ด้านความเหมาะสมของสื่อที่ ใ ช้ ในการ
จัดการเ รียนรู้  

4.58 0.49 มากที่สุด  

2. ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เ รียนรู้  

4.55 0.50 มากที่สุด  

3 . ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเ รียนรู้  4.57 0.50 มากที่สุด  
4 . ด้านเค ร่ืองมือการวัดผลและประเมินผล  4.63 0.48 มากที่สุด  
5 . ด้านการตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

4.53 0.50 มากที่สุด  

เฉลี่ย โดยรวม  4 .60 0.50 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3  จะเห็นวา่ ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาพรวม เฉลีย่ทัง้ 5 

ด้าน พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x  =4.60, S.D. = 0.50) โดยด้านท่ีมคีา่เฉลีย่มาก
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ที่สดุคือด้านเคร่ืองมือการวดัผลและประเมินผล ( x  =4.63, S.D. = 0.48)   ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุคือด้านการ

ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ( x  =4.53, S.D. = 0.50) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา C++ สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  พบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้

 สือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.37, S.D. = 0.57)   และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองที่วางไว้ พบวา่ประสทิธิภาพของสือ่ประสมแอนเิมชัน่เทา่กบั 91.21/89.92   ประสทิธิภาพของสือ่ประสมมลัติพอยท์ 
เทา่กบั 83.97/82.13   และประสทิธิภาพของสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เทา่กบั 88.71/84.79  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้
คือ 80/80 เมื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ สือ่ประสมมลัติ
พอยท์และสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อีกทัง้วเิคราะห์ดชันีประสทิธิผลพบวา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่เทา่กบั 0.79 ดชันี
ประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมลัติพอยท์เทา่กบั 0.70  ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์เทา่กบั 0.75    เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนพบวา่ ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา C++ ที่พฒันาขึน้ในระดบัพงึพอใจ

มากที่สดุ( x  =4.60, S.D. = 0.50 ) ทัง้นีอ้าจเป็นผลสบืเนื่องจากการพฒันาสือ่ประสม ตามโครงการ RMU-eDL เร่ือง 
การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน ด้วยโปรแกรมภาษา C++ ได้ยดึรูปแบบในการพฒันาสือ่ประสมตามขัน้ตอนเชิง
ระบบ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การวิเคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  และขัน้การประเมินผล(พิสทุธา  
อารีราษฎร์.  2551 : 64-70) และน าหลกัวิธีการวจิยั การพฒันาอยา่งเป็นระบบ มกีารวางแผน ด าเนินการสร้าง แก้ไข 
ปรับปรุง ทดลอง หาคณุภาพ จนได้สือ่ประสมที่มีประสทิธิภาพ  อีกทัง้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะส าคญัของสือ่ประสม คือ 
มีเนือ้หาที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอยา่งดี  มีการตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ทัง้บคุลกิภาพ สติปัญญา 
ความสนใจ พืน้ฐานความรู้  มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน  และมีผลป้อนกลบัโดยทนัที  ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ จรีุพร   
ทองแก้ว (2550 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษา ผลของการใช้สือ่แอนิเมชัน่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 โดยกลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
จ านวน  20  คน ได้มาโดยการสุม่อยา่งงา่ย ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียน โดยมีคา่เฉลีย่ของความก้าวหน้าคดิเป็นร้อยละ 81.5 และคา่ t-test=1.72 ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่น
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีม่ีตอ่สือ่แอนิเมชัน่ มคีา่อยูใ่นระดบัดี  และผลการวิจยัของ  ปาริชาติ เภสชัชา (2552 : 1)ได้
ศกึษา การพฒันาชดุฝึกอบรมส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเลก็ เร่ือง การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติ
พอยท์ พบวา่ 1) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ 87.85/87.73 (E1 /E2) ซึง่
สงูกวา่เกณฑ์ 80/80  2) ความพงึพอใจของครูผู้สอนท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอ
ยท์อยูใ่นระดบัมาก 3) ชดุฝึกอบรมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์เป็นนวตักรรมที่มีบทบาทส าคญั
ในการช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ได้เพราะเป็นชดุฝึกอบรมที่เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กบั
ครูผู้สอนจึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และผลการวิจยัของ อนชุา สรุะถา (2551 : 
64-65) ได้ศกึษา การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การใช้โปรแกรม SwishMax ของครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

903 

 

ผลการศกึษาพบวา่ หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์มีประสทิธิภาพ 85.00/89.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ดชันีประสทิธิผลทางการ
เรียนเทา่กบั 0.60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และความพงึพอใจที่มตีอ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัสงูมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลของการวจิยั พบวา่ สือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.37, S.D. = 0.57)   และเมื่อน าไปทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองทีว่างไว้ พบวา่ประสทิธิภาพของสือ่ประสมแอนิเมชัน่เทา่กบั 91.21/89.92  ประสทิธิภาพของสือ่
ประสมมลัติพอยท์ เทา่กบั 83.97/82.13  และประสทิธิภาพของสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เทา่กบั 88.71/84.79  ซึง่
สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 80/80 เมือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรากฎวา่นกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่ 
สือ่ประสมมลัติพอยท์และสือ่ประสมหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 อีกทัง้วเิคราะห์ดชันีประสทิธิผลพบวา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแอนิเมชัน่เทา่กบั 
0.79 ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมมลัติพอยท์เทา่กบั 0.70  ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เทา่กบั 0.75    เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนพบวา่ ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมภาษา C++ ที่พฒันาขึน้ในระดบัพงึ

พอใจมากที่สดุ( x  =4.60, S.D. = 0.50 ) การวจิยัครัง้นีส้รุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีณุภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนได้ 
 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาสือ่ประสมภายใต้โครงการ RMU-eDL และจากผลสรุปของการวจิยัพบวา่ สือ่ที่
พฒันาขึน้มคีณุภาพและประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้เป็นสือ่การสอนได้  จึงมัน่ใจได้วา่สื่อประสมภายใต้โครงการจะก่อ
ประโยชน์ตอ่นกัเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการอยา่งแท้จริง ซึง่สง่ผลให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุวงด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเจ้าของบทความ เอกสาร ต ารา และงานวจิยัตลอดจน
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุ ิอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนเุคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการท า
วิจยัในครัง้นี ้
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

Development the Multimedia of RMU-eDL on the Topic of “the Project to Create the Piece with  
Program Microsoft Office Word 2007” By Applying Project Base Learning 

 
สปุราณี คณุเวยีน1, วิทยา อารีราษฎร์2, พิสทุธา อารีราษฎร์3 และ ดร.สขุแสง คกูนก4 

Supranee Kunwean, Wittaya Areerad, Pisutta Areerad and Suksaeng Kukanok 
 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ืองการท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ที่มีคณุภาพ  2) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมที่มีคณุภาพ  3) 
ศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม  4) ศกึษาดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม  5) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม  6)  ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วย
สือ่ประสม 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่   3  โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา  อ าเภอโกสมุพิสยั
จงัหวดัมหาสารคาม   เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จ านวน 6 ห้องเรียน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วธีิการ
สุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีการจบัสลาก  จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน   40  คน    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ สือ่ประสม แบบ
ประเมินคณุภาพสือ่ประสม กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  t-test 
(dependent)  
 ผลการด าเนินการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้  มีคณุภาพในระดบัมากที่สดุ (X =4.51, S.D.=0.5) 2)  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก  (X =4.50, S.D.=0.55)  3)   ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั 80.63/83.00   4) ดชันีประสิทธิผล
การเรียนมีค่าเทา่กบั 71.43  5) คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  และ  6) ผู้ เรียนมีความ
พงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก (X =4.40, S.D.=0.50)  
ค าส าคัญ : สือ่ประสม กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ  RMU-eDL 
 
 

                                  
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to 1) develop multimedia entitled “ Quality Creative Work Project 
with Microsoft Word 2007”, 2) develop project-based-learning activities with quality multimedia, 3) assess the 
efficiency of developed learning activities with the quality multimedia, 4) assess the effectiveness index of the 
learning activities, 5) compare pre-test score and post-test score of the students and 6) survey the 
satisfaction of the students with the developed learning activities with the quality multimedia . The population 
was 220 9th grade students from 6 classes in 2/2010 at Khaowraisuksa Secondary School under the Office of 
Maha Sarakham Secondary Education Area 26. The sample subjects were forty 9th grade students in 2/2010 
at Khaowraisuksa Secondary School under the Office of Maha Sarakham Secondary Education Area 26. They 
were selected by simple random sampling. The research instrument was multimedia, an evaluation form of the 
multimedia, project-based-learning activities, an assessment form of learning activities, an achievement test 
and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation and t-test (Dependent). 

The research findings indicated that the average level of the quality of the multimedia was high (x̄ = 
4.51, S.D. = .50). The average level of the quality of the project-based-learning activities was high (x̄ = 4.51, 
S.D. = .55). The value of the learning activity efficiency regarding the standardized criteria was 80.63/83.00). 
The index of learning effectiveness was 71.43. A test of mean differences indicated that the average the post-
test score and the pre-test score of the students were significantly different at the .05 level. Regarding the 
satisfaction, it showed that the average level of the satisfaction of the students with the project-base-learning 
activities was high (x̄ = 4.40, S.D. = .50). 
KEYWORDS: Multimedia Project-Based-learning Model RMU-eDL Project 
 
บทน า 
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชด าริ  (eDLTV)  เป็นโครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning 
ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม ซึง่เป็นโครงการหนึง่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  เพื่อให้โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริได้น าเนือ้หา
ที่ได้จดัท าขึน้มาใช้การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  และฝึกทกัษะการใช้โปรแกรมสร้างเนือ้หาการเรียนการสอนบน
ระบบ e-Learning  ให้แก่ครูและนกัเรียน และสามารถน าเนือ้หาการเรียนการสอนจากแหลง่ตา่งๆ มาลงในระบบ e-
Learning เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของตนเอง 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  
ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ โดยด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  โดยร่วมมือกบั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันา
ตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) 
และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา เพื่อร่วมกนั
ด าเนินการพฒันา  (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  2553 : 1) 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

906 

 

 ผู้วิจยัในฐานะนกัศกึษาปริญญาโทสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  ได้สอบถามไปยงัครูผู้สอนวิชาคอมพวิเตอร์ได้
ส ารวจบนัทกึหลงัการสอนของอาจารย์ประจ ารายวชิา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ าเภอโกสมุ
พิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  และผล
การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ที่ผา่นมาพบวา่ มาตรฐานด้านท่ี 5  ผู้ เรียนมีความรู้
และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร  อยูใ่นระดบัพอใช้ (ผลการประเมินภายนอกรอบสอง. 2552 : 17)  จากการวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนการสอนพบวา่ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายควบคูก่บัการสาธิตให้นกัเรียนเห็นขัน้ตอน ซึง่
นกัเรียนจะได้ปฏิบตัติามได้ถกูต้องและเกิดชิน้งานตามตวัอยา่ง การสอนแบบนีท้ าให้ผลงานท่ีเกิดขึน้เหมือนกบัตวัอยา่งที่
ครูผู้สอนเตรียมไว้ ซึง่การจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนยงัขาดขัน้ตอนการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พฒันาชิน้งานใหมท่ี่ได้น า
ความรู้จากการปฏิบตัิตามขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดงันัน้ผู้วิจยัได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นกัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ
แก้ไขปัญหา โดยการศกึษาค้นคว้า ทดลองตามขัน้ตอน ภายใต้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลอื และดแูลของครู  และผลงาน
โครงงานของนกัเรียนเป็นสิง่สะท้อนถึงทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการท างาน คณุภาพของโครงงาน ทกัษะในการ
สือ่สารและการน าเสนอผลงานโครงงานของนกัเรียน รวมทัง้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ผู้วิจยัจงึตระหนกัถึง
ความส าคญัของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL”  จึงได้พฒันาสือ่
ประสมเร่ืองการสร้างโครงงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้โครงการดงักลา่ว โดยจดัการ
เรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือPBL  (Project-Based Learning)  เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการสร้างความรู้ใหมส่ง่เสริมให้เกิดการค้นคว้า ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ท าเกิด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  อนัจะสง่ผลให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.   เพื่อพฒันาสือ่ประสม  เร่ืองการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิส เวิร์ด 2007 ให้มี
คณุภาพ 
 2.   เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมให้มีคณุภาพ 
 3.   เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม 

4.   เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยสือ่ประสม  ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 5.   เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 6.   เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดดงันี ้
 ประชากร คือ  นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม เขต 26  ภาคเรียน  2  ปีการศกึษา  2553  จ านวน 6  ห้องเรียน  
จ านวน  220  คน 
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 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน   เขวาไร่ศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26   คดัเลือกโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย  ด้วยวิธีการจับฉลาก  โดยมีหน่วยสุม่เป็นห้องเรียน จ านวน  1  
ห้องเรียน  รวมทัง้หมด  40  คน 
 กรอบเนือ้หาในการวิจยั  การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  ประกอบไปด้วย  4  หนว่ยการเรียนรู้  คือ  หนว่ยที่ 1 หลกัการท าโครงงาน  หนว่ยที่ 2 การ
เขียนเค้าโครงของโครงงานแผน่พบัแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว  หนว่ยที่ 3 การท าแผน่พบัแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว  หนว่ยที่ 4  
การเขยีนรายงานโครงงานแผน่พบัแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สือ่ประสม เร่ืองการท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 
ออฟฟิต เวิร์ด 2007  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม    กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบประเมินคณุภาพกิจกรรม
การเรียนรู้   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    แบบทดสอบความพงึพอใจ  
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผู้วิจยัได้ศกึษาขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของ 
เจียมใจ  บญุแสน ซึง่ แบง่เป็น  6  ขัน้ตอน โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
 ขัน้น าเสนอเป็นขัน้ท่ีครูเสนอเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ให้นกัเรียนเกิดความต้องการท่ีจะวางโครงงานในการ
แก้ปัญหาอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 ขัน้ก าหนดความมุง่หมาย  เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าการเลอืกปัญหา   
และตัง้จดุมุง่หมายในการศกึษา  โดยการท างานเป็นกลุม่  ท าการเลอืกประธาน  รองประธานและเลขานกุาร 
 ขัน้วางแผน  เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนภายในกลุม่ช่วยกนัวางแผนวา่จะด าเนินการอยา่งไรจงึจะสามารถบรรลุ
จดุมุง่หมายที่วางไว้ 
 ขัน้การด าเนินงาน  เป็นขัน้ท่ีท าตามโครงงานท่ีวางแผนไว้  ของแตล่ะกลุม่ 
 ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนเป็นผู้ประเมินวา่โครงงานนัน้บรรลจุดุมุง่หมายหรือไม่  ในการท าโครงงานนีไ้ด้
ประโยชน์อะไรบ้าง 
 ขัน้ติดตามผล  เป็นขัน้การติดตามผลของโครงงานตอ่ไปเพื่อพฒันางานให้ดยีิ่งขึน้   
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   สถิติทดสอบสมมติฐานใช้   t-test   แบบ dependent  เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design   
 
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาสื่อประสม  ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสม จ านวน  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่น าเสนอ  สือ่มลัติพอยน์   
สือ่ภาพเคลือ่นไหว  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   ผลการพฒันาสือ่ประสม  ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
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รูปท่ี 1  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 โดยผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นในคณุภาพของสือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (  =4.51,S.D=0.52)  

เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ (4.35        4.67 ,  0.40   S.D.   0.59) 
 ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผู้วิจยัได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน  4  กิจกรรม  ดงันี ้
กิจกรรมที่  1  เร่ือง  หลกัการท าโครงงาน  กิจกรรมที่  2  เร่ือง  การเขียนเค้าโครงของโครงงานแผน่พบัแนะน าสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวกิจกรรมที่  3  เร่ือง  การท าแผน่พบัแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว  กิจกรรมที่  4  เร่ือง  การเขยีนรายงานโครงงานแผน่
พบัแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว 

ผลการหาคณุภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผลการประเมินคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ด้วยสือ่ประสม   ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในคณุภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยูใ่น

ระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.50,S.D=0.55)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ  (4.40.      
4.60 , 0.51   S.D.   0.64)  
 ผลการประเมินประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
ท้ายเลม่ของสือ่ประสม ในแตล่ะเลม่ จ านวน 4 เร่ือง   และคะแนน      หลงัเรียน มาค านวณเพื่อหาประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์  E1/E2    ผลการประเมินประสทิธิภาพ  เทา่กบั  80.63/83.00  ซึง่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล   ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองจ านวน 40 
คน มาค านวณ มาค านวณโดยดชันีประสทิธิผล โดยได้คา่ดชันีประสทิธิผล  0.7216  ซึง่หมายความวา่นกัเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 72.16   
 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่  ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองมาค านวณคา่สถิติ t-
test  (dependent) เพื่อทดสอบสมมตุิฐาน โดยคา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่  50.04  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง,39,(1.684)  ดงันัน้จงึ
ปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  0.05   
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 ผลการศกึษาความพงึพอใจ  หลงัจากเรียนเนือ้หาจากสือ่ประสมจนครบทกุเนือ้หาแล้ว ผู้วิจยัประเมินความพงึ
พอใจโดยใช้แบบประเมินที่พฒันาขึน้  โดยนกัเรียนมีความพงึพอใจ ตอ่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น

ฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.40,S.D=0.50)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.33   

    4.45 , 0.47   S.D.   0.52) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การพฒันาสื่อประสม    จากการพฒันาพฒันาสือ่ประสม        เร่ืองการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เวิร์ด 2007   ท าให้ได้สือ่ประสม  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่น าเสนอ  สือ่มลัติพอยน์  สือ่ภาพเคลือ่นไหว  
และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ออกแบบพฒันาสือ่ประสมโดยใช้รูปแบบ ADDIE Model (พิสทุธา  อารีราษฎร์.  
2551 : 64-70)  ซึง่ประกอบด้วย  5  ขัน้ตอน  ได้แก่   การวิเคราะห์   การออกแบบ   การพฒันา  การทดลองใช้  และการ
ประเมินผล  จึงท าให้ได้สือ่ประสมท่ีมีคณุภาพ  ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้     
 การประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  จากผลการประเมินคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน   ที่พัฒนาขึน้ พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  ได้สร้างตามขัน้ตอนที่จดัไว้อยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   โดยผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานโดยศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัที่ข้องกบั
โครงงาน  น าข้อมลูที่ได้มาสงัเคราะห์   เพื่อปรับใช้ในการก าหนดกิจกรรงการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซึง่สอดคล้องแนวคิด
ของ  สพุล  วงัสนิธ์ิ (2543 :11)ที่กลา่ววา่  การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ลงมือปฏิบตัิจริง  ในลกัษณะการศกึษา  ส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  ประดิษฐ์คดิค้น  โดยมคีรูเป็นผู้คอยแนะน า   
ให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิด  ที่จะชว่ยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ในชัน้เรียนบรูณาการกบักิจกรรมที่กระท า  เพื่อไปสูก่ารเรียนรู้
ใหม ่ๆ  
 ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้มี
ประสทิธิภาพ  เทา่กบั 80.63/83.00    แสดงวา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตัง้ไว้  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ นัน้ได้สร้างตามขึน้ตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน  ขัน้น าเสนอเป็นขัน้ที่ครูเสนอเหตกุารณ์หรือสถานการณ์   ขัน้ก าหนดความ
มุง่หมาย ซึง่เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าการเลอืกปัญหา  ขัน้วางแผน  เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนภายในกลุม่ช่วยกนัวางแผนวา่จะ
ด าเนินการอยา่งไรจงึจะสามารถบรรลจุดุมุง่หมายทีว่างไว้   ขัน้การด าเนินงาน  เป็นขัน้ท่ีท าตามโครงงานท่ี
วางแผนไว้  ของแตล่ะกลุม่  ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนเป็นผู้ประเมินวา่โครงงานนัน้บรรลจุดุมุง่หมายในการท า
โครงงาน ขัน้ติดตามผล  เป็นขัน้การติดตามผลของโครงงานตอ่ไปเพื่อพฒันางานให้ดียิง่ขึน้  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ  ยพุิน  จนัทร์พยพั (2547 : บทคดัยอ่)  ที่ได้ศกึษาค้นคว้า เร่ือง   การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง 
การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน  กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชีพ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ 94.83/92.07   

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วย
สือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ผู้ เรียนที่เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีผู้วิจยัที่พฒันาขึน้  มีคา่เฉลีย่ของคะแนนหลงั
เรียนสงูกวา่สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เป็นไปตามสมมตฐิาน นัน่แสดงวา่ วิธีการเรียนจากสือ่
ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน  ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ประกอบ
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นวิธีหนึง่ที่ชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดีขึน้ และสง่ผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียนให้สงูขึน้ด้วย ซึง่ผลการเรียนรู้ที่สงูขึน้นี ้อาจเป็นผลที่สบืเนื่องมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสือ่ประสม โดย
ออกแบบพฒันาภายใต้   ADDIE  Model และมีสื่อที่หลายหลายชนิด  ท าให้การกิจกรรมการเรียนไม่ซ า้ซาก  เป็น
ขัน้ตอนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ยงัเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ เรียน ได้ศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การทดลองของ   ไพฑรูย์  ชยัประโคน  (2543 : บทคดัยอ่)  ได้ท าการวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ทกัษะวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนขัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  ผลปรากฏวา่ มีจ านวนนกัเรียนที่ผา่น
เกณฑ์รอบรู้ที่ก าหนดไว้เฉลีย่ร้อยละ  71.43 

ดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีคา่เทา่กบั  0.7143  ซึง่หมายความวา่  นกัเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ  71.43  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ได้เน้นให้นกัเรียนเกิดทกัษะ
กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ  นกัเรียนได้เรียนในสิง่ที่ตนเองสนใจ  และได้ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง  โดยมคีรูคอย
ติดตามชว่ยเหลอื แก้ไขข้อบกพร่อง และช่ืนชมผลงานของนกัเรียน จึงท าให้เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบตัิจริง สง่ผลให้
นกัเรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้  ซึง่สอดคล้องกบั ลดัดา  ภูเ่กียรติ  (2542 : 2)    ที่กลา่ววา่โครงงานเป็นการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบั
สิง่ใดสิง่หนึง่หรือหลาย ๆ สิ่งที่อยากรู้ค าตอบให้ลกึซึง้ หรือเรียนรู้เร่ืองนัน้ ๆ ให้มากขึน้  โดยใช้กระบวนการ  วิธีการศกึษา
อยา่งมีระบบเป็นขัน้ตอน  มกีารวางแผนในการศกึษาอยา่งละเอียด  ปฏิบตัิตามแผนท่ีวา่งไว้  จนได้ข้อสรุปหรือสรุป
ค าตอบในเร่ืองนัน้ ๆ  และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  ปริยากร  ฝางแก้ว  (2546 : 89-94)  ที่ได้พฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง การออกแบบผลติภณัฑ์จากต้นกล้วย  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  พบวา่  มีดชันีประสทิธิผลเทา่กบั  
0.73  แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ  73   
 ความพงึพอใจของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007  โดยรวมมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั  4.40  ซึง่ความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสม

มาก  (  =4.40,S.D=0.50)  เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.33       4.45 , 0.47   S.D.   0.52) 
ซึง่หมายความวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีความสนกุสนานในการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ ตามทีต่นเองสนใจ  ซึง่สอดคล้องกบั  ธีรนนัท์  ตานนท์  (2542 : 28) ที่กลา่ววา่  การสอนแบบโครงงาน  
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลอืกเร่ืองที่ตนเองต้องกการ
จะศกึษา  ก าหนดประเด็นปัญหาตามความสนใจ  ใช้กระบวนการแก้ปัญหา  ในการศกึษาหาความรู้ และน าเสนอผล
การศกึษาตามวิธีการอยา่งเป็นขัน้ตอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ พบวา่  สือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน  ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   ที่พฒันาขึน้ ช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตวัเอง ได้ปฏิบตัิจริงในลกัษณะของการศกึษา ส ารวจ ค้นคว้าทดลอง ประดษิฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง  และจากผล
การทดลองใช้พบวา่นกัเรียนทีเ่รียนด้วยสือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน  ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   ที่พฒันาขึน้   ผู้ เช่ียวชาญความคิดเห็นตอ่
คณุภาพของสือ่ประสมในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ   และการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียนพบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การ
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เรียนรู้ด้วยสือ่ประสมแบบโครงงานอยูใ่นระดบัมาก  มีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  มีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 71.43  ดงันัน้สือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL  เร่ือง การ
ท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งาน  ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   ที่
ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้  เป็นสือ่ประสมประกอบการจดัการเรียนแบบโครงงานท่ีมีคณุภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การเรียนการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูขึน้ ใน
เนือ้หารายวชิา โครงงาน  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้รายวิชาคอมพวิเตอร์ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3  และสือ่ที่พฒันาขึน้ยงัเป็นสือ่ที่เหมาะกบัผู้ เรียน เพราะเป็นสือ่ที่พฒันาภายใต้โครงการ  RMU-eDL   
 
เอกสารอ้างอิง  
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 สอนตามคูม่ือครู วิทยานิพนธ์ : กรุงเทพ :   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ธีรนนัท์  ตานนท์.  2542.  รายงานการวจิยัเร่ือง  การพฒันาทกัษระการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี 

ที่ 4 โดยโครง งาน.  ร้อยเอด็ : โรงเรียนบ้านไคนุ่น่ อ าเภอเสลภมูิ  จงัหวดัร้อยเอด็. 
ปริยากร  ฝางแก้ว.  2546.  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง  การออกแบบผลติภณัฑ์จากต้นกล้วย   

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3.  รายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม. มหาสารคาม  :  วิทยาลยัมหาสารคาม. 
พิสทุธา อารีราษฎร์.  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 

มหาสารคาม,  
ลดัดา  ภูเ่กียรติ.  2542.  การใช้โดยการใช้โครงงาน.  เอกสารประกอบการประชมุปฏิบตัิการภาคหลกัสตูรและวิธีสอน   

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ยพุิน   จนัทร์พยพั.  2547.  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงาน 

และพืน้ฐานอาชีพ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6.  การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
สพุล  วงัสนิธ์ิ.  2543, เมษยน-พฤษภาคม.  การจดัแผนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพ.  การพฒันาหลกัสตูร.  12(44) : 3-4. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การมหาชน).  2552.  รายงานการประเมินคณุภาพ 

ภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา. 
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง Microsoft  PowerPoint  2007 
 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of “Microsoft PowerPoint 2007” 
for problem-based learning managment 

 
สุพันธ์  วิเศษวุฒิ1, พิสุทธา  อารีราษฎร์2 และวิทยา  อารีราษฎร์3 

Supan wisedwoot, Pisutta areerad and Wittaya areerad 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ  1)  พฒันาสื่อประสม  เร่ือง  Microsoft  PowerPoint 2007  เพื่อใช้ในการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีคณุภาพ    2)  พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ด้วยสือ่ประสมที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้  ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ  3)  ศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พฒันาขึน้  4)  
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้  5)  
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 กลุม่ทดลองที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็น  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  โรงเรียนเขวาไร่
ศกึษา  อ.โกสมุพิสยั จ.มหาสารคาม  จ านวน  6  ห้องเรียน  คดัเลือกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่  จ านวน  
1 ห้องเรียน  จ านวน  44  คน   เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก ่ สือ่ประสม  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่
ประสม  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  แบบประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินความพงึพอใจ    สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t-test (dependent)   
 ผลการวิจยัพบวา่   1) สื่อประสมที่พฒันาขึน้มี  4  ชนิด ได้แก่  สื่อน าเสนอข้อมลู   หนงัสอือิเล็กทรอนิกส์  สือ่มลัติ
พอยต์   และสือ่ภาพเคลื่อนไหว   และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่คณุภาพของสื่อประสมอยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก 

(  =4.50,S.D=0.51)    2  ( ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่พฒันาขึน้  ประกอบด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้  7 ขัน้ตอน  ได้แก่  ศกึษาสถานการณ์ปัญหา   วิเคราะห์ปัญหา   ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้    ศกึษาหาความรู้
เพิม่เติม    ปฏิบตัิ /ฝึกหดั   สรุปผลการเรียน  และน าเสนอผลงานและประเมินผล รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีคณุภาพอยูใ่น

ระดบั  เหมาะสมมาก (  =4.50,S.D=0.51)  ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบเทา่กบั 80.00/82.56   3) ดชันีประสทิธิผลของ
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ มคีา่เทา่กบั  0.75  4  (ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั  .05  5  ( ผลการประเมินความพงึพอใจ  ของผู้ เรียนทีม่ีตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี

พฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก  (  =4.40,S.D=0.61)   

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ค าส าคัญ : สือ่ประสม   สือ่น าเสนอ  สือ่ภาพเคลือ่นไหว  สือ่มลัติพอยต์  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   รูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to 1) develop multimedia entitled “ Microsoft Power Point 2007 
for Quality Problem-Based Learning Management”, 2) develop a quality and efficient learning model of 
problem-based-learning activities with multimedia, 3) assess the effectiveness index of learning model 4) 
compare the pre-test score and post-test score of the students and 6) survey the satisfaction of the students 
with the developed learning model. The population was 243 8th grade students from 6 classes in 2/2010 at 
Khaowraisuksa Secondary School, Kosumphisai District, Maha Sarakham Province. The sample subjects 
were forty four 8th grade students in 2/2010 at Khaowraisuksa Secondary School, selected by cluster 
sampling. The research instruments were multimedia, learning activities, an evaluation form of the multimedia, 
an assessment form of problem-based learning activities, an achievement test and a questionnaire. The 
statistics used were mean, standard deviation and t-test (Dependent). 

The research findings showed that the multimedia consisted of multimedia for data presentation, 
electronic book, multipoint, and motive multimedia. The average level of the quality of the multimedia 

regarding the assessment of experts was high (   = 4.50, S.D. = .51). The finding indicated that the problem-
based learning model consisted of 7 steps: 1) problem study, 2) problem analysis, setting learning objectives, 
4) additional study, 5) practice, 6) learning conclusion, 7) outcome presentation. Regarding the assessment 

of the learning model, it was found that the average level of the appropriateness of the model was high (   = 
4.50, S.D. = .51). The value of the learning activity efficiency regarding the standardized criteria was 
80.00/82.56). A test of mean differences indicated that the average post-test score and the pre-test score of 
the students were significantly different at the .05 level. The value of the effectiveness index of the learning 
model was .75. Regarding the satisfaction, it showed that the average level of the satisfaction of the students 

with the learning model was high (   = 4.40, S.D. = .61). 
KEYWORDS: Multimedia Media for Presentation Motive Media Multipoint Media Electronic Book Problem-
Based learning Model 
 
บทน า 
 “eDLTV”  เป็น  โครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม เฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550” เป็นโครงการความร่วมมือของ มลูนิธิ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี โดยการน าเนือ้หาของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (eDLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยแุละ
โทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาลงบนระบบ  e-Learning  
เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาของ โรงเรียนในชนบท  (ทสรช.)  และเผยแพร่
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แบบ  On-line  ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นกัเรียน และผู้สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศกึษา
เพิ่มเติม  (http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  
และได้ด าเนินการพฒันาตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่มลัติมีเดีย ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat 
Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกเพื่อร่วมกนั
ด าเนินการพฒันาสือ่  มลัติมีเดียในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา     
 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  และ
เป็นผู้สอนในรายวิชา  ง22102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ.โกสมุพิสยั จ.มหาสารคาม  ซึง่ผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ที่ผา่นมาพบวา่ มาตรฐานด้านที่ 5  ผู้ เรียนมีความรู้และ
ทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร  อยูใ่นระดบัพอใช้ (ผลการประเมินภายนอกรอบสอง. 2552 : 17)   เพื่อเป็นการพฒันาให้
มาตรฐานด้านท่ี 5  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้   ผู้วิจยัจงึตระหนกัถงึความส าคญัของสือ่  eDLTV  และประโยชน์
ของกระบวนการพฒันาสือ่สือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL”  จึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง   Microsoft PowerPoint  
2007 ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปีที่  2   ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ   เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้โครงการดงักลา่ว   
และน ามาจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem-Based Learning)   เพื่อสง่เสริมให้เกิดการค้นคว้า  ท า
ให้นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง  ท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการปฏิบตังิาน  และสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  Microsoft  PowerPoint 2007  เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีคณุภาพ  
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  ให้มีคณุภาพ
และประสทิธิภาพ 
 3.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พฒันาขึน้ 
 4. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่  
พฒันาขึน้ 
 5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดดงันี ้
 ประชากร  ได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที 2 โรงเรียน  เขวาไร่ศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26   จ านวน  6 ห้องเรียน  รวมทัง้หมด 243 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 26   คดัเลอืกโดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่  จ านวน  1  ห้องเรียน  รวมทัง้หมด  44  คน 
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 กรอบเนือ้หาในการวิจยั  เร่ือง  Microsoft  PowerPoint  2007  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ประกอบไปด้วย   
4  หนว่ยการเรียนรู้  คือ  การสร้างงานน าเสนอ  การจดัรูปแบบและตกแตง่งานน าเสนอ  การพิมพ์งานน าเสนอ การ
น าเสนองาน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สือ่ประสม    รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน    แบบประเมิน
คณุภาพสือ่ประสม   แบบประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน    แบบทดสอบความพงึพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent  เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง Microsoft  PowerPoint 2007  ซึง่แบง่ออกเป็น 4  หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่  การ
สร้างงานน าเสนอ   การจดัรูปแบบและตกแตง่งานน าเสนอ  การพิมพ์งานน าเสนอ   การน าเสนอ  โดยพฒันาสือ่เป็น  4  
ชนิด คือ  สือ่น าเสนอ  สือ่มลัติพอยต์ สือ่ภาพเคลือ่นไหว   สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์   ซึง่ผลการพฒันาสือ่ประสมดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  ผลการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง Microsoft  PowerPoint 2007 
 

โดยผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นในคณุภาพของสือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.50,S.D=0.51)  เมื่อ

พิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ(4.49        4.56 ,  0.50   S.D.   0.52) 
 ผลการพฒันารูปแบบ  ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา  ร่วมกบัขัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้น ามาพฒันาในรายละเอียดยอ่ยของ
รูปแบบ  ได้แก่  การพฒันาสือ่การเรียนรู้  กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้  และเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล   ผลการ
พฒันาได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ประกอบด้วย  7  ขัน้ตอน  ดงัแผนภมูิที่ 1 
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แผนภมูิที่ 1  รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 จากแผนภมูิที่  1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ ประกอบด้วยขัน้ตอน
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 7  ขัน้ตอน ได้แก่  1)  ศึกษาสถานการณ์ปัญหา 2) วิเคราะห์ปัญหา  3)  ก าหนดวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ 
4. ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม  5. ปฏิบตัิ/ฝึกหดั  6. สรุปผลการเรียนรู้   7. น าเสนอผลงานและประเมินผลงาน  โดยขัน้ตอน
ทัง้หมดจะด าเนินการบนสือ่ประสม   โดยรายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีดงันี ้
 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและภารกิจ   มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา 
สามารถก าหนดสิง่ที่เป็นปัญหาที่ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ   กิจกรรมคือ  ผู้ เรียน
ศกึษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้  และดภูารกิจที่ต้องด าเนินการตอ่ไป 
 วิเคราะห์ปัญหา  มีจดุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ภารกิจที่ต้องท า  กิจกรรม คือ ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาว่า
มีสว่นประกอบอะไรบ้าง  มีข้อมลูน าเข้า  กระบวนการประมวลผล และผลลพัธ์ เป็นอยา่งไร 
 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้  มีจุดประสงค์ให้ผู้ เรียน  ได้ก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่จะท าให้การเรียน
บรรลจุดุประสงค์ได้ 
 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม    มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้  กิจกรรมคือ ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้า
เนือ้หาจากสื่อประสม  4  แบบ ได้แก่  สื่อน าเสนอข้อมลู สื่อมลัติพอยต์  สื่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อแอนิเมชัน่ โดย

2.วิเคราะห์ปัญหา 

สถานการณ์
ปัญหา 

แบง่กลุม่นกัเรียน 

1.ศกึษาสถานการณ์ปัญหา 

3.ก าหนดวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ 

4.ศกึษาหาความรู้
เพิ่มเติม 

สือ่ประสม 

ใบงาน สือ่ประสม 

  ฝึกปฏิบตัิตามกิจกรรมและศกึษาจากสือ่ 

ส่ือการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

5.ปฏิบตัิ/ฝึกหดั 

6.สรุปผลการ
เรียนรู้ 

7. น าเสนอผลงานและประเมินผล
งาน 

 

แหลง่เรียนรู้อื่นๆ 

แบบประเมินผลงาน 
 

ตวัอยา่งการ
น าเสนอ 

สือ่ประสม 

สือ่ประสม    ฝึกปฏิบตัิตามใบงานและศกึษาจากสือ่ 
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สือ่แตล่ะชนิดก็จะมีลกัษณะการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตเ่นือ้หาจะมีเหมือนกนั หลงัจากศกึษาค้นคว้าจากสือ่ประสม
แล้วจึงสร้างงานน าเสนอตามที่ได้ออกแบบไว้ตอ่ไป 
 ปฏิบตัิ/ฝึกหดั   มีจดุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ  สร้างชิน้งานได้  กิจกรรมคือ ผู้ เรียนสร้างชิน้งานได้ 
 สรุปผลการเรียนรู้  มีจดุประสงค์ให้ผู้ เรียนมีความคิดรวบยอด  สร้างชิน้งานได้   กิจกรรม คือ ผู้ เรียนสร้างชิน้งาน
ได้ตามภารกิจงาน 
 น าเสนอผลงานและประเมินผล    มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานของตนเองหรือของกลุม่ ตามที่ได้
วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาจนส าเร็จ  ขณะเดียวกนัจะได้เป็นการตรวจสอบผลงานของตนเองและของเพื่อนๆ ได้อีก
ด้วย   กิจกรรมคือ ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอผลงานของตนเอง โดยให้นกัเรียน เพื่อน  และครู เป็นผู้ประเมินผลงาน  
 ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในคณุภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบั

เหมาะสมมาก  (  =4.26,S.D=0.61)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ  (4.33      4.60 ,  
0.45   S.D.   0.84)  และได้น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  
ผลการประเมินประสทิธิภาพ  80.00/82.56 ซึง่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
 ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองจ านวน  44   คน มาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล 
โดยได้คา่ดชันีประสทิธิผล  0.75  ซึง่หมายความวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 75 
 ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองมาค านวณคา่สถิติ t-test  (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  โดยคา่  t  ที่ค านวณได้มีคา่  69.65  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง,44,(1.768)  ดงันัน้จึงปฏิเสธ  H0  สรุปได้วา่  คะแนน
เฉลีย่หลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  0.05   
 หลงัจากเรียนเนือ้หาจากสือ่ประสมจนครบทกุเนือ้หาแล้ว ผู้วิจยัประเมินความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมินที่
พฒันาขึน้  โดยนกัเรียนมีความพงึพอใจ ตอ่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยมีระดบัความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.40,S.D=0.61)  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.33       
4.48 , 0.57   S.D.   0.65) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การพฒันาสื่อประสม  จากการพฒันาพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  Microsoft  PowerPoint 2007   ท าให้ได้สือ่
ประสม  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่น าเสนอ  สือ่มลัติพอยต์  สือ่ภาพเคลือ่นไหว  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ออกแบบ
พฒันาสือ่ประสมโดยใช้รูปแบบ ADDIE Model (พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 64-70)  ซึง่ประกอบด้วย  5  ขัน้ตอน  ได้แก่   
การวเิคราะห์   การออกแบบ   การพฒันา  การทดลองใช้  และการประเมินผล  จึงท าให้ได้สือ่ประสมที่มีคณุภาพ  ซึง่ได้
ผา่นการทดลองใช้และการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  จึงเป็นสือ่ทีช่่วยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้    (ทองค า  
บรรณะศรี. 2250 : บทคัดย่อ) 
 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  จากผลการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน   ที่พัฒนาขึน้ พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสม
มาก  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  ได้สร้างตามขัน้ตอนที่จดัไว้
อยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน   โดยผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานโดยศกึษาจาก
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  น าข้อมลูที่ได้มาสงัเคราะห์   เพื่อปรับใช้ใน
การก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น   
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 ประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  เทา่กบั 
80.00/82.56  ซึง่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  ที่
ผู้วิจยัมกีารจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขัน้ตอน  7  ขัน้ตอนดงันี ้  1)  ศกึษาสถานการณ์ปัญหา  2)  วิเคราะห์ปัญหา 3)  
ก าหนดวตัถปุระสงค์การ  4)  ศกึษาหาความรู้  5)  ปฏิบตัิ/ฝึกหดั   6)  สรุปผลการเรียนรู้   7)  น าเสนอผลงาน   ซึง่
สอดคล้องกบัผลการทดลองของ  รัชนีวรรณ  สขุเสนา (2550)  ได้ท าการวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน  เร่ือง  บทประยกุต์ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนกัเรียนขัน้ประถมศกึษาปีที ่  5  ระหวา่งการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL)  กบัการเรียนรู้ตามคูม่อืครู  ผลปรากฏวา่  นกัเรียนที่เรียนจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่  นกัเรียนท่ีเรียนตามคูม่อืครู  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 
 ดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคา่เทา่กบั  0.75  ซึง่หมายความวา่  
นกัเรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ 75       ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก  กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
กิจกรรมการเรียนที่เน้นการเรียนในกลุม่ยอ่ย  หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการทดลองของ  สายใจ  
จ าปาหวาย (2549 : บทคดัยอ่)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ผลการเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
รูปแบบของ สสวท.  เร่ืองบทประยกุต์  ที่มีผลตอ่  การเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  และมีการทดลอง  มีคา่ มี
คา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั  0.7104  หรือมีคะแนนเพิ่มคดิเป็นร้อยละ  71.04 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  มีคา่เฉลีย่ของคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  เป็นไปตามสมมตฐิาน นัน่แสดงวา่ วิธีการเรียนจากสือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง  Microsoft  
PowerPoint  2007  ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นวิธีหนึง่ที่ช่วยสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดี
ขึน้ และสง่ผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนให้สงูขึน้ด้วย ทัง้นีอ้าจเป็นผลที่สบืเนื่องมาจากผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยสือ่
ประสมมีสื่อที่หลายหลายชนิด  และ  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    จึงท าให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึที่ดี
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 ความพงึพอใจของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เร่ือง 

Microsoft  PowerPoint  2007  โดยรวมมีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  =4.54,S.D=0.09)  เมื่อ

พิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  (4.34       4.68 , 0.04   S.D.   0.22)  ซึง่หมายความวา่ นกัเรียนมี
ระดบัความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เพราะรูปแบบ ซึง่สง่เสริม
ให้นกัเรียนได้ใช้ความคดิ  การวิเคราะห์  การตดัสนิใจ  แก้ปัญหาน าทกัษะในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ สือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง Microsoft  PowerPoint  2007 ประกอบรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่พฒันาขึน้ ชว่ยสง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา  
เกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบจากสถานการณ์ปัญหาที่เป็นบริบทจริง  ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่คณุภาพของสือ่
ประสมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   และรูปแบบการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  เมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้เรียนพบวา่ผู้ เรียนมีระดบัความพงึพอใจ
ตอ่การเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก   และจากผลการทดลองใช้พบวา่นกัเรียนที่เรียนด้วย
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สือ่ประสมติโครงการ  RMU-eDL เร่ือง Microsoft  PowerPoint  2007 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่
พฒันาขึน้ มีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  มีความก้าวหน้า
ในการเรียนร้อยละ 75  มีระดบัความพงึพอใจ ตอ่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมาก  ดงันัน้สือ่ประสมโครงการ  RMU-eDL เร่ือง Microsoft  PowerPoint  2007 ประกอบรูปแบบการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้  จึงเป็นสือ่ประสมประกอบรูปแบบการจดัการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
คณุภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การเรียนการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ และ
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคอมพิวเตอร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  และสือ่ที่พฒันาขึน้ยงัเป็นสือ่ที่เหมาะกบั
ผู้ เรียน เพราะเป็นสือ่ที่พฒันาภายใต้โครงการ  RMU-eDL   
 
เอกสารอ้างอิง  
โครงการจดัท าเนือ้หาระดบั e-Learning  ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม.  สบืค้นเมื่อวนัท่ี  15  พฤษภาคม 2554   
 จาก  http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus 
ทองค า  บรรณะศรี.  2550.  การพฒันาสือ่ประสมประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry  

Cycle) เร่ือง นิทานแสนสนกุและสามสถาบนัหลกันครากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.   
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

พิสทุธา อารีราษฎร์.  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
มหาสารคาม,  

รัชนีวรรณ   สขุเสนา.  2550.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง บทประยกุต์ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)   
กบัการเรียนรู้ตามคูม่ือครู. กศ.ม. สาขาวชิา หลกัสตูรและการสอน : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สลลิทิพย์  ช าปฏิ.  2547.  ผลการสอนท่ีเน้นกระบวนการวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติตอ่รายวิชาคณิตศาสตร์ของนกัศกึษา 
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ  ชัน้ปีที่ 2  วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์  ศษ.ม. ขอนแก่น :   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สายใจ  จ าปาหวาย.  2549.  ผลการเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบของ สสวท.   
 เร่ืองบทประยกุต์  ที่มีผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  มหาสารคาม :   
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การมหาชน).  2552.  รายงานการประเมินคณุภาพ 

ภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา. 
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟ
ฟิตเอ็กเซล 2007 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Creative Work Project with  
Program Microsoft Office Excel 2007” for Project Based Learning 

 
ลดาวลัย์  บ ารุง1 , ผศ.ดร.วิทยา     อารีราษฎร์2, ผศ.ดร.พิสทุธา     อารีราษฎร3, และดร.สขุแสง      คกูนภ4 
Ladawan Bumrung, Wittaya Arreerard, Pisutta Arreerard, and Suksaeng Kukanok 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสื่อประสม เร่ืองการท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟต์ออฟฟิตเอ็กเซล 2007 ให้มีคณุภาพ  2) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสื่อประสม ให้มีคณุภาพ  
3) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสื่อประสม  4) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม 5) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม  
6) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม   
  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 6 ห้องเรียน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัฉลาก จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  40  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ สือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจ สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สถิติ  t-test  (dependent)   
  ผลการด าเนินการวิจยัพบวา่1)สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X = 4.56, S.D. 
=0.52 )  2) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X = 4.63, S.D. = 0.48) 3) 
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์E1/E2เทา่กบั 80.19/82.56 4) 
ผู้ เรียนมีดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้มีคา่เทา่กบั 0.7039 5) คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 6) นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมอยูใ่นระดบัมาก (
X = 4.41, S.D.= 0.50)   
ค าส าคัญ:  สือ่ประสม,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม,หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์,สือ่มลัติพอยน์, 
สือ่ภาพเคลือ่นไหว 

ABSTRACT 
 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
4 ปร.ด.สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the project to create the piece with 
Program Microsoft Office Excel 2007 to have quality. 2) develop Project Based learning activities by using the 
quality multimedia 3) study the effectiveness of the learning activity on the project with Multimedia 4) study the 
effectiveness index of the learning activity on the project with Multimedia 5) Compare the pre-test and post-
test mean scores before and after learning 6) survey the satisfaction of students with the Project Based 
learning activities of the students who learned by using the Project Based learning activities. 
 The sample subjects were forty 9th grade students at Khaowraisuksa School, Kosumpisai, 
Mahasarakham They were selected 1 class from 6 class by random sampling. The research instruments were 
multimedia, an assessment form of multimedia, Project Based learning activities, an assessment form of the 
learning activities, achievement test and a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation 
and t-test (Dependent).  

The research findings indicated that the average level of the quality of the multimedia was highest (x̄ 
= 4.56, S.D.= 0.52). The average level of the experts on learning activity on project with Multimedia assisted 
instruction was the highest (x̄= 4.63, S.D.= 0.48). The value of the learning activity efficiency regarding the 
standardized criteria was 80.19/82.56 . The index of learning effectiveness was 0.7039. A test of mean 
differences indicated that the average post-test score and the pre-test score of the students were significantly 
different at the 0.05 level. Regarding the satisfaction, it showed that the average level of the satisfaction of the 
students with the learning activities was high (x̄= 4.41, S.D.= 0.50).  
 
KEYWORDS : Multimedia, Project Based Learning , e-book, Multipoint, Flash  
 
บทน า 
 โครงการ eDLTV (Electronic Distance Learning via Television Project) คือโครงการจดัท าสือ่เนือ้หาการสอน
ระบบ e-Learning โดยการน าเนือ้หาของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานวีิทยแุละ
โทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมมาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผย แพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่นใหญ่อยูใ่นชนบทหา่งไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ใน
การสอน สอนเสริมหรือให้นกัเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตให้แก่ครูนกัเรียน และผู้สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  (สมเจตน์  และคณะ,  2553) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV 
ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ สง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV ในการจดัการเรียนการสอนโดยร่วมมือกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวทิยาลยัฯ ด าเนินการพฒันาตอ่ยอดกระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-
eDL” (Rajabhat Mahasarakham-eDL) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา เพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันามลัติมเีดียในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้อง
กบับริบทของสถานศกึษา (สมเจตน์  และคณะ,  2553) 
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 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา และเป็นผู้สอนในสถานศกึษา ได้เลง็เห็น
ความส าคญัของสือ่  eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “ RMU-eDL”  จึงได้พฒันาสือ่
ประสม เร่ือง การท าโครงงานเพือ่สร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเอ็กเซล 2007 กลุม่สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ประสมภายใต้
โครงการดงักลา่ว   
 จากการส ารวจบนัทกึหลงัการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3  โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา  อ าเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้  สาเหตุ
เกิดจากครูใช้สือ่ที่ไมเ่ร้าความสนใจ และขาดสือ่ที่ทนัสมยัการจดัการเรียนการสอนของครูยงัคงเป็นการบรรยายของ
ครูผู้สอนภายในห้องเรียน มุง่เน้นการทอ่งจ ามากกวา่เน้นให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิจริง ขาดการสง่เสริมให้นกัเรียนได้ร่วมมือ
กนัเรียนรู้ เป็นสาเหตใุห้นกัเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนต ่า เมื่อดจูากบนัทกึผลหลงัสอนและบนัทกึผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน (แบบ ปพ.5)   
 จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน พบวา่ ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้วธีิการบรรยายควบคูก่บัการ
สาธิตให้นกัเรียนเห็นขัน้ตอน และปฏิบตัิตามได้ถกูต้อง จนเกิดชิน้งานตามตวัอยา่ง โดยการสอนแบบนีท้ าให้ผลงานท่ี
เกิดขึน้เหมือนกบัตวัอยา่งทีค่รูผู้สอนได้จดัเตรียมไว้ ซึง่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนยงัขาดขัน้ตอนการ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พฒันาชิน้งานใหม ่ ผู้วิจยัจึงตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานหรือ
PBL(Project-Based Learning) ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่กัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ หรือแก้ไขปัญหาโดยการศกึษาค้นคว้า ทดลองตามขัน้ตอน ภายใต้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลอื และดแูลของครู  
ผลงานโครงงานของนกัเรียนเป็นสิง่สะท้อนถึงทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการท างาน คณุภาพของโครงงาน ทกัษะใน
การสือ่สาร และการน าเสนอผลงานโครงงานของนกัเรียน รวมทัง้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นการเรียนรู้ที่
สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการสร้างความรู้ใหม ่ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สง่เสริมให้เกิดการค้นคว้า  เกิดทกัษะในการคิด  สง่เสริมการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มคีวามกระตือรือร้นได้ ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองเกิดกระบวนการร่วมมือกนัเรียนรู้ มคีวามกล้า
แสดงออก มีปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรค์อนัจะน ามาซึง่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  พฒันาสือ่ประสมเร่ืองหลกัการท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟ
ฟิตเอ็กเซล 2007 ที่มีคณุภาพ   
  2.  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมทีม่ีคณุภาพ 
  3.  ศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม 
  4.  ศกึษาดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม 
  5.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานด้วยสือ่ประสม  
  6.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  คอื นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อ าเภอโกสมุพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 6 ห้องเรียน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัฉลาก จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  40  คน 

  2. กรอบเนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย  4  เร่ือง ดงันี ้
                เร่ืองที่ 1  หลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                เร่ืองที่ 2  การเขียนเค้าโครงของโครงงานเกมปริศนาหาตวั เลข 
                เร่ืองที่ 3  การสร้างโครงงานเกมปริศนาหาตวั เลข 
                เร่ืองที่ 4  การเขียนรายงานโครงงานเกมปริศนาหาตวั เลข 

3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย  
     3.1 สือ่ประสม   
     3.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม   
     3.3 แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
     3.4 แบบประเมินคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม   
     3.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
     3.6 แบบสอบถามความพงึพอใจ 

4. สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ คา่สถิติ t-test (dependent) 
5. ด าเนินการวจิยัตามวิธีการเชิงระบบ (System Appoarch) โดยใช้รูปแบบ ADDIE  Model พิสทุธา  (2551) 

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การวเิคราะห์ ขัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  และขัน้การประเมินผล 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพฒันาสือ่ประสม ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสม 4 ชนิด ได้แก่สือ่น าเสนอ หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ สือ่ 

มลัติพอยน์ สือ่ภาพเคลือ่นไหว จากนัน้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคณุภาพสือ่ประสม ผลการประเมินพบวา่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มสีือ่ประสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X =4.56, S.D.=0.52) 
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                     สือ่น าเสนอ                                       สือ่แอนิเมชัน่                           สือ่อิเลก็ทรอนิกส์   
 
 
 
 
 
                                                                    สือ่มลัติพอยน์ 
 

 2. ผลการประเมินคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจยัได้
พฒันา จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก ่กิจกรรมที่ 1 หลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 การเขยีน
เค้าโครงของโครงงานเกมปริศนาหาตวัเลข กิจกรรมที่ 3  การสร้างโครงงานเกมปริศนาหาตวัเลข  กิจกรรมที่ 4 การเขียน
รายงานโครงงานเกมปริศนาหาตวัเลข จากนัน้น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมิน 
ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48) 
 3.  ผลการประเมินประสทิธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม ผู้วิจยัน าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลระหวา่งเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม และคะแนนหลงัเรียน มาค านวณเพื่อหา
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 พบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
เทา่กบั 80.19/82.56 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล   ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองจ านวน 40 
คน มาค านวณหาดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม มีคา่เทา่กบั 0.7039 
หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 70.39  หลงัจากที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่
ประสม 
 5.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทางการของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่
ประสมผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียน คา่ t(ค านวณ) มีคา่ 64.73 ซึง่มีคา่มากกวา่ คา่ tตาราง39.05(1.684) จึงสรุปได้วา่ 
คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 6. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียน ผู้วจิยัได้สอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนด้วยแบบสอบถามที่
พฒันาขึน้หลงัการจดักิจกรรมการเรียนการรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม ผลการสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน โดย
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ภาพรวม พบวา่ ผู้ เรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมมีความพงึพอใจในระดบัมาก (X
=4.41,S.D.=0.50)   
อภปิรายผลการวิจัย 
 1.  การประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่สือ่ประสม มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ ( X = 4.56,S.D.= 0.52) ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ยึดรูปแบบในการพฒันาสื่อประสมตามขัน้ตอนเชิงระบบ  5ขัน้ตอน 
คือ ขัน้การวิเคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้ และขัน้การประเมินผล และสือ่ประสมที่พฒันาขึน้
ได้ผา่นการทดลองเพื่อดคูวามเหมาะสมขององค์ประกอบทัง้แบบ 1:1 และแบบกลุม่ย่อย ตลอดจนผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ ท าให้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีการน าเสนอเนือ้หาที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์มีรูปแบบที่
น่าสนใจ มีการน าเสนอด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน์ และเสียง ซึ่งสอดคล้องกบั  บญุทิพย์ (2550) ได้ศึกษาการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง การใช้โปรแกรม Authorware พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง  การ
ใช้โปรแกรม Authorware  ที่สร้างขึน้มีประสิทธิภาพ  85.52/85.89  สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  85/85  ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05  และความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างที่มี
ตอ่บทเรียนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  สรุปได้วา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง  การใช้โปรแกรม Authorware  เป็น
บทเรียนที่มีคณุภาพดีมาก  สามารถน าไปใช้ในการเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จากเหตผุลดงัที่กลา่วมาท าให้ผู้ เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นตอ่คณุภาพสือ่ประสมโดยรวมในระดบัมากที่สดุ  

2.  การประเมินคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากที่สดุ) X = 4.63,S.D.= 0.48  (ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ด้วยสือ่ประสม ได้ผา่นกระบวนการและขัน้ตอนการท าอยา่งมีระบบ โดยการศกึษาหลกัสตูร เนือ้หา เทคนิคการสร้างจาก
เอกสารต าราทีเ่ก่ียว ข้องและตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยพุิน (2547) ได้ศกึษา 
การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงานและพืน้ฐาน
อาชีพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ 94.83/92.07 มีคา่ดชันีประสทิธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เทา่กบั 0.7648 หมายความวา่ผู้เรียนมีความรู้เพิม่ขึน้ร้อยละ 76.48 นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ิมขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01และมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. การประเมินประสทิธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม พบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานด้วยสือ่ประสม มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 ผลที่ได้พบวา่ กิจกรรมการเรียนเทา่กบั 80.19/82.56 
หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการปฏิบตัิกิจกรรมระหวา่งเรียนและทดสอบระหวา่งเรียน เฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 
80.19 และคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ยพุิน  (2547) ได้ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่
การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ใน
ท้องถ่ิน กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ 94.83/92.07 
 4. การวเิคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม ผู้วิจยัได้น าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของกลุม่ทดลอง จ านวน  40 คน มาค านวณหาดชันีประสทิธิผล ซึง่ผลการวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสม พบวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.39  หลงัจากที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
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ด้วยสือ่ประสม ซึง่สอดคล้องกบั สนุทร  (2547 : 86-88) ได้ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัแบบ
โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลอืกก าหนดประเด็นปัญหากนัเองตามความสนใจใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็น
ระบบและขัน้ตอน ผลของการศกึษาค้นคว้าปรากฏวา่ คา่ดชันีประสทิธิผลของแผนการเรียนรู้เทา่กบัร้อยละ 54 และ
งานวจิยัของ ยพุิน  (2547) ได้ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่
การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ คา่ดชันีประสทิธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เทา่กบั 0.7648 หมายความวา่ผู้ เรียนมคีวามรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 76.48 
 5. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทางการเรียนของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่
ประสม การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนพบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนของ
นกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วย
สือ่ประสมที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนมีกิจกรรมเสริมที่หลากหลายช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจ 
อยากเรียนรู้ และมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม จึงสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กบั สนุทร,  (2547 : 86-88) ได้ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั แบบโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้เลอืกก าหนดประเด็นปัญหากนัเองตามความสนใจใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบและขัน้ตอน ผล
การศกึษาค้นคว้าปรากฏวา่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยพุิน  (2547) ได้ศกึษาการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ิมขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั.01 
 6. การสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสือ่ประสม พบวา่ 
คา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก( X =4.41,S.D.=0.50) เมือ่พิจารณารายด้าน พบวา่ ทกุด้านมีความพงึพอใจอยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ สือ่ประสมได้ออกแบบในรูปแบบมลัติมีเดยี ท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาได้งา่ย อีก
ทัง้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานก็สอดคล้องกบัเนือ้หาวชิามีกิจกรรมที่หลากหลายท าให้นกัเรียนได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั สนุทร (2547 : 86-88) ได้ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัแบบโครงงานเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้เลอืกก าหนดประเด็นปัญหากนัเองตามความสนใจ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบและ
ขัน้ตอน ผลการศกึษาค้นคว้าปรากฏวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่แผนการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง การท าปุ๋ ยชีวภาพ อยูใ่นระดบัมากเมื่อแยกพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านเนือ้หา ด้านการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านสือ่และอปุกรณ์ การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของยพุิน (2547)ได้
ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงานและพืน้ฐานอาชีพ ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจยั การพฒันาสือ่ประสมในโครงการ  RMU-eDL  เร่ือง การท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเอ็กเซล 2007 ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า สื่อประสมมีคณุภาพในระดบัมากที่สดุ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสื่อประสมมีคุณภาพเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสื่อประสมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการ
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ทดลองที่วางไว้ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนั  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญั เมื่อส ารวจความพงึพอใจของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่สือ่ประสม หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยสื่อ
ประสม เป็นกิจกรรมที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นแบบในการจดัการเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่การจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ ในเนือ้หา
เร่ืองการท าโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเอก็เซล 2007 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา และเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และรายวชิาอื่น ๆ ในโรงเรียน อีกทัง้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพเหมาะสม
กบันกัเรียนเพราะพฒันาภายใต้โครงการ “RMU-eDL” (Rajabhat Mahasarakham-eDL) ซึง่สือ่ประสมนีไ้ด้ด าเนินการ
ขยายผลและเผยแพร่เป็นสือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนอื่น ๆ ตอ่ไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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 สาขาครุศาสตร์เทคโนโลยี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ. 
พิสทุธา   อารีราษฎร์ 2551. การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 มหาสารคาม. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2553. รายงานผลการด าเนินงานเครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด 
 และพฒันาสือ่การเรียนการสอน. มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 มหาสารคาม.1-2.  
ยพุิน  จนัทร์พยพั 2547. การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุม่การงานและ 
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การพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2  โดยใช้เทคโนโลยมีัลติพอยท์ 
The Development Interactive Multimedia for Second Year of Kindergarten By Technology Multipoint 

 
ณฐักฤตา  บวัชมุ1, พิสทุธา  อารีราษฎร์2, กนกวรรณ ศรีวาปี3 

Nutkrita  Bauchum, Pisutta Areerad, and Kanokwan Sriwapee 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันามลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ให้มี
คณุภาพ 2) หาประสทิธิภาพมลัติมีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนก่อน
เรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้วยมลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยมลัตมิีเดยี
แบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านทา่หนามแก้วสวนกล้วย 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 จ านวน 20 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ คือ มลัตมิีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ 
แบบประเมินคณุภาพมลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพงึพอใจ
ผู้ เรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.39, S.D =0.63)  2) 
มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 95.13/95.67   สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 95/95    3) ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการของผู้ เรียนกบัคะแนนทดสอบก่อนเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  .05    4) ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่
มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก  (X =2.91 , S.D.=0.29)  
 
ค าส าคัญ  : มลัติมเีดียมีเดยีแบบฏิสมัพนัธ์ ,  สือ่มลัติพอยท์เทคโนโลยีมลัติพอยท์ , อนบุาลปีที่ 2  
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to develop quality interactive multimedia for kindergarten 2 
students, 2) assess the efficiency of the developed interactive multimedia, 3) compare the achievement of the 
students before and after using the interactive multimedia, 4) survey the satisfaction of the students with the 
multimedia. The sample subjects were twenty kindergarten 2 students IN 2/2010 at Thanamkaewsuankluay 
School under the Office of Nakhonpanom Primary Education Area 2.The research instruments were interactive 
multimedia, an assessment form of multimedia, an achievement test, a questionnaire. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, and t-test ( Dependent). 

                                  
1  นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3 ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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The research finding indicated that the average level of the quality of the interactive multimedia was 
high ( X  = 4.39, S.D. = .63). The value of the multimedia efficiency regarding the 95/95 standardized criteria 
was 95.13/95.67. The finding showed that the average post-test score and pre-test score of the students was 
significantly different at the .05 level. Regarding the satisfaction, it revealed that the average level of the 
satisfaction of the students with the interactive multimedia was high ( X  = 2.91, S.D.. = .29). 
KEYWORDS: Interactive Multimedia, Multipoint Media Multipoint Technology Kindergarten 2  
 
บทน า 
 การศกึษาปฐมวยัส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี  (กรมวิชาการ : 2546)   เป็นการจดัการศกึษาที่มุง่เน้นให้เด็กมี
พฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สงัคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกบัวยั  ความสามารถและความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล   เพื่อพฒันาให้เดก็เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์  และปลกูฝังให้เด็กมคีณุธรรมและจริยธรรม  ที่เหมาะสมกบัวยัของ
ตนเอง   โดยมีหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546  เป็นกลไกในการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั 
 ดงันัน้การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ปี (ส านกังานคณะกรรมการปฐมศกึษาแหง่ชาติ : 2543)   
ควรจดัในรูปของกิจกรรมบรูณการผา่นการเลน่  เพื่อให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงและยืดหยุน่ตามกิจกรรมทีเ่ด็กสนใจ  สือ่
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองสนบัสนนุการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
สือ่การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทัง้สือ่ธรรมชาติ สือ่สิง่พิมพ์ และสือ่เทคโนโลยี  
 การใช้สือ่ประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัประสบการณ์หรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (ยืน  ภูว่รว
รรณ : 2553) เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเดก็จะช่วยให้เด็กมคีวามสนใจ กระตือรือร้นและใสใ่จในการเรียนมากขึน้ เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์  สามารถน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสือ่ตา่งๆทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ ภาพเคลือ่นไหว 
เสยีง  วีดิโอและยงัสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี  ใน
ขณะเดียวกนั เทคโนโลยีมลัติพอยท์ เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหมท่ีเ่ข้ามามีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์หนึง่เคร่ืองทีเ่ช่ือมตอ่กบัเมาส์ได้ตัง้แต ่1 ตวั จนถึง 250 ตวั ซึง่เมาส์แตล่ะตวัสามารถแยกการใช้งานได้
อยา่งอิสระ ท าให้ผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนผา่นสือ่มลัติพอยท์บนหน้าจอเดยีวกนั และท ากิจกรรมที่
หลากหลายร่วมกบัผู้อื่นได้ นอกจากนีส้ือ่มลัติพอยท์ยงัสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้และสามารถวดัความพร้อมด้าน
สติปัญญาได้ 
 ดงันัน้เทคโนโลยีมลัติพอยท์จึงเป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบมปีฏิสมัพนัธ์ 
และช่วยสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม และสติปัญญา   รวมถึง
เทคโนโลยีมลัติพอยท์  ยงัสามารถช่วยลดปัญหาด้านการจดัซือ้สือ่การเรียนการสอนและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีไม่
เพียงพอตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 จากหลกัการจดัการเรียนรู้ของเดก็อาย ุ3–5 ปี ซึง่เป็นวยัที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลงัเจริญเติบโต เด็กต้องการ
ความรัก ความเอาใจใส ่ดแูลอยา่งใกล้ชิด มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบ
ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตดัสินใจ ใช้ภาษาสือ่ความหมาย คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และอยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่ง
มีความสขุ   และคณุลกัษณะของเทคโนโลยีมลัติพอยท์  ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนได้  ผู้วิจยัจึง
ได้สนใจที่จะพฒันาสือ่การเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ เพื่อพฒันาทกัษะทัง้
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ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม และสติปัญญา   และสง่เสริมการเรียนรู้ให้เด็กมคีวามพร้อมก่อนระดบัประถมศกึษา 
ผลการวิจยัที่ได้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนการสอนและเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับระดบัปฐมวยัตอ่ไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ให้มีคณุภาพ 
 2. เพื่อหาประสทิธิภาพมลัตมิีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
 3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนก่อนเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยมลัตมิีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ท่ี
พฒันาขึน้ 
 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่มลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดดงันี ้
 ประชากร คือ  นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่  2  กลุม่เครือขา่ยชายโขง  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
นครพนม  เขต 2 ภาคเรียนที2่ ปีการศกึษา 2553 จ านวน  10  โรงเรียน  จ านวน  10  ห้องเรียน  จ านวน   140   คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านทา่หนามแก้วสวนกล้วย ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครพนม เขต 2 จ านวน 1  ห้องเรียน จ านวน  20  คน คดัเลอืกโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 กรอบในการวิจยั   ในมลัติมเีดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ประกอบด้วยเนือ้หา จ านวน 4 หนว่ย ดงันี ้  หนว่ยที่ 1  ผลไม้
นา่ทาน หนว่ยที่ 2  คณิตคดิสนกุ    หนว่ยที่ 3  สิง่มีชีวิต-สิง่ไมม่ีชีวติ   หนว่ยที่ 4  ไม้ดอก-ไม้ประดบั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่   มลัติมีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2  โดยใช้
เทคโนโลยีมลัติพอยท์ แบบประเมินคณุภาพมลัตมิีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 โดยใช้  
เทคโนโลยีมลัติพอยท์   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  จ านวน 30 ข้อ   แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน ท่ี
มีตอ่มลัตมิีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   สถิติทดสอบสมมติฐานใช้   t-test   แบบ dependent  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กบัคะแนนก่อนเรียนของกลุม่ทดลอง 
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลอง  One-Group Pretest Posttest Design   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินคณุภาพมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์  ผู้วิจยัได้พฒันามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์จ านวน 4 หนว่ย
ประกอบด้วย 1.หนว่ยผลไม้นา่ทาน  2.หนว่ยคณิตคิดสนกุ3.หนว่ยสิง่มีชีวิต -สิง่ไมม่ีชีวิต   4.หนว่ยไม้ดอก -ไม้ประดบั   และ
ได้น ามลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน  ประเมินคณุภาพ ผลการประเมินคณุภาพโดย
ผู้ เช่ียวชาญ โดยมีความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มตี่อมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก )
X =4.39, S.D.=0.63  และเมื่อพิจารณารายด้าน  ในด้านลกัษณะเนือ้หาผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัดี
มาก  โดยมคีา่เฉลีย่  เทา่กบั  4.67 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั  0.08   ด้านภาษาผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัดมีาก  โดยมีคา่เฉลีย่ เทา่กบั  4.56  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.13  ด้านตวัอกัษรและสผีู้ เช่ียวชาญมี
ความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมคีา่เฉลีย่ เทา่กบั  4.22  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.08  ด้านลกัษณะ
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การด าเนินเร่ืองผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก  โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั  4.45  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั  0.10  ซึง่ผลการพฒันามลัติมีเดยีปฏิสมัพนัธ์ดงัแสดงในรูปท่ี  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1  สือ่มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ 
 

 ประสทิธิภาพของมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ ผู้วิจยัได้น ามลัตมิีเดยีแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 
2 ไปทดลองใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียน
บ้านทา่หนามแก้วสวนกล้วย จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 20 คน ผลการทดลองใช้ได้ประสทิธิภาพของมลัติมเีดยีแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้    ซึง่ผลที่ได้จากคะแนนแบบประเมินของแตล่ะหนว่ยระหวา่งเรียนมคีา่เทา่กบั 95.13  และผลที่ได้
จากการท าแบบประเมินหลงัเรียนมีคา่เทา่กบั 95.67  สรุปได้วา่ มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 
2 โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ทีพ่ฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  95.13/95.67   ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   95/95 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยมลัติมีเดียแบบ
ปฏิสมัพนัธ์   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน   ( X =28.70, S.D = 0.47)   สงูกวา่คะแนน
เฉลีย่ก่อนเรียน ( X = 10.55, S.D = 1.64) เมื่อพิจารณาคา่ Sig. พบวา่ได้คา่ .00 สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดย ผู้วิจยัได้ส ารวจทศันคติของนกัเรียน ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่น  3  ระดบั   ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียน พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.91, 
S.D =0.29) และเมื่อพจิารณารายด้าน พบวา่ ด้านภาพ นกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X = 2.88, 
S.D =0.33) ด้านส ีนกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.92, S.D =0.28) ด้านกิจกรรมเสริม นกัเรียน
สว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.93, S.D = 0.25) และด้านเนือ้หา นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยู่
ในระดบัมาก( X =2.90, S.D =0.30) 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินคณุภาพมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์  มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์จ านวน 4 หนว่ยประกอบด้วย 1.
หนว่ยผลไม้นา่ทาน  2.หนว่ยคณิตคิดสนกุ  3.หนว่ยสิง่มชีีวิต -สิง่ไมม่ีชีวิต    4.หนว่ยไม้ดอก -ไม้ประดบั   
 ประสทิธิภาพของมลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์  มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ไป
ทดลองใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านทา่
หนามแก้วสวนกล้วย จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 20 คน ผลการทดลองใช้ได้ประสทิธิภาพของมลัตมิีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ที่
พฒันาขึน้    ซึง่ผลที่ได้จากคะแนนแบบประเมินของแตล่ะหนว่ยระหวา่งเรียนมีคา่เทา่กบั 95.13  และผลที่ได้จากการท า
แบบประเมินหลงัเรียนมีคา่เทา่กบั 95.67  สรุปได้วา่ มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลัติพอยท์ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  95.13/95.67  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  95/95 
 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยมลัตมิีเดยีแบบ
ปฏิสมัพนัธ์   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ( X =28.70, S.D = 0.47) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน 
( X = 10.55, S.D = 1.64) เมื่อพจิารณาคา่ Sig. พบวา่ได้คา่ .00 สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดย  ส ารวจทศันคติของนกัเรียน ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราสว่น  3  
ระดบั   ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียน พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.91, S.D 
=0.29) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านภาพ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X = 2.88, S.D 
=0.33) ด้านส ีนกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.92, S.D =0.28) ด้านกิจกรรมเสริม นกัเรียนสว่น
ใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X =2.93, S.D = 0.25) และด้านเนือ้หานกัเรียนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัชอบมาก( X =2.90, S.D =0.30) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการวจิยั พบวา่ มลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี  และมีประสทิธิภาพ  
95.13/95.67    ในระดบัดเียี่ยม  และเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว้ พบวา่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และคะแนนทดสอบก่อนเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั  .05  ความพงึพอใจตอ่มลัติมเีดยีแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่น
ระดบัมาก การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ มลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์เป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการ
สอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเรียนการเรียนรู้ตอ่การจดัการเรียนการสอน ส าหรับนกัเรียนชัน้อนบุาลปี
ที่ 2โดยใช้เทคโนโลยีมลัติพอยท์ 
 
เอกสารอ้างอิง  
คณะกรรมการการปฐมศกึษาแหง่ชาติ,ส านกังาน. 2543.  คูม่ือหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุ 
 สภาลาดพร้าว,  
คณะกรรมการการปฐมศกึษาแหง่ชาต,ิส านกังาน.  2546.คูม่ือหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุ 
 สภาลาดพร้าว. 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายของนักเรียนที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือและ
การเรียนแบบรายบุคคล  วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

A Comparison of Learning Achievement in Information Technology of 8th Grade Students by Using 
Collaborative Learning Method and Individual Learning Method through Web-Based- Instruction Lessons 

 
ศิริวรรณา ภกูองไชย1,พิสุทธา  อารีราษฎร์2,วิทยา  อารีราษฎร์3 และดร.สายชล  จินโจ4 

Siriwanna Phookongchai, Pisutta Arreerard, Wittaya Arreerard and Saichon Jinjo 
 
 

บทคดัย่อ 
 
      การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรียนบนเครือขา่ย วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการ
งาน    อาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ทีม่ีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ประเมินคณุภาพของบทเรียนบน
เครือขา่ย     ท่ีพฒันาขึน้ 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยระหวา่งการเรียนแบบร่วมมือกบั
แบบรายบคุคล หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ 4) ศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
บทเครือขา่ยที่พฒันาขึน้ 5) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้  
ประชากร   ท่ีเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 กลุม่พฒันาการศกึษาล าน า้ชี ประกอบด้วย โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์และ
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ  อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม ได้มาโดยใช้วิธี สุม่อยา่งง่ายด้วยวธีิการจบัฉลาก 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  33 คน เคร่ืองมือ    การวจิยัที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนบนเครือขา่ย แบบประเมินคณุภาพ
ของบทเรียนบนเครือขา่ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่
บทเรียนบนเครือขา่ย  สถิติที่ใช้ ได้แก่ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ร้อยละ  และ  t – test (Independent 
Sample)  
  ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทเรียนบนเครือขา่ยมีประสทิธิภาพ เทา่กบั 82.65/80.55 สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนด

ไว้ 2) บทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.56)  3)  นกัเรียนกลุม่ที่เรียนด้วย
บทเรียนบนเครือขา่ยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบรายบคุคล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่มลัติมเีดียบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ  

( X  = 4.54, S.D. = 0.48)  
ค าส าคัญ   บทเรียนบนเครือข่าย, การเรียนแบบร่วมมือ, การเรียนแบบรายบุคคล, เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
2 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
3 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
4 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา อาจารย์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

  The objectives of this research were to 1) develop web-based instruction lessons of Information 
Technology Course for 8th Grade students in Vocation and Technology Learning Strand based on the 80/80 
standardized criteria efficiency, 2) assess the quality of the developed web-based instruction lessons, 3) 
compare the achievement of students who learned by using the collaborative learning method and the 
individual learning method through web-based instruction lessons, 4) assess the effectiveness index of the 
developed  web-based instruction lessons, and 5) survey the satisfaction of students with the web-based 
instruction lessons. The sample subjects were 96 8th grade students of Chi River Education Development 
Project, consisted of Khuean Pitayasan School, and Bankok Nongpue School in Kosumphisai District, Maha 
Sarakham Province. The research instruments were web-based instruction lessons, an assessment form of 
the lessons, an achievement test, and   a questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, 
variance, percentage and t-test  (Independent Sample). 

The research finding showed that the average value of the web-based lesson efficiency was 
82.65/80.55, which was higher than the standardized criteria. The average level of the quality of the lessons 
was high (x̄ = 4.42, S.D. = .56). The average posttest score of the students was significantly higher than the 
pretest score at the .05 level. Regarding the satisfaction, it was found that the average level of the satisfaction 
of the students with the web-based instruction lessons was very high (x̄ = 4.54, S.D = .48). 
 
KEYWORDS: Web-Based Instruction Lessons,  Collaborative Learning Method,  Individual Learning   Method,   
Information Technology 
 
บทน า 

ปัจจบุนัสงัคมโลกมีการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  การเมือง  เทคโนโลยีและ
สิง่แวดล้อมอยา่งรวดเร็ว  การศกึษามีบทบาทและความส าคญัยิ่งตอ่วิถีชีวติของคนและสงัคม  ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ทบทวนและออกแบบการศกึษาใหม ่ เพื่อเน้นการเตรียมคนให้พร้อมส าหรับการแขง่ขนัในสงัคมโลก  และเปลีย่นแปลง
กระบวนการทศัน์เพื่อน าไปสูก่ารศึกษาไทยที่พงึปรารถนา  ตอบสนองต่อขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจและ
พฒันาชีวิตที่ยัง่ยืนได้  ดงันัน้แนวทางที่ด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายคือการปฏิรูปการศกึษา  (รุ่ง  แก้วแดง, 2543 : 6-11)   

การศกึษาเป็นกลยทุธ์อยา่งหนึง่ของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ซึง่การลงทนุในการศกึษาของมนษุย์ก็เพื่อเป็น
การเพิม่คณุคา่ และคณุภาพของมนษุย์ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศ  ในปัจจบุนันีค้วาม
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึน้  ท าให้สงัคมไทยมีการเปลีย่นแปลง  ทัง้ด้าน
เศรษฐกิจสงัคมและการเมืองอยา่งเห็นได้ชดั  มีการพฒันาจากสงัคมเกษตรกรรมและบริหาร  ความเปลีย่นแปลงดงักลา่วท าให้
วิถีชีวิตของคนในสงัคมเปลีย่นไปด้วย จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ  ที่หลัง่ไหลเข้ามา และจ าเป็นต้องมกีารปรับตวัให้
ทนัการเปลีย่นแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอยา่งรวดเร็ว (นศัรา  นิตยา,  2545 : 1-2) 
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กระทรวงศกึษาธิการได้มีนโยบายการปฏิรูปการศกึษา รวมทัง้การจดัการศกึษาให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาติ  พทุธศกัราช  2542  กลา่วคือ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ 
และสมดลุทัง้ด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม มุง่เน้นการพฒันาให้มคีวามรู้ความสามารถทัง้ทางด้าน
วิชาการ  วชิางาน และวชิาชีวติ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุพึง่ตนเองได้ อยูร่่วมกบัผู้อื่นอยา่ง
สร้างสรรค์ พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม (กรมวิชาการ,  2545  :  1)  มุง่ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เอือ้ตอ่การพฒันาขีด
ความสามารถของผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ ตามจดุประสงค์แตล่ะระดบั แตล่ะประเภท (กรมวชิาการ,  2542 : 1)  และ
ยดึหลกัวา่ผู้ เรียนมคีวามส าคญัทีส่ดุ ต้องสง่เสริมผู้ เรียนให้สามารถพฒันาธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพทัง้ด้านความรู้ คณุธรรม
และทกัษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาสาระ และกระบวนการเรียนรู้โดยมี
เป้าหมายส าคญัคือ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเกง่ และมีความสขุ เพราะความเกง่อยา่งเดียวไมส่ามารถประกนัได้วา่ผู้ รับ
การศกึษาแล้วจะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สงัคมจึงต้องมีความดี และความสขุประกอบเข้ามาเป็นพืน้ฐานส าคญั  เนื่องจากคนที่มี
ความสขุและความดียอ่มใช้ความเก่งของตนไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่สงัคม และตนเอง เป็นคนท่ีมองกว้าง  คดิไกล ใฝ่ดี 
โดยอาศยัฐานแนวคดิเชิงทฤษฎีทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (กรมวิชาการ,  2542 : 1-2) โดยมีหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  
2544  เป็นกรอบในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรที่จดัท าขึน้ส าหรับท้องถ่ินและ
สถานศกึษา ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาและการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันา
เด็กและเยาวชนไทยทกุคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพด้านความรู้ และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
ในสงัคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 
3) ซึง่จะท าให้การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติพทุธศกัราช 2542 
(2542 : 18-19) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ตามมาตรา 65 ให้มีการพฒันาบคุลากรทัง้ด้านผู้ผลติ และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คณุภาพและประสทิธิภาพ และมาตรา 66 นกัเรียนมีสทิธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาในโอกาสที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพยีงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวติ (กรมวิชาการ. 2545 ข : 37-38) 
 ในการจดัการเรียนรู้ทีจ่ะท าให้การเรียนรู้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรที่ก าหนดให้  และมีประสทิธิภาพมากขึน้
นัน้  จ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้  เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวิชาการได้อยา่งแจ่มแจ้งด้วย
ความรวดเร็ว  และชว่ยอ านวยความสะดวกให้กบัครู ผู้สอนในการอธิบายหรือยกตวัอยา่งให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพพจน์ได้
อยา่งใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ (สนุทร  ค าวงส์,  2543 : 1-2) 

 ปัจจบุนัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และ
วีดิโอและสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบ ท าให้การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน ภูว่รวรรณ, 
2546: 47-48)   ในปัจจบุนันกัการศกึษาและนกัวิจยั ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่ง
กว้างขวาง  ผลจากการสงัเคราะห์งานวจิยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2540 : 2-3) พบวา่ การ
เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผู้สอนท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้ เมื่อเทยีบกบัวิธีสอนแบบปกติ ท่ีใช้
ครูเป็นผู้สอน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เพื่อประเมินคณุภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้  
3)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายระหว่างการเรียนแบบรายร่วมมือกับ แบบ

รายบคุคลหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้  
4) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบทเครือขา่ยที่พฒันาขึน้  
5) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้   

 
สมมติฐานการวจิัย 

 นกัเรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบน
เครือขา่ยแบบรายบคุคล 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ประชากร  
      ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2   ศนูย์พฒันาการศกึษาล าน า้ชี 
ประกอบด้วยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 3  จ านวน  2  ห้องเรียน  และโรงเรียนบ้าน
กอกหนองผือ  อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3 จ านวน  1  
ห้องเรียน  จ านวน  96  คน 
 2.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
     การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการศกึษา  ระหวา่งวนัที่  16  พฤษภาคม 2553  ถึงวนัท่ี   30  กนัยายน  
2553     ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553   จ านวน     40   ชัว่โมง 
 3.  กรอบเนือ้หาที่น ามาใช้ในการศึกษา  มีดังนี ้ 
       3.1 หนว่ยที่ 1  ความรู้พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   3.2  หนว่ยที่ 2  คอมพิวเตอร์กบับทบาทด้านสารสนเทศ 
      3.3  หนว่ยที่ 3  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2   ศนูย์พฒันาการศกึษาล าน า้ชี 
ประกอบด้วยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 3  จ านวน  2  ห้องเรียน  และโรงเรียนบ้าน
กอกหนองผือ  อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3 จ านวน  1  
ห้องเรียน  จ านวน  96  คน 
 2.  กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์  อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดั
มหาสารคาม  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 3  ที่ได้จากการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัฉลาก
เพื่อให้ได้นกัเรียนเป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวน  2  ห้องเรียนคือ 
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  2.1  กลุม่ทดลองทีเ่รียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยแบบร่วมมือจ านวน 1 ห้องเรียน 
  2.2  กลุม่เปรียบเทียบท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยแบบรายบคุคลจ านวน  1  ห้องเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1   บทเรียนบนเครือขา่ย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2                      
 2.  แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ย  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2                      
 3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  เป็นแบบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ               
 4.  แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอ่บทเรียนบนเครือขา่ย วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ จ านวน 40 ข้อ 
 
ผลการวิจัย 
  1. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ย 
  ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน มาค านวณหาคา่ประสทิธิภาพ ตามเกณฑ์ E1 / E2   ซึง่ผู้วิจยัตัง้เกณฑ์ของ
ประสทิธิภาพของมลัติมเีดยีบนเครือขา่ยในการวิจยันี ้เทา่กบั 80/80      
 2.  การหาคณุภาพของบทเรียนบนเครือขา่ย 
  ผู้วิจยัน าผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยที่ได้จากผู้ เช่ียวชาญมาวเิคราะห์ระดบั
คณุภาพ โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกบัเกณฑ์การประเมิน 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยที่ได้จากกลุม่ทีเ่รียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยโดยวิธีเรียน
แบบร่วมมือ  และการเรียนแบบรายบคุคล โดยใช้ t – test (Independent Sample) 
 4. วิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียน 
  การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนบนเครือขา่ยโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ และ
แบบรายบคุคล โดยวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจ โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมิน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองสรุปได้วา่ บทเรียนบนเครือขา่ยโดยโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ  และการเรียนแบบรายบคุคล วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คิดเป็น 82.65/80.55 บทเรียนบนเครือขา่ยมีคณุภาพอยูใ่นระดบั

มากที่สดุ จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ ( X  = 4.42, S.D. = 0.56)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือขา่ยโดยใช้ วิธีเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่กลุม่ทีเ่รียนด้วยเรียนการเรียนแบบรายบคุคล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียนในระดบัมากที่สดุ ( X  = 4.54, S.D. = 0.48)  
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนบนเครือขา่ยโดยโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ  และการเรียนแบบรายบคุคล วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบทเรียนบนเครือขา่ยที่มีประสทิธิภาพ   นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่บทเรียนบนเครือขา่ยที่
พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ     โดยการเรียนแบบรายกลุม่ ท าให้นกัเรียนได้ปรึกษาหารือ พฒันากระบวนการคิด แก้ปัญหา 
และบทเรียนบนเครือขา่ยมข้ีอความ ภาพน่ิงภาพเคลือ่นไหว เสยีง และภาพวิดีทศัน์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ 
เนือ้หาให้ เป็นรูปธรรม และเกิดจินตนาการภาพ  จึงสง่ผลให้บทเรียนบนเครือขา่ยมีประสทิธิภาพและคณุภาพสามารถ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ได้บทเรียนบนเครือขา่ย วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.   เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจดัรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือและรายบคุคลให้มีประสทิธิภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการ และความสามารถทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 3.  เป็นการสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา เพื่อพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ให้มี ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีณุภาพ2) พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมให้มีคณุภาพ 3)ศกึษาประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์
การเรียนด้วยสือ่ประสม  4)เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียน 5) ศกึษาดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียนตอ่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมและ 6) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
จ านวน  1  กลุม่ 25  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่  สือ่ประสม  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  กิจกรรมการเรียนรู้
แบบศนูย์การเรียน  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติท่ีใช้  ได้แก่  คา่เฉลีย่  สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา่สถิติ t-test (dependent)   
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี( X = 4.39, S.D =0.59)  2) กิจกรรมการเรียนรู้
แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.36, S.D=0.55) 3)ประสิทธิภาพของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั  80.72/81.10 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 4)คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ.05 5) ผู้ เรียนมีดชันีประสทิธิผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อย
ละ  64.49 6) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสื่อประสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (X
=4.50 , S.D.=0.51)  
ค าส าคัญ   สือ่ประสม, การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน,สือ่น าเสนอ,สือ่อิเลก็ทรอนิกส์,สือ่มลัติพอยท์,  
สือ่แอนิเมชัน่ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on Information Technology to have 
quality 2) developed a learning activity by learning center with Multimedia to have quality 3) study an 
efficiency of a learning activity by learning center with Multimedia 4) compare pre-test mean score to post-test 
mean score 5) study on effectiveness index of student for a learning center with Multimedia 6) study the 
satisfaction of the student who studied with learning activity by learning center. The sample subjects were 25 
Mathayom Suksa 1 at Chumchom Yodkang Songkroa School Namon,Kalasin Selected by random samping 
technique. The instrument used this stdy included:Multimedia, an assessment of learning activity by learning 
center with Multimedia, an achievement test and a satisfaction questionnaire. The research statistics used 
were mean, stardard deviation and t-test. 

Results of the research were as follows : 1) The average opinion of the experts on the Multimedai 
assisted instruction at good level. (x̄= 4.39,S.D.= 0.59 ) 2) The average opinion of the experts on learning 
activity by learning center assisted instruction at good level. (x̄= 4.36,S.D.= 0.55 ) 3) The average degree of 
the learning activity by learning center with Multimedia determined by E1/E2 = 80.72/81.10 which was in line 
with the hypothesis setting of 80/80 4) The post-test mean scores was significantly higher than The pre-test 
mean scores before learning at .05 level 5) The effectiveness index of lesson was 64.49 6) The student’s 
overall satisfaction with learning activity by learning center with Multimedia was the highest (x̄=4.50, S.D.= 
0.51 )  
KEYWORDS:  Multimedia, Learning Center, PowerPoint, e-Book, Multimedia, Animation 
 
บทน า 

“eDLTV” (Electronic Distance Learning via Television)  เป็นสือ่การเรียนการสอนท่ีเป็นผลจากการ
ด าเนินงานของโครงการจดัท าเนือ้หา ระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียมเฉลมิพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  ภายใต้ความร่วมมือของมลูนิธิการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทียม ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
(สมเจตน์  และคณะ,  2553) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  
ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ  ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันาตอ่ยอดโดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่
ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบั
ปริญญาโท  และปริญญาเอก  สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษาเพื่อร่วมกนัด าเนินการพฒันาสือ่  มลัติมีเดยีในระดบัประถมศกึษา 
และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2553) 

ผู้วิจยัในฐานะนกัศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ได้ท าการ
ส ารวจข้อมลูบนัทกึหลงัสอนของอาจารย์ประจ าวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ของโรงเรียนชมุชนยอด
แก่งสงเคราะห์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  กาฬสนิธุ์ เขต 3  พบวา่    ในการจดัการเรียนการสอนใน
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รายวชิานีส้ว่นใหญ่เป็นเนือ้หาการบรรยาย  นกัเรียนมองไมเ่ห็นภาพและไมไ่ด้ลงมือท ากิจกรรม  ขาดสือ่ที่ทนัสมยัในการ
จดัการเรียนการสอนจึงท าให้นกัเรียนไมส่นใจในการเรียน  สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนท่ีต ่า  ดงันัน้ถ้า
สามารถจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนนา่สนใจและบรรยากาศในการเรียนดีขึน้  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  และสง่เสริการท างานเป็นกลุม่และนกัเรียนกล้าแสดงออก บรรยากาศในการเรียนไมเ่คร่งเครียด และสามารถ
ศกึษาจากสือ่หลายประเภทได้  นัน่ก็คือการจดัการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน (บญุชม ศรีสะอาด, 2541) 
 จากปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของการพฒันาสือ่ประสมภายใต้
โครงการ  RMU-eDL   อีกทัง้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนเป็นการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  เป็นการฝึก
การเรียนรู้ร่วมกนั  ได้ลงมือท ากิจกรรมและศกึษาด้วยตวัเองมากขึน้ รู้จกัแสดงความคิดเห็น  รู้จกัตดัสนิใจและมคีวาม
รับผิดชอบ  ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง ผู้วิจยัจึงได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ท า
ให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนมากขึน้  และสง่ผลให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  พฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคณุภาพ 
2.  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมให้มีคณุภาพ 
3. ศกึษาประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม 

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การ
เรียนด้วยสือ่ประสม 

5. ศกึษาดชันีประสทิธิผลของผู้ เรียนตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม 

6. ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีม่ีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ  นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่  1   โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุม่สถานศกึษาที่  7 ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ์  เขต  3  ภาคเรียน  2  ปีการศกึษา  2553   จ านวน  2  ห้องเรียน  จ านวน   52   
คนกลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่  1  โรงเรียนชมุชนยอดแกง่สงเคราะห์ กลุม่สถานศกึษาที่  7 ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กาฬสนิธุ์  เขต  3 จ านวน  1  ห้องเรียน จ านวน  25  คน คดัเลอืกโดยการจบัฉลาก 
 เนือ้หาในสือ่ประสม ประกอบด้วยเนือ้หา จ านวน 5 เร่ือง ดงันี ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, ลกัษณะ
ส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ และ การแทนข้อมลู 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ประกอบด้วย สือ่ประสม, แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม,การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบศนูย์การเรียน,แบบประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน,แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน  

สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ คา่สถิติ t-test (dependent) 
วิธีด าเนินการวจิยั  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัทีม่ีรูปแบบการวิจยัเป็นแบบกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลอง 

One-Group Pre-test Post-test Design (พิสทุธา  อารีราษฎร์. 2551) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาสื่อประสม 

  1.1 ผลการพฒันาสือ่ประสม ได้สือ่ประสมจ านวน 4 ชนิดได้แก่ สือ่น าเสนอข้อมลู หนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Book)  สือ่มลัติพอยต์ (Multipoint) และสือ่แอนิเมชัน่ (Animation) ดงัภาพท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
  
                         สือ่น าเสนอ                               หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์                      สือ่แอนิเมชัน่ 
                                                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                              
                                                                                 สือ่มลัติพอยต์                                                                           

 
 สือ่ประสม ประกอบด้วยเนือ้หา จ านวน 5 เร่ือง ดงันี ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, ลกัษณะส าคญัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ และ การแทนข้อมลู 
  1.2 ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคณุภาพ ผลการประเมิน
คณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ ที่มตีอ่สือ่ประสม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =4.39, S.D.= 0.59) 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อประสม 
   ผู้วิจยัได้น าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมิน
คณุภาพ ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมในภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
( X =4.35, S.D.=0.54) 
  3. ประสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อประสม 
                ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนชมุชนยอดแกง่สงเคราะห์ จ านวน 25 คน ผลการทดลองใช้ได้
ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/E2 
เทา่กบั  80.72 /81.10   ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 
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 4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่งมาค านวณคา่สถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมตุิฐาน ผลการทดสอบพบวา่ คา่  t  ที่ค านวณได้มคีา่ 56.04  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง, 24, .05 (1.711) สรุปได้วา่  
คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  .05 
 5. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล 
 ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนจ านวน 25 คน มาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล ผลการ
วิเคราะห์ดชันีประสทิธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมมคีา่เทา่กบั  0.67 คิดเป็นร้อยละ 64.49 
หมายถึงมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 64.49 หลงัจากที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่
ประสม 
 6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อ
ประสม ผู้วิจยัได้ส ารวจทศันคติของนกัเรียนด้วยแบบสอบถามแบบมาตราสว่น 3  ระดบั  ผลการศกึษาความพงึพอใจของ
ผู้ เรียน ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากที่สดุ( X  =4.50, S.D =0.51 ) 
  
อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม 
 ผู้วิจยัได้รับการประเมินสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  พบวา่  คณุภาพของสือ่ประสมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.39, S.D. 
= 0.59)  ทัง้นีเ้นื่องจาก  ผู้วิจยัได้ออกแบบเนือ้หาให้มคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์จดัล าดบัการน าเสนอเนือ้หาตาม
ขัน้ตอนและเนือ้หา  มคีวามชดัเจนเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียนในการน าเสนอภาพประกอบด้วยขนาดของภาพ  
ปริมาณของภาพมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา  รูปแบบ  ขนาดสขีองตวัอกัษร  สขีองภาพและกราฟิก  มีความเหมาะสมเป็น
อยา่งมากจึงท าให้บทเรียนมคีณุภาพ  ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของ  สภุาวด ีจนัทร์สวา่ง (2552) ได้ศกึษาเร่ือง บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดีย เร่ืองบรรยากาศ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ที่ 3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1) มีผลการประเมินดงันี ้ ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดยีมคีณุภาพ
ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัดมีากผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา พบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์
มลัติมีเดียมคีณุภาพด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาอยูใ่นระดบัดจีึงสง่ผลให้ผู้ เรียนมีประสทิธิภาพการเรียนรู้ที่สงูขึน้ และยงั
พบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัตมิีเดียนีช้่วยท าให้ผู้ เรียนสนใจ และกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดีย มีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ ตวัอกัษร กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว และเสยีง และการโต้ตอบ
กบับทเรียน จึงท าให้บทเรียนมคีวามนา่สนใจและยงักระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจบทเรียนมากยิง่ขึน้ 
 2. คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
 ผู้วิจยัได้รับการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญ  พบวา่  มีความเหมาะสมโดยรวม
อยูใ่นระดบัดี( X = 4.36, S.D. = 0.55 )  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบศนูย์การเรียนได้ผา่น
กระบวนการและขัน้ตอนการท าอยา่งมีระบบ  โดยศกึษาหลกัสตูร  เนือ้หา  เทคนิคการสร้างจากเอกสารต าราที่เก่ียวข้อง
และตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญแล้วจงึน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ ธญัเกศเอี่ยม
พิพิธภกัดี (2550:52)  พบวา่ผลการพฒันาชดุการจดัการเรียนรู้เร่ือง  เงินทองของมคีา่  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  
4  มี  6  หนว่ยผู้ เช่ียวชาญได้ประเมินความเหมาะสมระหวา่งจดุประสงค์  เนือ้หา  กิจกรรมการเรียนรู้  เนือ้หา  กิจกรรม
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การเรียนรู้  สือ่และแหลง่การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  ผลปรากฏวา่  การประเมินขององค์ประกอบตา่งๆมคีวาม
เหมาะสมมากโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั  4.33  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.49 
 3. ประสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อประสม 
 ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม  โดยรวมเทา่กบั  80.72/81.10  
หมายความวา่  คะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนที่ท าแบบทดสอบยอ่ย      แตล่ะบทเรียนหลงัจากผู้สอนใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบศนูย์การเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมคิดเป็นร้อยละ  80.72  คะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนทีเ่รียนจบเนือ้หาทัง้หมดโดยใช้จดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม แล้วท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนได้คะแนน
เฉลีย่ร้อยละ  81.10    ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมเทา่กบัเกณฑ์  
80/80    ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ได้ผา่นกระบวนการขัน้ตอนในการจดัท า
อยา่งเป็นระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  ได้ท าการศกึษาเอกสาร  เนือ้หา  เทคนิคเพื่อเป็นแนวทางและได้ผา่นการตรวจสอบ
และแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญ  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  นพมาศ สงิหฬ (2550) ได้ศกึษาการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง 
อกัษรน ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  ผลการศกึษาพบวา่สือ่ประสมเร่ืองอกัษรน า มี
ประสทิธิภาพเทา่กบั 83.17/82.87   สอดคล้องกบั สมบรูณ์  เทพศรัทธา (2550)  ได้พฒันาชดุการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง  บรรยากาศ  ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  ซึง่ครอบคลมุ  3  
หนว่ย  ผลการวิจยัพบวา่    (1)  ชดุการเรียนทางอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียนที่ผลติขึน้ทัง้  3  หนว่ยมี
ประสทิธิภาพ 77.97/80.63, 78.28/79.38  และ  77.81/78.75  ตามล าดบั  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80    
 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึน้ 
 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอ่นเรียนและหลงัเรียน  เร่ือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ คา่  t  ที่
ค านวณได้มีคา่ 56.04  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  tตาราง, 24, .05 (1.711) สรุปได้วา่  คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนหลงัสงูกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  แสดงวา่  การสอนโดยใช้การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมท าให้คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้มคีวามนา่สนใจ  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากขึน้  มี
ความสนกุสนานในการเรียน  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  ทอฝัน  กรอบทอง (2550)  ได้พฒันาชดุการเรียนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียน  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  หลกัการใช้ภาษาส าหรับชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6 จ านวน  3  หนว่ยการเรียน   นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนจากชดุการเรียนทางอเิลก็ทรอนิกส์
ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 โดยมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
ทัง้  3  หนว่ย สอดคล้องกบั อารีรัตน์  โพธ์ิด า (2551)  ได้สร้างชดุการสอนแบบศนูย์การเรียน  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองพืน้ท่ี
ผิวและปริมาตร  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  มีทัง้หมด  8  หนว่ยผลวิจยัพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชดุการสอนแบบศนูย์การเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  
.05   
 5.  ดชันีประสิทธิผลของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  ด้วยสื่อประสมที่
พัฒนาขึน้ 
 ดชันีประสทิธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม  เร่ือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
คา่เทา่กบั  0.64  ซึง่หมายความวา่  นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือมีคะแนนเฉลีย่สงูขึน้คิดเป็นร้อยละ  64.49   ทัง้นีอ้าจ
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เนื่องมาจาก  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ นกัเรียนได้เรียนรู้กนัเป็นกลุม่ ฝึก
ทกัษะการคิดมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  มีสือ่การสอนท่ีเร้าความสนใจและหลากหลายไมน่า่เบื่อจึงท าให้
นกัเรียนมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของประสงค์ กรุงเกา่(2552) ได้ศกึษาค้นคว้า การพฒันาบทเรียนสือ่
ประสม เร่ืองเลขยกก าลงั กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่ บทเรียนสือ่
ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั79.44/76.30 ซึง่มคีา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.5695  สอดคล้องกบั นพมาศ 
สงิหฬ (2550) ได้ศกึษาการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง อกัษรน ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ได้
ท าการศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2549 โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ านวน 29 คน โดย
ท าการเลอืกแบบเจาะจง ผลการศกึษาพบวา่สือ่ประสมเร่ืองอกัษรน า มีประสทิธิภาพเทา่กบั 83.17/82.87 คา่ดชันี
ประสทิธิผล เทา่กบั 0.6761 แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 67.61  
 6.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้วยสื่อประสมที่
พัฒนาขึน้  ความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม  เร่ือง  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา่  นกัเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ    ( X = 4.50 , S.D. = 0.51 ) ทัง้นีอ้าจ
เนื่องจากการจดักิจกรรมการเรียนการรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสม  เป็นการใช้สือ่การสอนท่ีทนัสมยั  ใช้งา่ยท าให้
นกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้และต้องการจะเรียนการสือ่ในเร่ืองตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ  นพมาศ สงิหฬ 
(2550) ได้ศกึษาการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง อกัษรน ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  ผลการศกึษา
พบวา่สือ่ประสมเร่ืองอกัษรน านกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 มีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยสือ่ประสมโดยรวมและราย
ด้านคือด้านเนือ้หา ด้านการออกแบบสือ่ประสมและด้านภาษา ด้านแบบฝึกทกัษะและแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ด้านการจดับทเรียนอยูใ่นระดบัมากที่สดุ   สอดคล้องกบั  ประสงค์ กรุงเก่า (2552) ได้ศกึษาค้นคว้า การพฒันา
บทเรียนสือ่ประสม เร่ืองเลขยกก าลงั กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่  
นกัเรียนมคีวามพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง เลขยกก าลงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคล้องกบั รัตนา  สนเป่ียม (2550)  ได้พฒันาชดุการเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียน  กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง  ลม  ฟ้า  อากาศ  น า้และดวงดาวผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนมคีวามคิดเห็นตอ่ชดุการ
เรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการสอนแบบศนูย์การเรียน  วา่มีคณุภาพในระดบัเห็นด้วยมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการวจิยัพบวา่สือ่ประสมมีคณุภาพในระดบัดี ประสทิธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การ
เรียนด้วยสือ่ประสมพฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพในระดบัดีและเมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบวา่
ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนเมื่อส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนพบวา่ผู้เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียนด้วยสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ การวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์
การเรียนด้วยสือ่ประสมเป็นกิจกรรมที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นแบบในการจดัการเรียนการสอนได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจยัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ ในเนือ้หาเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาอื่นๆ 
ในโรงเรียน อีกทัง้สื่อประสมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัผู้ เรียน เพราะพฒันาภายใต้โครงการ “RMU-eDL  ซึง่
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สือ่ประสมนีไ้ด้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่เป็นสือ่ eDLTV  ให้แก่โรงเรียนตา่งๆ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนอื่นตอ่ไป 
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ  RMU-eDL  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Operation of Computer 
for Collaborative Learning Management” 

 
ศิริพร  บุษบง1, วิทยา  อารีราษฎร์2, พิสุทธา  อารีราษฎร์3  และ  สายชล  จินโจ4 

Siriporn Busabong, Witaya Arreerart, Phisutha Areerart  and  Saichon Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ1) พฒันาสือ่ประสมเร่ืองการท างานของคอมพวิเตอร์ให้มคีณุภาพ 2) พฒันา
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมให้มีคณุภาพ 3) ศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 4)ศกึษาดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 5) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วย
สือ่ประสมประกอบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พฒันาขึน้ 6) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ทดลองที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนเขวาศกึษา  ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  ด้วยวิธีการจบัฉลาก  โดยมีหนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน จ านวน  1  
ห้องเรียนรวมทัง้หมด  42  คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย  สือ่ประสมแบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบประเมินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  แบบประเมินความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  ประกอบด้วย  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คา่สถิติ t-test  (dependent) 
 ผลการวิจยัพบวา่  1. สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีคณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X =4.49, S.D.=0.51)  2. 
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมโดยรวมมคีณุภาพในระดบัเหมาะสมมาก( X =4.38, S.D.=0.51) 3.  
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  มีคา่ประสทิธิภาพ เทา่กบั  80.16/82.68  ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  (80/80)  4.  ดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  มี
คา่เทา่กบั  0.65  5.  คะแนนเฉลีย่ทางการเรียนกอ่นเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  
6.นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยสือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
(X =4.52,S.D.=0.59)    
ค าส าคัญ   :  การพฒันาสือ่ประสม,  โครงการ RMU-eDL ,การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ปร.ด.สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to develop multimedia on the topic of “Efficient Operation of 
Computer” for Collaborative Learning Management” 2) develop collaborative learning activities by using the 
quality multimedia, 3) assess the efficiency of the collaborative learning activities by using the developed 
multimedia based on the 80/80 standardized criteria, 4) assess the effectiveness index of learning activities 
by using the developed learning multimedia 5) compare the learning achievement of students after and 
before using the collaborative learning activities, and 6) survey the satisfaction of students with the 
collaborative learning activities of the students who learned by using the collaborative learning activities.  The 
sample subjects were forty two 7th grade students at Khaowraisuksa School.  They were selected by simple 
random sampling. The research instruments were multimedia, an assessment form of multimedia, 
collaborative learning activities, an assessment form of the learning activities,  achievement test and a 
questionnaire. The statistics used were  mean, standard deviation, and t-test (Dependent). 

The research finding showed that the average level of the quality of multimedia and collaborative 
learning activities regarding the assessment of experts was high (x̄ = 4.49, S.D = 0.51) and (x̄ = 4.38, S.D = 
0.51) respectively. The value of the learning activities efficiency regarding the standardized criteria was 
80.16/82.68, which met  prescribed  criterion  at 80/80 level.  The effectiveness index of the collaborative 
learning activities was .65. The finding indicated that the average post-test score and pre-test score of the 
students were significantly different at the .05 level. Regarding the satisfaction, it indicated that the average 
level of the satisfaction of the students with the learning activities of multimedia was very high (x̄ = 4.52, S.D. 
= 0.59) 
KEYWORDS:  Multimedia Development, The RMU-eDL Project, Collaborative learning Activities 

 
บทน า 

eDLTV เป็นสือ่การเรียนรู้ที่พฒันาโดยโครงการจดัท าเนือ้หาระบบ e-Learning ของการศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม เฉลมิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 80 ปี 5 ธนัวาคม 2550 โดยมลูนิธิการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม ร่วมกบัโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ได้น าเนือ้หาสาระที่โรงเรียนวงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาพฒันาเป็นบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ น าเสนอไว้ที่เว็บไซต์ http://edltv.thai.net  และในรูปแบบสือ่ external harddisk เพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ (สมเจตน์  และคณะ,  2553) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขยายผลเผยแพร่สือ่ eDLTV  
ให้แก่โรงเรียนตา่ง ๆ โดยด าเนินการสง่เสริมการใช้สือ่ eDLTV  ไปประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอน  โดยร่วมมือกบั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และโรงเรียนเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัฯ ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการพฒันา
ตอ่ยอด โดยการพฒันากระบวนการพฒันาสือ่สือ่ประสม ภายใต้ช่ือวา่ “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-
eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยงันกัศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา เพื่อร่วมกนั
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ด าเนินการพฒันามลัตมิีเดยีในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาที่สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา
(มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2553) 
 ผู้วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  ตระหนกัถงึความส าคญัของสือ่ eDLTV  
และประโยชน์ของกระบวนการพฒันาสือ่ประสมภายใต้ช่ือวา่  RMU-eDL  จึงพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  การท างานของ
คอมพิวเตอร์  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่1ขึน้เพื่อรวบรวมเป็นสือ่ภายใต้โครงการ RMU-eDL และผู้วจิยัได้เลอืกโรงเรียนเขวา
ไร่ศกึษา เป็นโรงเรียนส าหรับการวิจยัครัง้นี ้  เนื่องจากผู้วิจยัได้ศกึษาจากครูผู้สอน พบวา่  นกัเรียนขาดทกัษะในการ
ท างานกลุม่  ขาดปฏิสมัพนัธ์  นกัเรียนที่เรียนเกง่จะไมย่อมรับนกัเรียนที่เรียนออ่น  และเมือ่ดจูากบนัทกึผลหลงัสอนและดู
แบบ ปพ.5  ปรากฎวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ผู้วิจยัจงึน าสือ่ประสมไปจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือซึง่เป็นวิธี
หนึง่ของเทคนิคการสอนท่ีสามารถแก้ปัญหาในการเรียนร่วมกนัได้ผู้ เรียนเรียนร่วมกนัอยา่งมีความสขุและมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  ให้มคีณุภาพ 

2. เพื่อพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  ให้มีคณุภาพ 
3. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์

80/80 
4. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 

5. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมที่พฒันาขึน้ 

6. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ท่ีพฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
       การด าเนินการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียด ดงันี ้
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี ้  ได้แก่  นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนเขวาไร่ศกึษา  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  จ านวน  6  ห้องเรียน  รวมทัง้หมด  248  คน  กลุม่ตวัอยา่งได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่ง
ง่าย  ด้วยวิธีการจบัฉลาก  โดยมหีนว่ยสุม่เป็นห้องเรียน จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  42  คน 
 กรอบเนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจยั  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  ประกอบด้วย  6  
เร่ือง  ได้แก่  เร่ืองการท างานของคอมพิวเตอร์  เร่ืองหนว่ยรับข้อมลู  เร่ืองหนว่ยประมวลผลกลาง  เร่ืองหนว่ยความจ าหลกั  
เร่ืองหนว่ยแสดงผล  เร่ืองหนว่ยความจ ารอง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  สือ่ประสม  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม แบบประเมนิกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม..  
..แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินความพงึพอใจ   
 สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา่สถิติ t-test  (Dependent) 

วิธีด าเนินการวจิยั  ด าเนินการวิจยัตามวิธีการเชิงระบบ (System Appoarch) โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model 
(พิสทุธา, 2551) ประกอบด้วย  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  ขัน้การวิเคราะห์  ขัน้การออกแบบ ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  
และขัน้การประเมินผล 
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ผลการวิจัย 
  

ผลการพัฒนาสื่อประสม 
 ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสม  4 ชนดิ  ได้แก่  สือ่น าเสนอ(Powerpoint) อิเลก็ทรอนิกส(์e-Book)สือ่มลัติพอยต์
(Multipoint) สือ่หนงัสอืและ สือ่แอนิเมชัน่(Animation) เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  ดงัภาพที่  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 สือ่ประสม ประกอบด้วยเนือ้หา จ านวน 6 เร่ือง ดงันี ้การท างานของคอมพวิเตอร์  ,หนว่ยรับข้อมลู  ,หนว่ย

ประมวลผลกลาง  ,หนว่ยความจ าหลกั  ,หนว่ยแสดงผล  และหนว่ยความจ ารอง  และผู้วจิยัได้น าสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคณุภาพสือ่ประสม  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ มีความคิดเห็น
ตอ่สือ่ประสม  โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ) X =4.49, S.D.=0.51( 

ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม 
           กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม ได้แก่  แผนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่
ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้  จ านวน 6  กิจกรรม  ได้แก่  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  เร่ือง  หนว่ยรับข้อมลู  เร่ือง  
หนว่ยประมวลผลกลาง  เร่ือง  หนว่ยความจ าหลกั  เร่ือง หนว่ยแสดงผลและเร่ือง  หนว่ยความจ ารองและน ากิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสมที่พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ    โดย
เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.38, S.D.=0.51) 
 
 

สือ่น าเสนอ สือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   
สือ่แอนิเมชัน่ 

สือ่มลัติพอยต์  

ภาพที่  1  สือ่ประสม  
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 ผลการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ผู้วิจยัน ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมไปหาประสทิธิภาพ  พบวา่  กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  เทา่กบั  80.16/82.68  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของกจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ผู้วิจยัน าคะแนนรวมก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง  จ านวน  42  คน  มาค านวณหาคา่ดชันีประสทิธิผล  
โดยได้คา่ประสทิธิผลเทา่กบั.6593  คิดเป็นร้อยละ  65.93  หมายถึงมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  65.93  หลงัจาก
ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม   
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อ
ประสม ผู้วิจยัได้น าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองมาค านวณหาคา่สถิติ t-test  (dependent)เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยคา่ t  ที่ค านวณได้มีคา่  47.57  ซึง่มีคา่มากกวา่คา่ tตาราง,α=.05,df=41(2.021)  ดงันัน้จึงสรุปได้วา่
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน( X =33.07, S.D.=1.58)สงูกวา่ก่อนเรียน(
X =19.67, S.D.=2.13) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ผู้วิจยัศกึษาความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมินที่พฒันาขึน้  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียน  พบวา่  
นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ( X =4.52, S.D.=0.59) 
  
อภปิรายผลการวิจัย 
 สือ่ประสมที่พฒันาขึน้เมือ่น าไปทดลองแล้วพบประเด็นปัญหาที่ควรอภิปรายรายงานผลการวิจยัดงันี ้
 ผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม 
 การประเมินคณุภาพสือ่ประสมทีผู่้วิจยัพฒันาขึน้ พบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่การประเมินคณุภาพสือ่
ประสมโดยรวมในระดบัมาก ( X =4.49, S.D.=0.51) ทัง้นีผู้้วจิยัได้ยดึรูปแบบในการพฒันาสือ่ประสมตามขัน้ตอนเชิง
ระบบ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การวิเคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  และขัน้การประเมินผล  อีกทัง้
สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ผา่นการทดลองเพื่อดคูวามเหมาะสมขององค์ประกอบทัง้แบบ 1:1 และแบบกลุม่ยอ่ย ตลอดจนผา่น
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ มีการน าเสนอเนือ้หาที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  จดัล าดบัการ
น าเสนอเนือ้หาตามขัน้ตอนมีความชดัเจนเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียนในการน าเสนอภาพประกอบด้วยขนาดของภาพ  
ปริมาณของภาพมีความเหมาะสมตรงกบัเนือ้หา  ภาษาและเสยีงบรรยายความถกูต้องและชดัเจน มีรูปแบบท่ีนา่สนใจ มี
การน าเสนอด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว วีดีทศัน์และเสยีงทัง้นีเ้ป็นเพราะสอดคล้องกบังานวจิยัของ (ฉววีรรณณ์ : 2552) 
ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียบนเครือขา่ยตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  เร่ือง  เซลล์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  
1  มีผลการประเมินดงันี ้ ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หาพบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดยีมคีณุภาพ
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ผลการประเมินด้านการวดัผลประเมินผล พบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดียมีคณุภาพอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ  ผลการประเมินด้านการออกแบบพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดยีมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก ผลการ
ประเมินด้านการจดัการพบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดียมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก จึงสง่ผลให้ผู้ เรียนมีประสทิธิภาพ
การเรียนรู้ที่สงูขึน้ และยงัพบวา่บทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมเีดียนีช้ว่ยท าให้ผู้ เรียนสนใจ และกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน 
เนื่องจากบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดยี มีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ ตวัอกัษร กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว และเสยีง 
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และการโต้ตอบกบับทเรียน จึงท าให้บทเรียนมีความนา่สนใจและยงักระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจบทเรียนมากยิง่ขึน้ และ
การพฒันาสือ่ประสมได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ RMU-eDL ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จาก
เหตผุลดงัที่กลา่วมาท าให้ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นตอ่คณุภาพสือ่ประสมโดยรวมในระดบัมาก  
 

ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม 
 การประเมินคณุภาพกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก ( X =4.38, S.D.=0.51) 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม ได้ผา่นกระบวนการและขัน้ตอนการท าอยา่งมีระบบ  
โดยศกึษาหลกัสตูร  เนือ้หา  เทคนิคการสร้างจากเอกสารต าราทีเ่ก่ียวข้องและตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ  ทัง้นี ้
เป็นเพราะวา่สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ฐิตมิา : 2550) ได้ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  
STAD  เร่ือง  ไฟฟ้า  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  พบวา่มีประสทิธิภาพ  94.10/84.47 ซึง่สงู
กวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 
 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม 
 ประสทิธิภาพของการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  เร่ือง  การท างานของ
คอมพิวเตอร์มคีา่เทา่กบั  80.16/82.68  ซึง่หมายความวา่นกัเรียนได้คะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน   คิด
เป็นร้อยละ 80.16  และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.68  แสดง
วา่  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  การท่ีเป็นเช่นนีอ้าจ
เนื่องมาจาก  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม ได้รับการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผา่นการประเมินตรวจสอบคณุภาพ  ความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ   มีการด าเนินการเป็นขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบ  
โดยวิเคราะห์ค าอธิบายรายวชิาจากหลกัสตูร  ศกึษาเอกสาร  การจดัท ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
การวดัผลประเมินผลและน ามาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้  น าไปทดลองกบันกัเรียนที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง  เพื่อดคูวาม
เหมาะสมของเวลา  กิจกรรมและภาษาทีใ่ช้ก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  มกิีจกรรมที่หลากหลาย  มีการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนัภายในกลุม่  เกิดความกระตือรือร้นและไมเ่บื่อหนา่ยตอ่การเรียนรู้  ท าให้มีความสขุ  สง่ผลให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  (ฐิติมา : 2550)  ได้ศกึษาการพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เร่ือง  ไฟฟ้า  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  
พบวา่มีประสทิธิภาพ  94.10/84.47 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 
 ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม 
 ดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  เร่ืองการท างานของคอมพิวเตอร์  
พบวา่  มีคา่ดชันีประสทิธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  มีคา่เทา่กบั  0.6593  คิดเป็นร้อยละ  65.93  หมายความวา่ 
นกัเรียนมคีวามก้าวหน้าคดิเป็นร้อยละ  65.93  เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีกิจกรรมและ
สือ่ที่ได้เรียนรู้ร่วมกนั  ได้ปรึกษา  วางแผนในการท างาน  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความสามารถของแตล่ะ
บคุคล  ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งความสามารถของตนเองสูค่วามสามารถทางสติปัญญาด้านตา่ง ๆ  มากขึน้และ
ท าให้มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนสงูขึน้  ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  (ประสงค์ : 2552) ได้ศกึษา  การ
พฒันาบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง เลขยกก าลงั กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการศกึษาค้นคว้า
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พบวา่ บทเรียนสือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั  79.44/76.30  ซึง่มีคา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.5695  แสดง
วา่นกัเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  56.95 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม  นกัเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  ที่ผู้วิจยั
พฒันาขึน้  เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้คา่สถิติ t-test พบวา่คะแนนเฉลีย่
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่
ก่อนเรียน  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงวา่การสอนโดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม 
ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  เน่ืองจากสือ่ประสมเป็นสือ่ในลกัษณะท่ีผสมผสานหลายเนือ้หาเข้าด้วยกนั  
มีทัง้ข้อความ  ภาพน่ิง  เสยีงและภาพเคลือ่นไหว  มีการกระตุ้นเร้าความสนใจ   อีกทัง้ยงัสง่เสริมความสามารถของตนเอง
ในการศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่สอดคล้องกบังานวจิยัของ  (ธะวตัร์  : 
2550) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4  
ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนคิการเรียนแบบร่วมมือกบัการสอนปกติ  ผลการศกึษาพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตกิบั(ทองชยั : 2552)และ(วิ
รัตน์ : 2552)   
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อประสม 
 การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  เร่ือง  การ
ท างานของคอมพิวเตอร์  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมด้วยสือ่ประสมใน
ระดบัมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  เป็นการสอนท่ีมี
การเรียนรู้แบบช่วยเหลอืกนัและท าให้ประสบผลส าเร็จภายในกลุม่  นกัเรียนได้มีสว่นร่วมและมีบทบาทภายในกลุม่ท าให้
เกิดความพงึพอใจและมีความสขุในการเรียน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะสอดคล้องกบังานวจิยัของ  (ฐิติมา : 2550)  ประกอบกบัสือ่
ประสมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  เป็นสือ่ที่น าเสนอเนือ้หาในลกัษณะที่ผสมผสานหลายเนือ้หาเข้าด้วยกนั  มีทัง้ข้อความ  ภาพน่ิง  
เสยีงและภาพเคลือ่นไหว  มีการกระตุ้นเร้าความสนใจ  ช่วยให้บทเรียนไมน่าเบื่อ  อีกทัง้ยงัสง่เสริมความสามารถของ
ตนเองในการศกึษาค้นคว้าเพิม่เติม  สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์  น าไปปฏิบตัิได้จริง  มีตวัอยา่งประกอบชดัเจน  ท าให้
ผู้ เรียนชอบและสง่ผลให้นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ  ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่สอดคล้องกบังานวจิยัของ (สภุทัรา : 
2550) ได้พฒันาบทเรียนสือ่ประสม  เร่ือง  การสร้างเว็บเพจเบือ้งต้น  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยบทเรียนสือ่ประสมในระดบัมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยั  การพฒันาสือ่ประสมในโครงการ  RMU-eDL  เร่ือง  การท างานของคอมพิวเตอร์  ประกอบการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  พบวา่  การพฒันาสือ่ประสมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่
ประสมมีคณุภาพเฉลีย่โดยรวมในระดบัมาก ประสทิธิภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ เมื่อน าไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบวา่ผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนและหลงั
เรียนแตกตา่งกนั  โดยมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  และเมื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่กิจกรรม
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมพบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจมากที่สดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะสือ่ประสมที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้  เมื่อน าไปจดัการเรียนการสอนในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถพฒันาความสามารถ
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ของนกัเรียนและสง่เสริมกระบวนการกลุม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัมีปฏิสมัพนัธ์การช่วยเหลอืกนัและกนัในการเรียน  
ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสม  ให้ได้ผลดีนัน้  ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจกบัผู้ เรียนให้เข้าใจ
ในวิธีการเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสือ่ประสมก่อน  ควรกระตุ้นและสง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้
ตามล าดบัขัน้ตอน    เพราะถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจแล้วเรียนรู้ไป  อาจจะเกิดความสบัสนและเกิดความเบื่อหนา่ยไมอ่ยากเรียน
และอาจสง่ผลให้นกัเรียนไมป่ระสบผลส าเร็จในการเรียนได้ครู จึงจะสง่ผลให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิดประโยชน์มากที่สดุ 
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การพัฒนามัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์วชิาภาษาไทย  เร่ืองวรรณยุกต์  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 
Multimedia Development of Thai Subject on the Topic of “ Tonal Marks” for 7th Grade Based on 

Constructivist Concept 
 

ดารัตน์  ค าแก้1, วิทยา  อารีราษฎร์2, พิสุทธา  อารีราษฎร์3 และ สายชล  จินโจ4 

Darut Khumkhaew,  Wittaya  Arreerard,  Ptsutta Arreerard  and Saichol Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพื่อพฒันาและหาคณุภาพมลัติมีเดยี   ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง 
วรรณยกุต์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1  2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการคดิวเิคราะห์หลงัเรียนของกลุม่
ควบคมุและทดลอง3)เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองหลงัได้รับการ
เรียนรู้ด้วยมลัติมเีดยีที่พฒันาขึน้ 4)เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนกลุม่ทดลองหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
มลัติมีเดีย ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผู้วิจยัได้ด าเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี ้1)กลุม่เป้าหมายในการวจิยั 2)
เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจยั3)วิธีการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 4)วิธีด าเนินการวิจยั 5)การวเิคราะห์ข้อมลู 6)
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้มี  5 ชนิด ดงันี ้1) มลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ เร่ือง 
วรรณยกุต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วรรณยกุต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 3)  
แบบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 4) แบบประเมินคณุภาพมลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง
วรรณยกุต์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 5)แบบประเมินความพงึพอใจ กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนมธัยมหนองศาลา  ต าบลหนองสงัข์  อ าเภอแก้งคร้อ  จงัหวดั
ชยัภมูิ  จ านวน  2 ห้อง  คดัเลอืกเป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองโดยวิธีจบัสลากดงันี ้กลุม่ควบคมุ ได้แก่ นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่   1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนมธัยมหนองศาลา 1ห้องเรียนจ านวนนกัเรียน 24 คน กลุม่
ทดลองได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนมธัยมหนองศาลา 1 ห้องเรียนจ านวน
นกัเรียน 23 คน ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) คณุภาพของมลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ รายวชิาพฒันาทกัษะการอา่น

การเขยีน เร่ือง วรรณยกุต์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในระดบัคณุภาพดีมาก ( x = 4.55 และS.D.= 0.27) 2)นกัเรียนที่เรียน
ด้วยมลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์    เร่ือง วรรณยกุต์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีคะแนนการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่ .05  3)นกัเรียนที่เรียนด้วยมลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์    
เร่ือง วรรณยกุต์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
2 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
3 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
4 ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
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สถิติที่.05 4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่มลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในระดบัมากที่สดุ( X =4.67และS.D.=  
0.12) 
ค าส าคัญ   มลัติมีเดีย , แนวคดิคอนสตรัคตวิิสต์ , ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ABSTRACT 
 

The objectives of the research were to develop and assess the quality of multimedia on the topic of 
“Tonal Marks” for 7th grade based on constructivist concept, 2) compare the learning critical thinking skill of 
the control group and experimental group, 3) ) compare the learning achievement of the control group and 
experimental group after using the learning multimedia, and 4) survey the satisfaction of the experimental-
group students with the learning multimedia. The experimental research consisted of five steps: 1) target 
population, 2) research instruments, 3) design and assessment of research instruments, 4) research 
methodology, 5) and data analysis. The research instruments were multimedia of Thai subject on the topic of 
“Tonal Marks” based on constructivist concept, an critical thinking test, an achievement test, an assessment 
form of multimedia and a questionnaire. The sample subjects were forty seven 7th grade students at Nong 
Sala High School, Nongsang Sub-district, Krengkhao District, Chaiyaphum Province in 1/2010. They were 
divided into 2 groups: 23 students of the control group and 24 students of the experimental group.  

The research finding showed that the average level of the learning multimedia quality was very high 
(x̄ = 4.55, S.D. = .27). The average posttest score of critical thinking skill of the students was significantly 
higher than that of pretest score at the .05 level. The average posttest score of Thai Reading-Writing Skill 
Development of the students was significantly higher than that of the pretest score at the .05 level. The finding 
indicated that the average level of the satisfaction of the students with the learning multimedia was very high 
(x̄ = 4.67, S.D = .12). 
KEYWORDS:  Multimedia, Constructivist Concept, Ability in Critical Thinking 
 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ให้เป็นมนษุย์ที่มีความสมดลุ
ทัง้ทางด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติที่จ าเป็นตอ่การศกึษา 
การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวิต  โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ ซึง่การจดัการเรียนรู้อนัจะน าไปสูก่ารคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามจดุมุง่หมาย
ของหลกัสตูรที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะดงักลา่ว การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เช่ือวา่การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในผู้เรียนโดยมีผู้ เรียนเป็นผู้สร้าง(Construct)ความรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ที่พบเห็น
กบัความรู้ความเข้าใจเดิมที่มมีาก่อนโดยพยายามน าความเข้าใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมา
สร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา(Cognitive Structure)หรือที่เรียกวา่สกีมา ( Schema ) ซึง่เป็นหนว่ยทีเ่ลก็ที่สดุของ
โครงสร้างทางปัญญาหรือโครงสร้างของความรู้ในสมอง จากปัญหาที่เกิดขึน้ท าให้ผู้วิจยัซึง่ท าหน้าที่สอนใน กลุม่สาระการ
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เรียนรู้ภาษาไทย   มีความต้องการท่ีจะศกึษาค้นคว้าหาเทคนิค วิธีการแก้ปัญหาของจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดคณุภาพ
ตามที่หลกัสตูรก าหนด มุง่ให้ผู้ เรียนได้รับการฝึกปฎิบตัิ ฝึกฝนจนเกิดทกัษะ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยวิธีการสร้าง
มลัติมีเดียมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เกิดพฤตกิรรมการเรียนรู้ อยา่งมีประสทิธิภาพ เน้นการฝึกปฏิบตัิ
จริง สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดคณุภาพตามที่หลกัสตูรต้องการ การคดิเชิงวเิคราะห์ เป็นการคิดในระดบัพืน้ฐานท่ีจ าเป็น การคิด
เชิงวิเคราะห์ช่วยให้เรียนรู้ข้อเท็จจริง ท าให้รู้ข้อเทจ็จริงที่เป็นพืน้ฐานองค์ความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสนิใจแก้ปัญหา 
จึงได้พฒันามลัตมิีเดยีตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ผู้วิจยัคาดหวงัวา่
การจดัการเรียนรู้โดยมลัติมีเดีย ประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ ผา่นการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จะสร้างความพงึพอใจ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดวเิคราะห์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้
มีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาและหาคณุภาพมลัติมีเดยี ตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1    
        2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนของกลุม่ควบคมุและทดลอง 
        3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองหลงัได้รับการเรียนรู้ด้วย
มลัติมีเดีย ท่ีพฒันาขึน้  
        4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนกลุม่ทดลองหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยมลัติมีเดีย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยั เร่ือง วรรณยกุต์ ท าการทดลองกบักลุม่ทดลอง  ได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  
ภาคเรียนที่  1 ปีการศกึษา  2553   โรงเรียนมธัยมหนองศาลา  1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  23  คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ
วิจยัครัง้นี ้มี 4  ชนิด ได้แก่ มลัตมิีเดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วรรณยกุต์   แบบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  แบบประเมินคณุภาพ
มลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิต์ เร่ือง วรรณยกุต์  วิธีการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือใช้ขัน้ตอนการพฒันาตาม
แนวทางของรูปแบบ ADDIE  Modelได้แก่ ขัน้การวเิคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้   และขัน้
การประเมินผล การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัที่มีรูปแบบการวิจยัเป็นแบบกึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง Pre -test - Post-
test Control Group Design  
 

กลุม่ตวัอยา่ง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
E1 T1 - T2 
E2 T1 X1 T2 

 
การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วจิยัได้ด าเนินการวจิยัด้วยตนเอง เพื่อน าผลจากการทดลองมาวเิคราะห์ เปรียบเทียบผล

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ทกัษะการคิดวเิคราะห์และความพงึพอใจของผู้ เรียน หลงัจากทีเ่รียนจากมลัติมีเดีย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์  การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเมื่อทดลองตามก าหนดระยะเวลาแล้ว  
ผู้วิจยัน าข้อมลูที่จดัเก็บและรวบรวมได้มาวเิคราะห์ดงันี ้  วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนมลัติมีเดีย วิเคราะห์หา
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุม่
ควบคมุและกลุม่ทดลอง วิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง     วิเคราะห์ความพงึ
พอใจของนกัเรียน  
 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์คณุภาพของมลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิต์  เร่ือง วรรณยกุต์  ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยผู้เช่ียวชาญพบวา่ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  ( x  = 
4.55, S.D.= 0.27) พิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.44 – 4.70 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0 
– 0.60 ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านคณุภาพของบทเรียนในระดบัดีมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการคดิ
วิเคราะห์หลงัเรียนของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนทีเ่รียนโดยการสอนปกติ มี

คะแนนก่อนเรียน ( x =3.54. S.D.= 1.59) และคะแนนหลงัเรียน ( x =6.69. S.D.= 1.12) สว่นนกัเรียนที่เรียนด้วย
มลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิต์ เร่ือง วรรณยกุต์  มีผลการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน ( x = 3.39 S.D.= 1.78) มากกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน( x =7.87. 
S.D.=1.39) 3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองหลงัได้รับการเรียนรู้ด้วยมลัติมเีดีย

พบวา่ นกัเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติมีคะแนนหลงัเรียน ( x =13.71. S.D.= 2.93) สว่นนกัเรียนที่เรียนด้วยมลัตมิีเดยี
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองวรรณยกุต์ มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน ( x =14.30.S.D.= 3.10) มากกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรียน ( x  = 6.91. 
S.D.=3.34)  4) ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่มลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์ 
พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรียนโดยมลัตมิีเดยีตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เร่ืองวรรณยกุต์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สดุ ( x  = 4.67 S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  3 ด้าน  เรียงล าดบั

คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือด้านคณุภาพการเรียน ( x = 4.83 S.D.=0.21) ด้านรูปแบบการน าเสนอ( x = 4.67 . 

S.D.=0.07)และด้านภาพ ภาษา เสยีง   ( x  = 4.79. S.D.=0.18)  ตามล าดบั   อยูใ่นระดบัมาก  1  ด้าน คือ   

การจดัการบทเรียนในมลัติมเีดียตามแนวคอนสตคัติวิสต์ ( x  =  4.43. S.D.=0.51)   
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองอภิปรายผลได้ดงันี ้ 1)ผลประเมินการพฒันาและหาคณุภาพของมลัติมีเดียตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคตวิิสต์โดยผู้ เช่ียวชาญอยูใ่นระดบัคณุภาพดีมาก  ( x = 4.55  และ S.D. = 0.27)  เนื่องมาจากด้านเนือ้หา โดย
ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ เนือ้หาที่น าเสนอมีความชดัเจน ครอบคลมุและมีเพียงพอส าหรับน ามาประกอบในการแก้ปัญหา 
สามารถน ามาแก้ปัญหาได้ ภาษาทีใ่ช้ในการน าเสนอง่ายตอ่การเข้าใจเนือ้หาที่น าเสนอมีความทนัสมยัและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้านคณุลกัษณะของมลัตมิีเดยี โดยผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ การออกแบบหน้าจอมีการใช้ส ีที่
สวยงาม ดงึดดูความสนใจ สสีนัสดใส นา่เรียน การน าเข้าสูบ่ทเรียน สนกุสนาน ตื่นเต้น การใช้สตีวัอกัษรเหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน อา่นง่าย ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงที่ใช้ประกอบ มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัเนือ้หา และเสยีง
ภาษาไทยเหมาะสม ฟังเข้าใจง่าย การออกแบบสญัลกัษณ์เช่น ปุ่ มบอกทิศทางที่สามารถเข้าถึงเนือ้หาสารสนเทศที่
ต้องการได้งา่ยการเช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศตา่ง ๆ มีความหลากหลายทัง้ในรูปปุ่ ม อกัษร และภาพ รวดเร็ว และตอบ 
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สนองความต้องการในการเรียนรู้ของนกัเรียน ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ การ
เรียนรู้ผา่นสถานการณ์ปัญหา(Problem Based Learning) ช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเป็นสว่นหนึง่ของสถานการณ์ปัญหา 
อยากค้นหาค าตอบ สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง ฐานการชว่ยเหลอื (Scaffolding) และผู้ ฝึกสอน
(Coaching) สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา และแลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ  กนกกาญจน์  อเนกผลนิ(2544 : บทคดัยอ่) ทีท่ าการศกึษา เร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนระบบ
มลัติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองการถ่ายทอดพลงังานของสิง่มชีีวิตในระบบนเิวศ  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนระบบมลัติมเีดียที่สร้างขึน้ มีประสทิธิภาพจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญอยูใ่น
เกณฑ์ดมีาก  ฉะนัน้มลัติมีเดยีตามแนวคอนสตรัคติวิสต์นา่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  2) นกั 
เรียนที่เรียนด้วยมลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์  เร่ือง วรรณยกุต์ มคีะแนนการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที.่05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ซึง่ผู้วจิยัวดัการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนจากความสามารถ
ของนกัเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ 2 ลกัษณะคือความสามารถในด้านการจ าแนกแจกแจงและความสามารถในการหา
ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ทัง้นีเ้นือ่งจากการเรียนจากมลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์  เร่ือง วรรณยกุต์ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เป็นวิธีหนึง่ที่จะชว่ยสนบัสนนุและสง่เสริมนกัเรียนได้ฝึกการคดิวเิคราะห์ ซึง่จากการเรียนที่เข้าไปสู่
สถานการณ์ปัญหา ซึง่เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวติจริง ท าให้นกัเรียนอยากเข้าไปแก้ปัญหา สามารถน าวิธีแก้ปัญหา
เช่ือมโยงกบัสภาพจริงได้ สง่ผลให้นกัเรียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนในการค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา จากผล
คะแนนการทดสอบการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ จงึสรุปได้วา่การเรียนจากมลัตมิีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ช่วย
สง่เสริมให้นกัเรียนมคีวามสามารถทางการคดิวเิคราะห์   ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  ยพุิน ค าภา (2550 : 136-137) 
ได้ท าการวิจยัเร่ืองผลของมลัติมเีดียที่พฒันาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาภาษาองักฤษ เร่ือง Environment 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่ นกัเรียนมคีะแนนเฉลีย่ของการท าแบบวดัการคิดเชิงวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลีย่
คือ 7.20  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60 ในเชิงคณุภาพ โดยการส ารวจความ
คิดเห็นและการสมัภาษณ์นกัเรียนมีความสามารถจ าแนกแจกแจง และความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล   
3) นกัเรียนที่เรียนด้วยมลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์ มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่.05 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วริศรา คอวนิช (2549 : 123-124)ได้
ท าการศกึษาผลของมลัติมีเดียทีพ่ฒันาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ เร่ืองMy family 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 พบวา่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึง่สงูกวา่
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ  60  และมีคะแนนผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ เรียนทัง้หมด ซึ่งสงูกวา่เกณฑ์
ที่ตัง้ไว้คือ ร้อยละ 70  และรัชน ี   ศรีสองเมือง (2550 : บทคดัยอ่)ได้ท าการศกึษาผลของสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือขา่ยตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน พบวา่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่น
เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ เรียนทัง้หมดซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด แสดงวา่มลัติมีเดียตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ โดยใช้มลัติมีเดียตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์  เร่ือง วรรณยกุต์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  3 ด้าน  

เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือด้านคณุภาพการเรียน ( x = 4.83 S.D.=0.21) ด้านรูปแบบการน าเสนอ( x = 

4.67 .S.D.=0.07)และด้านภาพ ภาษา เสยีง   ( x  = 4.79. S.D.=0.18)  ตามล าดบั   อยูใ่นระดบัมาก  1  ด้าน คือ  การ

จดัการบทเรียนในมลัติมเีดียตามแนวคอนสตคัติวิสต์ ( x  =  4.43. S.D.=0.51)  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การใช้มลัติมีเดีย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท าให้นกัเรียนสมัผสัวิธีการเรียนและสื่อการเรียนที่แปลกใหม ่ มกีารกระตุ้นความสนใจเป็นช่วงๆ 
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ท าให้นกัเรียนเกิดความเพลดิเพลนิสนกุสนานในการเรียน โดยไมต้่องรีบเร่งหรือรอคนอื่น และได้ประสบการณ์แหง่
ความส าเร็จเป็นการสง่เสริมความสนกุกบัมลัติมเีดยีซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ธนาพิพฒัน์ ภมูิสายดร(2550:101-
102)ได้ศกึษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัตมิีเดยีตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์ในวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากที่สดุเช่นกนั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองสรุปได้ดงันี1้)คณุภาพของมลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์  เร่ือง  วรรณยกุต์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในระดบัคณุภาพดีมาก  ( x = 4.55  และ S.D. = 0.27)  2)นกัเรียนทีเ่รียนด้วยมลัติมีเดยีตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์   เร่ือง วรรณยกุต์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  มีคะแนนการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  3) นกัเรียนที่เรียนด้วยมลัติมเีดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์   เร่ือง วรรณยกุต์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1  มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่.05 4) นกัเรียน

มีความพงึพอใจตอ่มลัตมิีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในระดบัมากที่สดุ  ( x = 4.67 และ S.D. =  0.12) 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1) ก่อนน ามลัติมเีดียไปใช้ ครูควรทดลองใช้ให้เข้าใจถงึวิธีการขัน้ตอนตา่งๆ ให้คลอ่งแคลว่ 
2)  ครูผู้สอนควรจดัเตรียมสภาพห้องเรียน คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งทกุอยา่งให้พร้อม เหมาะสมตอ่ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้มลัติมีเดียได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3)  ควรมีการพฒันามลัติมีเดียตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ เร่ือง วรรณยกุต์ บนเครือขา่ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ด้วยความอนเุคราะห์จาก ผศ.ดร.วิทยา  อารีราษฎร์ อาจารย์ที่
ปรึกษา ขอบพระคณุคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ผศ.ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์  ดร.สายชล  จินโจ ทีไ่ด้กรุณาให้ค าแนะน า
เสนอแนะแนวความคิด ตรวจสอบแก้ไข ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความเมตตาของอาจารย์ เพื่อร่วมห้องทกุทา่น ณ โอกาส
นี ้ขอขอบคณุ ผศ.วา่ที่ ร.ท.ณฏัฐชยั  จนัทรชมุ อาจารย์วินยั แสงกล้า ผศ.ดร.ทรงศกัดิ์  สองสนิท  ดร.ธีรพนธ์ คงนาวงั  
นายมาโนชญ์  มนศูิลป์ ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืในการวิจยั ช่วยให้เคร่ืองมือมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
ขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุทา่นในสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ที่ให้ความรู้และความอนเุคราะห์ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคณุผู้บริหารโรงเรียน คณะครู-อาจารย์ โรงเรียน
มธัยมหนองศาลา ตลอดจนนกัเรียนทกุคน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการหาประสทิธิภาพ และเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคณุเพื่อนๆนกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษาทกุคนท่ีให้ความช่วยเหลอื ให้ก าลงัใจและความปรารถนาดมีาโดย
ตลอด ตลอดจนบคุคลและคณะบคุคลที่มิได้กลา่วถงึทัง้หมด ผู้วจิยัขอระลกึและขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
ขอขอบคณุ คณุแม ่น้อง และครอบครัว ที่คอยให้ก าลงัใจตลอดมาคณุคา่และประโยชน์อนัพงึมีของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ 
ผู้วิจยัขอมอบเคร่ืองบชูาพระคณุของบิดา  มารดา  ครู  อาจารย์ทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอน ประสทิธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจยั
มาโดยตลอด 
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ผลการใช้สื่อประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  2 

Results of Multimedia on the Topic of Natural Forces and Electric energy in Learning Area of Science  
for Prathomsuksa 2 

 
พูลสวัสดิ์  นามสุข1 และสายชล  จินโจ2 
Poonsawat  Namsook and Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า  กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้  3)  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมท่ี
พฒันาขึน้  และ 4)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว  คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  จ านวน  1  ห้องเรียน  17  คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้  ได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาตแิละพลงังานไฟฟ้า  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบ
ประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  
และ t-test (Dependent)  ผลการวิจยัพบวา่ 1)  สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  88.82/85.56  สงูกวา่เกณฑ์ ท่ีก าหนด  2)  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัเหมาะสมมาก  ( X = 4.48, S.D= 0.54)  3) นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ  4)  นกัเรียนมีความพงึ
พอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัชอบมาก ( = 2.69, S.D. = 0.46) 
 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม, แรงในธรรมชาต,ิ พลงังานไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of the Natural Forces and 
Electric Energy in Learning Area of Science for Prathomsuksa 2 base on the value of the efficiency (80/80)  2) 
evaluate the quality of the develop Multimedia. 3 ) compare the achievement through the Multimedia before 
and after the learning and 4) study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia. The samples 
were 17 Prathomsuksa 2, students at Ban Donumrua School selected through simple purposive sampling. 
The instruments were the Multimedia on Natural Forces and Electric Energy, an achievement test, an 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, standard deviation 
percentage and  

t-test (Dependent). The results of the research were as follows 1) The efficiency of learning activity 
used in the Multimedia was 88.82/85.56 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The experts 
opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.48, S.D= 0.54) 3) the learning achievement after using 
the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 level. and 4) The students showed their 
satisfaction was at the high level. (x̄ = 2.69, S.D. = 0.46) 
 KEYWORDS:  Multimedia, Natural Forces, Electric Energy  
 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ได้กลา่วถงึความส าคญัของวิทยาศาสตร์วา่มี
บทบาทส าคญัยิง่ เพราะเก่ียวข้องกบัทกุคนตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลติตา่ง ๆ  ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนษุย์ได้พฒันาวิธีคิด เป็นเหตเุป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 92)  แม้วา่วิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นหวัใจส าคญัของหลกัสตูร แตก่ารเรียนรู้ยงัไมส่ามารถ
ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านนีใ้นภมูิภาค จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้คนไทยมีทกัษะ
กระบวนการและเจตคติทีด่ีทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ.  2545)   

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง  ซึง่เป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.  2548 : 1) 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีงภาพเคลือ่นไหว  และวีดิโอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.  2538 : 47-48)  การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนและ
การท างานมีมานานแล้ว เดิมเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.  2549 : 29)   

ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง แรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมในครัง้นี ้ซึง่เป็น
บทเรียนที่มีทัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ
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ด้านตา่ง ๆ  จะสร้างความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนมคีวามสขุกบัการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้  มีความเข้าใจ
ในเนือ้หามากยิ่งขึน้  และสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาตแิละพลงังานไฟฟ้า  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย

สือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองแรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า  แบบประเมิน
คณุภาพสือ่ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนนิการสร้างและพฒันา 
โดยยดึแนวคิดตามวิธีการระบบ (System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวิเคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การ
ทดลองใช้  และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า  สว่นตวัแปรตาม
แบง่เป็น  2  ด้าน  คือ ด้านการสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  
ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  วิธีการทดลอง  ผู้วิจยัได้
ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง  One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา    อารีราษฎร์.  2551 : 158)  
ประชากร  คือนกัเรียนชัน้ประถม ศกึษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2554  ที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลางภายใน
ต าบลบวัขาว   อ าเภอกฉิุนารายณ์   สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  ที่มีบริบทเดียวกนั   
จ านวน  4  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว  โรงเรียนสามคัคีบวัขาว  โรงเรียนบุง่คล้าวิทยาคม มติรภาพท่ี  
194  และโรงเรียนหนองหลูงิเจริญเวทย์ กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  
2554  โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว  คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  จ านวน  1  ห้องเรียน  17  คน  เนื่องจากโรงเรียนขนาด
กลางภายในต าบลบวัขาว  อ าเภอกฉิุนารายณ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  มี
บริบทเดียวกนั    

การวเิคราะห์ข้อมลู  การประเมินสือ่ประสมจะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้ (พิสทุธา   อารีราษฎร์.  
2551)  4.50 – 5.00 หมายความวา่เหมาะสมมากที่สดุ  3.50 – 4.49 หมายความวา่เหมาะสมมาก  2.50 – 3.49  
หมายความวา่  เหมาะสมปานกลาง  1.50 – 2.49  หมายความวา่  เหมาะสมน้อย 1.00 – 1.49   หมายความวา่เหมาะสม
น้อยที่สดุ  เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในงานวิจยันี ้ ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนตัง้แต ่3.50  ขึน้ไป  และ
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00  การวเิคราะห์หาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  เกณฑ์ของประสทิธิภาพในการ
วิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั  80/80 โดยที่คา่  E1/E2 ที่ค านวณได้จะน าไปเทยีบกบัเกณฑ์ดงันี ้(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 154)  
ร้อยละ 95-100 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดีเยีย่ม (Excellent) ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี 
(Good) ร้อยละ 85-89 หมายถงึ บทเรียนมีประสทิธิภาพดีพอใช้ (Fair good) ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมี
ประสทิธิภาพพอใช้  (Fair) ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง  ต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  (Poor)  ใช้สถิต ิt-test เพื่อเปรียบเทียบ
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คา่เฉลีย่ของคะแนน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง  การวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียน จะใช้คา่เฉลีย่
เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้(เพลวนั    สงิหเสนี.  2548 : 88) คา่เฉลีย่ 2.51-3.00 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัชอบ
มาก คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ ความพงึพอใจระดบัชอบปานกลาง  คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ ความพงึพอใจระดบั
ชอบน้อย  เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนในงานวิจยันี ้ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนตัง้แต ่ 2.50 ขึน้ไปและคา่
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
  
 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์   E1/E2  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
เทา่กบั  88.82 /85.56  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  
ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่  2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.52 0.49 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.43 0.55 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.40 0.62 มาก 
4.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   4.56 0.51 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.48 0.54 มาก 
 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  

4.48 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.40 – 4.56  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.49 – 0.62  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัเหมาะสม
มาก 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผู้วิจยัน าสือ่ประสมไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตามแบบ
แผนการทดลอง  จ านวน 17 คน  เปรียบเทียบคา่เฉลีย่คะแนนก่อนเรียนกบัหลงั  ดงัแสดงในตารางที่  3   

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 88.82 ดีพอใช้ 
E2 85.56 ดีพอใช้ 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียน 
 

คะแนน คะแนนเตม็ จ านวน (คน) Χ  S.D. t 
คะแนนก่อนเรียน 20 17 6.38 2.90 t = 14.94 

( df =16 )    คะแนนหลงัเรียน 20 17 16.44 2.10 
 จากตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน (Χ  = 16.44, S.D. = 2.10)  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน (Χ  = 6.38 S.D. = 
2.90)  เมื่อเปรียบเทียบคา่ t  พบวา่  t  ที่ได้จากการค านวณมีคา่  14.94  ซึง่มคีา่มากกวา่คา่  t  ตาราง = 1.746 , df  = 16 

,  .05    สรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม

ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  4   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากตารางที่  4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดบัชอบมาก ( = 2.69, S.D. = 0.46 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม  อยูใ่นระดบัชอบมาก  
โดยมีคา่เฉลีย่รวม  2.69  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.63  ถึง  
2.74  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.43  ถึง  0.49  แสดงวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
สือ่ประสมเร่ือง แรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้าในระดบัชอบมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั  88.82/85.56  หมายความวา่  นกัเรียนท าคะแนนจากการ

ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  88.82  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนน
จากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ  85.56  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม  สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  ทัง้นีเ้นื่องจาก  ผู้วิจยัได้พฒันาสือ่ประสมอยา่งเป็นระบบ  โดยเนือ้หาที่บรรจใุนสือ่ประสมมคีวามสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ มีความเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน ในด้านตวัอกัษร ภาษา ภาพ  ส ีเสยีง  ผู้วจิยัใช้ภาพ  ตรงตามเนือ้หาที่
น าเสนอ  ใช้ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงประกอบการอธิบายเนือ้หาถกูต้อง ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ จึง

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 2.68 0.47 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 2.73 0.45 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
3. ด้านแบบทดสอบ 2.63 0.49 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 2.74 0.43 พงึพอใจระดบัชอบมาก 

เฉลีย่รวม 2.69 0.46 พงึพอใจระดบัชอบมาก 

ตารางที่  4  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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ท าให้สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  ศิวาพร    ฉายชยัภมูิ (2548 : 77) ที่ได้ศกึษาการพฒันาชดุ
สือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  และพบวา่  
ชดุสือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  80.60/81.96  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  
สยาม    ศรีมหาไชย  (2548 : 72-73)  ที่ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวติพืชและสตัว์  ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบัการสอนปกติ  พบวา่  ชดุสือ่
ประสมมีประสทิธิภาพ  80.23/81.74  สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 

2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม  เร่ือง  แรงในธรรมชาตแิละพลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  โดย
มีคา่เฉลีย่รวม  4.48  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.40–4.68  และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.49–0.62  แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมใน
ระดบัเหมาะสมมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ  ถาวร    นุน่ละออง  (2550 : 39-40)  ที่ได้รายงานการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกายมนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่   
การประเมินผลประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมเีดียรวมในทกุด้านมี
คา่เฉลีย่  4.35  แสดงวา่มคีณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่
มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  3.50  ทัง้สองด้าน  และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  กานต์    อทุยั
ทศัน์ (2551 : 83-84)  ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะ  การอา่นและการเขียน
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  เห็นวา่มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   

3.  การเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยสือ่ประสมเร่ือง แรงใน
ธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้าหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของสยาม    ศรีมหาไชย  (2548 : 72-73) ที่
ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวิตพชืและ
สตัว์  ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบัการสอนปกติ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  Brawlay (1975  :  96)  
ที่ได้ท าการวิจยัเพื่อศกึษาผลการสอนจากชดุการสอนแบบสือ่ประสมเพื่อสอนในเร่ืองการบอกเวลาส าหรับเด็กเรียนช้า  
พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากชดุการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีสอนแบบธรรมดา  แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 

4. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  2.69  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.46  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.63  ถึง  2.74  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหวา่ง  0.43  ถึง  0.49  แสดงวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  แรงในธรรมชาติและ
พลงังานไฟฟ้าในระดบัชอบมากสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ศิวาพร    ฉายชยัภมูิ  (2548 : 77)  ที่ได้ศกึษาการพฒันาชดุ
สือ่ประสม  ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนมคีวามพงึพอใจทีเ่รียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้
ประถม ศกึษาปีที่  6  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุสือ่
ประสมที่พฒันาขึน้ ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนคิอยูใ่นระดบัมาก และ
ยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  กานต์  อทุยัทศัน์ (2551 : 83-84)  ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึ
พอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึประเด็นในด้านข้อความ  ภาพและกราฟิก  และการใช้งาน  สรุปได้วา่
ในภาพรวมนกัเรียน 
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กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่ประสม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิก  
ในระดบัมากรองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีงและดนตรีประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยู่
ในระดบัเหมาะสมมาก  และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่สือ่ประสมในระดบัชอบมาก ดงันัน้สือ่
ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้สือ่ประสม  เร่ืองแรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า  ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่
พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดีย  ได้แก่ มข้ีอความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงบรรยาย  
เสยีงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 
 
สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูขึน้  ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และ
น าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอนิเทอร์เน็ต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of Academic of Web-Based Instruction on the Topic of Introduction  
to Internet The Learning of Career and Technology for Mathayomsuksa 1 

 
ไทยสมุทร  พลหงษ์1, สายชล  จินโจ2 
Thaisamutr Polhong , Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรียนบนเครือขา่ย เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต  ให้มี

ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80  2) ประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้ และ3)  ศกึษาความพงึ
พอใจของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยพฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/2 
โรงเรียนบ้านนาคพูฒันา “กรป.กลางอปุถมัภ์”  จ านวน 1 ห้อง จ านวนนกัเรียน 38 คน ได้มาโดยการสุม่อยา่งง่ายด้วย
วิธีการจบัฉลาก เคร่ืองมือทีใ่ช้ ได้แก่ บทเรียนบนเครือขา่ยเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินคณุภาพบทเรียน  และแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน  สถิติที่ใช้ได้แก่ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทเรียนมีประสทิธิภาพ 87.81/82.38 สงูกวา่เกณฑ์ 
E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80  2) ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคณุภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยในระดบัมากที่สดุ  
( X = 4.52, S.D= 0.54)  3) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียนในระดบัมากที่สดุ ( X = 4.56, S.D =  0.46)   
 
ค าส าคัญ   บทเรียนบนเครือขา่ย, ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to: 1) develop Academic of Web-Based Instruction on the Topic 
of Introduction to Internet criteria of 80/80. 2) evaluate the quality of Academic of Web-Based. 3) study the 
students’ satisfaction with learning by using the provision of Academic of Web-Based. The samples were 38 
Mathayomsuksa 1/2 students at Bannakhupattana “Kro Ro Po Klang” School selected through simple random 
sampling. The research instruments for data collection were Web-Based Instruction on the Topic of 
Introduction to Internet, an achievement test, an assessment form for the effecinstruction of Academic of Web-
Based, and a questionnaire on students’ satisfaction with provision of Academic of Web-Based. The statistics 
used for mean, standard deviation and percentage. The results of the research demonstrated that 1)The 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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efficiency of academic of Web-Based was 87.81/82.38 higher than the standard E1/E2 was fix at 80/80. 2) The 
experts’ average opinion on the quality of academic of Web-Based at the higher level. (x̄ = 4.52, S.D= 0.54) 
and 3) The students showed their satisfaction at the higher level. (x̄ = 4.56, S.D = 0.46)  
KEYWORDS: Academic of Web-Based Instruction, Introduction to Internet 
 
บทน า 

ในปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  ผลจากการ
สงัเคราะห์งานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศพบวา่ การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผู้สอนท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้  เมื่อเทยีบกบัวิธีสอนแบบปกติที่ใช้ครูเป็นผู้สอน  จากการอบรมโดยใช้คอมพวิเตอร์เป็น
ฐาน  (Computer Based Training : CBT) และการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (Computer Aided Instruction : 
CAI) ซึง่เป็นสือ่ที่ได้พฒันาขึน้เพือ่พยายามน าเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเนือ้หาที่บรรจเุป็นสือ่
นัน้ในปัจจบุนัจะเป็นแบบสือ่ประสมหรือมลัติมีเดีย (Multimedia)  เนื่องจากมลัตมิีเดียเป็นสือ่ที่ทนัสมยั  มีลกัษณะพเิศษ 
และมีพลงัการสือ่สารอยา่งมีชีวิตชีวา ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนด้วยภาพกราฟิกภาพเคลือ่น ไหวและเสยีง  ช่วยในการ
สือ่สารระหวา่งนกัเรียนด้วยเหตผุลที่นกัเรียนบางคนไมก่ล้าถามข้อสงสยั  การใช้มลัติมเีดียจะชว่ยแก้ปัญหาในสว่นนีไ้ด้  
โดยตอบสนองความต้องการในลกัษณะการศกึษารายบคุคล  และสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึน้
ขณะเดียวกนัจะประหยดัเวลาได้มาก  โดยผู้สอนไมต้่องเสยีเวลาซ า้แล้วซ า้อีกนอกจากนัน้ยงัถือวา่ เป็นสือ่ที่สามารถสือ่
ความคิด ไปยงัผู้อื่น  เพราะสามารถรับได้ทัง้การอา่น  การฟัง  การเห็นภาพเคลือ่นไหวที่สมจริง การเรียนด้วยคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนถือเป็นสิง่ใหมท่ี่จะช่วยให้นกัเรียนมคีวามสนใจในการเรียนมากยิ่งขึน้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
น าเสนอเนือ้หาได้รวดเร็ว และนา่สนใจกวา่  สามารถน าเสนอภาพ  เคลือ่นไหวได้มีเสยีงประกอบ  สามารถควบคมุไมใ่ห้
นกัเรียนดเูฉลยก่อนได้  สามารถประเมินและบนัทกึผลการเรียนได้ทนัทีที่นกัเรียน เรียนจบ  และผู้สอนสามารถเปิดดผูล
การเรียนของนกัเรียนแตล่ะคนได้  (พิเชษฐ  พิศวง.  2549 : 1)  นอกจากนีย้งัตอบสนองข้อมลูที่นกัเรียนป้อนเข้าไปได้ทนัที 
ซึง่เป็นการชว่ยเสริมแรงนกัเรียน (กิดานนัท์  มลทิอง.  2548 : 157)    

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง  ซึง่เป็นการ
เพิม่ประสทิธิภาพของงาน 
ให้สงูขึน้  

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีโิอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.  2546 : 47-48)  การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนและ
การท างานมีมานานแล้ว เดิมเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
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แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.  2549 : 29)   

ผู้วิจยัจงึได้พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ยในครัง้นี ้ซึง่เป็นการจดักิจกรรมที่มีทัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วย
เนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน มีการโต้ตอบกบัผู้ เรียนอยา่งหลากหลาย ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ  จะสร้าง
ความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนมคีวามสขุกบัการเรียน  ท าให้ผู้ เรียนมคีวามรู้  มีความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ย เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้ 
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยพฒันาขึน้ 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ บทเรียนบนเครือขา่ยเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต แบบ
ประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยใช้รูปแบบ ADDIE ของ รอเดอริค, ซิมส์ (Roderric,Sims) แหง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี 5  ขัน้ตอน  ได้แก่  ขัน้การวเิคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การทดลองใช้  และ
ขัน้การประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  บทเรียนบนเครือขา่ย เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เนต็  สว่นตวัแปรตาม
แบง่เป็น   2  ด้าน  คือ ด้านการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ได้แก่  คณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้  ด้านการ
ทดลองใช้บทเรียนบนเครือขา่ย  ได้แก่  ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ย ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของ
นกัเรียน  ประชากรคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  นกัเรียนโรงเรียนบ้านนาคพูฒันา 
“กรป.กลางอปุถมัภ์”  อ าเภอนาค ู จงัหวดักาฬสนิธุ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จ านวน 4  
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  156  คน  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/2 ซึง่ได้มาโดย
การสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากหนว่ยห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 
38 คน  

การเก็บรวมรวบข้อมลู ได้ด าเนินการเก็บข้อมลูโดย ชีแ้จงให้นกัเรียนทราบถึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบน
เครือขา่ยที่พฒันาขึน้ ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ยจนครบเนือ้หา หลงัจากเรียนครบทกุเนือ้หาแล้วจึงท า
การทดสอบหลงัเรียน (Post-test) นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ รวบรวมข้อมลูทัง้หมดและวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติและสรุปผลการทดลอง   

การวเิคราะห์ข้อมลู  สถิติคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพงึพอใจ 
โดยในการวเิคราะห์จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้(มนต์ชยั  เทียนทอง , 2548: 255) , ( บญุชม  ศรีสะอาด 
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, 2547 : 87)  4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สดุ  3.50 – 4.49 หมายถงึ  เหมาะสมมาก  2.50 – 3.49  หมายถงึ  
เหมาะสมปานกลาง   1.50 – 2.49  หมายถงึ  เหมาะสมน้อย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สดุ  การวเิคราะห์
หาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  เกณฑ์ของประสทิธิภาพในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั  80/80 โดยที่คา่  E1/E2 ที่ค านวณได้จะ
น าไปเทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 154)  ร้อยละ 95-100 หมายถงึ บทเรียนมปีระสทิธิภาพดีเยี่ยม 
(Excellent) ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี (Good) ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพพอใช้  (Fair) ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง  ต้องปรับปรุง
แก้ไขบทเรียน  (Poor)   

 
ผลการวิจัย 
จากการวิจยั พบวา่ 

1.  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ย  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 
 

  
 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยตามเกณฑ์   E1/E2  บทเรียนบนเครือขา่ยที่
พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั  87.81 /82.38  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือขา่ยโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าบทเรียนบนเครือขา่ยไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมิน  ดงัแสดงในตารางที่  2   
 
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  การออกแบบเนือ้หาหลกัสตูร 4.58 0.51 มากที่สดุ 
2.  เนือ้หาที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.49 0.53 มาก 
3.  รูปแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียน e-Learning 4.47 0.59 มาก 
4.  การประเมินผลการเรียน 4.53 0.51 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.52 0.54 มากที่สดุ 
 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  โดยมี

คา่เฉลีย่รวม  4.52 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.54  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.47 – 4.58  และ 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 87.81 ดีพอใช้ 
E2 82.38 ดีพอใช้ 

ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสทิธิภาพของบทเรียนบทเครือขา่ย 
 

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.51 – 0.59  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้บนเครือขา่ย และบทเรียนบนเครือขา่ย ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย  
ผู้วิจยัได้ท าการสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1. เนือ้หาและการ ด าเนินเร่ือง 4.64 0.40 มากที่สดุ 
2.  ภาพ ภาษา และเสยีง  4.60 0.45 มากที่สดุ 
3. ด้าน ตวัอกัษรและส ี 4.56 0.55 มากที่สดุ 
4. การจดัการบทเรียน 4.60 0.40 มากที่สดุ 
5. วดัและประเมินผล 4.68 0.51 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.62 0.46 มากที่สดุ 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.62  และคา่

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.46 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.56  -  4.68  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคา่ระหวา่ง 0.40  -  0.55  แสดงวา่ผู้ เรียน มีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย เร่ือง  ความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตในระดบัมากที่สดุ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือขา่ยโดยรวมเทา่กบั 87.81 /82.38  หมายความวา่ ผู้ เรียนท าคะแนนจาก

การปฏิบตัิกิจกรรมระหวา่งเรียน และ ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ  87.81  และและมปีระสทิธิภาพในการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียนคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึง่มคีา่ประสทิธิภาพ
บทเรียนบนเครือขา่ยสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เนื่องจาก  จงึท าให้ได้บทเรียนที่มีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของ สงิหา โพธิแทน่ (2549 : 78) ได้วิจยับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  อิเลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น  ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  3  ผลการศกึษาค้นคว้าปรากฏดงันี ้ ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เร่ือง  อิเลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  เทา่กบั  82.44/81.08  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้           

2. คณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เนต็  โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สดุ  โดยมคีา่เฉลีย่รวม  4.52  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.47 
– 4.58  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.51 – 0.59  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็ในด้านประสทิธิภาพ
ของบทเรียนในระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ กลัยาณี  ยะสานติทิพย์ (2552 : 165)  ผลการวิจยัพบวา่  ความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มตีอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  (  = 4.72, S.D. = 
0.45)          

ตารางท่ี  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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3. ความพงึพอใจของ ผู้ เรียนที่มตีอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมี
คา่เฉลีย่รวม 4.62  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง คา่เฉลีย่
ระหวา่ง 4.56 - 4.68คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.40   ถึง 0.55  แสดงวา่ผู้เรียน มีความพงึพอใจตอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ย เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต ในระดบัมากที่สดุ  สอดคล้องกบังานวจิยัของ  
กลัยาณี  ยะสานติทิพย์ (2552 : 165)  ผลการวจิยัพบวา่  ความพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
พบวา่ ผู้ เรียนมคีวามพอใจในระดบัมากที่สดุ  (Χ  = 4.69, S.D. = 0.47) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ บทเรียนบนเครือขา่ย ที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้ ผลประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้บน
เครือขา่ยในระดบัมากที่สดุ ดงันัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือขา่ยที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
บนเครือขา่ยที่มีประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้บทเรียนบทเครือขา่ย  เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเทอร์เนต็  ซึง่ประกอบด้วย  
บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS น าขึน้สูโ่ปรแกรมพฒันาระบบจดัการเรียนการสอน Moodle LMS ที่
ติดตัง้แล้ว มีคณุสมบตัิครอบคลมุทางด้านมลัติมีเดีย  ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงบรรยาย  
เสยีงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียนที่หลากหลายรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS น าขึน้สูโ่ปรแกรมพฒันาระบบจดัการเรียนการสอน  
  Moodle  LMS  ที่ติดตัง้แล้ว 
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บทเรียนบนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคน
อื่น ๆ ในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการ
พฒันาสือ่การเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
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เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้
ข้อเสนอแนะในการวจิยัในครัง้นี ้
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ผลการใช้สื่อประสมเร่ือง การชั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
Results of Multimedia on the Topic of Weighing in Learning Strand Of Mathematic for Prathomsuksa 3 

 
สมฤดี    คะโยธา1, สายชล    จินโจ2 

Somrudee  Kayota, Saichol  Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ือง การชัง่ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมนิคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้ 4) ศกึษา
ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 5) ศกึษาความพงึพอใจ
ของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว โดยการเลอืกแบบเจาะจงหนว่ยห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน 17 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา
ได้แก่ สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสมและแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผู้ เรียน สถิติทีใ่ช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมมี
ประสทิธิภาพ 87.23/85.49 สงูกวา่เกณฑ์ E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80 2) ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่
ประสมในระดบัมากที่สดุ ( = 4.66 , S.D = 0.52) 3) ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 4) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัชอบมาก ( = 
2.62 , S.D = 0.49) 

 
ค าส าคัญ : สือ่ประสม,  การชัง่,  คณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the present study were to : 1) develop Multimedia on the Topic of Weighing in 
Learning Strand of Mathematics for Prathomsuksa 3 that had the score of the efficiency (80/80) 2) evaluate 
the quality of the developed Multimedia and 3) study the students’ satisfaction with learning by using 
Multimedia. The samples were 17 Prathomsuksa 3 students at Ban – Donumrua School selected through 
Simple purposive sampling. The instruments were the Multimedia on Weighing , an achievement test, a form 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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for evaluating the efficiency of Multimedia, a questionnaire on students satisfaction. The statistics were 
employed in this research are mean, standard deviation, and percentage. The results of this study were as 
follows 1) The efficiency of learning activity used in the Multimedia was 86.22/85.33 which was higher than the 
assigned criteria 80/80. 2) The experts the quality of Multimedia at the higher level (x̄ = 4.66 , S.D = 0.52) 3) 
The learning achievement after using the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 level. 
and 4) The students showed their satisfaction was at a high level. (x̄ = 2.62 , S.D = 0.49 ) 
KEYWORDS:  Develop, Weighing, Mathematic 
 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ตอ่การพฒันาความคิดของมนษุย์  ท าให้มนษุย์มคีวามคดิสร้างสรรค์ คิดอยา่งมี
เหตผุลเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศกึษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ จึงมีประโยชน์ตอ่การด ารงชีวติและชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้
เนือ้หาสาระทางคณิตศาสตร์ มีลกัษณะเป็นภาษาสากลท่ีทกุคนเข้าใจตรงกนัในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และถ่ายทอด
ความรู้ระหวา่งศาสตร์ตา่ง ๆ ได้ (กรมวชิาการ.  2546 : 2) คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนษุย์ให้สมบรูณ์ มีความสมดลุทัง้
ทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา และ อารมณ์ สามารถคดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสขุ (ยพุิน    พิพิธกลุ.  2545 : 1) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดให้มีกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น 1  
ใน 8 กลุม่สาระ โดยก าหนดเกณฑ์คณุภาพให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การวดั 
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น มีทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การให้เหตผุล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มี
ความสามารถ 
ในการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยัมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
พร้อมทัง้ตระหนกัในคุณค่าและมีเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมุ่งเน้น 
การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ครอบคลมุตามเกณฑ์คณุภาพดงักลา่ว (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551 : 1-3) 

หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุง่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีปัญญามีความ 
เป็นไทยมีศกัยภาพในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ มีทกัษะกระบวนการ ทกัษะการคิด การสร้างปัญญาและทกัษะ 
ในการด าเนินชีวติ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเผชิญปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ โรงเรียนสามารถจดัโปรแกรมการเรียนการสอนพร้อมทัง้จดัหาสือ่ที่ทนัสมยัให้แก่ผู้ เรียนเพิ่มเติมได้ตามความ
ถนดัและความสนใจทัง้นีเ้พื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ทีท่ดัเทียมกบันานาประเทศ (กรมวชิาการ.  2545 : 2-6) 

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ให้กว้างขวางขึน้ โดยสามารถน ามาใช้ 
ในการค านวณเพื่อเก็บและประเมินผลข้อมลูด้วยความถกูต้องรวดเร็ว สามารถสร้างเป็นสือ่ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนได้ 
ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.  2548 : 1) การใช้เทคโนโลยี
การศกึษาในยคุของเทคโนโลยีดจิิทลัท าให้มแีนวโน้มของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรียนการสอนไปจากเดิมมาเป็นการ
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การเรียนการสอนยคุใหมจ่ะเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้สอน เป็นผู้สง่เสริม ผู้สนบัสนนุ ผู้มีสว่นร่วม 
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ผู้ ร่วมเรียนผู้ก ากบั (การสอน) ผู้ ฝึก ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ออกแบบและเป็นสะพานการสือ่สารเพือ่เช่ือมโยงผู้ เรียนกบั
โลกภายนอก (กิดานนัท์    มลทิอง.  2548  :  342) 

การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนในปัจจบุนัมกีารน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการควบคมุและผลติชิน้งาน 
สือ่ประสม  รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ท าให้ปัจจบุนัมีการใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่แตกตา่งไปจากเดิม
นอกจากนีเ้รายงัสามารถน าสือ่ประสมมาใช้ในงานลกัษณะของสือ่หลายมิติ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการน าเสนอเนือ้หา 
และค้นคว้าสิง่ที่ต้องการศกึษาได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ เรียนและบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ก่ียวข้องจ าเป็นต้องทราบถึง
รายละเอียดของสือ่ประสมและสือ่หลายมิตใินสว่นของเนือ้หาและการน าไปบรูณาการใช้เพื่อการสอนและการเรียนรู้จะ
ช่วยให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ  ขาวเหลอืง. 2549  : 29) และสือ่
ประสมช่วยให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสมัฤทธ์ิผลและประสบผลส าเร็จมากมาย เช่น ผลงานการวิจยัของ (กนิษฐา  
เชาว์วฒันกลุ 2548 ; 51 , อทุิศ  ภทัรกิจไพศาล  2548 ; 69 , บศุรา  อิ่มทรัพย์ 2551 ; 89 , รัตนภรณ์  ภมูิเวียงศรี 2552 ; 
68) ที่มีผลการศกึษาสอดคล้องกนัคือ การใช้สือ่ประสมหรือมลัติมเีดีย ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

รายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนบ้านดอนอมุรัว ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2552 พบวา่ 
ในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีปัญหาด้านสือ่การเรียนการสอน เนื่องจากยงัขาดสือ่ นวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการจดัการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการได้ จึงสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความเบือ่หนา่ยในการเรียน และ
ผู้ เรียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้ทีแ่ตกตา่งกนั (โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว. 2553 : 1-3) จากสภาพปัญหาที่ผู้วิจยัพบในการ
จดัการเรียนการสอนกลุม่สาระคณิตศาสตร์และความส าคญัของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้วิจยัจึงได้พฒันาสือ่ประสมที่
ประกอบด้วยสือ่หลายอยา่งร่วมกนั ซึง่เป็นบทเรียนแบบมลัตมิีเดยีเพื่อสร้างความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนมี
ความสขุกบัการเรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้ และสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง การชัง่ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ให้มีประสทิธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ 

ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
สื่อประสม หมายถึง การน าสือ่หลายรูปแบบมาใช้ร่วมกนัได้แก่ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 

เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์ และหนงัสอือิเลก็อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ภายในสือ่แตล่ะชนิด
ประกอบด้วยตวัอกัษร ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหวแบบวีดิทศัน์ ภาพแอนิเมชัน่ และเสยีง โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์น าเสนอควบคมุโปรแกรมมลัตมิีเดยีหรือแฟ้มสือ่ประสม และใช้ในลกัษณะสือ่ประสมเชิงโต้ตอบ 

ประสิทธิภาพของสื่อประสม หมายถึง ความสามารถของสือ่ประสม ที่เกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  
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และเมื่อประเมินผลแล้วผู้ เรียนสามารถท าคะแนนเฉลีย่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ในการวจิยัครัง้นีก้ าหนดไว้ที่เกณฑ์ 
80/80  
E1 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนเมื่อเรียนจบสือ่ประสมแล้วท าแบบทดสอบหลงัเรียนแตล่ะเร่ือง ได้คะแนน
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  80 E2  หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนเมื่อเรียนจบสือ่ประสมครบทกุเร่ือง แล้วท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนได้คะแนนเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

คุณภาพของสื่อประสม หมายถึง ความคิดเห็น ทา่ทีหรือความรู้สกึของผู้ เช่ียวชาญทีม่ีตอ่รูปแบบกระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยอาศยัสือ่ประสม หรือรายละเอียดยอ่ยของรูปแบบกระบวนการ หรือรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เคร่ืองมือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้ วดัเป็นคา่คะแนนจากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่แสดงออกในรูปของคะแนน  จากการ
ประเมินผู้ เรียนด้วยแบบทดสอบหลงัเรียนด้วยสือ่ประสม  เร่ือง  การชัง่  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชัน้
ประถมศกึษาปีที่  3  จบแล้ว โดยพิจารณาพฒันาด้านความรู้ของผู้ เรียน  จากคะแนนความสามารถของผู้ เรียน  ที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
 ความพึงพอใจ หมายถงึ ระดบัความรู้สกึของผู้เรียนกลุม่ตวัอยา่งที่มีตอ่สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัจากที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม วดัคา่เป็นคะแนนจากการท า
แบบสอบถามความพงึพอใจทางการเรียนรู้ที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึน้เทยีบกบัเกณฑ์โดยในการวิจยัครัง้นีไ้ด้พิจารณาคา่ระดบั 
คะแนนเฉลีย่ที่มากกวา่ 2.50   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีม้ี 4 ชนิด คือ สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน ประชากร คอื นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 ที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลางภายในต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ที่มีบริบทเดียวกนั ประกอบด้วย โรงเรียน
สามคัคีบวัขาว โรงเรียนบุง่คล้าวทิยาคมมิตรภาพท่ี 194 โรงเรียนหนองหลูงิเจริญเวทย์และโรงเรียนบ้านดอนอมุรัว กลุม่
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนอมุรัว ต าบลบวัขาว อ าเภอ
กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี
แบบเจาะจงเนื่องจากเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นกลุม่ทีม่ีบริบทเดียวกนัและมีการจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถผู้ เรียน
เช่นเดียวกนั จ านวน 1 ห้องเรียน 17 คน ตวัแปรต้น ได้แก่  สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ ตวัแปรตามมี 2 ด้าน คือ ด้านการสร้าง
สือ่ประสม ได้แก่ คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ และด้านการทดลองใช้สือ่ประสม ได้แก่ ประสทิธิภาพของสือ่ประสมตาม
เกณฑ์ E1/E2 และความพงึพอใจของนกัเรียน การด าเนินการวิจยัใช้ขัน้ตอนการพฒันาตามรูปแบบ System Approach 
ของ  รอเดอริค, ซิมส์  ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 1) การวเิคราะห์  2) การออกแบบ 3) การพฒันา 4) การทดลองใช้ 5) 
การประเมินผล  
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ ซึง่ประกอบด้วยบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม 
เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาโปรแกรมมลัติพอยท์ และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้าน
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มลัติมีเดีย ได้แกม่ีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ เรียน ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากการศกึษา พบวา่ 

1.  ผลการประเมินประสทิธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ 
E1 87.23 
E2 85.49 

 
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์  E1/ E2 บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 

87.23/ 85.49 สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ (80/80) 

3. ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้น าบทเรียนไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5 ท่าน ประเมิน
คณุภาพของสือ่ประสม ผลการประเมินดงัแสดงในตารางที่ 2 

4.  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1.  เนือ้หา 4.72 0.49 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์   4.60    0.55 มากที่สดุ 
3.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 4.70 0.50 มากที่สดุ 

X

ภาพท่ี 1 บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  และบทเรียนที่พฒันาโปรแกรมมลัติพอยท์ 
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4. บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
เฉลีย่รวม    4.66    0.52 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.66 
 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.60 - 4.72 และคา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.49 – 0.55 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านประสทิธิภาพของบทเรียนในระดบัมากที่สดุ  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ผลการประเมินดงัแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน คะแนนเตม็ จ านวน(คน)  S.D. t 
คะแนนก่อนเรียน 20 17 9.88 1.90 t = 17.580 

( df =16 )    คะแนนหลงัเรียน 20 17 17.65 1.05 

 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน ( = 17.65, S.D. = 1.05)  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน  (= 9.88  
S.D. = 1.90)  เมื่อเปรียบเทียบคา่ t  พบวา่  t  ที่ได้จากการค านวณมีคา่ 17.58 ซึง่มีคา่มากกวา่คา่  t  ตาราง = 1.753 ,  

df  = 16 ,  .05    สรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
4. ผลการประเมินความพงึพอใจ หลงัการทดลองตามแบบแผนการทดลองเสร็จสิน้แล้ว ผู้วิจยัสอบถาม 

ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  ด้านภาพ  ส ี ตวัอกัษร  และเสยีง 2.62 0.48 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
2.  ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน     2.61      0.49 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
3.  ด้านแบบทดสอบ 2.60 0.50 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
4.  ด้านการจดัการบทเรียน 2.65 0.48 พงึพอใจระดบัชอบมาก 

เฉลีย่รวม     2.62      0.49 พงึพอใจระดบัชอบมาก 

จากตารางที่ 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 2.62  
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.60 ถึง 2.65 คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.48  ถึง 0.50 แสดงวา่ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่สือ่ประสม เร่ือง การชัง่ อยูใ่นระดบัชอบมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการศกึษาเนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพสือ่ประสม เร่ือง การชัง่ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 มีประสทิธิภาพ 

X

X X
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ของบทเรียน มคีา่เทา่กบั 87.23/85.49 ซึง่หมายความวา่ สือ่ประสม มีกระบวนการท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ระหวา่ง
เรียนเฉลีย่ร้อยละ 87.23 และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนเฉลีย่ร้อยละ 85.49  แสดงวา่สือ่
ประสมมีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 สอดคล้องกบังานวจิยัของจิรวฒัน์    ไชยเมือง (2552 : 89) ได้รายงาน
การใช้สือ่ประสมเพื่อสอนเสริมทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 พบวา่ บทเรียนที่
พฒันาขึน้ มีคา่ประสทิธิภาพ (E1/E2) เทา่กบั 88.78/82.80 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด  

2. คณุภาพสือ่ประสม เร่ือง การชัง่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.66 และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน  0.52 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.60  ถึง 4.72 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 
0.49 ถึง 0.55  สอดคล้องกบังานวิจยัของ วราภรณ์  นนัทิยกลุ และคณะ (2550 : 117-118) ได้ศกึษาการพฒันาสือ่
มลัติมีเดียในการสอนวชิาฟิสกิส์ 1  พบวา่  การวิเคราะห์คณุภาพของสือ่มลัติมเีดียของผู้ เช่ียวชาญในทกุด้านจดัอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ และมีคา่เฉลีย่รวมทกุด้านเทา่กบั  4.55  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.11   

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงั
เรียน ( = 17.65, S.D. = 1.05)  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน ( = 9.88 S.D. = 1.90)  เมื่อเปรียบเทยีบคา่ t  พบวา่ t  

ที่ได้จากการค านวณมีคา่ 17.580 ซึง่มคีา่มากกวา่คา่ t ตาราง = 1.746 , df  = 16 ,  .05    สรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ กนษิฐา  เชาว์วฒันกลุ (2548 : 51) ได้ศกึษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 เร่ืองเส้นขนาน  โดยการสอนแบบใช้สือ่ประสม
พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยสือ่ประสมหลงัการเรียนสงูกวา่กอ่นเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั  0.05 

4. ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยรวม อยูใ่นระดบัชอบมาก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 2.62 และคา่ 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.60 ถึง 2.65 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีคา่ระหวา่ง 0.48 ถึง 0.50 เนื่องจากผู้ เรียนไมเ่คยเรียนด้วยสือ่ประสมมาก่อน จึงท าให้เกิดแรงจงูใจที่จะเรียนรู้มาก 
ประกอบกบัสือ่ประสมน าเสนอในรูปแบบท่ีให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึที่ดีตอ่สือ่ประสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ       นพมาศ    สงิหฬ (2550 : 67) ได้ศกึษาการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง อกัษรน า กลุม่สระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษา     ปีที่ 3 พบวา่  สือ่ประสม เร่ือง อกัษรน า กลุม่สระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
3 ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มี   ตอ่สือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากที่สดุ (   =  4.51  S.D. =  0.57)  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้ ผลประเมินสือ่ประสมจาก
ผู้ เช่ียวชาญ  อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยสือ่ประสมหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจากผลการทดลองใช้ พบวา่ ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัชอบมากตอ่สือ่
ประสม ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ เป็นบทเรียนที่มีประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

สือ่ประสมที่พฒันาขึน้สามารถท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระท่ีเรียนสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้ ผู้วิจยัได้สือ่ประสมเพื่อน าไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ ในกลุม่

X X

X
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และน า
เทคโนโลยีทางการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตอ่ไป 

 
เอกสารอ้างอิง  
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รายงานผลการพัฒนาสื่อประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 

The Development of Multimedia on the Topic of Words with Clusters /ror/ , /lor/ , /wor/  
in Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 3 

 
สุพัฒน์    ดลกุล1, สายชล  จินโจ2 

Supat  Dolkul , Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้  และ 4)  ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  3/1  
โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง  อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์  จ านวน  1  ห้องเรียน  มจี านวน  25  คน  คดัเลอืกเป็น
กลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีจบัฉลาก หนว่ยห้องเรียน   เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  
ว  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   แบบประเมินคณุภาพสื่อประสม  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ 88.80 /86.80  สูง
กว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80  2)  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพของสื่อประสมในระดับมาก
ที่สดุ (X = 4.51, S.D= 0.56)  3) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  และ  4) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัชอบมาก ( = 2.91, S.D. = 0.70 )   
ค าส าคัญ   สื่อประสม ,  ค าควบกล า้  ร  ล  ว 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to to 1) develop Multimedia on the topic of Words with Clusters 
/ror/ , /lor/ , /wor/ in Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 3 base on the value of the efficiency 
(80/80)  2) evaluate the quality of the develop Multimedia 3) compare the achievement through the Multimedia 
before and after the learning and 4) study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia. The 
samples were 25 Prathomsuksa 3, students at Samkha Ladbamrung School selected through simple random 
sampling by drawing lots. The instruments were the Multimedia on Words with Clusters /ror/ , /lor/ , /wor/ , an 
achievement test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, 
standard deviation and percentage. The Results of the research were as follows 1) The efficiency of learning 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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activity used in the Multimedia was 88.80 /86.80  which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The 
experts opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.51, S.D= 0.56) 3) the learning achievement after 
using the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 and 4) The students showed their 
satisfaction was at the higher level. (x̄ = 2.91, S.D. = 0.70 )  
KEYWORDS:  Multimedia , Words with Clusters /ror/ , /lor/ , /wor/  
 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ได้กลา่วถงึความส าคญัของภาษาไทยวา่เป็นภาษา
เอกลกัษณ์ประจ าชาติและเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมอืติดตอ่สือ่สาร เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสมัพนัธ์ที่ดตีอ่กนัอยา่งมีคณุธรรม ภาษาไทยจึงเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของชาติทีค่วรแก่การเรียนรู้ เพื่ออนรัุกษ์และ
สบืสานให้คงอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ.  2544 : 1)  กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดให้กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นพืน้ฐานส าคญัที่นกัเรียนทกุคนต้องเรียนรู้ ในการจดัการเรียนการสอนภาษาทีด่ีนกัเรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึก
ทกัษะการใช้ภาษาให้มากที่สดุ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการ
เรียนรู้สาระวชิาอื่นๆ ในการศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ รวมทัง้การน าภาษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ (กรมวชิาการ.  
2545 : 6)   

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.    2548  :  1)  การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนและการ
ท างานมีมานานแล้ว  และปัจจบุนัมีการน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม  รวมทัง้พฒันาการ
ของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ท าให้มีการใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่แตกตา่งไป  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการน าเสนอเนือ้หา 
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากรทางการศกึษา
จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอยีดของสือ่ประสม  และการน าไปบรูณาการใช้ เพื่อการสอนและการเรียนรู้  ซึง่อาจเป็น
แนวทางหนึง่ที่จะช่วยให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    
2549  :  29)       
  โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุงเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจดัการการเรียนการสอนอยา่งมคีณุภาพ 
เป็นผู้น าทางวิชาการพฒันานกัเรียนให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานสูม่าตรฐานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวนโยบายประกนัคณุภาพการศกึษาจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรและกลุม่สาระการเรียนรู้เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั  แตจ่าก
รายงานผลจากการจดัศกึษาประจ าปี  2552  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลีย่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้  สาเหตเุนื่องมาจากนกัเรียนอา่นและเขียนสะกดค าไม่
ถกูต้อง  เนื่องมาจากสือ่และนวตักรรมทางการศกึษาไมไ่ด้รับการพฒันาให้ทนัสมยัและตรงตามความสนใจของนกัเรียน จึง
สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความเบื่อหนา่ยในการเรียนแบบทอ่งจ าความรู้ ( โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง.   2552 : 2 )  จาก
สภาพปัญหาดงักลา่ว  ผู้ศกึษามคีวามตระหนกัในการแก้ปัญหาดงักลา่วจงึได้ศกึษาทฤษฎีและวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สือ่ประสมในเอกสารและต าราตา่งๆ และพบวา่สือ่ประสมสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  ผู้
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ศกึษาจงึเช่ือวา่  สือ่ประสมเป็นนวตักรรมทีจ่ะชว่ยปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพจึงมีแนวคดิในการพฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่  3  เพื่อใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ โดยคาดหวงัวา่การจดัการเรียนรู้โดยบทเรียนสือ่ประสมซึง่เป็น
บทเรียนแบบมลัติมเีดีย มีทัง้ภาพ เสยีงภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ จะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้ สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้และสร้าง
ความพงึพอใจตอ่นกัเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  
ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  ที่พฒันาขึน้  
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  ที่

พฒันาขึน้   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองค าควบกล า้  ร  ล  ว  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึแนวคิดตาม
ขัน้ตอนรูปแบบ (ADDIE Model)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  ขัน้วิเคราะห์  ขัน้ออกแบบ  ขัน้พฒันา  ขัน้ทดลองใช้  และขัน้
ประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว  สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ ด้านการสร้าง
สือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตาม
เกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  ประชากร  คือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศกึษา  2554  จ านวนทัง้หมด  2  ห้องเรียน   มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  55  คน  กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่  3/1  โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง  อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์  จ านวน  1  ห้องเรียน  มีจ านวน  
25  คน  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีจบัฉลาก หนว่ยห้องเรียน  การวิเคราะห์ข้อมลู  การประเมิน
สือ่ประสมจะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้ (พิสทุธา   อารีราษฎร์.  2551)  4.50 – 5.00 หมายความวา่
เหมาะสมมากที่สดุ  3.50 – 4.49 หมายความวา่เหมาะสมมาก  2.50 – 3.49  หมายความวา่  เหมาะสมปานกลาง  1.50 – 
2.49  หมายความวา่  เหมาะสมน้อย 1.00 – 1.49   หมายความวา่เหมาะสมน้อยที่สดุ  เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัความคดิเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญในงานวจิยันี ้ ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนตัง้แต ่3.50  ขึน้ไป  และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00  
การวเิคราะห์หาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  เกณฑ์ของประสทิธิภาพในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั  80/80 โดยที่คา่  E1/E2 ที่
ค านวณได้จะน าไปเทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 154)  ร้อยละ 95-100 หมายถึง บทเรียนมี
ประสทิธิภาพดีเยี่ยม (Excellent) ร้อยละ 90-94 หมายถงึ บทเรียนมีประสทิธิภาพดี (Good) ร้อยละ 85-89 หมายถึง 
บทเรียนมีประสทิธิภาพดีพอใช้ (Fair good) ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพพอใช้  (Fair) ต ่ากวา่ร้อยละ 
80 หมายถงึ  ต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  (Poor) การวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียน จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์
การประเมินดงันี ้(เพลวนั    สงิหเสนี.  2548 : 88) คา่เฉลีย่ 2.51-3.00 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัชอบมาก คา่เฉลีย่ 
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1.51-2.50 หมายถงึ ความพงึพอใจระดบัชอบปานกลาง  คา่เฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัชอบน้อย  
เกณฑ์เฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนในงานวิจยันี ้ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนตัง้แต ่ 2.50 ขึน้ไปและคา่ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน  1.00    
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง ค าควบกล า้  ร  ล  ว ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่พฒันาด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ มี
คณุสมบตัิครอบคลมุทางด้านมลัติมีเดีย ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลือ่นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และมี
การโต้ตอบกบัผู้ เรียน 

 
   
           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 

ภาพท่ี  2  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 
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จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียน  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั  88.80 
/86.80  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  ประเมิน
คณุภาพ  ผลการประเมิน  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.53 0.50 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.47 0.54 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.46 0.65 มาก 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.58 0.53 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.51 0.56 มากที่สดุ 
จากตารางที่  2  ผลการวเิคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  4.51 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.56  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.46 – 4.58  และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ 
ระหวา่ง  0.50 – 0.65 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

 
3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 

ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   
 
 

 
 
 
 
 
 
  

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 88.80 ดีพอใช้ 
E2 86.80 ดีพอใช้ 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 2.91 0.65 พงึพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 2.89 0.95 พงึพอใจมาก 
3. ด้านแบบทดสอบ 2.89 0.71 พงึพอใจมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 2.94 0.52 พงึพอใจมาก 

เฉลีย่รวม 2.91 0.70 พงึพอใจมาก 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่  2  ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 

ตารางที่  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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 จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  3  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 2.91, S.D. = 0.70 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลีย่รวม 2.91  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.89  ถึง  2.94  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.52  ถึง 0.95  แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สือ่ประสมเร่ือง แรงในธรรมชาติและพลงังานไฟฟ้า ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 88.80 /86.80  หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการ ทดสอบ
ระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  88.80  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรียนคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 86.80  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  ผลงานวจิยัของ  อจัฉรา   เบ็ญเจิด  (2549  :  74-75) ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม 
เร่ืองค าควบกล า้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ผลการศกึษาพบวา่ การศกึษาการพฒันาสือ่
ประสม  เร่ืองค าควบกล า้  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ที่ท าการพฒันาขึน้  ปรากฏวา่
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) มีคา่เทา่กบั  90.30  สงูกวา่เกณฑ์และประสทิธิภาพผลลพัธ์  (E2)  มีคา่เทา่กบั  80.65  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์  80/80     
 2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง ค าควบกล า้  ร  ล  ว โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.51  
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.56  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.46 – 4.58  และคา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.50 – 0.65 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็ในด้านประสิทธิภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้  
และเสริมสร้างทกัษะ  การอา่นและการเขยีนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสม  โดย
ผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  เห็นวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 2.91  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.89  ถึง  2.94  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
ระหวา่ง 0.52  ถึง 0.95   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  ค าควบกล า้  ร  ล  ว 
ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ  ศวิาพร    ฉายชยัภมูิ (2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสม ผลการวิจยั  
พบวา่  นกัเรียนมีความพงึพอใจที่เรียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  โดยรวม
ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่ชดุสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ด้านเนือ้หาอยู่
ในระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนิคอยูใ่นระดบัมาก   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่ประสมที่
ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มปีระสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ  ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และน า
เทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์  ผศ. กญัญา    บรีุรัตน์  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์  อาจารย์ธวชัชยั   
สหพงษ์  นายณฐัพงษ์   พระลบัรักษา  นายกิตติพงษ์    ผลสวา่ง  และนายรัฐกร    ลงค า  เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา 
และงานวจิยั  ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และให้ข้อเสนอแนะใน
การวจิยัในครัง้นี ้
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมวชิาการ  2545.   การวิจยัเพื่อการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.   
กานต์    อทุยัทศัน์  2551. การพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะการอา่นและการเขยีนส าหรับ 
 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่ 2.   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่.   
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่  83-84.     
ดสุติ    ขาวเหลอืง  2549.  การบรูณาการใช้สือ่ประสมและสือ่หลายมติิเพื่อการสอนและการเรียนรู้.    
 วารสารศกึษาศาสตร์ . ปีที ่18 ฉบบัท่ี 1 เดือนมิถนุายน 2549-ตลุาคม 2549.  29. 
พิสทุธา    อารีราษฎร์  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.   
รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง 2548.  การพฒันาเคร่ืองส าหรับการจดัการหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

สารนิพนธ์. วท.ม.  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื.  กรุงเทพฯ.  1 
โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง  2552.  รายงานการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2552.  โรงเรียนสามขา 
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ผลการใช้สื่อประสม เร่ืองวิถชีวีิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
The Results of Multimedia on Way of Life, Culture and Traditions of Various Local Sectors of Thailand  

on The Learning Area of Social Education Religion and Culture for Pratomsuksa 6  
 

บรรเทา วรรณสา1 , สายชล จนิโจ2 
Banthao Wannasa1 , Saichol Jinjo2 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ือง วถีิชีวติ วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ  

ของไทย กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
(80/80)  2) ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ คดัเลอืกเป็นกลุม่
ตวัอยา่งโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย ด้วยวิธีจบัฉลาก จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ประกอบด้วยสือ่ประสม 
แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน สถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่  1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 
85.80/82.50 ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80)  2) ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้
โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.36)  3)ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม
ในระดบัมากที่สดุ ( X = 4.62, S.D. = 0.47) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , วิถีชีวิต, ประเพณี, วฒันธรรม 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop the Multimedia on The Topic on Way of Life, 
Culture and Traditions of Various Local Sectors of Thailand on The learning Area of Social Education Religion 
and Culture for Pratomsuksa 6 with a required efficiency of 80/80 2) to evaluate the quality of the develop 
Multimedia and 3) to study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia. The experimental 
group were 20 Pratomsuksa 6, students at Srikutwaruengwet school Selected through simple random 
sampling. The instruments were the Multimedia, an achievement test, an instruction form, a questionnaire on  
 
_________________________________ 
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควชิาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
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students satisfaction. The statistics used for mean, standard deviation and percentage. The Results of the 
research were as follows 1) The develop the Multimedia had the efficiency of 85.80/82.50 was higher than the 
assigned criteria (80/80). 2) The experts opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.41, S.D. = 0.36) 
and 3) The students showed their satisfaction was at the higher level. (x̄ = 4.62, S.D. = 0.47) 
KEYWORDS:  Multimedia, Way of Life, Culture, Traditions 
 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคนให้เป็นมนษุย์ทีม่ีความสมดลุ 
ทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติ ที่จ าเป็นตอ่การศกึษา การอาชีพ และ
การศกึษาตลอดชีวิต สง่เสริมพฒันานกัเรียนให้เป็นผู้มีคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รักหวงแหนความเป็นไทย และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  สามารถด ารงชีวิตในสงัคมอยา่งสนัติสขุ มุง่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ.   
2551 : 3)  

การจดัการเรียนรู้ให้บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องปรับเปลีย่นพฤติกรรมจากผู้บอกความรู้แก่
ผู้ เรียนเป็นผู้สนบัสนนุ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้ เรียน โดยคดิค้นเทคนคิกลวิธีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้สอนสามารถคิดค้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ  และน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัปัจจยัตา่ง ๆ  
เช่น ความรู้ ความสามารถด้านเนือ้หา ความสนใจและวยัของผู้ เรียน ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะช่วงชัน้ 
เวลา สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชมุชน (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 121) การใช้
เทคโนโลยีการศกึษาในยคุของเทคโนโลยีดิจิทลัท าให้มแีนวโน้มของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรียนการสอนไปจากเดิม
มาเป็นการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  การเรียนการสอนยคุใหมจ่ะเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางแทนผู้สอนเป็นเหตใุห้ผู้สอนมี
บทบาทที่ท้าทายมากขึน้ด้วยการเปลีย่นจากผู้รอบรู้หน้าชัน้เรียน ที่มีความเช่ียวชาญ  เป็นแหลง่สารสนเทศและค าตอบทัง้
มวลที่ผู้ เรียนต้องฟังแตเ่พยีงอยา่งเดยีว  มาเป็นผู้สง่เสริม  ผู้สนบัสนนุ  ผู้มีสว่นร่วม  ผู้ ร่วมเรียนผู้ก ากบั  (การสอน)  ผู้ ฝึก  
ผู้อ านวยความสะดวกผู้ออกแบบและเป็นสะพานการสือ่สารเพื่อเช่ือมโยงผู้ เรียนกบัโลกภายนอก (กิดานนัท์  มลทิอง.  
2548 : 342) 

สือ่ประสม เป็นการน าสือ่หลาย ๆ  ประเภทมาใช้ร่วมกนัทัง้วสัด ุ อปุกรณ์  และวิธีการเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุในการเรียนการสอน  โดยการใช้สือ่แตล่ะอยา่งตามล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หา  ปัจจบุนัมีการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการผลติหรือการควบคมุการท างานของอปุกรณ์ตา่ง  ๆ ในการเสนอข้อมลู  ทัง้ตวัอกัษร  
ภาพกราฟิก  ภาพถา่ย  ภาพเคลือ่นไหวแบบวีดิทศัน์และเสยีง (กิดานนัท์  มลทิอง.  2543 : 268) การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสมเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้หลากหลายในการเรียนการสอนแตล่ะครัง้  เป็นสือ่ประสม
หรือหนว่ยใดหนว่ยหนึง่ที่ส าเร็จในตวัเอง  มีวตัถปุระสงค์ทีก่ าหนดไว้แนน่อนและชดัเจน  ในหนว่ยหนึง่ประกอบด้วยสือ่การ
เรียนตา่ง ๆ  ที่จ าเป็น  ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และแสดงสมรรถภาพตามทีก่ าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของสือ่ประสมหนว่ย
นัน้ (บญุเกือ้  ควรหาเวช  (2545 : 78) สือ่ประสมช่วยกระตุ้นความสนใจและตอบสนอง ตอ่ประสาทสมัผสัทกุสว่น หลาย
คนชอบสมัผสัและจดักระท ากบัของจริง ตรวจสอบของตวัอยา่งที่มคีวามแปลกอยา่งใกล้ชิดความร่วมมือ ชดุสือ่ประสม
ช่วยกระตุ้นกลไกส าหรับการท างานเป็นกลุม่ กิจกรรมการเรียนรู้การท างานแบบร่วมมือสามารถก าหนดให้มีการคดิ
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พิจารณาในการทดลองการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมต ิและการฝึกปฏิบตัิชนิดอื่น ๆ สะดวกในการเคลือ่นย้าย ชดุ
สือ่ประสมมีประโยชน์ในด้านความสะดวกในการเคลือ่นย้ายอยา่งชดัเจนด้วยการจดัเป็นชดุซึง่สามารถขนสง่และน าไปใช้
ภายนอกห้องเรียนได้อยา่งสะดวกราวกบัวา่ใช้ในศนูย์สือ่หรือที่บ้าน (ดสุติ  ขาวเหลอืง  2549 : 29-33) 

จากรายงานผลการจดัการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2552 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ พบวา่ ในกลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สถานศกึษายงัไมส่ามารถจดัการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จตามทีต้่องการได้
ในทกุระดบัชัน้ เนื่องจากสถานศกึษาขาดสือ่ทีใ่ช้ในการจดัการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สือ่ที่ใช้ยงัไมด่ีพอที่จะท าให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ (โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์.  2553 : 62) 
ผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีความตระหนกัใน
การแก้ปัญหาดงักลา่วจงึได้ศกึษาทฤษฎีและวิธีการจดัการเรียนรู้แบบตา่ง ๆ  พบวา่สือ่ประสม สามารถแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดีสามารถตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้เป็นอยา่งดี จึงเช่ือวา่สือ่ประสม
เป็นนวตักรรมที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงมีแนวคิดในการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง วิถีชีวติ วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ  ของไทย กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เพื่อใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยคาดหวงัวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสือ่ประสม ที่ผา่นการทดลองใช้ และผา่น
การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ จะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้ สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ และสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ เรียน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง วิถีชีวติ วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ ของไทย  กลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 

2. เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมทีพ่ฒันาขึน้ 

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี 4 ชนดิ ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ 
ของไทย แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ด าเนินการสร้างและพฒันาโดยยดึแนวคดิตามวธีิการระบบ (System Approach) 5 ขัน้ตอน ได้แก ่การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้และการประเมินผล ตวัแปรต้น ได้แก่ สือ่ประสม เร่ือง วิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ ของไทย สว่นตวัแปรตามแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างสือ่ประสม ได้แก่ คณุภาพสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้ ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม ได้แก่ประสทิธิภาพของสือ่ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพงึพอใจของผู้ เรียน 
วิธีการทดลองผู้วจิยัได้ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา อารี
ราษฎร์.  2551 : 158) ประชากร คือ ผู้ เรียนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวนทัง้หมด 2 ห้องเรียน ผู้ เรียนจ านวน 40 คน 
กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

998 

 

กาฬสนิธุ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย ด้วยวิธีจบัฉลาก 
จ านวน 1 ห้องเรียน ผู้ เรียนจ านวน 20 คน  

 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง วิถีชีวติ วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ  ของไทย  

ซึง่ประกอบด้วย บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 
มลัติพอยท์และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัิครอบคลมุทางด้านมลัตมิีเดยี ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว  
เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกบัผู้เรียน ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1 บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 
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ภาพท่ี  2 บทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
 

1.  ประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 ผู้วิจยัน าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบยอ่ยแตล่ะหนว่ย และ 
ผลคะแนนท่ีได้หลงัจากการเรียน มาค านวณหาประสทิธิภาพ ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

เกณฑ์  คา่ประสทิธิภาพ  การแปลผล  
E1 85.80 ระดบัดีพอใช้ 
E2 82.50 ระดบัพอใช้ 

 
จากตารางที ่1 ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ตามเกณฑ์ E1/E2= 80/80 ผลการทดลอง พบวา่ 

คะแนนท่ีได้จากการทดสอบยอ่ยแตล่ะหนว่ย มีคา่เทา่กบั 85.80 และ คะแนนท่ีได้หลงัจากการเรียนด้วยสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้ มีคา่เทา่กบั 82.50 สรุปได้วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพดีพอใช้ถึงพอใช้ (85.80/82.50) ซึง่มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 

2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น  
ประเมินคณุภาพ ผลการประเมิน ดงัแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านเนือ้หา 4.17 0.29 มาก 
ด้านบทเรียนพฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์  4.67 0.58 มากที่สดุ 
ด้าน บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์  4.19 0.25 มาก 
ด้านบทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 4.62 0.33 มากที่สดุ 
โดยรวม 4.41 0.36 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยคา่เฉลีย่มีคา่ 4.41 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ 0.36 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.17 - 4.67 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.25–0.58 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมใน
ระดบัมาก 

3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.65 0.46 มากที่สดุ 
ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.62 0.48 มากที่สดุ 
ด้านแบบทดสอบ 4.73 0.44 มากที่สดุ 
ด้านการจดัการบทเรียน 4.58 0.56 มากที่สดุ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการเรียน 4.52 0.42 มากที่สดุ 

โดยรวม 4.62 0.47 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 3 ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( =4.62, 
S.D.=0.47)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้าน  โดยคา่เฉลีย่อยู่ระหวา่ง 
4.52–4.73 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.42-0.56 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1.  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคา่ประสทิธิภาพเทา่กบั 85.80/82.50 สรุปได้วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มี
ประสทิธิภาพดีพอใช้ถึงพอใช้ ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) ทัง้นีเ้นื่องจากสือ่ประสมที่พฒันาขึน้
ประกอบด้วยบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์ และ
บทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ ภายในสือ่ประกอบด้วย ตวัอกัษร ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลือ่นไหว โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์น าเสนอ สอดคล้องกบักิดานนัท์  มลทิอง (2543 : 268) กลา่ววา่สือ่ประสม 
เป็นการน าสือ่หลาย ๆ  ประเภทมาใช้ร่วมกนัทัง้วสัด ุ อปุกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุใน
การเรียน สอดคล้องกบั บญุเกือ้  ควรหาเวช  (2545 : 78) กลา่ววา่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้หลากหลายในการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ เป็นสือ่ประสมหรือหนว่ยใดหนว่ยหนึง่ที่ส าเร็จ
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ในตวัเอง  มวีตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้แนน่อนและชดัเจนและยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของภทัรานี  พลลา (2551 : 86)
และธนิตา  ภธูา (2551 : 74) ที่พบวา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพสงูกวา่สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ (80/80) 

2.  ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจากผู้วิจยัน าแนวคดิ
วิธีการเชิงระบบมาเป็นขัน้ตอนในการพฒันา ผา่นการวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้ และการ
ประเมินผล สอดคล้องกบัรววิรรณ เกียรติองักรู (2552 : 98) ได้ศกึษาการสร้างสือ่มลัติมเีดียวิชาศลิปะ เร่ืองการใช้ส ี
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลสรุาษฎร์ธานี ผลการศกึษาพบวา่ การประเมินคณุภาพด้านเนือ้หา
ของบทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั  4.47  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้พบวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี  กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ ( =4.69, 
S.D.=0.46) สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สขุวิเลศิ  ค าอุน่สาร (2548 : 82-83) ; ภทัรานี  พลลา (2551 : 86) ; พรพรรณ 
อนพุนัธ์ (2552 : 87) พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่สือ่ประสมโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากถึงมากทีส่ดุ 

3.  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ ทัง้นีเ้นื่องจากสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ท่ีมี
ภาพ ตวัอกัษร สแีละเสยีงเหมาะสมกบัระดบัชัน้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ มกิีจกรรมเสริมบทเรียนที่เร้าใจ มี
แบบฝึกและแบบทดสอบสอดคล้องกบัเนือ้หาจงึท าให้ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สขุวิเลศิ  ค าอุน่สาร (2548 : 82-83) ; ภทัรานี  พลลา (2551 : 86)และพรพรรณ อนพุนัธ์ 
(2552 : 87) พบวา่ผู้ เรียนมีความคิดเห็นตอ่สือ่ประสมโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากถงึมากที่สดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพฒันาสือ่ประสม เร่ืองวถีิชีวติ วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ ของไทย กลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 สรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 
85.80/82.50 ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X = 4.41,S.D. = 0.36) และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
สือ่ประสมในระดบั 
มากที่สดุ ( X = 4.62, S.D. = 0.47) 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจยัและพฒันาสือ่ประสมเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินในภาคตา่ง ๆ ของไทย ท าให้
ผู้ เรียนมีความรู้ มคีวามเข้าใจในสาระท่ีเรียนสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ครูและบคุลากรคนอ่ืน ๆ  ใช้เป็น
แนวทางส าหรับในการจดัท านวตักรรมทางการศกึษาให้มีคณุภาพ และน าไปพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัของกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่สาระอื่น ๆ  ตอ่ไป สถานศกึษาได้แนวทาง
ในการพฒันาสือ่การสอนและน าเทคโนโลยีมาพฒันาการเรียนการสอนสง่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตอ่ไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัครัง้นีส้ าเร็จลลุวงด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ เจ้าของเอกสาร ต ารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญ 
และผู้ทรงคณุวฒุิ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการศกึษาในครัง้นี ้
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การพัฒนาสื่อประสม เร่ืองค าราชาศัพท์และค าสุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
The Development of Multimedia on the Topic of Royal Word and Polite Word Substance  

of Learning Thai for fifth grade students 
 

ศรีละคร  อัฐนาค1 , สายชล จนิโจ2 
Srilakorn Attanak1 , Saichol Jinjo2 

 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 3) 
ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ เรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ กลุม่ตวัอยา่งได้มาด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ โดยวธีิจบัฉลาก จ านวน 1 
ห้องเรียน ผู้ เรียน 22 คน เคร่ืองมอืที่ใช้ประกอบด้วยสือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 1) สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 86.96/83.19 ซึง่มีประสทิธิภาพสงู
กวา่เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  2) ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X  = 
4.45, S.D.=0.35) และ 3) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก ( X =4.39, S.D.=0.60) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , ค าราชาศพัท์, ค าสภุาพ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop the  Multimedia on the Topic of Royal Word  
and Polite Word Substance of Learning Thai for fifth grade students with a required efficiency of 80/80   
2) to evaluate the quality of the develop Multimedia and  3) to study the students’ satisfaction with learning by 
using Multimedia. The experimental group were 22, fifth grade students at Srikutwaruengwet school Selected 
by a cluster random Sampling. The instruments were the Multimedia, the performance assessment form of 
Multimedia, an achievement test and a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, 
standard deviation and percentage. The Results of the research were as follows 1) The develop the  
Multimedia had the efficiency of 86.96/83.19 was higher than the assigned criteria. 2) The average opinion of 
the experts on of Multimedia at a high level ( X =4.45, S.D.=0.35)  and 3) The learner satisfaction with the 
learning was at the high level. ( X =4.39, S.D.=0.60) 
Keywords   Multimedia , Royal Word, Polite Word  
_______________________ 
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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บทน า 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มคีวามเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ทีด่ี
ตอ่กนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้อยา่งสนัติสขุ และเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
น าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัเป็นสือ่แสดงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษด้าน
วฒันธรรม ประเพณี และสนุทรียภาพเป็นสมบตัิล า้คา่ควรแกก่ารเรียนรู้อนรัุกษ์และสบืสานให้คงอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป 
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 1) การจดัการเรียนรู้ให้บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนจะต้องปรับเปลีย่น
พฤติกรรมจากผู้บอกความรู้แก่ผู้ เรียนเป็นผู้สนบัสนนุ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้ เรียน โดย
คิดค้นเทคนิค กลวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
 ผู้สอนสามารถคดิค้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ  และน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถด้านเนือ้หา ความสนใจและวยัของผู้ เรียน ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะช่วงชัน้ เวลา 
สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชมุชน (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 121) สือ่ประสม เป็นการ
น าสือ่หลาย ๆ  ประเภทมาใช้ร่วมกนัทัง้วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุในการเรียน
การสอน โดยการใช้สือ่แตล่ะอยา่งตามล าดบัขัน้ตอนที่เหมาะสม ปัจจบุนัมีการน าคอมพวิเตอร์ มาใช้เพื่อผลติหรือการ
ควบคมุการท างานของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ในการเสนอข้อมลู ทัง้ตวัอกัษร กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหวแบบวีดิทศัน์และ
เสยีง (กิดานนัท์  มลทิอง.  2543 : 268) การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้หลากหลายในการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ เป็นบทเรียนหรือหนว่ยใดหนว่ยหนึง่ที่ส าเร็จในตวัเอง มวีตัถปุระสงค์ที่
ก าหนดไว้แนน่อนและชดัเจน ในหนว่ยหนึง่ประกอบด้วยสือ่การเรียนตา่ง ๆ  ท่ีจ าเป็น ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และแสดง
สมรรถภาพตามที่ก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของบทเรียนหนว่ยนัน้ (บญุเกือ้  ควรหาเวช.  2545 : 78) สือ่ประสมช่วย
กระตุ้นความสนใจและตอบสนอง ตอ่ประสาทสมัผสัทกุสว่น หลายคนชอบสมัผสัและกระท ากบัของจริง ตรวจสอบของ
ตวัอยา่งทีม่ีความแปลกอยา่งใกล้ชิดชดุสือ่ประสมช่วยกระตุ้นกลไกส าหรับการท างานเป็นกลุม่ กิจกรรมการเรียนรู้การ
ท างานแบบร่วมมือสามารถก าหนดให้มีการคดิพิจารณาในการทดลองการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมต ิและการฝึก
ปฏิบตัิชนิดอื่น ๆ  สะดวกในการเคลือ่นย้าย ชดุสือ่ประสมมีประโยชน์ในด้านความสะดวกในการเคลือ่นย้ายอยา่งชดัเจน
ด้วยการจดัเป็นชดุซึง่สามารถขนสง่และน าไปใช้ภายนอกห้องเรียนได้อยา่งสะดวกราวกบัวา่ใช้ในศนูย์สือ่หรือที่บ้าน (ดสุติ 
ขาวเหลอืง  2549 : 29-33) 

จากรายงานผลการจดัการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2552 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ พบวา่ในกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สถานศกึษายงัไมส่ามารถจดัการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการได้ในทกุระดบัชัน้ เนื่องจาก
สถานศกึษาขาดบคุลากรท่ีมคีวามสามารถด้านการสอนในสาขาภาษาไทย และสือ่ที่ใช้ยงัไมด่ีพอทีจ่ะท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ รู้จกัคดิวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหาได้อยา่งเต็มศกัยภาพ (โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์.  2553 : 
62) 

จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ผู้ศกึษาในฐานะครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  
มีความตระหนกัในการแก้ปัญหาดงักลา่ว จงึได้ศกึษาวิธีการจดัการเรียนรู้แบบตา่ง ๆ  พบวา่สือ่ประสม สามารถแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี ผู้ศกึษาได้น าทางเลอืกที่ดีของนวตักรรมโดยจดัท าเป็นสือ่ประสมที่
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ประกอบด้วย บทเรียนเพาเวอร์พอยท์ บทเรียนมลัติพอยท์และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการจดัการ
เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายในการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้แสดงสมรรถภาพตามที่ก าหนด
ไว้ในวตัถปุระสงค์ของบทเรียนหนว่ยนัน้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้บทเรียนและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนแตล่ะบคุคลได้ และยงัใช้เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพอีกด้วย  

ผู้วิจยัจงึเช่ือวา่สือ่ประสมเป็นนวตักรรมที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสทิธิภาพ จึงมีแนวคิดในการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 เพื่อใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ โดยคาดหวงัวา่การจดัการเรียนรู้
โดยสือ่ประสม ที่ผา่นการทดลองใช้ ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ จะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามาก
ยิ่งขึน้ สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้เรียน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 5  ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) 

2. เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมทีพ่ฒันาขึน้ 

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามกระบวนการของ ADDIE มี 5 ขัน้ โดยขัน้วิเคราะห์ เป็นขัน้ตอนศกึษาสภาพปัญหา 
การจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวเิคราะห์หลกัสตูร เพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ก าหนด
จดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และเนือ้หาย่อย  
โดยละเอียด  ศกึษาหลกัการ  วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีสร้างสื่อประสม การสร้างแบบประเมนิคณุภาพสือ่ประสม  
การสร้างแบบทดสอบ และแบบสอบถามพงึพอใจจากเอกสารตา่ง ๆ  และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง  ขัน้ออกแบบ เป็นขัน้ตอน 
การออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยั ซึง่ประกอบด้วย สือ่ประสม แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจ ขัน้พฒันา เป็นขัน้การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัและประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
ขัน้ทดลองใช้ เป็นขัน้การน าเคร่ืองมือที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวม
ข้อมลูตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องที่ได้จากการทดลอง ขัน้สรุปผลเป็นขัน้การน าข้อมลูที่ได้จากการทดลองไปวเิคราะห์คา่ทางสถิติ และ
สรุปผลการทดลองเขียนรายงานผลการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี 4 ชนดิ ได้แก่ สือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ แบบประเมินคณุภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันาตาม
กระบวนการ ADDIE ตวัแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยสือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ ตวัแปรตามแบง่เป็น  2 
ด้าน คือ ด้านการสร้างสือ่ประสม ได้แก่ คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม ได้แก่ประสทิธิภาพ
ของสือ่ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพงึพอใจของผู้ เรียน วิธีการทดลองผู้วิจยัได้ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง 
One group Pretest–Post-test Design (พิสทุธา อารีราษฎร์.  2551 : 158) ประชากร คือ ผู้ เรียนในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 
จ านวนทัง้หมด 2 ห้องเรียน ผู้ เรียนจ านวน 40 คน กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรือง
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เวทย์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 กลุม่ตวัอยา่ได้มาโดย
วิธีการสุม่แบบกลุม่ ด้วยวธีิจบัฉลาก จ านวน 1 ห้องเรียน ผู้ เรียนจ านวน 22 คน  

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้ได้สือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ ซึง่ประกอบด้วย บทเรียนที่พฒันาด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มี
คณุสมบตัิครอบคลมุทางด้านมลัติมีเดยี ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ และ 
มีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1 บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2 บทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1007 

 

จากงานวิจยัพบวา่ 
1.  ประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 ผู้วิจยัน าผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบยอ่ย และผลคะแนนท่ี

ได้หลงัจากการเรียน มาค านวณหาประสทิธิภาพ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

เกณฑ์  คา่ประสทิธิภาพ  
E1 86.96 
E2 83.19 

จากตารางที ่1 ประสทิธิภาพของสือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ พบวา่ คะแนนที่ได้จากการทดสอบยอ่ย จ านวน 
5 หนว่ยยอ่ย มีคา่เทา่กบั 86.96 และ คะแนนท่ีได้หลงัจากการเรียนด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีคา่เทา่กบั 83.19 สรุปได้
วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 86.96/83.19 มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 

2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น  
ประเมินคณุภาพ ผลการประเมิน ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านเนือ้หา 4.67 0.36 มากที่สดุ 
ด้านบทเรียนพฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์  4.63 0.38 มากที่สดุ 
ด้าน บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์  4.22 0.29 มาก 
ด้านบทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 4.29 0.36 มาก 

โดยรวม 4.45 0.35 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยคา่เฉลีย่มีคา่ 4.45 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ 0.35 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.22 - 4.67  
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.29 – 0.36 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสม 
ในระดบัเหมาะสมมาก 
 
 3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการศกึษาความพงึพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.44 0.59 พงึพอใจมาก 
ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.34 0.59 พงึพอใจมาก 
ด้านแบบทดสอบ 4.38 0.62 พงึพอใจมาก 
ด้านการจดัการบทเรียน 4.33 0.67 พงึพอใจมาก 
ด้านการมีสว่นร่วมในการเรียน 4.37 0.62 พงึพอใจมาก 

โดยรวม 4.39 0.60 พงึพอใจมาก 

จากตารางที่ 3 ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก ( =4.39, 
S.D.=0.60) เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยคา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.33–
4.44  
อภปิรายผลการวิจัย 

1.  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพเทา่กบั 86.96/83.19 สรุปได้วา่ สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพ
สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) ทัง้นีเ้นื่องจากสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัตพิอยท์ และบทเรียนที่พฒันาด้วยหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
ภายในสือ่ประกอบด้วย ตวัอกัษร ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหว ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของ
ผู้ เรียนที่เข้าไปเรียนรู้ ให้เกิดความอยากรู้ตอ่ไปเร่ือย ๆ สง่ผลให้สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของภทัรานี  พลลา (2551 : 86) และธนติา  ภธูา (2551 : 74)  

2.  ความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อสือ่ประสมที่พฒันาขึน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจากผู้วิจยัน าแนวคดิ
วิธีการADDIE มาเป็นขัน้ตอนในการพฒันา ผา่นการวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้ และการประเมินผล  
สอดคล้องกบัรววิรรณ  เกียรติองักรู (2552 : 98) ได้ศกึษาการสร้างสือ่มลัติมีเดียวิชาศิลปะ เร่ือง การใช้ส ีส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลสรุาษฎร์ธานี  ผลการศกึษาพบวา่ การประเมินคณุภาพด้านเนือ้หาของบทเรียนโดย
ผู้ เช่ียวชาญ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั  4.47  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้พบวา่
อยูใ่นเกณฑ์ด ีกลุม่ทดลองมคีวามพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ ( =4.69, S.D.=0.46)  

3.  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจากสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ท่ีมีภาพ 
ตวัอกัษร สแีละเสยีงเหมาะสมกบัระดบัชัน้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมบทเรียนที่เร้าใจตลอดจน
แบบฝึกและแบบทดสอบสอดคล้องกบัเนือ้หาจงึท าให้ผู้ เรียนมคีวามพงึพอใจในสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ในระดบัมากที่สดุ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสขุวิเลศิ  ค าอุน่สาร (2548 : 82-83) ; ภทัรานี  พลลา (2551 : 86)และพรพรรณ อนพุนัธ์ 
(2552 : 87) พบวา่ผู้ เรียนมีความคิดเห็นตอ่สือ่ประสมโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากถงึมากที่สดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพฒันาสือ่ประสมการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าราชาศพัท์และค าสภุาพ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 สรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั 86.96/83.19 ซึง่มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ (80/80) ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นตอ่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X =4.45, 
S.D.=0.35)และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก ( X =4.39, S.D.=0.60) 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมนัน้ ครูผู้สอนควรศกึษาคูม่ือ แผนการจดัการเรียนรู้การใช้ให้เข้าใจเนื่องจากสือ่
ประสมที่พฒันาขึน้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดครูควรท าการตรวจสอบอปุกรณ์ ล าโพง ให้พร้อมอีกทัง้ควรตรวจสอบ 
การแสดงผล  ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการหลาย ๆ  ตวั  เพราะการแสดงผลบนเคร่ืองที่มีระบบปฏิบตัิการ
ตา่งกนั อาจจะให้ผลลพัธ์ไมเ่หมอืนกนั  ส าหรับในการวิจยัตอ่ไปควรพฒันาสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
เนือ้หาอ่ืน ๆ  ท่ีมีความสลบัซบัซ้อน และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัครัง้นีส้ าเร็จลลุวงด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ เจ้าของเอกสาร ต ารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญ 
และผู้ทรงคณุวฒุิ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการศกึษาในครัง้นี ้
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ผลการพัฒนาสื่อประสมเร่ือง My Activitiesกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Result of Development Multimedia on the Topic of My Activities In Learning Area of  

Foreign Language for Mathayomsuksa 1 
 

ศรีศักดิ์  สระเพ็ชร1, สายชล  จินโจ2 
Srisak  Sorapetch, Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  My Activities กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (80/80)  2) ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1/1  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่อยา่งง่ายด้วยวธีิการจบัสลาก  
จ านวน นกัเรียน 40  คน  เคร่ืองมือที่ใช้  ได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  My Activities  แบบทดสอบวดัสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน  
แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจยัพบวา่  1) สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  86.82 /84.56  สงูกวา่เกณฑ์ E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80  2) ผู้ เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ (  = 4.50, S.D. = 0.55) 3) นกัเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 4) นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้
ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก (  = 4.50, S.D. = 0.31) 
ค าส าคัญ   สื่อประสม , My Activities 
 

ABSTRACT 
 

  The purposes of this research were to 1) to develop Multimedia on the topic of the My Activities in 
Learning Area of Foreign Language for Mathayomsuksa 1 base on the value of the efficiency (80/80)  2) to 
evaluate the quality of the develop Multimedia 3) to study the students’ satisfaction with learning by using 
Multimedia. The samples were 40 Mathayomsuksa 1/1, students at Nakraipittayasan School selected through 
the simple random sampling technique. The instruments were the Multimedia on the topic of My Activities, an 
achievement test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, 
standard deviation and percentage. The results of the research were as follows 1) The efficiency of learning 
activity used in the Multimedia was 86.82 /84.56 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2)The 
experts opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.50, S.D= 0.55) 3) the learning achievement after 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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using the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 level. and 4) The students showed 
their satisfaction was at the higher level. (x̄ = 4.50, S.D. = 0.31 )   
KEYWORDS:  Multimedia, My Activities 
 
บทน า 

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4  มาตรา 22 ก าหนดไว้วา่  “การ
จดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ ผู้ เรียนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่ผู้เรียนมีความส าคญัที่สดุ 
กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” นอกจากนัน้ในมาตรา 24 
ก าหนดไว้วา่ “การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ จดัเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนโดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา  จดั
กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบตัิให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่ง
ตอ่เนื่อง  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้สดัสว่น สมดลุกนัรวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม  
คา่นิยมที่ดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวชิา  สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมสือ่การเรียน  อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทัง้สามารถใช้การวจิยั
เป็นสว่นหนึง่ของขบวนการเรียนรู้  ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือ่การเรียนการสอน และแหลง่
วิทยาการประเภทตา่ง ๆ  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา  
ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ” (กรมวชิาการ. 2545 : 1) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ได้กลา่วถงึความส าคญัของภาษาตา่งประเทศวา่ใน
สงัคมโลกปัจจบุนั  การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในชีวิตประจ าวนั  เนื่องจากเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการติดตอ่สือ่สาร  การศกึษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั
วฒันธรรมและมมุมองของสงัคมโลก  น ามาซึง่มิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศตา่ง ๆ   ช่วยพฒันาผู้ เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นดขีึน้  เรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณี  การคิด   
สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที่ดีตอ่การใช้ภาษาตา่งประเทศและใช้ภาษาตา่งประเทศเพื่อการ
สือ่สารได้  รวมทัง้เข้าถงึองค์ความรู้ตา่ง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึน้ และมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินชีวิต  ภาษาตา่งประเทศที่เป็น
สาระการเรียนรู้พืน้ฐานซึง่ก าหนดให้เรียนตลอดคือ ภาษาองักฤษ  สว่นภาษาตา่งประเทศอื่น  เช่น ภาษาฝร่ังเศส  เยอรมนั  
จีน  ญ่ีปุ่ น  อาหรับ บาลแีละภาษากลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของสถานศกึษาที่จะจดัท า
รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 1)   

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.    2548  :  1) 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
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คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีโิอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.   2538  :  47 - 48)   การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอน
และการท างานมีมานานแล้ว เดมิเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    2549  :  29)   

ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง My Activities กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 
ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมในครัง้นี ้ซึง่เป็นบทเรียนท่ีมีทัง้ภาพ เสยีง 
ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ  จะสร้างความ
เร้าใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนมีความสขุกับการเรียน  ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  มคีวามเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้  และ
สง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  My Activities  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

2. ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
3.    ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง  My Activities,  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดย
ยดึแนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การ
ทดลองใช้  และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  My Activities สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ 
ด้านการสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่
ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  วิธีการทดลอง  ผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามแบบแผนการ
ทดลอง  One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา    อารีราษฎร์.    2551  :  158)  ประชากร  คือนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์   กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศกึษา  2553   โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดย
วิธีการสุม่อยา่งงา่ย ด้วยการจบัสลากเป็นหนว่ยห้องเรียน  จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน นกัเรียน 40 คน     

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง My Activities  ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
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มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดยี ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ 
และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์80/80  

 
 

 
   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวิจยั พบวา่ 

1.  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียน  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 86.82 ดีพอใช้ 
E2 84.56 ดีพอใช้ 

ภาพท่ี  1  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ภาพท่ี  2  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 

hamburger

cake

beer

bread

ให้นักเรียนคลิก๊หมายเลขแล้วลากไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้อง

1.

2.

3.

4.
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 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
เทา่กบั  86.82 /84.56  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  
ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
  
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.59 0.58 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.58 0.54 มากที่สดุ 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.46 0.53 มาก 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.39 0.56 มาก 

เฉลีย่รวม 4.50 0.55 มากที่สดุ 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  

4.50 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.55 เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.39 – 4.59  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.53 – 0.58 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1/1ในภาพรวมพบวา่นกัเรียนมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.50, S.D. = 0.31 )  คา่เฉลีย่รวม 4.50  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.31 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.50  ถงึ  4.89  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.27  ถึง 0.34  
แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสือ่ประสมเร่ือง My Activities ในระดบัมากที่สดุ 
 
 
 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.89 0.32 พงึพอใจมากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 3.90 0.30 พงึพอใจมาก 
3. ด้านแบบทดสอบ 3.90 0.30 พงึพอใจมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.93 0.27 พงึพอใจมากที่สดุ 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.88 0.34 พงึพอใจมากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.50 0.31 พงึพอใจมากที่สดุ 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ตารางที่  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 86.82 /84.56  หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการ 
ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  86.82  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนน
จากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 84.56  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ศิวาพร    ฉายชยัภมู ิ(2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสมเพื่อพฒันา
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ผลการวิจยั  พบวา่  ชดุสือ่ประสม
วิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  มีประสทิธิภาพ  80.60/81.96  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  
สยาม    ศรีมหาไชย    (2548  :  72-73)  ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวติพืชและสตัว์  ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบัการสอนปกติ  ผลการศกึษา
พบวา่  ชดุสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวติพชืและสตัว์มีประสทิธิภาพ  
80.23/81.74  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง My Activities โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.50 และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.40 – 4.68  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหวา่ง 0.49 – 0.62 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ถาวร    นุน่ละออง (2550  :  39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกายมนษุย์  กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  พบวา่  การประเมินผลประสทิธิภาพของหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัตมิีเดียรวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.35  แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่น
เกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มคีณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 3.50  ทัง้สองด้าน  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้
และเสริมสร้างทกัษะ  การอา่นและการเขยีนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2  พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสมโดย
ผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  เห็นวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.50  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.50  ถึง  5.00  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
ระหวา่ง 0.27  ถึง 0.34   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  My Activities ใน
ระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ศิวาพร    ฉายชยัภมูิ (2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสม 
ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนมีความพงึพอใจทีเ่รียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  
6  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนคิอยูใ่นระดบัมาก  กานต์    อทุยัทศัน์ 
(2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึ
ประเด็นในด้านข้อความ ภาพและกราฟิก   
และการใช้งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้สือ่ประสม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยม ี
ความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิกในระดบัมาก รองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีง 
และดนตรีประกอบตามล าดบั 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่ประสมที่
ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มปีระสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ   
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การ
เรียนรู้และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์  ผศ. ดร. ลดัดาวลัย์  วฒันบตุร  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์  
อาจารย์ธวชัชยั  สหพงษ์  อาจารย์วีระพน    ภานรัุกษ์  นายปราโมทย์  วงัสะอาด  นายไชยา   อะการะวงั  และนายณฐักร  
ลงค า   เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้
ค าปรึกษา  แนะน า  และให้ข้อเสนอแนะในการวิจยัในครัง้นี ้
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมวชิาการ  2545.   การวิจยัเพื่อการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.   
                    \  .  เอกสารประกอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544.  กรมวชิาการ. กรุงเทพฯ.   
กานต์    อทุยัทศัน์  2551. การพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะการอา่นและการเขยีนส าหรับ 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่ 2.   ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่.   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่  83-84.     

ดสุติ    ขาวเหลอืง  2549.  การบรูณาการใช้สือ่ประสมและสือ่หลายมติิเพื่อการสอนและการเรียนรู้.  วารสาร 
ศกึษาศาสตร์. ปีที ่18 ฉบบัท่ี 1 เดือนมิถนุายน 2549-ตลุาคม 2549.  29. 

ถาวร    นุน่ละออง 2550.  การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง ร่างกายมนษุย์ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  39-40. 

พิสทุธา    อารีราษฎร์  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.   
ยืน    ภูว่รวรรณ  2538.  ทฤษฎีและการใช้งานอิเลก็ทรอนิกส์.  ซีเอ็ดยเูคชัน่. กรุงเทพฯ.  47-48.     
รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง 2548.  การพฒันาเคร่ืองส าหรับการจดัการหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

สารนิพนธ์. วท.ม.  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื.  กรุงเทพฯ.  1 
ศิวาพร    ฉายชยัภมู ิ 2548.  การพฒันาสือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่6.  การศกึษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  77. 
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ศกึษาธิการ, กระทรวง  2551. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551.  โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว.   
กรุงเทพฯ.  92.       

สยาม    ศรีมหาไชย  2548.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่  2  เร่ือง ชีวิตพชืและสตัว์ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบัการสอนปกติ.  ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา.  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 72-73. 
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ผลการใช้สื่อประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 
Results of Multimedia on the Topic of Earth’s Atmosphere in Learning Area of Science for Mathayomsuksa 1 

 
ไพรวัลย์  นิลผาย1, สายชล  จนิโจ2  

Priwan  Nillapai, Saichol Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก  กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
และ 3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑ์ผดงุเวทย์  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีจบัฉลาก  จ านวน  1  
ห้องเรียน  24  คน   เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
แบบประเมินคณุภาพสื่อประสม  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ  ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ 87.50 / 85.25  สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80  2)  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพของสื่อประสมในระดับมากที่สดุ  (X = 4.51, S.D= 0.51) 3) นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ  4) นกัเรียนมีความพงึพอใจ
ตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( = 4.62, S.D. = 0.43 )   
ค าส าคัญ   สื่อประสม ,  บรรยากาศของโลก, วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of Earth’s Atmosphere in 
Learning Area of Science for Mathayomsuksa 1 base on the value of the efficiency (80/80) 2) to evaluate the 
quality of the develop Multimedia 3) study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia. The 
samples were 24 Mathayomsuksa 1, students at Laoyaiwanasonpadungvet School selected through simple 
random sampling technique. The instruments were the Multimedia on the topic of Earth’s Atmosphere an 
achievement test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, 
standard deviation and percentage. The results of the research were as follows 1) The efficiency of learning 
activity used in the Multimedia was 87.50 / 85.25 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The 
experts opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.51, S.D= 0.51) 3) the learning achievement after 
using the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 level and 4) The students showed 
their satisfaction was at the higher level. (x̄ = 4.62, S.D. = 0.43 )  

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 

พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาแหง่ชาติ และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ได้
กลา่วถงึความส าคญัของวิทยาศาสตร์วา่มีบทบาทส าคญัยิง่ เพราะเก่ียวข้องกบัทกุคนตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และผลผลติตา่ง ๆ  ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนษุย์ได้
พฒันาวิธีคิด เป็นเหตเุป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวเิคราะห์วจิารณ์ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551: 92)  แม้วา่วิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นหวัใจส าคญัของ
หลกัสตูร แตก่ารเรียนรู้ยงัไมส่ามารถผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านนีใ้นภมูิภาค จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้คนไทยมีทกัษะกระบวนการและเจตนคติที่ดีทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ (กรม
วิชาการ.  2545)   

การน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวิชาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่
ช่วยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มีความมัน่ใจในการด าเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพของงานให้สูงขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.    2548  :  1) 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสือ่
ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีิโอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.   2538  :  47 - 48)   การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนและ
การท างานมีมานานแล้ว เดิมเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    2549  :  29)   

ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง บรรยากาศของโลก กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมในครัง้นี ้ซึง่เป็นบทเรียนที่มีทัง้ภาพ เสยีง 
ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ  จะสร้างความ
เร้าใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนมีความสขุกบัการเรียน  ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  มคีวามเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้  และ
สง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มี

ประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  

               3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
สือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 4.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองบรรยากาศของโลก  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึแนวคิดตาม
วิธีการระบบ(System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใช้  และ 
การประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก  สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ ด้านการ
สร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่ประสม  
ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพงึพอใจของนกัเรียน  วิธีการทดลอง ผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง One 
group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา  อารีราษฎร์. 2551  :  158)  ประชากร  คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑ์ผดงุเวทย์  อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ์ เขต  3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศกึษา 2553 จ านวนทัง้หมด  2  ห้อง  นกัเรียนจ านวน  48  คน  กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1/1 
โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑ์ผดงุเวทย์  อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ์ เขต  3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวธีิสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีจบัสลาก จ านวน  
1 ห้องเรียน  จ านวน  24  คน 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง บรรยากาศของโลก ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่พฒันาด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดยี ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ 
และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
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ภาพท่ี 1 บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์  และโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 
 

จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียน  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
เทา่กบั  87.50 /85.25  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  
ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.52 0.49 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.48 0.54 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.48 0.54 มาก 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.56 0.52 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.51 0.51 มากที่สดุ 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 87.50 ดีพอใช้ 
E2 85.25 พอใช้ 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.51  
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.51  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.48 – 4.56  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.49 – 0.54 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสมที่พฒันาขึน้ ผลการประเมินดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน คะแนนเตม็ จ านวน(คน) 
  S.D. t 

คะแนนก่อนเรียน 40 24 19.76 1.90 t = 13.350 
( df =23 )    คะแนนหลงัเรียน 40 24 35.30 1.05 

 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน (  = 35.30, S.D. = 1.05)  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน (  = 19.76 
S.D. = 1.90)  เมื่อเปรียบเทียบคา่ t  พบวา่  t  ที่ได้จากการค านวณมีคา่ 13.350 ซึง่มคีา่มากกวา่คา่  t  ตาราง = 1.319 ,  

df  = 23 ,  .05    สรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 

ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  4   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากตารางที่  4   ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.62  และ 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.46 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.56 ถึง  4.68  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
คา่ระหวา่ง 0.40  ถึง 0.55  แสดงวา่ผู้ เรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศ
ของโลก ตอบสนอง ในระดบัมากที่สดุ 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.64 0.40 มากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.60 0.45 มากที่สดุ 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.56 0.55 มากที่สดุ 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.60 0.40 มากที่สดุ 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.68 0.51 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.62 0.46 มากที่สดุ 

ตารางท่ี 4  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 87.50 / 85.25  หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการ ทดสอบ
ระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  87.50 และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรียนคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 85.25  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ศิวาพร   ฉายชยัภมู ิ(2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษ  สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ผลการวจิยั  พบวา่  ชดุสือ่ประสมวิชา
ภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  มีประสทิธิภาพ  80.60/81.96  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  
สยาม  ศรีมหาไชย   (2548  :  72-73)  ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวติพืชและสตัว์  ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบัการสอนปกติ  ผลการศกึษา
พบวา่  ชดุสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวติพชืและสตัว์มีประสทิธิภาพ  
80.23 / 81.74  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง บรรยากาศของโลก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.51  
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.51  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.48 – 4.56  และคา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.49 – 0.54 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ถาวร   นุน่ละออง (2550  :  39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกาย
มนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่  การประเมินผลประสทิธิภาพ
ของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมีเดยีรวมในทกุด้านมคีา่เฉลีย่ 4.35 แสดงวา่มีคณุภาพ
อยูใ่นเกณฑ์ดี  และผลการประเมนิด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมคีา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.50  ทัง้สองด้าน  เวยีงชยั ทองจรัส  (2553 : 91) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  
พืช โดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกสต์ามรูปแบบคูค่ิด (Think Pair Share) และตามรูปแบบรายบคุคล ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  
ผลการวิจยัพบวา่  คณุภาพหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  พบวา่  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีตอ่หนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ (  =4.64, S.D. = 0.48)   
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงั
เรียน ( = 35.30, S.D. = 1.05)  สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน (  = 19.76, S.D. = 1.90)  เมื่อเปรียบเทียบคา่ t  พบวา่ 

t  ที่ได้จากการค านวณมีคา่ 13.350 ซึง่มีคา่มากกวา่คา่ t ตาราง = 1.319 , df  = 23 ,  .05    สรุปได้วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของเวียงชยั ทองจรัส (2553 : 91) ได้ศกึษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  พืช โดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ตามรูปแบบคูค่ดิ (Think Pair Share) และตามรูปแบบ
รายบคุคล ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  ผลการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของผู้ เรียนกลุม่ทดลองท่ี  1  สงูกวา่
กลุม่ทดลองที่  2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   
 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.62 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.56 ถึง 4.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหวา่ง 0.40  ถึง 0.55   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  บรรยากาศของโลก 
ในระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ศวิาพร  ฉายชยัภมูิ (2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสม 
ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียน มีความพงึพอใจที่เรียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1025 

 

6  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนคิอยูใ่นระดบัมาก  กานต์    อทุยัทศัน์ 
(2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึ
ประเด็นในด้านข้อความ ภาพและกราฟิก  และการใช้งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้สือ่ประสม   
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิกในระดบัมาก รองลงมาคือ  
ด้านการใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีงและดนตรีประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยู่
ในระดบัมากที่สดุ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และจากผล
การทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สดุตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็น
สือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ  ใน 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และ
น าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
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การสร้างสื่อประสม  เร่ือง  สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
The Construction of Multimedia on the Topic of Inherent Vowel and Change Vowel in Learning Area  

of Thai Language for Prathomsuksa 1 
  

บุญมา  ศรีก าพล1, สายชล  จินโจ2 
Boonma   Srikampol , Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) สร้างสือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  1  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่สร้างขึน้    
และ  3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่สร้างขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทกัษ์   ต าบลจมุจงั  อ าเภอกฉิุนารายณ์  
จงัหวดักาฬสนิธุ์ซึง่ได้มาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจงหนว่ยห้องเรียน  จ านวน  1  ห้องเรียน   11  คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้ได้แก่  
สือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ  ผลการวจิยัพบวา่ 1) สือ่
ประสมมีประสทิธิภาพ  87.53/85.48 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  2)  ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่
ประสมในระดบัมากที่สดุ  (X = 4.50, S.D= 0.55) และ  3) นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมใน
ระดบัชอบมาก ( = 2.88, S.D. = 0.31 )   
ค าส าคัญ   สื่อประสม,  สระลดรูป,  สระเปลี่ยนรูป 
 

ABSTRACT  
 

The purposes of this research were to 1) construct Multimedia on the Topic of Inherent Vowel and 
Change Vowel for Prathomsuksa 1 base on the value of the efficiency (80/80)  2) evaluate the quality of the 
constructed Multimedia. and 3 ) study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia. The 
samples were 11 Prathomsuksa 1, students at Khokgrangratpituk School. This school is located in the 
subdistrict of Jumjung, district Kuchinarai in Kalasin Province. which chosen by purposive sampling. The 
instruments were the Multimedia on Inherent Vowel and Change Vowel, an achievement test, an instruction 
form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, standard deviation and 
percentage. The Results of the research were as follows 1) The efficiency of learning activity used in the 
Multimedia was  87.53/85.48 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The experts opined the 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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quality of Multimedia at a higher level (x̄ = 4.50, S.D= 0.55) and 3) The students showed their satisfaction was 
at the high level. (x̄ = 2.88, S.D. = 0.31 )  
KEYWORDS:  Multimedia, Inherent Vowel , Change Vowel 
 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมอนักอ่ให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มคีวามเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ทีด่ี
ตอ่กนั  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ  การงาน  และด ารงชีวติร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งสนัติสขุ  และเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ  เพื่อพฒันาความรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนีย้งัเป็นสือ่แสดงภมูปัิญญาของบรรพบรุุษ 
ด้านวฒันธรรม  ประเพณี  สนุทรียภาพ  เป็นสมบตัิล า้คา่ควรแก่การเรียนรู้  อนรัุกษ์  และสบืสานให้คงอยูคู่ช่าติไทย
ตลอดไป  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2552  :  1)   

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจบุนั  คอมพิวเตอร์ล้วนเข้ามามีบทบาทในทกุ ๆ วงการ  คอมพิวเตอร์ท า
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ระบบงาน  วิธีการด าเนินงานในสาขาตา่ง ๆ  เกือบทกุสาขา  ไมว่า่จะเป็นวิทยาศาสตร์  
การทหาร  การแพทย์  ธุรกิจการค้า  การคมนาคม  อตุสาหกรรม  รวมทัง้การศกึษาด้วย  สงัคมปัจจบุนัก าลงัก้าวสูส่งัคม
แหง่คอมพวิเตอร์  เป็นท่ีคาดหมายวา่อกีไมก่ี่ปีข้างหน้าความจ าเป็นท่ีจะให้เด็กไทยทกุคนรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือที่เรียก
กนัวา่  Computer  Literacy  มีแนวโน้มสงูขึน้เพราะการด าเนินชีวติประจ าวนัจะต้องเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์มากขึน้ทกุที
และโลกของเราได้ก้าวเข้าสูย่คุเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  Information  Technology  (สรุพล  เกียนวฒันา.  2549  :  11)   

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.    2548  :  1) 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติทีใ่ช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีโิอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพันธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.   2538  :  47 - 48)   การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอน
และการท างานมีมานานแล้ว เดมิเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ 

ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากรทางการศกึษา
จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอยีดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วยให้สามารถ
น าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    2549  :  29)   
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ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมในครัง้นี ้ซึง่เป็นบทเรียนที่
มีทัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ  
จะสร้างความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนมีความสขุกบัการเรียน  ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  มคีวามเข้าใจในเนือ้หา 
มากยิ่งขึน้  และสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อสร้างสือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่สร้างขึน้  
3.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่สร้างขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองสระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  แบบประเมนิคณุภาพสือ่
ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึ
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใช้  
และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ  
ด้านการสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่
ประสมตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  ประชากร  คือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2   
ปีการศกึษา  2553  ที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลางภายในต าบลจมุจงั  อ าเภอกฉิุนารายณ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต 3 ที่มีบริบทเดียวกนั จ านวน 4  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์
พิทกัษ์  โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์  โรงเรียนบ้านนาเหนือ  และโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ กลุม่ตวัอยา่ง  คือ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทกัษ์  ซึง่ได้มาโดยวธีิการ
เลอืกแบบเจาะจงหนว่ยห้องเรียน  จ านวน 1 ห้องเรียน 11 คน  เนือ่งจากโรงเรียนขนาดกลางภายในต าบลจมุจงั  อ าเภอกฉิุ
นารายณ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต 3  มีบริบทเดียวกนั 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่สร้าง
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดีย ได้แก่ มข้ีอความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย 
เสยีงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
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ภาพท่ี 2  บทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 

ภาพท่ี 1  บทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 
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จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 

  
 
จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่สร้างขึน้มี 

ประสทิธิภาพเทา่กบั  87.53 /85.48  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ศกึษาได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  

ทา่น  ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมิน  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.58 0.54 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.45 0.63 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.43 0.55 มาก 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.56 0.49 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.50 0.55 มากที่สดุ 
 
จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.50  

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.55  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.43 – 4.58  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.49 – 0.63 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  ผู้ศกึษาได้ท าการสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 87.53 ดีพอใช้ 
E2 85.48 ดีพอใช้ 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 2.85 0.30 พงึพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 2.88 0.32 พงึพอใจมาก 
3. ด้านแบบทดสอบ 2.93 0.27 พงึพอใจมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 2.86 0.30 พงึพอใจมาก 

เฉลีย่รวม 2.88 0.30 พงึพอใจมาก 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ตารางที่ 3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( = 2.88, S.D. = 0.30 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 2.88  และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.30 และคา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.85 ถึง 2.93  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.27  ถึง 0.32  
แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  
ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 87.53 /85.48  หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการ ทดสอบ

ระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  87.53  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรียนคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 85.48  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ วรรณา    ทองเหล้า  (2551  : 72-74)  ได้พฒันาชดุสือ่ประสมที่สง่เสริมการอา่นสะกดค า  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  โรงเรียนต้นไม้  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่  ประสทิธิภาพ
ของชดุสือ่ประสมพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  85.23/81.15  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  ธนิตา  ภธูา  (2552  :  79-84)  ได้
พฒันาสือ่ประสมเสริมทกัษะการอา่น  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่  
ประสทิธิภาพของชดุสือ่ประสมเสริมทกัษะการอา่นท่ีพฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพ  86.83/85.67 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้   

2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม เร่ือง สระลดรูปและสระเปลีย่นรูป  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่
รวม 4.50  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.55  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.43 – 4.58  และคา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.49 – 0.63  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมในระดบั
มากที่สดุ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ถาวร    นุน่ละออง (2550  :  39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  
ร่างกายมนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่  การประเมินผล
ประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมเีดยีรวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.35  
แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่น
เกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.50  ทัง้สองด้าน  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่
ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะ  การอา่นและการเขียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผล
การประเมินสือ่ประสม  โดยผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 2.88  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.85  ถึง  2.93  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
ระหวา่ง 0.27  ถึง 0.32   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  สระลดรูปและ 
สระเปลีย่นรูป  ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ธนิตา  ภธูา  (2552  :  79-84)  ได้พฒันาสือ่ประสมเสริมทกัษะ 
การอา่น  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอ่ชดุสือ่
ประสมเสริมทกัษะการอา่นโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่
ประสม  พบวา่ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถึงประเด็นในด้านข้อความ ภาพและกราฟิก  และ 
การใช้งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่ประสม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึ
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พอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิกในระดบัมาก รองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีงและดนตรี
ประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่สร้างขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ  
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่
ประสมที่ผู้ศกึษาได้สร้างขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
สือ่ประสมท่ีสร้างขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ   
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และ 
น าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
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รายงานผลการพัฒนาการใช้สื่อประสม เร่ือง สารละลายกรด – เบส  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
Report on Multimedia Development on the Topic of “Acid-Base” for Secondry Education (7th Grade) 

 
ดวงอุไร   สระเพ็ชร1, สายชล  จินโจ2 

Duangurai   Sorapecth , Saichol  Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  สารละลายกรด – เบส ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  ที่มี

ประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  และ 3)  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียน
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 โรงเรียนนาไคร้
พิทยาสรรพ์  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีจบัสลากหนว่ยห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  33  คน   เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ สือ่
ประสมเร่ือง  สารละลายกรด – เบส   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และ
แบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  ผลการศกึษาพบวา่ 1) สือ่
ประสมมีประสทิธิภาพ 87.55 /85.80  สงูกวา่เกณฑ์ E1/E2 ที่ก าหนดคือ 80/80  2)  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้าน
คณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( = 4.57, S.D= 0.44)  และ  3) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้
ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก  ( = 4.60, S.D. = 0.35 )   
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , กรด , เบส 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of the Acid Base for 

secondary education (7th grade) based on the standardized value of the efficiency (80/80)  2) assess the 
quality of the developed Multimedia and 3) survey the satisfaction of students with multimedia. The samples 
were 33 7th grade students at Nakaripittayasan School the sample was selected by drawing technique . The 
instruments were the Multimedia on Acid Base , an achievement test, an instruction form, a questionnaire on 
students satisfaction. The statistics used were mean, standard deviation and percentage. The Results of the 
research were as follows 1) The efficiency value of learning activity used in the Multimedia was 87.55 /85.80  
which was higher than the standardized criteria (80/80) 2) Expert opinion in the quality of the multimedia in the 
most. (x̄ = 4.57, S.D= 0.44 ) and 3) Students satisfaction with the multimedia learning on many level  (x̄ = 4.60, 
S.D. = 0.35).   
KEYWORDS:  Multimedia, Acid-Base  
 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันาวธีิคิดทัง้ความคดิเป็นเหตเุป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทกัษะที ่
ส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลู
หลากหลาย  เพื่อท่ีจะมีความรู้  ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนษุย์สร้างสรรค์ขึน้  และน าความรู้ไปใช้อยา่งมี
เหตผุล  สร้างสรรค์  มีคณุธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไมเ่พยีงแตน่ ามาใช้  ในการพฒันาคณุภาพชีวติที่ดี  แตย่งัช่วยให้คนมี
ความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์  การดแูลรักษา  ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  ที่ส าคญัอยา่งยิ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์ชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันา
เศรษฐกิจ  สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศ  และด าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ  การท่ีจะสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นัน้  องค์ประกอบที่ส าคญัประการหนึง่  คือ  การจดัการศกึษาเพื่อเตรียมคนให้อยูใ่น
สงัคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภคที่มีประสทิธิภาพ  (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.    2546  :  1) 

ในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศกึษามาใช้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวชิาการ สือ่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียน  มคีวามมัน่ใจในการ
ด าเนินการเรียนการสอน ชว่ยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึน้  สือ่เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ชว่ยขยายขอบเขตความสามารถของมนษุย์ เป็นสือ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพของงานให้สงูขึน้ (รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง.    2548  :  1) 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีโิอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.   2538  :  47 - 48)   การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอน
และการท างานมีมานานแล้ว เดมิเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    2549  :  29) การเรียน
การสอนในปัจจบุนัจ าเป็นท่ีครูควรเตรียมการสอนท่ีหลากหลายวธีิ โดยมีคอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมอืที่ช่วยให้ได้ผลงานท่ีจะ
น าไปสูผู่้ เรียน    

ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม เร่ือง สารละลายกรด – เบส  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพ และคาดหวงัวา่ ผลจากการพฒันาสือ่ประสมในครัง้นี ้ซึง่เป็นบทเรียนที่มี 
ทัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และประกอบด้วยเนือ้หาที่สมบรูณ์ครบถ้วน ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ  
จะสร้างความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียนมีความสขุกบัการเรียน  ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  มคีวามเข้าใจในเนือ้หา
มากยิ่งขึน้ สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั และสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  สารละลายกรด – เบส  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 
2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
3.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง สารละลายกรด – เบส  แบบประเมินคณุภาพสือ่
ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึ
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใช้  
และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  สารละลายกรด – เบส  สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ ด้าน
การสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่
ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  วิธีการทดลอง  ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง  
One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา    อารีราษฎร์.    2551  :  158) ประชากร  คือนกัเรียนชัน้มธัยม ศกึษา
ปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24  
กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  คดัเลอืก
เป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีจบัสลากหนว่ยห้องเรียน  จ านวน  1  ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  33  คน   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง สารละลายกรด - เบส  ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนที่พฒันาด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   
มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดยี ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ  
และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 

 
            
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1     บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 
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จากการวิจยั พบวา่ 

1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 

  
จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ

เทา่กบั  87.55 /85.80  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  
ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 87.55 ดีพอใช้ 
E2 85.80 ดีพอใช้ 

ตารางที่  1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ภาพท่ี  2  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 
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รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.42 0.39 มาก 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.65 0.45 มากที่สดุ 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.58 0.52 มากที่สดุ 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.65 0.41 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.57 0.44 มากที่สดุ 
 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  

4.57 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.44  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.42 – 4.65  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.39 – 0.52 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( = 4.60 , S.D. = 0.35 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.60  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.35 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.49  -  
4.75  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.32  -  0.39  แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสมเร่ือง  สารละลายกรด – เบส ในระดบัมากที่สดุ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสม เร่ือง สารละลายกรด – เบส โดยรวมเทา่กบั 87.55 / 85.80  หมายความวา่ 
นกัเรียนท าคะแนนจากการ ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  87.55  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของนกัเรียนคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 85.80  ซึง่มคีา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.56 0.32 พงึพอใจมากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.75 0.36 พงึพอใจมากที่สดุ 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.49 0.39 พงึพอใจมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.68 0.34 พงึพอใจมากที่สดุ 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.55 0.35 พงึพอใจมากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.60 0.35 พงึพอใจมากที่สดุ 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 

ตารางที่  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ศิวาพร    ฉายชยัภมู ิ(2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุ
สือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ผลการวิจยั  
พบวา่  ชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  มีประสทิธิภาพ  80.60/81.96  มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้  สยาม    ศรีมหาไชย    (2548  :  72-73)  ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง ชีวิตพชืและสตัว์  ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสมกบั
การสอนปกติ  ผลการศกึษาพบวา่  ชดุสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  เร่ือง 
ชีวิตพชืและสตัว์มีประสทิธิภาพ  80.23/81.74  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 2. คณุภาพของสือ่ประสม เร่ือง สารละลายกรด – เบส โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.65  
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.45  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.40 – 4.68  และคา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.49 – 0.62 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็ในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 
ซึง่อาจเป็นเพราะผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมิน และได้ออกแบบประเมินคณุภาพสือ่
ประสมเป็นอยา่งดี สอดคล้องกบังานวจิยัของ ถาวร    นุน่ละออง (2550  :  39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกายมนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่  การ
ประเมินผลประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมเีดยีรวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  
4.35  แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมคีา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มคีณุภาพ
อยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 3.50  ทัง้สองด้าน  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันา
สือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะการอา่นและการเขียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผล
การประเมินสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.60  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.49  ถึง  4.75  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
ระหวา่ง 0.32  ถึง 0.39   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม เร่ือง  สารละลายกรด – 
เบส ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ศวิาพร    ฉายชยัภมูิ (2548  :  77) ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสม 
ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนมีความพงึพอใจทีเ่รียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  
6  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนคิอยูใ่นระดบัมาก  กานต์    อทุยัทศัน์ 
(2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึ
ประเด็นในด้านข้อความ ภาพและกราฟิกและการใช้งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่ประสม  มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิกในระดบัมาก รองลงมาคือ  ด้าน
การใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีงและดนตรีประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่ประสมที่
ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มปีระสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ  ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และ
น าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพื่อสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์  อาจารย์ธวชัชยั  สหพงษ์  อาจารย์วีระ
พน    ภานรัุกษ์  นายเทอดชยั    บวัผาย  นายไชยา   อะการะวงั  นายแสงเพ็ชร   พระฉาย  และนางอนญัญา    ผิวเงิน   
เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้ค าปรึกษา  
แนะน า  และให้ข้อเสนอแนะในการวิจยัในครัง้นี ้
 
เอกสารอ้างอิง  
กานต์    อทุยัทศัน์  2551. การพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะการอา่นและการเขยีนส าหรับ 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2.   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่.   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่  83-84.     

ดสุติ    ขาวเหลอืง  2549.  การบรูณาการใช้สือ่ประสมและสือ่หลายมติิเพื่อการสอนและการเรียนรู้.  วารสาร 
ศกึษาศาสตร์. ปีที ่18 ฉบบัท่ี 1 เดือนมิถนุายน 2549-ตลุาคม 2549.  29. 

ถาวร    นุน่ละออง 2550.  การพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง ร่างกายมนษุย์ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  39-40. 
พิสทุธา    อารีราษฎร์  2551.  การพฒันาซอฟต์แวร์ทางการศกึษา.  อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.   
ยืน    ภูว่รวรรณ  2538.  ทฤษฎีและการใช้งานอิเลก็ทรอนิกส์.  ซีเอ็ดยเูคชัน่. กรุงเทพฯ.  47-48.     
รัชนี    เผา่พงศ์ชว่ง 2548.  การพฒันาเคร่ืองส าหรับการจดัการหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

สารนิพนธ์. วท.ม.  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  กรุงเทพฯ.  1 
ศิวาพร    ฉายชยัภมู ิ 2548.  การพฒันาสือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
 ปีที ่6.  การศกึษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  77. 
ศกึษาธิการ, กระทรวง  2551. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551.  โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว.  

กรุงเทพฯ.  92.       
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ผลการใช้สื่อประสมเร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซือ้ขาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 

Results of Multimedia on the Topic of “Percentage Problems with Purchasing and Sale” 
in of Mathematic Learning Area for Prathomsuksa 6 Students 

 
อภวิัฒน์    ศรีก าพล1, สายชล  จินโจ2 

Apiwat   Srikampol , Saichol Jinjo 

 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย  กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่
พฒันาขึน้  และ 3)  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1  โรงเรียนบ้านบวัขาว(วนัครู  2500)  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย
ด้วยวิธีการจบัสลาก (Simple Random Sampling)   จ านวน  1  ห้องเรียน  40  คน   เคร่ืองมือทีใ่ช้ ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง  
โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และ
แบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ร้อยละ  ผลการวิจยัพบวา่ 1) สือ่
ประสมมีประสทิธิภาพ 84.52 /83.25  สงูกวา่เกณฑ์ ท่ีก าหนด  2)  ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่
ประสมในระดบัมาก ( X = 4.45, S.D= 0.52) และ  3)  นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมใน
ระดบัชอบมาก  ( = 4.34, S.D. = 0.58 )   
ค าส าคัญ   สือ่ประสม ,  โจทย์ปัญหาร้อยละ, การซือ้ขาย 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of  “Percentage  Problems  

with  Purchasing  and  Sale” in of Mathematic for Prathomsuksa 6 withe 80/80 efficiency criteria of the 
efficiency (80/80);  2) evaluate the quality of the Multimedia development and 3) study the students’ 
satisfaction with learning by using Multimedia. The samples were Prathomsuksa 6, students at Ban 
Buakhao(Wankru 2500) School selected through simple random sampling. The instruments were the 
Multimedia on “Percentage  Problems  with  Purchasing  and  Sale”, an achievement test, an instruction 
form,and satisfaction questionnaire Data were analyged by mean, standard deviation and percentage.  

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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The Results of the research were  1) The efficiency of Multimedia was 84.52 /83.25  which was higher 
than the assigned criteria 80/80; 2) The experts opinion the quality of Multimedia was at  The high level (x̄ = 
4.45, S.D= 0.52); and 3) The students showed their satisfaction was at the high level. (x̄ = 4.34, S.D. = 0.58 )  
KEYWORDS:  Multimedia, Percentage Problems, Purchasing and Sale 

 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ตอ่การพฒันาความคิดของมนษุย์  ท าให้มนษุย์มคีวามคดิสร้างสรรค์   คิดอยา่ง
มีเหตผุล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวเิคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ได้อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ  ท าให้
สามารถคาดการณ์   วางแผน  และแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศกึษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตอ่การด ารงชีวติและช่วยพฒันา
คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยงัชว่ยพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์  มีความสมดลุทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมมีความสขุ  การจดั
หลกัสตูรการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมส่ามารถผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในภมูิภาคจงึจ าเป็นต้องปรับปรุงให้กระบวนการเรียนการสอนให้คนไทยมีทกัษะกระบวนการ  
และเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และมีความคิดสร้างสรรค์  (กรมวิชาการ.   2545  :  1) 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ถึงแม้จะมคีวามส าคญัมากก็ตามแตปั่จจบุนัสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของไทยยงัไมป่ระสบผลส าเร็จเทา่ทีค่วร  จึงสง่ผลให้ผลการเรียนคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลีย่ต ่าดงัจะเห็นได้
จากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัชาติ  (National    Test-NT)ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3   ปีการศกึษา   
2550   มีผู้ เข้าสอบจ านวน    196,000   คนปรากฏวา่วิชาคณิตศาสตร์   คะแนนเฉลีย่    31.15   นกัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อย
ละ  57.68  (จิตรียา     ไชยศรีพรหม.   2551  :  22)  ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีไมน่า่พอใจ  เพ่ือการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิ  ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  ดงักลา่ว  จึงควรมีการเปลีย่นแปลง  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหมท่ี่วา่ “การ
จดัการเรียนการสอนนีค้วรค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล”   เพื่อสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

ปัจจบุนัได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง  และพบวา่การเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้  เมื่อเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติท่ีใช้ครูเป็นผู้สอน 
คอมพิวเตอร์จงึถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบัระบบการศกึษา โดยสามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบ
สือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านข้อมลู รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่นไหว  และวดีโิอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบท าให้
การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน   ภูว่รวรรณ.   2538  :  47 - 48)   การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอน
และการท างานมีมานานแล้วเดิมเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั แตใ่นปัจจบุนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มกีารใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่
แตกตา่งไป สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ท่ีผู้สอน ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาจ าเป็นต้องทราบถงึรายละเอียดของสือ่ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วย
ให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ดสุติ   ขาวเหลอืง.    2549  :  29)   

จากเหตผุลที่กลา่วมาและเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ผลดีผู้ เรียนมีความกระตอืรือร้นตอ่การ
เรียน และได้ฝึกกระบวนการคดิอยา่งหลากหลายเรียนอยา่งสนกุสนานเห็นคณุคา่และมเีจตคติทีด่ีตอ่คณิตศาสตร์     
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ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสือ่ประสม  เร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขายขึน้ เพื่อน ามาแก้ปัญหาและให้นกัเรียนสนใจในวิชา
คณิตศาสตร์  และสนองตอบตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  พร้อมทัง้พฒันา
นกัเรียนทางด้านทกัษะกระบวนการคิดค านวณ  ให้มีทกัษะและประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองโจทย์ปัญหาร้อยละกบัซือ้ขาย   แบบประเมินคณุภาพ
สือ่ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึ
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การทดลองใช้  
และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขายสว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  
คือ ด้านการสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพ
ของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  วิธีการทดลอง  ผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามแบบแผนการ
ทดลอง  One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุธา    อารีราษฎร์.    2551  :  158) ประชากร  คือนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา  2553 ที่เรียนในโรงเรียนบ้านบวัขาว(วนัครู  2500)  อ าเภอกฉิุนารายณ์   
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  ที่มีบริบทเดียวกนั   จ านวน  4  ห้องเรียน  จ านวน  160   
คน  กลุม่ตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6/1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553    คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดย
วิธีการสุม่อยา่งงา่ย จ านวน  40  คน   

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย  ซึ่งประกอบด้วย  บทเรียนที่
พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดีย ได้แก่ มข้ีอความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย 
เสยีงดนตรีประกอบ แลtมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
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ภาพท่ี 1  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 

ภาพท่ี 2  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
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จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียน  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์   E1/ E2  บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ

เทา่กบั 84.52 /83.25  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  

ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.62 0.59 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.45 0.75 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.40 0.64 มาก 
4.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   4.36 0.61 มาก 

เฉลีย่รวม 4.45 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.45  

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.52  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.36 – 4.62  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.59 – 0.75 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้ศกึษาได้ท าการ
สอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 84.52 ดีพอใช้ 
E2 83.25 พอใช้ 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.39 0.52 พงึพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.30 0.60 พงึพอใจมาก 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.30 0.50 พงึพอใจมาก 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.23 0.67 พงึพอใจมาก 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.50 0.65 พงึพอใจมากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.34 0.58 พงึพอใจมาก 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.34, S.D. = 0.58 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลีย่รวม 4.34  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.23  ถึง  4.50  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.50  ถึง 0.67  แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สือ่ประสมเร่ือง  โจทย์ปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 84.52 /83.25  หมายความวา่ นกัเรียนท าคะแนนจากการ 

ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  84.52  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนน
จากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 83.25  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ จรรยา     มีสมิมา(2552  :  50) ได้ศกึษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะคดิเลขเร็ว  วิชา
คณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ผลการวิจยั  พบวา่  การพฒันาแบบฝึกทกัษะคดิเลขเร็ว  วชิาคณิตศาสตร์    ชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6  มีประสทิธิภาพ  86.06/86.29  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้  สนุีย์นารถ    เลีย่มวฒันสธุา (2550  :  71)  ได้
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการบวกเลขส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่  4  โดยใช้การสอนแบบสือ่ประสม ผลการศกึษาพบวา่  การสอนแบบสือ่ประสม ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่  4  เร่ือง การบวกเลขส าหรับเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีประสทิธิภาพ  86.45/82.5  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 

2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม เร่ืองโจทปัญหาร้อยละกบัการซือ้ขาย ร้อยละโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมี
คา่เฉลีย่รวม 4.45  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.36 – 4.62  และคา่
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.59 – 0.75  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมใน
ระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ถาวร    นุน่ละออง (2550  :  39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกายมนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่  การ
ประเมินผลประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมเีดยีรวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  
4.35  แสดงวา่มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมคีา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มคีณุภาพ
อยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 3.50  ทัง้สองด้าน   

3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่รวม 3.91  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และเมือ่พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  3.89  ถึง  3.93  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่
ระหวา่ง 0.50  ถึง 0.67   แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง โจทย์ปัญหาร้อยละ
กบัการซือ้ขาย  ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ประสงค์   กรุงเก่า (2552  :  66) ได้ศกึษาการพฒันาบทเรียน 
สือ่ประสม เร่ืองเลขยกก าลงั  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  มีคา่เฉลีย่  เทา่กบั  4.08  สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทา่กบั  0.75 โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์   ความพงึพอใจระดบัมาก  พิจารณาเป็นรายข้อ  นกัเรียนมี
ความสขุ  ในการเรียนด้วยบทเรียนสือ่ประสม  อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั  ความพงึ
พอใจมาก  อีก 13  ข้อ และอยูใ่นระดบัความพงึพอใจปานกลาง  นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อีก 1 ข้อ  
กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  
โดยสอบถามถึงประเด็นในด้านข้อความ ภาพและกราฟิก  และการใช้งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้
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สือ่ประสม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิกในระดบัมาก 
รองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม และด้านเสยีงและดนตรีประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ อยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้
ศกึษาได้พฒันาขึน้ จึงเป็นสือ่ที่มปีระสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้   ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ   
ในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้ 
และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผิวเงิน เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ให้ความอนเุคราะห์   
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม เร่ือง  ระบบสุริยะของเรา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

Results of Multimedia on the Topic of Our solar system In Learning Area of Science for Prathomsuksa 4 
 

แจ่มใส    วรรณสา1, สายชล  จินโจ2 
Jamsai  Wannasa , Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ระบบสริุยะของเรา  กลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  3)  
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้  และ 4)  
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4  โรงเรียนบ้านสขุเจริญ  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  จ านวน  1  ห้องเรียน  14  คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้  ได้แก่  
สือ่ประสมเร่ือง ระบบสริุยะของเรา  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และ
แบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test (Dependent)  ผลการวจิยั
พบวา่ 1)  การประเมินประสทิธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 มีประสทิธิภาพ เทา่กบั  85.36/82.50 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์
ที่ตัง้ไว้ (80/80)  2)  ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( =4.51 ,S.D. 0.53)   3) 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และ 4) นกัเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัพงึพอใจมากที่สดุ ( = 4.59 ,S.D. 0.39) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม , ระบบสริุยะ,  วิทยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop Multimedia in the Topic of Our solar system for 
Prathomsuksa 4 base on the value of the efficiency (80/80)  2) evaluate the quality of the develop Multimedia. 
3 ) compare the achievement through the Multimedia before and after the learning and 4) study the students’ 
satisfaction with learning by using Multimedia. The samples were 14 Prathomsuksa 4, students at 
BanSukJarean School selected through simple purposive sampling. The instruments were the Multimedia on , 
an achievement test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for 
mean, standard deviation and t-test (Dependent). The results of the research were as follows 1) The efficiency 
of learning activity used in the Multimedia was 85.36/82.50 which was higher than the assigned criteria 80/80. 
2) The experts’ opined the quality of Multimedia at a high level (x̄ =4.51 ,S.D. 0.53) 3) the learning chievement 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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after using the Multimedia was significantly higher than before learning at .05 level. and 4) The students 
showed their satisfaction was at the high level. (x̄ = 4.59 ,S.D. 0.39) 
KEYWORDS:  Multimedia, Solar system ,Science 
 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พทุธศกัราช   2551   มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน    ซึง่เป็นก าลงัของชาติ  
ให้เป็นมนษุย์ที่มคีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย    ความรู้   คณุธรรม  มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก    
ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  มีความรู้และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้
เจตคติที่จ าเป็นตอ่การศกึษา   การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวติ  โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความ
เช่ือวา่   ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพโดยมจีดุหมาย ให้มีความรู้อนัเป็นสากลและมี
ความสามารถในการสือ่สาร การคิด  การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกัษะการคิด  (กรมวิชาการ.  2545 : 17)  กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรที่มีบทบาท
ส าคญัยิง่ในโลกปัจจบุนัและอนาคต เพราะ เนื่องจากวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัทกุคน   ทัง้ในอาชีพปัจจบุนัและการงาน
อาชีพตา่งๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี   เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช้และผลผลติตา่งๆ   ท่ีมนษุย์ได้ใช้และอ านวยความสะดวกในชีวิต
และการท างาน เหลา่นีล้้วนเป็นผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ   
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนษุย์ได้พฒันาวิธีคดิ    ทัง้ความคดิ   เป็นเหตเุป็นผล  คิดสร้างสรรค์    คิดวเิคราะห์   คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ   มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้    มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถ
ตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูที่หลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จึงมุง่หวงัให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ  มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการในการสบืเสาะหาความรู้   การแก้ปัญหา   ท่ีหลากหลายและให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ทกุ
ขัน้ตอน   มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตัิจริง   เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยทีี่มีบทบาทโดยตรงกบั
ระบบการศกึษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอ และการแสดงผลด้วยระบบสือ่ตา่งๆ ทัง้ในด้านข้อมลู  
รูปภาพ  เสยีง   ภาพเคลือ่นไหว  และวีดีโอ   สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบ    ท าให้การเรียนรู้ยคุใหมป่ระสบ
ความส าเร็จด้วยดี   (วชิระ  อินทร์อดุม.  2548 : 47-48)   ในปัจจบุนั นกัการศกึษาและนกัวจิยั  ได้มีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง   มลัติมเีดยี   (Multimedia)   เป็นสือ่ที่ทนัสมยัมีลกัษณะพิเศษ
และมีพลงัการสือ่สารอยา่งมีชีวิตชีวา  ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนด้วยภาพกราฟิก   ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงทีใ่ช้ใน
การสือ่สาร ขณะเดียวกนัจะประหยดั เวลาได้มากโดยผู้สอนไมต้่องเสยีเวลา  ถือวา่เป็นสือ่ที่สามารถสือ่ความคิดไปยงัผู้อื่น  
เพราะรับได้ทัง้การอา่น  การฟัง   การเห็นภาพเคลือ่นไหวที่สมจริง  (วชิระ  อินทร์อดุม.  2548 : 3)  
 จากข้อมลูที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น   ท าให้ผู้วจิยัสนใจในการศกึษา ที่จะพฒันาการจดัการเรียนการสอน  ด้วยสือ่
ประสม เพราะสือ่ประสมเป็นทางเลอืกอีกทางหนึง่ในการถ่ายทอดข้อมลูของสือ่หลายๆ ประเภท   มาใช้ร่วมกนัทัง้วสัด ุ  
อปุกรณ์   และวิธีการ   เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุในการเรียนการสอน   โดยการใช้สือ่แตล่ะอยา่ง
ตามล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หา  และในปัจจบุนัมกีารน าคอมพวิเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลกิหรือการควบคมุการท างาน
ของอปุกรณ์ตา่งๆ  ในการเสนอข้อมลูทัง้ตวัอกัษร  ภาพกราฟิก  ภาพถ่าย  ภาพเคลือ่นไหวแบบวีดทีศัน์ และเสยีง   ซึง่ใน
การพฒันาสือ่ประสมดงักลา่วจะเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้   และความคงทนในการจ า   ซึง่จะท า
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ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ผู้ เรียนมีความรู้   มีความเข้าใจในเนือ้หามากยิ่งขึน้   สง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. เพื่อพฒันาสือ่ประสม เร่ืองระบบสริุยะของเรา   กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชัน้ประถมศกึษาปีที่  4    
ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสม ที่พฒันาขึน้ 
3.  ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัใช้ขัน้ตอนการพฒันาตามรูปแบบวิธีการระบบ   (System Approach)   ของ    Roderic,  
Sims  ประกอบด้วย   5   ขัน้ตอนดงันี ้  1) การวิเคราะห์   2) การออกแบบ    3) การพฒันา   4) การทดลองใช้   5) การ
ประเมินผล  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศกึษามี 4 ชนิด  ได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  ระบบสริุยะของเรา  แบบประเมินคณุภาพสือ่
ประสม   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง 
ระบบสริุยะของเรา ตวัแปรตาม แบง่ออกเป็น  2  ด้าน คือ   ด้านการสร้างสือ่ประสม   ได้แก่คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่ประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์  80/80  และความพงึพอใจของผู้ เรียน  วิธีการ
ทดลอง   ผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง   One group Pre-test – Post-test Design   (พิสทุธา  อารี
ราษฎร์.  2551 : 158)  ประชากร  คือ  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4   ภาคเรียนที่   2  ปีการศกึษา  2553  ที่เรียนภายใน
โรงเรียนต าบลนาขาม  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์   เขต  3  จ านวน  5  โรงเรียน  ประกอบด้วย    
โรงเรียนบ้านสขุเจริญ   โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บ ารุง  โรงเรียนนาขามวิทยา   โรงเรียนบ้านค าป่าหว้าน    โรงเรียนบ้าน
ค าอีหงษ์     จ านวน  137  คน   กลุม่ตวัอยา่ง  คือ   นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่    4   ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศกึษา 2553   
โรงเรียนบ้านสขุเจริญ   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต 3  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเลอืก
แบบเจาะจง   (Purposive  Sampling)   จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  14  คน   
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจยัครัง้นี ้ เป็นผลท าให้ได้สือ่ประสม  เร่ืองระบบสริุยะของเรา  ซึง่มีคณุสมบตัิครอบคลมุทางด้าน
มลัติมีเดีย ได้แก่ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงบรรยาย  เสยีงดนตรีประกอบและมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
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ภาพท่ี 1  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  สาระการเรียนรู้ 
 
จากผลการวิจยัพบวา่ 

1.ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียน  ตามเกณฑ์   E 1 /  E 2   แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1   ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 
 

 
 
 
 

 
 จากตารางที่  1   ผลการหาประสทิธิภาพ   ของบทเรียนตามเกณฑ์    E1/ E2   บทเรียนที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเทา่กบั   
84.76 / 82.58   สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้   (80/80) 
 

2. ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น   ผลการประเมิน   ดงัแสดงในตารางที่  2  
 
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.60 0.42 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.53 0.50 มากที่สดุ 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.56 0.51 มากที่สดุ 
4.  หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์   4.56 0.51 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.56 0.49 มากที่สดุ 
 

จากตารางที่   2   ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ   ซึง่มคีา่เฉลีย่รวม  
4.56   และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.49  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง   4.53 – 4.60   และ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.42 – 0.51  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบั 
มากที่สดุ 
 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียน  หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม   ผู้วิจยัได้ท าการ
สอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 84.76 พอใช้ 
E2 82.58 พอใช้ 

ตารางที่    2   ผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 
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 จากตารางที่   3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4   พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่     
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ   ( = 4.59, S.D. = 0.39 )    ผลการศกึษาความพงึพอใจโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั 
มากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวมที่   4.59   และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.39  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่
ระหวา่ง  4.54 - 4.68  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.35  -  0.42   แสดงวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจ ตอ่กิจกรรม
การเรียนรู้   ด้วยบทเรียนจากสือ่ประสมเร่ืองระบบสริุยะของเราในระดบัมากที่สดุ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้อภิปรายผลการวิจยั  เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ  ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั   84.76 /82.58  หมายความวา่  นกัเรียนท าคะแนนจากการ 
ทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน    (ซึง่เป็นประสทิธิภาพของกระบวนการ )    เฉลีย่ร้อยละ    84.76    และมีประสทิธิภาพของ
ผลลพัธ์   ซึง่หาได้จากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่ร้อยละ  82.58   ซึง่มคีา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม  สงูกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน   80/80   สอดคล้องกบั  สยาม  ศรีมหาไชย   (2548  :  72-73)   ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้    กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่   2  เร่ือง  ชีวิตพชืและสตัว์   ระหวา่งการสอนโดยใช้สือ่ประสม
กบัการสอนปกติ   ผลการศกึษาพบวา่  ชดุสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  
เร่ือง   ชีวิตพชืและสตัว์มีประสทิธิภาพ  84.23/81.74  สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม  เร่ือง  ระบบสริุยะของเรา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.56  
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  0.49   เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.53 – 4.60  และคา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง 0.42 – 0.51  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็ในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  ถาวร  นุ่นละออง  (2550 : 39-40)   ได้รายงานการพฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกาย
มนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่การประเมนิผลประสทิธิภาพของ
หนงัสอือีเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญ  ผลการประเมินด้านมลัติมเีดียรวมในทกุด้านมีคา่เฉลีย่ 4.35 แสดงวา่มคีณุภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี  และผลการประเมินด้านเนือ้หารวมในทกุด้านมคีา่เฉลีย่  4.46  แสดงวา่มคีณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  สงูกวา่เกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  3.50  ทัง้สองด้าน   
 
 

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.59 0.42 พงึพอใจมากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.54 0.40 พงึพอใจมากที่สดุ 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.54 0.40 พงึพอใจมากที่สดุ 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.63 0.37 พงึพอใจมากที่สดุ 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.68 0.35 พงึพอใจมากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.59 0.39 พงึพอใจมากที่สดุ 

ตารางที่ 3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยรวม    อยูใ่นระดบัมากที่สดุ   โดยมีคา่เฉลีย่รวม   4.59   และ  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.39  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.54 - 4.68  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
คา่ระหวา่ง 0.35 - 0.42  แสดงวา่นกัเรียน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  ระบบสริุยะของเรา 
ในระดบัมากที่สดุ  สอดคล้องกบังานวจิยัของ   กานต์  อทุยัทศัน์  (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  
พบวา่ ความพงึพอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึประเด็นในด้านข้อความ  ภาพและกราฟิก  และการใช้
งาน  สรุปได้วา่ในภาพรวมนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่ประสม  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมาก 
ในด้านภาพประกอบ และกราฟิกในระดบัมาก  รองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม และด้านเสยีง และดนตรีประกอบ
ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัพอใช้   ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ    
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ   และจากผลการทดลองใช้   พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุตอ่สือ่ประสม  ดงันัน้ 
สือ่ประสมที่ผู้ศกึษาได้พฒันาขึน้   จึงเป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียน   มีความรู้     ความเข้าใจ   ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้    ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้    รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ  
ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นๆ  สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และ
น าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุวงด้วยดี   ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ   ดร. สายชล  จินโจ    ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร  ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์    ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์    อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์    อาจารย์ธวชัชยั  สหพงษ์   
อาจารย์วีระพน  ภานรัุกษ์   นายเทอดชยั  บวัผาย  นายไชยา  อะการะวงั  นายวีระศกัดิ์  ปัตตลาโพธ์ิ และนางอนญัญา  
ผิวเงิน เจ้าของบทความ  เอกสาร  ต ารา   และงานวจิยั   ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ   ท่ีให้ความอนเุคราะห์    
ให้ค าปรึกษา    แนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าอสิระในครัง้นี ้     
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รายงานผลการใช้สื่อประสม  เร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

Results of Multimedia on the Topic of the World Phenomenon in Learning Area of Science  
for Prathomsuksa 6 

 
จันทรา  สุระพร1, สายชล  จินโจ2 
Jantra  Surapon, Saichol  Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  กลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2) ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/2 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์  โดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ยด้วยวิธีการจบัฉลาก จ านวน 1 
ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 20 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติทีใ่ช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่  1) สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  89.67/84.38  สงูกวา่เกณฑ์  E1/E2  ที่ก าหนดคือ  
80/80  2)  ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นในด้านคณุภาพของสื่อประสมในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 4.57, S.D= 0.49)  
และ  3)  นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัพงึพอใจมาก ( = 4.48, S.D. = 0.37) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม, ปรากฏการณ์ของโลก, วิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of the World Phenomenon 
in Learning Area of Science for Prathomsuksa 6 base on the value of the efficiency (80/80) 2) evaluate the 
quality of the develop Multimedia and 3) study the students’ satisfaction with learning by using Multimedia.  
The samples were 20 Prathomsuksa 6, students at Srikutwaruengwet School selected through simple random 
sampling. The instruments were the Multimedia on the World Phenomenon, an achievement test, an 
instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, standard deviation and 
percentage. The results of the research were as follows 1) The efficiency of learning activity used in the 
Multimedia was 89.67/84.38 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The experts opined the 
quality of Multimedia at the higher level (x̄ = 4.57, S.D= 0.49) and 3) The students showed their satisfaction 
was at a high level. (x̄ = 4.48, S.D. = 0.37) 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช  2542  ระบวุา่  การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต้องให้เกิดทัง้ความรู้  
ทกัษะและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์  รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ  การบ ารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุยัง่ยืน  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสงัคมโลก
ปัจจบุนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัชีวิตของทกุคน  ท าให้คนได้พฒันาวธีิคิด  ทัง้ความคิดเป็นเหตเุป็นผล  
คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทกัษะที่ส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูหลากหลายและประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่  ซึง่
เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ ( Knowledge based Society) ทกุคนจงึจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy for All)  เพือ่ที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ  เทคโนโลยีที่มนษุย์สร้างสรรค์ขึน้และน าความรู้
ไปใช้อยา่งมเีหตผุล  สร้างสรรค์  มีคณุธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไมเ่พียงแตน่ ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดี  แตย่งั
ช่วยให้คนมคีวามรู้ ความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์  การดแูลรักษา  ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  ที่ส าคญัอยา่งยิ่ง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิม่ขีดความสามารถในการ
พฒันาเศรษฐกิจ  สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศและด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ  (กรม
วิชาการ.  2545 : 1 - 2) 

หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ก าหนดให้เรียน  เร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  
เพราะเป็นเร่ืองส าคญัเนื่องจากมนษุย์ต้องเข้าใจววิฒันาการของระบบสริุยะและกาแลก็ซีปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสริุยะ
และผลตอ่สิง่มีชีวติบนโลก  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สือ่สารสิง่ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 96)  จากประสบการณ์ที่ผา่นมาผู้วจิยัพบวา่เร่ืองปรากฏการณ์ของโลก  เป็น
เร่ืองที่นกัเรียนเข้าใจยากท าให้เกิดปัญหาตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน  เนื่องจากเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้อยา่งช้า ๆ และไมส่ามารถ
ยกตวัอยา่งให้เห็นเป็นรูปธรรมได้  วิธีการหนึง่ทีจ่ะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้เนือ้หาที่เป็นนามธรรมได้  
คือการใช้สือ่ที่สามารถแสดงเนือ้หาด้านข้อมลู  รูปภาพ  เสยีง  ภาพเคลือ่นไหว  และวดีิโอ  เพื่อท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
เข้าใจและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้อนัสง่ผลให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ  การพฒันาสือ่การสอนนัน้ผู้สอน
จ าเป็นต้องศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะ  และลกัษณะของสือ่แตล่ะชนดิ เพื่อเลอืกสือ่ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์การสอนและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียน  โดยมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใช้สือ่ด้วย (กิดานนัท์  
มะลทิอง.  2543 : 89)   

สือ่มลัติมีเดยี  หรือสือ่ประสมเป็นสือ่สมยัใหมท่ี่ส าคญัมากอยา่งหนึง่ในจ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หลาย 
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อน าเอาข้อความ  ภาพ  และเสยีง  ในรูปแบบตา่ง ๆ  ซึง่ถกูบนัทกึไว้ในรูปของข้อมลูมาแสดงผล 
แปลงกลบัเป็นข้อความ  ภาพและเสยีง  ทางจอภาพและล าโพง  ผสมผสานกนัรวมทัง้ควบคมุการแสดงผลของสือ่เหลา่นัน้ 
โดยโปรแกรมสัง่งานคอมพวิเตอร์  ท าให้สือ่เหลา่นัน้มีลกัษณะพิเศษขึน้  มีพลงัในการสือ่สารอยา่งมชีีวิตชีวามากกวา่ทีเ่กิด
จากการใช้อปุกรณ์อื่น ๆ การใช้สือ่ประสมในการเรียนการสอนเดมิเป็นการน าสือ่หลายอยา่งมาใช้ร่วมกนั  แตใ่นปัจจบุนัมี
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคมุและผลติชิน้งานสือ่ประสม  รวมทัง้พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้
ปัจจบุนัมีการใช้สือ่ประสมในลกัษณะที่แตกตา่งไปจากเดิม  ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ที่ผู้สอน  ผู้ เรียนและบคุลากร
ทางการศกึษาทีเ่ก่ียวข้องจ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ประสม  ในสว่นของเนือ้หาและการน าไปบรูณาการใช้เพื่อ



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1060 

 

การสอนและการเรียนรู้  ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วยให้สามารถน าไปประยกุต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ  (ดสุติ  ขาวเหลอืง.  2549 : 29) 

จากเหตผุลดงัที่ได้กลา่วมานัน้  ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะพฒันาสือ่ประสม  เพราะขัน้ตอนการสร้างไมซ่บัซ้อน  
เหมาะกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นสือ่ที่ใช้คา่ใช้จ่ายน้อยแตใ่ห้ผลเทียบเทา่กบัสือ่ที่ลงทนุมาก  จงึเหมาะที่จะ
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนใน  เร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  อนัจะเป็นผลให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิผล  เป็นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและนวตักรรม
เทคโนโลยีทางการศกึษาให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองปรากฏการณ์ของโลก  แบบประเมินคณุภาพสือ่

ประสม  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยยดึ
แนวคิดตามวิธีการระบบ (System Approach)  5  ขัน้ตอน  ได้แก่  การวเิคราะห์  การออกแบบ  การพฒันา  การทดลอง
ใช้  และการประเมินผล  ตวัแปรต้นได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  สว่นตวัแปรตามแบง่เป็น  2  ด้าน  คือ 
ด้านการสร้างสือ่ประสม  ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม  ได้แก่  ประสทิธิภาพของสือ่
ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือนกัเรียนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  2 ปี
การศกึษา  2553  จ านวน  2  ห้องเรียน  นกัเรียนจ านวน  40  คน  กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือนกัเรียนชัน้
ประถม ศกึษาปีที่  6/2 โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3  ภาค
เรียนที่  2 ปีการศกึษา  2553  คดัเลอืกโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย  ด้วยวธีิการจบัฉลาก  จ านวน  1  ห้องเรียน  20  คน  การ
วิเคราะห์ข้อมลู  สถิติคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพงึพอใจ โดยในการ
วิเคราะห์จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้(มนต์ชยั  เทียนทอง , 2548: 255) , ( บญุชม  ศรีสะอาด , 2547 : 
87)  4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สดุ  3.50 – 4.49 หมายถงึ  เหมาะสมมาก  2.50 – 3.49  หมายถึง  เหมาะสม
ปานกลาง   1.50 – 2.49  หมายถึง  เหมาะสมน้อย  1.00 – 1.49  หมายถงึ  เหมาะสมน้อยที่สดุ  การวิเคราะห์หา
ประสทิธิภาพของสือ่ประสม  เกณฑ์ของประสทิธิภาพในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั  80/80 โดยที่คา่  E1/E2 ที่ค านวณได้จะน าไป
เทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 154)  ร้อยละ 95-100 หมายถงึ บทเรียนมีประสทิธิภาพดีเยี่ยม 
(Excellent) ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี (Good) ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพพอใช้  (Fair) ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง  ต้องปรับปรุง
แก้ไขบทเรียน  (Poor)   
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจยั พบวา่ 

1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 

  
 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์   E1/E2  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
เทา่กบั  89.67/84.38  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
 2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  
ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่  2   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.48 0.34 มาก 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.32 0.42 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.57 0.53 มากที่สดุ 
4.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   4.89 0.68 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.57 0.49 มากที่สดุ 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  โดยมี

คา่เฉลีย่รวม  4.57 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.49  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.32 – 4.89  และ 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.34 – 0.68  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบั
เหมาะสมมากที่สดุ 

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 89.67 ดีพอใช้ 
E2 84.38   ดีพอใช้ 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
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จาก ตารางที่  3  
ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6/2  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึ
พอใจมาก ( =4.48, S.D. = 0.37)  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม  อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  
4.48  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.22  -  4.67  สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.29  -  0.45  แสดงวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง 
ปรากฏการณ์ของโลก  ในระดบัพงึพอใจมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั  89.67/84.38  หมายความวา่  นกัเรียนท าคะแนนจากการ

ทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  89.67  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนน
จากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ  84.38  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม  สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ  อภิมขุ    ลีพ้งษ์กลุ  (2551  :  96) ได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุ
สือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ืองแสง ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ผลการศกึษาพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชดุสือ่ประสม กลุม่สาระการเรียนรู้ เร่ืองแสง ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  มีประสทิธิภาพเทา่กบั 82.78/80.17  พรพรรณ    
อนพุนัธ์ (2553 : 75) ได้พฒันาสือ่ประสมวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (สารและสมบตัิของสาร)  เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 พบวา่ สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  เทา่กบั  83.63/85.67   

2. คณุภาพบทเรียนสือ่ประสม  เร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  โดยมี
คา่เฉลีย่รวม  4.57  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.49  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มีคา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.32 – 4.89  และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง  0.34 – 0.68  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านประสทิธิภาพของสือ่ประสมใน
ระดบัเหมาะสมมากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ถาวร    นุน่ละออง  (2550 : 39-40)  ได้รายงานการพฒันาหนงัสอื
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง  ร่างกายมนษุย์  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่การ
ประเมินผลประสทิธิภาพของหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์โดยผู้ เช่ียวชาญในทกุด้านมีคา่เฉลีย่  4.35  แสดงวา่มคีณุภาพอยูใ่น
เกณฑ์ดี  กานต์    อทุยัทศัน์ (2551 : 83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะ  
การอา่นและการเขียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญในภาพรวม  
เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.67 0.36 พงึพอใจมากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.63 0.38 พงึพอใจมากที่สดุ 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.59 0.45 พงึพอใจมากที่สดุ 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.29 0.36 พงึพอใจมาก 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 4.22 0.29 พงึพอใจมาก 

เฉลีย่รวม 4.48 0.37 พงึพอใจมาก 

ตารางที่  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  4.48  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.37  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.22 - 4.67  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมีคา่
ระหวา่ง  0.29 - 0.45  แสดงวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  ปรากฏการณ์ของโลก  
ในระดบัพงึพอใจมากสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ศวิาพร    ฉายชยัภมูิ  (2548 : 77)  ได้ศกึษาการพฒันาชดุสือ่ประสม  
ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนมีความพงึพอใจทีเ่รียนด้วยชดุสือ่ประสมวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการฟัง  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  
6  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุสือ่ประสมที่พัฒนาขึน้ 
ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ด้านการน าเสนออยูใ่นระดบัมาก  ด้านเทคนคิอยูใ่นระดบัมาก  อภิมขุ    ลีพ้งษ์กลุ  
(2551  :  96) ได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุสือ่ประสมกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองแสง ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4  ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุสือ่
ประสมเร่ืองแสง ชัน้ประถมศกึษาปีที่  4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ  
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่สือ่ประสมในระดบัพงึพอใจ
มาก ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จงึเป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้สือ่ประสม  เร่ืองปรากฏการณ์ของโลก  ซึง่ประกอบด้วย  บทเรียนทีพ่ฒันาด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์  และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
มีคณุสมบตัคิรอบคลมุทางด้านมลัติมีเดยี  ได้แก่  มีข้อความ  ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงบรรยาย  เสยีงดนตรีประกอบ 
และมีการโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
 
             
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  1  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 
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สือ่ประสมที่พฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียน ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรม

และพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอืน่ ๆ ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  
เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์  อาจารย์ธวชัชยั  สหพงษ์   นายรัฐกร   
ลงค า    นายไชยา   อะการะวงั  นายมงคล   แสงอรุณ และนางอนญัญา    ผิวเงิน   เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา และ
งานวจิยั  ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและให้ข้อเสนอแนะในการ
วิจยัในครัง้นี ้
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ผลการใช้สื่อประสม เร่ือง ค าที่มีอกัษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
Results of Multimedia on the Topic of Words with the letter in Learning Area of Thai Language for 

Prathomsuksa 2 
 

ศรีสว่าง  ดลกุล1, สายชล  จินโจ2 
Srisawang Dolkul, Saichol Jinjo 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1)  พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ค าทีม่อีกัษรน า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  และ 3)  ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  
โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์  คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง   จ านวน  1  ห้องเรียน  10  คน   เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ สือ่ประสม
เร่ือง  ค าทีม่ีอกัษรน า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และแบบสอบถามความ
พงึพอใจ  สถิติทีใ่ช้ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ร้อยละ ผลการศกึษาพบวา่ 1) สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ 
87.44/84.76 สงูกวา่เกณฑ์ ท่ีก าหนด  2)  ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( X
= 4.52, S.D= 0.54)  และ  3) นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมาก (Χ = 2.53, S.D. 
= 0.48) 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม ,  ค าที่มีอกัษรน า, ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to 1) develop Multimedia on the topic of Words with the letter in 

Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 2 base on the value of the efficiency (80/80) 
2) evaluate the quality of the develop Multimedia and 3) study the students’ satisfaction with learning by using 
Multimedia. The samples were 10 Prathomsuksa 2, students at Ban Kham E hong School selected through 
simple purposive sampling. The instruments were the Multimedia on Words with the letter an achievement 
test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, standard 
deviation and percentage. The Results of the research were as follows 1) The efficiency of learning activity 
used in the Multimedia was 87.44/84.76 which was higher than the assigned criteria 2) The experts opined the 
quality of Multimedia at a high level (x̄ = 4.52, S.D= 0.54) and 3) The students showed their satisfaction was at 
the high level. (x̄ = 2.53, S.D. = 0.48 
 KEYWORDS:  Multimedia, Words with the letter, Thai Language for Prathomsuksa 2 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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บทน า 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสือ่สารของมนษุย์ ซึง่มนษุย์ได้ก าหนดภาษาขึน้ใช้เพื่อสือ่ความหมายระหวา่งกนั   

และภาษาก็ยงัเป็นเคร่ืองมือแสดงอารยธรรมและวฒันธรรมของชาติอีกด้วย ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมอืสือ่สารของคนไทย 
ความส าคญัของภาษาไทยคือ  ใช้เป็นสือ่กลาง เสริมสร้างวฒันธรรม  ส าแดงเอกลกัษณ์  พิทกัษ์เอกราช  ประสาทวิทยา 
พฒันาความคิด กอบกิจการงาน  ประสานสามคัคี ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพื่อพฒันาความรู้  พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม (หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  2551) นอกจากนี ้ภาษาไทยเป็นสือ่สร้างความจรรโลง
ใจ  ท าให้เกิดการสร้างสรรค์วรรณกรรมอนัมีคา่มากมาย  การสอนภาษาไทยให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และมีประสทิธิภาพ
นัน้จ าเป็นต้องศกึษาทกัษะตา่ง ๆ ให้สมัพนัธ์ ทกัษะการรับเข้ามาคอื การอา่นและการฟัง กบัทกัษะการถา่ยทอดออกไปคือ  
การพดูและการเขยีน การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมที่ช่วยให้คนรุ่นหลงัทราบความเป็นมาของอดีต
จนถึงปัจจบุนั  การเขียนเป็นการสือ่สารด้วยตวัอกัษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ประสบการณ์ 
ขา่วสารและจิตนาการจากผู้ เขียนไปสูผู่้อา่น (วรรณี   โสมประยรู.  2542 : 139) เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ การน าสือ่หลาย ๆ  
อยา่งมาใช้ร่วมกนัอยา่งมีความสมัพนัธ์  มีคณุคา่และสง่เสริม  ซึง่กนัและกนั สือ่การสอนอยา่งหนึง่อาจใช้เพื่อเร้าความ
สนใจ  ในขณะท่ีอีกอยา่งหนึง่ใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนือ้หา และอีกชนิดหนึง่อาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลกึซึง้  
และป้องกนัการเข้าใจความหมายผิด ๆ  การใช้สือ่ประสมจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสมัผสัที่ผสมผสาน
กนัได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในสิง่ที่ต้องการได้ดด้ีวยตนเอง(กานต์ อทุยัทศัน์.2551:7) ในปัจจบุนัได้มีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอยา่งกว้างขวาง ผลจากการสงัเคราะห์งานการศกึษาทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  2541 : 2–3) สือ่ประสมเป็นสือ่การเรียนการสอนท่ีครอบคลมุเนือ้หา  และกิจกรรม
หรือวิธีเรียนที่จดัเตรียมไว้ลว่งหน้ามีทัง้ระบบภาพ เสยีง ตวัอกัษรท่ีเป็นสือ่ประสมหรือมลัติมีเดียสามารถปฏิสมัพนัธ์หรือ
โต้ตอบกบัผู้ เรียนได้ทนัที  บทเรียนสือ่ประสมคือ “การน าเนือ้หาวชิาและล าดบัวิธีสอนมาบนัทกึเก็บไว้ในคอมพวิเตอร์ ”  
ส าหรับสอนโดยให้คอมพวิเตอร์กบันกัเรียนได้โต้ตอบกนัโดยไมต้่องอาศยับคุคลที่ 3 หรือผู้สอนเข้ามาร่วมโดยตรง ซึง่
เปรียบเสมือนสือ่การเรียนการสอนท่ีสามารถซอ่นค าตอบและค้นหาค าตอบได้ดีกวา่สือ่อื่นๆ (ไชยยศ   เรืองสวุรรณ.    
2547 : 3 – 5)  

โรงเรียนบ้านค าอีหงส์ด าเนินการพฒันางานทกุงานให้ได้มาตรฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจดัการ 
การเรียนการสอนอยา่งมีคณุภาพ แตจ่ากรายงานผลการศกึษาประจ าปี 2552 พบวา่นกัเรียนอา่นและเขียนสะกดค า 
ไมถ่กูต้อง ฉะนัน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยครูต้องจดักิจกรรมกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้ เรียน 
ประกอบกบัให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ทางภาษาให้มาก เนื่องจากสือ่และนวตักรรมทางการศกึษาไมไ่ด้รับ
การพฒันาให้ทนัสมยัและตรงตามความสนใจของผู้เรียน จึงสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหนา่ยในการเรียนแบบทอ่งจ า
ความรู้ (โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์.   2552 : 2-6 ) จากสภาพปัญหาดงักลา่ว  ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาทฤษฎีและวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใช้สือ่ประสมในเอกสารและต าราตา่งๆ และพบวา่สือ่ประสมสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนได้เป็น
อยา่งดี จึงด าเนินการพฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าทีม่ีอกัษรน า ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โดยคาดหวงัวา่การ
จดัการเรียนรู้โดยบทเรียนสือ่ประสมซึง่เป็นบทเรียนมีทัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว และการมีปฏิสมัพนัธ์แบบโต้ตอบ
พร้อมด้วยเนือ้หาครบถ้วน จะท าให้ผู้ เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเนือ้หามากยิ่งขึน้ สง่ผลดีตอ่การจดัการเรียนการสอนและ
สร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ เรียน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ค าที่มีอกัษรน า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  

ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  
3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี  4  ชนิด  ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองค าที่มีอกัษรน า แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยใช้รูปแบบ 
ADDIE ของ รอเดอริค, ซิมส์ (Roderic, Sims)  5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การวเิคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การ
น าไปใช้ และขัน้ประเมินผล ตวัจดักระท าคือการเรียนด้วย สือ่ประสมเร่ือง ค าที่มีอกัษรน า ผลจากตวัจดักระท าแบง่เป็น 2 
ด้าน คือ ประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน ประชากร คือ นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่เรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ภายในกลุม่สถานศกึษาที่ 5 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ที่มีบริบทเดียวกนั จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสขุเจริญ โรงเรียนบ้านบอน
เขียว โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์  และโรงเรียนบ้านหนองโง้ง กลุม่ตวัอยา่งคือ  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์  คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง หนว่ยห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 10 คน 
ให้กลุม่ตวัอยา่งเรียนจากสือ่ประสม  8 ชัว่โมง รวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการ (E1) ผลลพัธ์ (E2) และความพงึพอใจ มา
ประมวลเพื่อสรุปผลโดยวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยั พบวา่ 
1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์   E1/E2  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ

เทา่กบั  87.44/84.76 สอดคล้องตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ (80/80) 
2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ  ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ทา่น  

ประเมินคณุภาพ  ผลการประเมนิ  ดงัแสดงในตารางที่  2   
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 87.44 ดีพอใช้ 
E2 84.76 ดีพอใช้ 

ตารางที่ 1  แสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 
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รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1.  เนือ้หา 4.43 0.49 มาก 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์   4.29 0.36 มาก 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์   4.37 0.79 มาก 
4.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์   4.56 0.86 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.41 0.63 มาก 
จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์การประเมินของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  4.41 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.63  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.29 – 4.56  และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.36 – 0.86  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัดี 

3.  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม  ผู้วิจยัได้ท าการสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้  ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 

 
 
 
 
 

 จากตารางที่  3  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ 
มีความพงึพอใจในภาพรวม  อยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  2.53  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.39  -  2.65  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.47  -  0.49  แสดงวา่
นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง ค าที่มีอกัษรน าในระดบัชอบมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
       1. ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั  87.44/84.76  หมายความวา่  นกัเรียนท าคะแนนจากแบบฝึก
ระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  87.44  และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ  84.76  ซึง่มีคา่ประสทิธิภาพบทเรียนสือ่ประสม  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ  ศิจิตราภรณ์   ศิลปะ  (2547  :  41-42)  ที่ได้ศกึษาการพฒันาสือ่ประสมร่วมกบัการ
เรียนแบบซี ไอ อาร์ ซี  เร่ือง  การสะกดค าไมต่รงตามมาตรตวัสะกดแมก่ด  วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 และ
พบวา่ สือ่ประสมร่วมกบัการเรียนแบบซี ไอ อาร์ ซี มีประสทิธิภาพ  80.63 / 79.50  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  75 / 75  

ข้อค าถาม 
  S.D. ความหมาย 

1.  ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 2.64 0.48 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
2.  ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 2.65 0.47 พงึพอใจระดบัชอบมาก 
3.  ด้านแบบทดสอบ 2.39 0.48 พงึพอใจระดบัชอบปานกลาง 
4.  ด้านการจดัการบทเรียน 2.43 0.49 พงึพอใจระดบัชอบปานกลาง 

เฉลีย่รวม 2.53 0.48 พงึพอใจระดบัชอบมาก 

ตารางที่  2  แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมของผู้ เช่ียวชาญ 

 

ตารางที่  3  แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  อจัฉรา   เบ็ญเจิด  (2549  :  74-75) ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม เร่ืองค าควบ
กล า้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ซึง่พบวา่ สือ่ประสม  มีประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เทา่กบั  90.30  สงูกวา่เกณฑ์และประสทิธิภาพผลลพัธ์  (E2)  เทา่กบั  80.65  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์  80/80     
 2. คณุภาพของสือ่ประสม  เร่ือง  ค าที่มีอกัษรน า โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  4.41  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.63  เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.29 – 4.56  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
มีคา่ระหวา่ง  0.36 – 0.86  แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพสือ่ประสมในระดบัดี  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  กานต์   
อทุยัทศัน์ (2551 : 83-84)  ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะ  การอา่นและการ
เขียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  ซึง่พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสม โดยผู้ เช่ียวชาญมคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก   
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก  โดยมีคา่เฉลีย่รวม  2.53  
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48  และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  2.39  ถึง  2.65  สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.47  ถึง  0.49  แสดงวา่นกัเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ือง  ค าทีม่ี
อกัษรน าในระดบัชอบมากสอดคล้องกบังานวิจยัของ  อจัฉรา    เบ็ญเจิด  (2549  :  74-75) ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่
ประสม เร่ืองค าควบกล า้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  และพบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่
สือ่ประสม ในระดบัมาก ( X  = 4.29)  พิจารณาเป็นรายข้อด้านคณุภาพและความงา่ยไมซ่บัซ้อนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ  กานต์   อทุยัทศัน์ (2551 : 83-84) ที่ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสม  พบวา่ความพงึ
พอใจในการเรียนรู้จากสือ่ประสม  โดยสอบถามถงึประเด็นในด้านข้อความ  ภาพและกราฟิก  และการใช้งาน  สรุปได้วา่
กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพงึพอใจมากในด้านภาพประกอบและกราฟิก  ในระดบัมาก
รองลงมาคือ  ด้านการใช้งานสือ่ประสม  และด้านเสยีงและดนตรีประกอบตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมทีพ่ฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบั 87.44/84.76   ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ  
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก และจากผลการทดลองใช้พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่สือ่ประสมในระดบัชอบมาก  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผลให้ได้สือ่ประสม  เร่ืองค าทีม่ีอกัษรน า ซึง่ประกอบด้วย บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัิ
ครอบคลมุทางด้านมลัติมเีดีย ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ และมีการ
โต้ตอบกบัผู้ เรียน 
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ภาพท่ี  1  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 

ภาพท่ี  2  ตวัอยา่งบทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 
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ภาพท่ี  3  ตวัอยา่งหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สือ่ประสมท่ีพฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้ ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ  
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสือ่การเรียนรู้ 
และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร. สายชล  จินโจ  ดร.เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผศ.ดร. พิสทุธา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร. วิทยา  อารีราษฎร์  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์  อาจารย์ธวชัชยั  สหพงษ์   
ผศ.กญัญา  บรีุรัตน์    นายกิตตพิงษ์    ผลสวา่ง   อาจารย์ณฐัพงษ์    พระลบัรักษา   และนายรัตนะ    บตุรสริุนทร์      
เจ้าของบทความ  เอกสาร ต ารา และงานวจิยั  ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ที่ให้ความอนเุคราะห์  ให้ค าปรึกษา   
แนะน าและให้ข้อเสนอแนะในการวิจยัในครัง้นี ้
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รายงานผลการใช้สื่อประสม  เร่ือง  ค าที่มักเขียนผิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 

Results of Multimedia on the Topic of Thai word is usually written wrong in Learning Area of  
Thai Language for Prathomsuksa 6 

 
ยุวภา  จิตชื่น1,  สายชล  จินโจ2 

Yuvapa   Chitcheun,   Saichol Jinjo 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ  1)  พฒันาสือ่ประสมเร่ือง  ค าทีม่กัเขยีนผิด กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)  2)  ประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  และ  3)  ศกึษา 
ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้  กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านคยุ  โดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย  ด้วยวธีิการจบัฉลาก  จ านวน  1  ห้องเรียน  นกัเรียน
จ านวน  25  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่  สือ่ประสมเร่ือง  ค าท่ีมกัเขยีนผิด  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบ
ประเมินคณุภาพสือ่ประสม  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อย
ละ ผลการศกึษาพบวา่ 1)  สือ่ประสมมีประสทิธิภาพ  86.20/85.20  สงูกวา่เกณฑ์  E1/E2  ที่ก าหนดคือ  80/80  2)  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ ( X = 4.70, S.D= 0.47)  และ  3) นกัเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.84, S.D. = 0.31 )   
 
ค าส าคัญ   สือ่ประสม ,  ค าที่มกัเขียนผิด, ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the present study were to 1) develop Multimedia on the topic of Thai word is usually 
written wrong in Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 6 base on the value of the efficiency 
(80/80)  2) evaluate the quality of the develop Multimedia and 3) study the students’ satisfaction with learning 
by using Multimedia. The samples were 25 Prathomsuksa 6, students at Ban Kui School selected through 
simple random sampling. The instruments were the Multimedia on Thai word is usually written wrong, an 
achievement test, an instruction form, a questionnaire on students satisfaction. The statistics used for mean, 
standard deviation and percentage. The results of the research were as follows 1) The efficiency of learning 
activity used in the Multimedia was 86.20/85.20 which was higher than the assigned criteria 80/80. 2) The 

                                  
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  สาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ศกึษา   อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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experts opined the quality of Multimedia at the higher level (x̄ = 4.70, S.D= 0.47) and 3) The students showed 
their satisfaction was at the higher level. (x̄ = 4.84, S.D. = 0.31 )  
KEYWORDS  Multimedia , Thai word is usually written wrong, Thai Language for Prathomsuksa 6 
 
บทน า 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดจดุหมายข้อ 2 ให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทกัษะชีวิต (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 : 5 )  
จากจดุหมายของหลกัสตูรดงักลา่วจะเห็นได้วา่การสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา เป็นทกัษะที่ต้องพฒันาให้เกิดกบัผู้ เรียน
ภาษาไทยควบคูก่บัการใช้เทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตปัจจบุนั ซึง่การเขียนถือวา่เป็นทกัษะที่ส าคญัของการ
สือ่สาร 

การเขยีนเป็นเคร่ืองมอืถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมที่ชว่ยให้คนรุ่นหลงัทราบความเป็นมาของอดตีจนถงึปัจจบุนั  
การเขยีนเป็นการถา่ยทอดความคิดความรู้สกึและความต้องการของตนเองออกมาเป็นอกัษรเพื่อสือ่ความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจและเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาความคิด สติปัญญา ตลอดจนเจตคตด้ิวย การเขียนจงึเป็นทกัษะการแสดงออกที่
ส าคญัและสลบัซบัซ้อน (วรรณี    โสมประยรู.  2542 : 139 ) การเขียนเป็นทกัษะการแสดงออกที่ส าคญัในการเรียนการ
สอนของทกุวชิา ต้องอาศยัการเขยีนเพื่อบนัทกึ เพื่อรวบรวมถ้อยค าของครู ของเพื่อน หรือของวิทยากรเพื่อรายงาน หรือยอ่ 
สิง่ที่ได้ยินได้ฟังและเพื่อเขียนตอบปัญหาตา่ง ๆ (ประทีป    แสงเป่ียมสขุ.  2538 : 53)  ดงันัน้การเขยีนจึงเป็นรากฐาน 
ในการเรียนวชิาตา่ง ๆ ถ้าเขียนค าผิดก็จะท าให้การสือ่สารผิดพลาดคลาดเคลือ่นหรือเกิดปัญหาตอ่การเรียนรู้ได้ 

สภาพปัญหาของนกัเรียน จากการตรวจผลงานด้านการเขียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคยุ ในปี
การศกึษา 2553 เช่น การเขียนตามค าบอก การเขียนชีแ้จง อธิบาย บรรยาย เขยีนจดหมาย  เรียงความ พบวา่นกัเรียน
เขียนสะกดค าผิดมาก จึงเกิดการสือ่สารท่ีผิดพลาด เกิดปัญหาในการเรียนรู้กลุม่สาระอื่น ๆ ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้ผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนต า่ ผู้ศกึษาจึงคดิค้นหาสือ่ เทคนิควธีิสอนท่ีเร้าความสนใจให้อยากเรียน  ท าให้นกัเรียนเข้าใจงา่ย 
จดจ าบทเรียนได้ดีและเพื่อพฒันาการเขียนให้ถกูต้อง   

สือ่ประสมหรือมลัติมีเดยี (Multimedia) เป็นสือ่ที่ทนัสมยัและมีลกัษณะพเิศษ และมีพลงัการสือ่สารอยา่งมี
ชีวิตชีวา ดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนด้วยภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงช่วยในการสือ่สารระหวา่งผู้ เรียนด้วย
เหตผุลทีผู่้ เรียนบางคนไมก่ล้าถามข้อสงสยั การใช้มลัติมเีดียจะชว่ยแก้ปัญหาในสว่นนีไ้ด้ โดยตอบสนองความต้องการใน
ลกัษณะ ศกึษารายบคุคลและสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึน้ ขณะเดียวกนัจะประหยดัเวลาได้มากขึน้ โดย
ผู้สอนจะได้ไมเ่สยีเวลาซ า้แล้วซ า้อีก นอกจากนัน้ยงัถือวา่เป็นสือ่ทีส่ามารถสือ่ความคดิไปยงัผู้อื่นเพราะสามารถรับได้ทัง้
การอา่น การฟัง การเห็นภาพเคลือ่นไหวที่สมจริง (ยืน    ภูว่รวรรณ.  2544 : 3)  และสือ่ประสมช่วยให้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนสมัฤทธ์ิผลและประสบผลส าเร็จมากมาย เช่น ผลงานการวจิยัของ แสงอรุณ    สขุเกษม (2549 : 81), พงษ์
วิภา    ปัญญารมย์ (2549 : 130), กรรณิการ์  พฒันนิติศกัดิ์ (2550 : 99), วนัชยั  ปัญญาวิชา (2550 : 70) และ  วรารัตน์  
หมื่นจร  (2553 : 71 ) ที่มีผลการศกึษาสอดคล้องกนัคือ การใช้สือ่ประสมหรือมลัติมีเดยี ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้  

จากข้อดีในการจดัการเรียนรู้ด้วยการใช้สือ่ประสมดงักลา่ว ผู้ศกึษาจึงพฒันาสือ่ประสม เร่ือง ค าทีม่กัเขยีนผิด  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่สือ่ประสม 
ที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยบทเรียนท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมมลัติ
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พอยท์และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อน าบทเรียนที่พฒันาขึน้มาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด
ไว้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาสือ่ประสมเร่ือง ค าที่มกัเขยีนผิด กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6   
ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  (80/80)   
 2.  เพื่อประเมินคณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมที่พฒันาขึน้   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคยุ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวนทัง้หมด 2 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 
51 คน กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านคยุ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 คดัเลอืกโดยวิธีการสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธี
จบัสลาก จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 25 คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษามี 4 ชนิด ได้แก่ สือ่ประสมเร่ืองค าที่มกัเขียนผิด แบบประเมินคณุภาพสือ่ประสม  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ด าเนินการสร้างและพฒันา โดยใช้รูปแบบ 
ADDIE ของ รอเดอริค, ซิมส์ (Roderic, Sims)  5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การวเิคราะห์  ขัน้การออกแบบ  ขัน้การพฒันา  ขัน้การ
น าไปใช้  และขัน้ประเมินผล ตวัแปรต้นได้แก่ สือ่ประสมเร่ือง ค าทีม่กัเขยีนผิด ตวัแปรตามแบง่เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
สร้างสือ่ประสม ได้แก่  คณุภาพสือ่ประสมที่พฒันาขึน้ ด้านการทดลองใช้สือ่ประสม ได้แก่ ประสทิธิภาพของสือ่ประสม
ตามเกณฑ์  E1/E2  และความพงึพอใจของนกัเรียน  
 การวเิคราะห์ข้อมลู  สถิติคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพงึพอใจ 
โดยในการวเิคราะห์จะใช้คา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดงันี ้(มนต์ชยั  เทียนทอง , 2548: 255) , ( บญุชม  ศรีสะอาด 
, 2547 : 87)  4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สดุ  3.50 – 4.49 หมายถงึ  เหมาะสมมาก  2.50 – 3.49  หมายถงึ  
เหมาะสมปานกลาง   1.50 – 2.49  หมายถงึ  เหมาะสมน้อย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สดุ  การวเิคราะห์
หาประสทิธิภาพของสือ่ประสม  เกณฑ์ของประสทิธิภาพในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั  80/80 โดยที่คา่  E1/E2 ที่ค านวณได้จะ
น าไปเทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้(พิสทุธา  อารีราษฎร์.  2551 : 154)  ร้อยละ 95-100 หมายถงึ บทเรียนมปีระสทิธิภาพดีเยี่ยม 
(Excellent) ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี (Good) ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพพอใช้  (Fair) ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง  ต้องปรับปรุง
แก้ไขบทเรียน  (Poor)   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นผลให้ได้สือ่ประสม เร่ือง ค าทีม่กัเขยีนผิด ซึง่ประกอบด้วย บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ และหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ มีคณุสมบตัิ
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ครอบคลมุทางด้านมลัติมเีดีย ได้แก่ มีข้อความ ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว เสียงบรรยาย เสยีงดนตรีประกอบ และมีการ
โต้ตอบกบัผู้ เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2  ตวัอย่างบทเรียนท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมมลัติพอยท์ (กิจกรรมเสริม) 

ภาพท่ี 1  ตวัอย่างบทเรียนท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ (น าเสนอเนือ้หา) 
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จากการวิจยั พบวา่ 
 1.  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสม ตามเกณฑ์  E1/E2  แสดงในตารางที่  1 

 
 

 
 
 

  
จากตารางที่ 1  ผลการหาประสทิธิภาพของสือ่ประสมตามเกณฑ์  E1/E2  สือ่ประสมที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ

เทา่กบั  86.20/85.20  สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 
2.  ผลการประเมินคณุภาพสือ่ประสมโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้น าสือ่ประสมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 

ประเมินคณุภาพ ผลการประเมิน ดงัแสดงในตารางที่ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.70 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.66 – 4.75 และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมคีา่ระหวา่ง  0.38 – 0.51 แสดงวา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านคณุภาพของสือ่ประสมในระดบัมากที่สดุ 

3.  ผลความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสม ผู้วิจยัได้ท าการสอบถามความพงึ
พอใจของนกัเรียน โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้ ดงัแสดงในตารางที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ E1/E2 คา่ประสทิธิภาพ การแปลผล 
E1 86.20 ดีพอใช้ 
E2 85.20 ดีพอใช้ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ความหมา

ย 
1.  เนือ้หา 4.68 0.51 มากที่สดุ 
2.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 4.66 0.51 มากที่สดุ 
3.  บทเรียนที่พฒันาด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลัติพอยท์ 4.75 0.38 มากที่สดุ 
4.  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 4.70 0.47 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.70 0.47 มากที่สดุ 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงประสทิธิภาพของสือ่ประสม 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
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จากตารางที่  3   ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ 
มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ ( = 4.84, S.D. = 0.78 )  ผลการศกึษาความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมากที่สดุ โดยมคีา่เฉลีย่รวม 4.84 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.31 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่มี
คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.72 ถึง  5.00  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ระหวา่ง 0.00  ถึง 0.46  แสดงวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ประสมเร่ืองค าที่มกัเขยีนผิด ในระดบัพงึพอใจมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีอ้ภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
 1.  ประสทิธิภาพของสือ่ประสมโดยรวมเทา่กบั 86.20/85.20  หมายความวา่ ผู้ เรียนท าคะแนนจากการปฏิบตัิ 
กิจกรรมระหวา่งเรียนและทดสอบระหวา่งเรียนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 86.20 และมีประสทิธิภาพในการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของผู้ เรียนคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 85.20 ซึง่มคีา่ประสทิธิภาพสือ่ประสม สงูกวา่
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  จึงท าให้ได้บทเรียนที่มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ กรรณิการ์  พฒันนิติศกัดิ์ 
(2550 : 99) ได้วิจยับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นเชิง
วิเคราะห์โดยการเรียนแบบร่วมมอื ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีประสทิธิภาพเทา่กบั 82.36/81.25  วรารัตน์  หมื่นจร 
(2553 : 71) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาสือ่ประสมเชิงโต้ตอบ เร่ืองค าที่มกัเขียนผิด  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ผลการศกึษา
พบวา่ ผลการพฒันาสือ่ประสมเชิงโต้ตอบ เร่ืองค าที่มกัเขียนผิด ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4   ผลการหาคา่ประสทิธิภาพเทา่กบั 
82.86-87.70    
 2.  คณุภาพสือ่ประสม เร่ืองค าทีม่กัเขยีนผิด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.70  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  เมื่อพจิารณารายด้านพบวา่มคีา่เฉลีย่ระหว่าง 4.66 – 4.75  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมีคา่
ระหวา่ง 0.38 – 0.51 แสดงวา่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นในด้านประสทิธิภาพของบทเรียนในระดบัมากที่สดุ  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กานต์    อทุยัทศัน์ (2551  :  83-84)  ได้ศกึษาผลการพฒันาสือ่ประสมสนบัสนนุการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ทกัษะ  การอา่นและการเขียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2  พบวา่ผลการประเมินสือ่ประสม  โดยผู้ เช่ียวชาญใน
ภาพรวม เห็นวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   

3. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มตีอ่สือ่ประสมในภาพรวม อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่รวม 4.84  

รายการประเมิน 
  S.D. ความหมาย 

1. ด้านภาพ ส ีตวัอกัษรและเสยีง 4.76 0.44 พงึพอใจมากที่สดุ 
2. ด้านกิจกรรมเสริมบทเรียน 4.84 0.37 พงึพอใจมากที่สดุ 
3. ด้านแบบทดสอบ 4.72 0.46 พงึพอใจมากที่สดุ 
4. ด้านการจดัการบทเรียน 4.92 0.28 พงึพอใจมากที่สดุ 
5. ด้านการมีสว่นร่วม 5.00 0.00 พงึพอใจมากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.84 0.31 พงึพอใจมากที่สดุ 

ตารางที่ 3 แสดงความพงึพอใจของนกัเรียน 
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และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.31 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่คา่เฉลีย่ระหวา่ง  4.72 ถึง  5.00 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีคา่ระหวา่ง 0.00  ถึง 0.46  แสดงวา่นกัเรียน มคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสือ่ประสม
เร่ืองค าที่มกัเขียนผิด  ในระดบัพงึพอใจมาก  สอดคล้องกบังานวจิยัของ แสงอรุณ  สขุเกษม (2549 : 81) ได้ศกึษาเร่ืองการ
พฒันาแบบฝึกสือ่ประสมเพื่อการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนนางรอง  จงัหวดัสริุนทร์ ปี
การศกึษา 2549 ผลการศกึษาพบวา่ แบบฝึกสือ่ประสมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกสือ่
ประสมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ  วรารัตน์  หมื่นจร (2553 : 71)ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาสือ่ประสมเชิงโต้ตอบ เร่ืองค า
ที่มกัเขยีนผิด  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4   ผลการศกึษาพบวา่ ผลการพฒันาสือ่ประสมเชิงโต้ตอบ เร่ืองค าทีม่กัเขียนผิด  ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4  นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเรียนสือ่ประสมเชิงโต้ตอบโดยรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่สือ่ประสมที่พฒันา ขึน้มีประสทิธิภาพในระดบัดีพอใช้  ผลประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ  
อยูใ่นระดบัเหมะสมมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุตอ่สือ่ประสม   
ดงันัน้สือ่ประสมที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ จึงเป็นสือ่ที่มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

สือ่ประสมที่พฒันาขึน้สามารถท าให้นกัเรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจ  ในสาระท่ีเรียนและสง่ผลให้มผีลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสงูขึน้  ครูผู้สอนได้จดัท านวตักรรมและพฒันาการจดัการเรียนรู้  รวมทัง้เป็นแนวทางส าหรับครูคนอื่น ๆ   
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศกึษาได้แนวทางในการพฒันาสื่อการเรียนรู้ 
และน าเทคโนโลยีการศกึษามาพฒันาการจดัการเรียนรู้  เพ่ือสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุวงด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ดร  .สายชล  จินโจ  ผศ.ดร .พิสทุธา  อารีราษฎร์   
ผศ.ดร .วิทยา  อารีราษฎร์  ผศ.ดร .สนิท   ตรีเมืองซ้าย   ผศ.ดร     .ทรงศกัดิ์   สองสนิท  ดร.ภษิู ต   บญุทองเถิง   
ผศ .กญัญา  บรีุรัตน์  นางสาวอภิดา   รุณวาทย์  นายธวชัชยั  สหวงษ์  นายรัตนะ  บตุรสริุนทร์   นายกิตติพงษ์  ผลสวา่ง   
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The Development of Knowledge, Abilities and Attitudes of School Administrators Based on the Functional 
Competency by Using  Action Research 

 
ผศ.ดร.ศิริ  ถีอาสนา1, ดร.จ าเนียร  พลหาญ2 และ ดร.เนตรชนก  จนัทร์สวา่ง3 
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บทคดัย่อ 
 

  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัญหา ความต้องการ และเพื่อพฒันาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัมหาสารคาม ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติสงูขึน้ โดยใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ แบง่เป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการพฒันา ระยะที่ 2 พฒันาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ข้อ
ทดสอบก่อน-หลงัการอบรม แนวการฝึกอบรม แบบศกึษาความพึงพอใจ และแบบประเมินคณุภาพเค้าโครงวิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอย่างในระยะที่ 1 คือผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามหาสารคามเขต 1, 
2 และ 3 จ านวน 247 คน คดัเลอืกกลุม่เป้าหมายเพื่อท าการพฒันาในระยะที่ 2 จากเขต 3 และเขต 1 จ านวน 72 คน 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์เนือ้หาส าหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 
  ผลการวิจยัพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบตัิ และมีความต้องการพฒันาตนเองตาม
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวจิยัระดบัมาก สว่นด้านอื่นๆ ได้แก่ด้านการสือ่สารและ
การจงูใจ ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุคล และด้านการมวีิสยัทศัน์ มีปัญหาในการปฏิบตัิและมีความต้องการพฒันาระดบั
ปานกลางถึงมาก ผลการพฒันาตามหลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 2 วงจร พบวา่ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการอบรม
สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คะแนนทดสอบความรู้หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรม คะแนนพฒันาการสงูขึน้ทกุคน  ผลการศึกษา
เจตคติพบว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตอ่การอบรมระดบัมาก และผลการติดตามประเมินเค้าโครงวิจยั
พบวา่สว่นใหญ่มีคณุภาพ 
ระดบัดีมาก 
ค าส าคัญ    1) การพฒันาความรู้ ความสามารถ และเจตคติ  2) สมรรถนะประจ าสายงานของผู้บริหารสถานศกึษา และ 
3) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
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ABSTRACT 
 

              The objectives of this research were to: study the problems and needs and develop the functional 
competency of school administrators under the Office of the Basic Education Commission, Maha Sarakham 
province, in order to obtain increased knowledge, abilities and attitudes by using action research. The 
research was conducted in two phases: phase 1 studied the problems and the development needs, phase 2 
developed the functional competency of school administrators. The instruments consisted of a questionnaire, 
pretest and posttest papers, training guidelines, a satisfaction questionnaire form and an evaluation of 
qualitative proposal form. The simples of the phase 1 were 247 school administrators under Maha Sarakham 
Educational Service Area Office 1, 2, and 3. From these school administrators, 72 of them were selected from 
Maha Sarakham Educational Service Area Office 3 and 1 in phase 2. The statistics used for analyzing data 
were percentage, mean, standard deviation and the qualitative data were analyzed by content analysis. 
              The results of the research revealed that the school administrators had operational problems. They 
wanted to improve themselves in the functional competencies: analysis, synthesis and research at a high 
level. In other aspects, there were operational problems: communication and motivation, individual 
competency development and having vision. They wanted to develop at a moderate to high level. The results 
of the development based on principal action research for two spirals indicated that the efficiency and 
effectiveness of training was higher than the assigned criteria. After training the  posttest score was higher 
than the pretest. Everyone had a higher developmental score. With regard to attitudes, it was found that the 
administrators were satisfied at a high level. Finally the proposal assessment follow up indicated that most of 
the school administrators were of excellent quality.  
KEYWORDS:  Development of knowledge, abilities and attitudes, Functional competency, Action research 
 
บทน า 
  พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาผู้บริหาร
การศกึษา จะเห็นได้จาก มาตรา 9 (4) มีหลกัการสง่เสริมและพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการ
ศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2547) โดยหลกัการแล้วผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบคุลากรหลกัที่
ส าคญั และเป็นผู้น าวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคณุธรรมจริยธรรม ตลอดทัง้จรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีดี จงึจะน าไปสูก่ารจดัการและการบริหารทีด่ี  แตใ่นสภาพปัจจบุนัพบวา่ผู้บริหารสถานศกึษายงัขาดทกัษะความ
เป็นผู้น าเชิงวชิาการ (ธีระ  รุญเจริญ. 2550) สอดคล้องกบัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) (2549) ได้สรุปผลการสงัเคราะห์การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(รอบแรก พ.ศ. 2544 - 2548) พบวา่ผู้บริหารไมไ่ด้มาตรฐานในเร่ืองการบริหารวิชาการ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และ
บคุลากรทางการศกึษา (2551) จึงได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษา โดยเลอืกใช้รูปแบบการพฒันาที่
ยดึสมรรถนะเป็นฐาน ได้แก่ สมรรถนะหลกั ประกอบด้วย การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพฒันาตนเอง และการ
ท างานเป็นทีม และสมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การวิจยั การสือ่สารและการจงูใจ 

http://www.onesqa.or.th/th/download/index.php?SystemMenuID=1&SystemModuleKey=195
http://www.onesqa.or.th/th/download/index.php?SystemMenuID=1&SystemModuleKey=195
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การพฒันาศกัยภาพบคุคล และการมวีิสยัทศัน์ ซึง่ในการวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัและคณะได้เลอืกศกึษาสมรรถนะประจ าสายงาน
เทา่นัน้ เนื่องจากมีข้อมลูจากการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่สมรรถนะประจ าสายงานเป็นสมรรถนะท่ีคอ่นข้างมีปัญหา 
โดยเฉพาะสมรรถนะทางด้านการวิจยั แม้ในระยะที่ผา่นมานี ้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และส านกังานพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) (2553) ได้จดัให้มีโครงการยกระดบัคณุภาพผู้บริหาร
สถานศกึษาทัง้ระบบ โดยผลติชดุเคร่ืองมือการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ตาม แตย่งัขาดสาระส าคญัคือการพฒันาสมรรถนะ
ประจ าสายงานด้านการท าวิจยั  
 การพฒันาโดยการฝึกอบรมเป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์อีกรูปแบบหนึง่ที่ได้รับความสนใจเป็นอยา่งมากใน
ปัจจบุนัและในอนาคต โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงระบบ (เสนห์่  จุ้ยโต. 2544) ซึง่ผู้วิจยัและคณะจะด าเนินการศกึษา
สภาพปัจจบุนัปัญหา และประเมนิความต้องการจ าเป็นของประชากรกลุม่เป้าหมายตามหลกัของการวจิยัประเมินความ
จ าเป็น (สวุิมล  วอ่งวานิช, 2548) จดัท าโครงการฝึกอบรมตามปัญหาและความต้องการ และท าการฝึกอบรมตามแผน 
สงัเกตหรือ   เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู ท าการสะท้อนผลโดยวิพากษ์ วิจารณ์ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ประกอบการวาง
แผนพฒันาซ า้อีก (Revise Plan) นัน่คือหลกัและกระบวนการของการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research: AR) 
(Kemmis & Mc Taggart. 1988; คงศกัดิ ์ ธาตทุอง. 2540 และศริิ ถีอาสนา. 2550) การพฒันาความรู้ ความสามารถ และ
เจตคติของผู้บริหารสถานศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม ตามสมรรถนะประจ าสายงาน โดยใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
ดงักลา่ว ผู้วิจยัจะประยกุต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Benjamin S. Bloom (1985) และทิศนา  แขมมณี (2548) 
ประกอบด้วยด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านเจตคติหรือความรู้สกึ (Affective Domain) และ ด้านทกัษะ 
(Psychomotor Domain) มาใช้ในการวจิยัโดยมุง่หวงัให้ผู้บริหารสถานศกึษาซึง่ผา่นการพฒันาแล้วมีความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติตามสมรรถนะประจ าสายงาน และสามารถขยายผลเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาใน
สถานศกึษาให้มคีณุภาพอยา่งตอ่เนื่องสบืไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาตนเองตามสมรรถนะประจ าสายงานของผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพื่อพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในจงัหวดัมหาสารคาม ให้มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติสงูขึน้ โดยใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และกลุม่เป้าหมายที่ท าการพฒันา 
  1.1 ประชากร ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 1, 2 
และ 3 จ านวน 641 คน สุม่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 247 คน 

  1.2 กลุม่เป้าหมายที่ท าการพฒันา คดัเลือกจากกลุม่ตวัอย่างที่แสดงความจ านงในพฒันาตนเองจาก
การตอบแบบสอบถามในระยะที่ 1 และได้คดัเลือกจาก 2 เขต เทา่นัน้คือ ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดั สพท. มหาสารคาม 
เขต 3 จ านวน 44 คน และ เขต 1 จ านวน 28 คน รวม 72 คน 

 2. ตวัแปรที่ท าการศกึษา  
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  2.1 สมรรถนะประจ าสายงานประกอบด้วย การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวจิยั การสือ่สารและการ
จงูใจ การพฒันาศกัยภาพบคุคล และการมวีิสยัทศัน์  
  2.2 สมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจยั ประกอบด้วย การวิจยัเพื่อพฒันาการบริหารการศกึษา  
การก าหนดประเด็น และการตัง้หวัข้อการวิจยั การตัง้ค าถาม วตัถปุระสงค์ และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ การก าหนด
ขอบเขตการวจิยั การก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะ  การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และการก าหนดกรอบแนวคดิในการ
วิจยั การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพือ่พฒันาการบริหารการศกึษา การก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อการพฒันาการบริหารการศกึษา 
การเขยีนวิธีด าเนินการวิจยั การเขียนอ้างองิ - บรรณานกุรม การเขียนเค้าโครงการวจิยั การประเมนิเค้าโครงการวิจยั การ
ฝึกน าเสนอเค้าโครงการวิจยั และการน าเสนอร่างเค้าโครงการวจิยัเพื่อประเมิน โดยมีจดุมงุหมายของการเรียนรู้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านเจตคติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวจิยัครัง้นีแ้บง่ขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงัรายละเอยีดตามแผนภาพท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

 
ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันา 
 
 
 
 
 
ระยะที่ 2  พฒันาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 1  สรุปขัน้ตอนของการวจิยั 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในระยะที่ 1 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันา เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกบั
กลุม่ตวัอยา่ง ได้รับข้อมลูกลบัคืนมาร้อยละ 80.97 และในระยะที่ 2 พฒันาความรู้ ความสามารถ และเจตคติของ
กลุม่เป้าหมายที่ท าการศกึษาตามสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจยั โดยใช้ข้อทดสอบก่อน-หลงัอบรม แนว 
การฝึกอบรม: แบบฝึก/ใบงาน แบบศกึษาความพงึพอใจ แบบประเมินเค้าโครงวิจยั  

1)ศึกษาเอกสาร    2)สร้างเคร่ืองมอืวิจยั  
3)หาคณุภาพเคร่ืองมือ: Content Validity และคา่ IOC  
4)ปรับปรุงเคร่ืองมือ    5)เก็บรวบรวมข้อมลู  
6)วิเคราะห์ข้อมลู    7)เสนอรายงานการวิจยัระยะที่ 1 
 

1)ศึกษาผลการวิจยัของระยะที่ 1  
2)ก าหนดกรอบเนือ้หา: สมรรถนะฯด้านการท าวิจยั  
3)จดัท าแนวการฝึกอบรมฯ และติดตามและประเมินผล 
4)สร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
5)คดัเลือก สพท.มหาสารคาม 2 แห่ง: เขต 3, เขต 1  
6)ก าหนดเกณฑ์-คดัเลือกผู้ เข้าอบรม 
7)ท าการฝึกอบรมฯ และติดตามประเมินเค้าโครงวิจยัโดย 
AR 
8)ศึกษาความพงึพอใจ          9)สรุปรายงานผลการวิจยั 
 

ข้อสนเทศ: สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาตามสมรรถนะประจ า
สายงาน 
 

 
ความรู้ ความสามารถ และเจต
คติตามสมรรถนะประจ าสาย
งานของผู้บริหารสถานศกึษา

สงูขึน้ 
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การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 1. ศกึษาระดบัปัญหา และความต้องการในการพฒันาตามสมรรถนะประจ าสายงาน วเิคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ย  
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน หาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และวิเคราะห์เนือ้หา น าเสนอข้อมลูในรูปตาราง และเสนอในรูปความเรียง
ส าหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 2. ศกึษาผลการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาตามสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวจิยั โดยฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ ติดตามประเมินเค้าโครงวจิยั วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ ท าการแปลผล
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด จดัข้อมลูในรูปตาราง และท าการวเิคราะห์เนือ้หาส าหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ น าเสนอข้อมลูโดยใช้
ขัน้ตอนการวิจยั 
เชิงปฏิบตักิาร ทัง้ 4 ขัน้ คือ การวางแผน การปฏิบตัิ การสงัเกต และท าการสะท้อนผลเพื่อวางแผนซ า้ในวงจรหรือครัง้ตอ่ไป   
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ในระยะที่ 1 สภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาตนเองของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดั สพท.มหาสารคาม เขต 1-3 พบวา่สว่นใหญ่มีปัญหา และความต้องการ
พฒันาตามสมรรถนะประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยัอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านอื่นๆ มีความ
ต้องการพฒันาระดบัปานกลางถงึมาก การแสดงความจ านงเข้ารับการฝึกอบรมพบวา่สว่นใหญ่แสดงความจ านงเข้าอบรม
ในประเด็นท่ีสนใจและได้เลอืกไว้เทา่นัน้ และเหตทุี่ต้องการพฒันาตนเองในด้านนัน้ๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของ
ตนเอง และต้องการพฒันาตนเองให้มีความเข้มแข็งขึน้ 

 
 2. ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน  ก าหนดกรอบการรายงานผลตาม
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ดงัแผนภาพที่ 3 ต่อไปนี ้
 

 การฝึกอบรมฯ: สพท. มค 3             วงจร 1: 
Loop1 

                            (27-29 เม.ย.53) 
                  ติดตามประเมินผลฯ: สพท. มค 3 
                     (22 พ.ค.53) 
 
 

การฝึกอบรมฯ: สพท. มค 1          วงจร 2: 
Loop2 

          (27-29 ต.ค.53) 
             ติดตามประเมินผลฯ: สพท. มค 1 
          (22 พ.ย.53) 
 

แผนภาพที่ 2   วงจรวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีใช้สรุปผลการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษา 
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 2.1 ผลการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจัย วงจรที่ 1 (สพท.มหาสารคาม เขต 3) 
  2.1.1 วางแผน (Plan1) ศึกษาปัญหาและความต้องการพฒันาตนเอง ก าหนดกรอบการพฒันา 
  2.1.2 ปฏิบตัิตามแผน (Act1) คดัเลือกผู้ เข้าอบรม จ านวน 44 คน ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาตาม
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจยั ใช้ ร.ร.โกสมุวิทยาสรรค์ สพท.มหาสารคามเขต 3 เป็นสถานที่อบรม เมื่อ 27 – 
29 เมษายน 2553  
  2.1.3 สงัเกต (Observe1) คา่ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเท่ากบั 86.42/80.96 คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม เท่ากบั 21.40 และ 32.38 คะแนนพฒันาการเฉลีย่เท่ากบั 11.00 และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก  
  2.1.4 สะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect1) ควรสลบัที่นัง่ของกลุม่ตา่งๆ ทกุวนั ขอความร่วมมือให้ตรงต่อ
เวลา ควรจดัท าป้ายนิเทศ ควรเพิ่มเวลาในเร่ืองวิธีด าเนินการวิจยั ควรลดจ านวนผู้ เข้าอบรม ควรแจกเอกสารก่อนการใช้ 
ควรอธิบายขัน้ตอนของการวิจยั และระยะของการวิจยั และวงจร (Loop) ของวิจยัเชิงปฏิบตัิการให้ชดัเจน 
 2.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจัย วงจรที่ 2 (สพท.มหาสารคาม เขต 1) 
  2.2.1 วางแผน หรือทบทวน (Plan2 or Revise plan) น าข้อเสนอในรอบที่ 1 มาวางแผนซ า้ 
  2.2.2 ปฏิบตัิตามแผน (Act2) คดัเลือกผู้ เข้าพฒันาตนเอง จ านวน 28 คน ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ใช้
ห้องประชมุสารคามมณีุ เป็นสถานที่อบรม เมื่อวนัที่ 27 – 29 ตลุาคม 2553 รวม 3 วนั  
  2.2.3 สงัเกต (Observe2) คะแนนเฉลี่ยก่อน-หลงัอบรมเทา่กบั 20.40 และ 32.17 คะแนนพฒันาการ
เฉลี่ยเท่ากบั 11.78 ค่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากบั 87.29/80.44 และมีความพึงพอใจ
ระดบัมาก  
  2.2.4 สะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect2) ควรรายงานผลความคืบหน้าทกุวนั ควรปรับปรุงข้อสอบให้มี
คณุภาพมากขึน้ก่อนน าไปใช้ครัง้ต่อไป ควรประกาศช่ืนชมผู้ที่สามารถท าคะแนนสงู และช่ืนชมผู้มีคะแนนพฒันาการ 
ควรช่ืนชมผู้ที่ไมเ่คยลาเคยขาด ควรแจกเอกสารก่อนการใช้อย่างน้อยหนึ่งวนั เร่ืองการเขียนเค้าโครงการวิจยัควรขยาย
เวลาอีก ให้อธิบายให้ชดัเจนว่าจะใช้ Action Research ในระยะใดของการวิจยั เสนอให้คณะผู้วิจยัดแูลผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 2.3 ผลการติดตามประเมินผลเค้าโครงวจิัย วงจรที่ 1 (สพท.มหาสารคาม เขต 3) 
  2.3.1 วางแผน (Plan1) ก าหนดวนั เวลา สถานที่ ขอบเขตด้านเนือ้หา และวิธีการประเมินเค้าโครง
วิจยั 
  2.3.2 ปฏิบตัิตามแผน (Act1) ด าเนินการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมของสพท.
มหาสารคาม เขต 3 ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาที่ท าการประเมิน แบ่งผู้ เข้าประชุมออกเป็น 5 กลุม่ สมาชิกของกลุม่
น าเสนอเค้าโครงการวิจยั วิพากษ์วิจารณ์ ท าการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ ตัง้ชมรมผู้บริหารนกัวิจยั  
       
                 2.3.3 สงัเกต (Observe1) เค้าโครงวิจยัมีคณุภาพระดบัดีมาก ร้อยละ 50.00 ระดบัดี ร้อยละ 15.90 
ระดบัปานกลางร้อยละ 22.72 ระดบัพอใช้ ร้อยละ 11.26  
       2.3.4 สะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect1) การวิเคราะห์ข้อมลูควรใช้สถิติง่ายๆ แนะการเขียน
ผลประโยชน์ที่คาดวา่ที่จะได้รับให้มุ่งไปที่ผลที่ตามมา ควรให้ขวญัก าลงัใจแก่ผู้ที่มีผลงานวิจยัดีเด่น ควรมีองค์กรวิจยั
เพื่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ควรแตง่ตัง้วิทยากรที่ให้การอบรมเป็นกรรมการที่ปรึกษา  
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 2.4 ผลการติดตามประเมินผลเค้าโครงวจิัย วงจรที่ 2 (สพท.มหาสารคาม เขต 1) 
  2.4.1 วางแผน (Plan2) น าข้อมลูที่ได้จากการสะท้อนผลในรอบที่ 1 มาวางแผนซ า้ 
  2.4.2 ปฏิบตัิตามแผน (Act2) ด าเนินการเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทีห้่องประชมุสารคามมณีุ 
ก าหนดประเด็นและวิธีการประเมินเค้าโครงวิจยั แบ่งผู้ เข้ารับการประเมินออกเป็น 5 กลุม่ ให้สมาชิกของกลุม่น าเสนอ 
วิพากษ์วิจารณ์ ท าการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ แตง่ตัง้กรรมการที่ปรึกษา    
  2.4.3 สงัเกต (Observe2) พบวา่ เค้าโครงวิจยัที่มีคณุภาพระดบัดีมาก ร้อยละ 35.71 ระดบัดี ร้อยละ 
17.85 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.14 ระดบัพอใช้ ร้อยละ 39.28  
  2.4.4 สะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect2) ควรมีการติดต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอแม้เสร็จสิน้การอบรมก็
ตาม ผู้วิจยัไม่จ าเป็นต้องใช้สถิติชัน้สงูในการวิเคราะห์ข้อมลู กรรมการที่ปรึกษาควรติดต่อประสานงานกบัผู้วิจยัอย่าง
ใกล้ชิด ควรจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองวิจยัในชัน้เรียน วิจยัสถาบนั วิจยัและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ให้มากขึน้ หวัหน้าโครงการวิจยัควรประสานงานกบัทาง สพท. มหาสารคาม เขต 1 เพื่อสนบัสนนุการ
จดัท าวิจยัให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ขออภิปรายผลในสาระส าคญั 2 ประเด็นหลกั ดงันี ้
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
 ผลการศึกษาศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั  
สพท.มหาสารคาม เขต 1, 2 และ 3 โดยภาพรวมพบว่าผู้บริหารมีปัญหา และมีความต้องการพฒันาตนเองตามสมรรถนะ
ประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวจิยัอยู่ในระดบัมาก การที่ผู้บริหารสว่นใหญ่มีปัญหา และมีความ
ต้องการพฒันาตนเองด้านนีม้ากกวา่ด้านอื่นๆ นัน่แสดงวา่การวิจยัเป็นเร่ืองของศาสตร์ชัน้สงูและมีความซบัซ้อน
พอสมควร ต้องคิดไตร่ตรองและใคร่ครวญอยา่งรอบด้าน ดงัที่ สชุาติ  โสมประยรู และ วรรณี  โสมประยรู (2547) กลา่ว
ไว้วา่ การวิจยัเป็นกระบวนการของการใช้สติปัญญาอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ สอดคล้องกบั วิจารณ์  พานิช (2546) 
เห็นว่า การวิจยัเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายสงูของการวิจยัคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ การสนบัสนนุหรือ
จดัการวิจยัจึงเป็นการสนบัสนนุเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การลงทนุด้านการท าวิจยัของประเทศใดประเทศหนึง่เป็นการ
ลงทนุเพื่ออนาคตด้วยความเช่ือว่า การสนบัสนนุ “คนฉลาด” ดงันัน้ การที่ผู้วิจยัและคณะได้สนบัสนนุให้ผู้บริหารพฒันา
ตนเองด้านการท าวิจยั จึงมีความมัน่ใจวา่ได้ด าเนินการถกูทางแล้ว และผลของการวิจยัดงักลา่วยงัสอดคล้องกบั เสริม
ศกัดิ์  วิศาลาภรณ์ และ วรรณดี  เกตแก้ว (2552) ได้พบวา่ผู้อ านวยการสถานศกึษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เช่ียวชาญผ่านกระบวนการประเมินผลงานวิชาการซึ่งสว่นใหญ่เป็นงานวิจยัเพียงร้อยละ 3.58 เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า
การท าวิจยัมีความส าคญัและมีประโยชน์อยา่งยิ่งใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันางานตนเองได้ 
 สว่นสมรรถนะตามสายงานของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั สพท.มหาสารคาม เขต 1, 2 และ 3 ด้านอื่นๆ คือ
ด้านการสือ่สารและการจงูใจ ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุคล และด้านการมวีิสยัทศัน์ มีปัญหาในการปฏิบตัิและมีความ
ต้องการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก เนื่องจากสมรรถนะอื่นๆ มีความซบัซ้อนน้อยกวา่ และอีกประการ
หนึ่งผู้บริหารได้รับการพฒันาสมรรถนะด้านเหลา่นีอ้ยูเ่สมอ จึงได้สัง่สมประสบการณ์ทัง้ขณะปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้า
สถานศึกษา และได้รับการอบรมอยู่เนืองๆ เช่นระยะที่ผู้ วิจยัก าลงัท าวิจยัเร่ืองนี ้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
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พืน้ฐาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และส านกังานพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553) ได้จดัให้มโีครงการยกระดบั
คณุภาพครู และผู้บริหารสถานศกึษาทัง้ ระบบ ภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 – 2555 เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน  
ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั สพท.มหาสารคาม เขต 3 และ เขต 1 เพื่อท าการพฒันาให้

มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีในสมรรถนะด้านนีใ้ห้สงูขึน้กว่าเดิม โดยมีความเช่ือว่า สมรรถนะเป็นสิง่ที่
สามารถสร้างขึน้ได้โดยผา่นกระบวนการฝึกอบรมและการพฒันา (ประจกัษ์  ทรัพย์อดุม. 2550 และ Scott B. Parry. 
2004. อ้างถึงใน สกุญัญา  รัศมีธรรมโชติ. 2553) และผลการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาตามสมรรถนะประจ าสายงาน
ด้านการท าวิจยั และการติดตาม ประเมินเค้าโครงวิจยัโดยใช้โดยใช้หลกัการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร รอบที่ 1- 2 นัน้ ผู้วิจยัมี
ข้อสงัเกตและขออภิปรายเพิ่มเติม ดงันี ้
 ข้อสงัเกตจากการใช้หลกักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research: AR) การพฒันาผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยการฝึกอบรม และการติดตามประเมินผลเค้าโครงวิจยัของผู้บริหารสถานศกึษา สพท. มหาสารคาม เขต 
3 และเขต 1 สว่นใหญ่ประสบความส าเร็จด้วยดี ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ผู้วิจยัมีความเช่ือมัน่วา่
วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการจะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่คาดหวงั ดงัเช่น O'Brien, R. (2001) ได้กลา่วถงึหลกัการส าคญัและ
ประโยชน์ของวจิยัเชิงปฏิบตัิการไว้เช่น หลกัของการสะท้อนผล จากการสงัเกตสถานการณ์ การศกึษาเอกสาร จะท าให้เห็น
ความเป็นจริงขององค์การมากยิ่งขึน้ อนัจะน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ หลกัการสะท้อนผลจากผู้ปฏิบตังิานจริง จะท าให้เข้าใจ
ปัญหาและจะสามารถน าหลกัการทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิให้เหมาะสมกบับริบทได้ดี หลกัของความร่วมมือ ถือวา่ทกุคนมีสว่น
ร่วมในการแก้ปัญหา ทกุคนเทา่เทียมกนัทัง้ในด้านความคิด และการปฏิบตัิ หลกีเลีย่งการล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
และหลกัของทฤษฏี หลกัการปฏิบตัิ สูห่ลกัการใหม ่ซึง่ผู้วจิยัได้ประยกุต์หรือบรูณาการระหวา่งหลกัการทฤษฎี และการ
ปฏิบตัิจริง สูห่ลกัการใหมไ่ด้  
 ข้อสงัเกตจากการพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาทัง้ในระหวา่งการฝึกอบรม 3 วนั และการติดตามประเมินผลเค้า
โครงวิจยั 1 วนั โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) จะเหน็ได้วา่ประสบความส าเร็จเช่นกนั ผู้ เข้ารับอบรมมีความ
พงึพอใจ จะเห็นได้จากการสะท้อนผลของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้สะท้อนความรู้สกึเช่น  สะท้อนวา่มีความพึงพอใจตอ่การ
อบรมมาก จะเห็นได้วา่เป็นไปตามหลกัการของการพฒันาบคุลากรโดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop)  
ดงัเช่น ธงชยั  สนัติวงษ์ (2545) ซึง่กลา่ววา่การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเป็นวิธีการหนึง่ที่ใช้ในการพฒันาบคุลากรซึง่การ
อบรมเป็นกระบวนการท่ีมีระบบมุง่พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ และเจตคติที่ดีเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการ
ท างานของบคุลากร ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะท าให้สามารถปฏิบตังิานได้ดีขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารเพิ่มผลผลติ ท าให้เกิดผล
ส าเร็จตอ่เป้าหมายขององค์การ เช่นเดยีวกบั สมคิด  บางโม (2549) และ Barb Nefer (2009) ได้กลา่ววา่คล้ายคลงึกนัวา่ 
การอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นการฝึกอบรมเชิงกระบวนการท่ีเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานเฉพาะด้านของบคุคลโดยมุง่
เพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill)  และทศันคติ (Attitude) อนัจะน าไปสูก่ารยกระดบัมาตรฐานการท างานให้
สงูขึน้ ท าให้บคุคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและองค์กรบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 ผลการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวจิยัของผู้บริหารสถานศกึษาประสบความส าเร็จตามที่
คาดหวงัไว้ ผู้วจิยัมคีวามเช่ือวา่เกิดจากการประยกุต์ใช้หลกักระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ (Action Research: AR) หลกัวิจยัและพฒันา (R & D) หลกัและแนวคดิการพฒันาเจตคติตามรูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาจิตพิสยั (Affective  Domain) ตามแนวคิดของนกัวิชาการดงัทีก่ลา่วถึงแล้ว อยา่งเข้มข้น และเอาจริงเอา
จงันัน่เอง 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบตัิ และมีความต้องการพฒันาตนเองตามสมรรถนะ
ประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวจิยัระดบัมาก สว่นด้านอื่นๆ ได้แก่ด้านการสือ่สารและการจงูใจ 
ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุคล และด้านการมีวิสยัทศัน์ มีปัญหาในการปฏิบตัิและมีความต้องการพฒันาระดบัปาน
กลางถึงมาก ผลการพฒันาตามหลกัการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 2 วงจร พบว่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการอบรมสงู
กวา่เกณฑ์ที่ก าหนด คะแนนทดสอบความรู้หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรม คะแนนพฒันาการสงูขึน้ทกุคน  ผลการศึกษา
เจตคติพบว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตอ่การอบรมระดบัมาก และผลการติดตามประเมินเค้าโครงวิจยั
พบวา่สว่นใหญ่มีคณุภาพระดบัดีมาก 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ควรพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาในด้านยอ่ยๆ ของด้านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั เชน่ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการเพื่อจดัท านโยบายและวางแผน การวิจยัในชัน้เรียน การเขยีนเอกสารวชิาการประเภท
แบบเรียน ให้มคีวามรู้ ความสามารถ และเจตคติทีด่ีในเร่ืองเหลา่นี ้เนื่องจากพบวา่มีปัญหาและมคีวามต้องการพฒันา
คอ่นข้างสงู 
 2. การพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาครัง้นี ้ท าเฉพาะพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจยัเทา่นัน้ 
ดงันัน้ ถ้าจะให้ครบองค์ประกอบของการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานด้านอื่นๆ (การสือ่สารและการจงูใจ การพฒันา
ศกัยภาพบคุคล และการมวีิสยัทศัน์) ด้วย เนื่องจากมีปัญหาและมีความต้องการพฒันาตนเองพอๆ กนัทัง้ 3 ด้าน และทัง้ 
3 เขต 
 3. ผลการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการท าวิจยั พบวา่ผู้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะสงูขึน้ จึง
ยืนยนัได้วา่ การพฒันาโดยใช้แนวการฝึกอบรม และการติดตามผลโครงการวิจยั โดยอาศยัใช้หลกัการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ หลกัการวิจยัและพฒันา หลกัการประชุมเชิงปฏิบตัิการแล้ว มีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ ดงันัน้ 
สมรรถนะประจ าสายงาน หรือสมรรถนะหลกัทกุด้านสมควรใช้แนวทางนีใ้นการยกระดบัสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สงูขึน้กว่าเดิม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวจิยัเร่ืองนีไ้ด้รับความอนเุคราะห์จากหนว่ยงาน/บคุคลหลายฝ่าย  ขอเอย่นามและขอขอบพระคณุเป็นอยา่ง
สงู ณ ท่ีนี ้อาทิ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ(วช.) ที่กรุณาจดัสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั  สถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที่ประสานงานจนเกิดความเรียบร้อยทกุประการ  ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมือประกอบด้วย 1) รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอี่ยม 2) รศ.สมชาย  วงศ์เกษม 3) ดร.ศกัดิ์พงษ์  หอมหวน 4) ดร.ธี
ระวฒัน์  เยี่ยมแสง และ 5) ดร.วรวรรณ  อบุลเลศิ   ดร.สถาพร  หยองเอน ผอ.สพท.มค. 3 และ ดร.สรัุตน์  ดวงชาทม ผอ.
สพท.มค. 1 ที่กรุณาคดัเลอืกผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัเข้าร่วมพฒันาและอ านวยความสะดวกในการอบรม   นกัศกึษา
ระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจดัการการศึกษา เป็นวิทยากรกลุม่ยอ่ย ผศ.ดร.ลดัดาวลัย์  วฒันบตุร ได้ช่วยแปล
บทความวจิยัเป็นภาษาองักฤษ และลกู ลกูสะใภ้ ภรรยาที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้ก าลงัใจ  
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บทคดัย่อ 

 
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการ

วิจยั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 2) เพื่อพฒันา
คณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พทิยาคม โดยใช้พืน้ท่ีโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคมและใช้
กระบวนการพฒันาผา่นนกัเรียนที่สงักดัชมุนมุพทุธศาสนาการวจิยัในครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุม่เป้หมาย คือ  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ หวัหน้าศนูย์พฒันาวิชาการ  หวัหน้าพฒันาหลกัสตูร 
ครูที่ปรึกษาชมุนมุพระพทุธศาสนาและนกัเรียนทีเ่ลอืกเรียนชมุนมุพระพทุธศาสนาจ านวน 40 คน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวจิยัในปีการศกึษา 2553 ใช้ระเบียบวิธีการวจิยัแบบผสานวิธี (Mixed  Methodology) ผลการวิจยัพบวา่ 

1. กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม 
มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 การเตรียมการเพื่อน าแนวคิดจิตตปัญญาศกึษามาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพผู้เรียน  
1.2  การพฒันาคณุภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา  
1.3  การถอดบทเรียนเพื่อประเมนิผลคณุภาพผู้ เรียนจากการพฒันาตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 

2. ผลที่เกิดขึน้จากการพฒันาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาจากการสะท้อนผลด้วยมมุมองของผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครองและจากตวัผู้ เรียน พบวา่ กระบวนการพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโดยผา่นกิจกรรมการ
ปฏิบตัิจริง ได้แก่ การปลกูต้นไม้ การศกึษาสวนเศรษฐกิจพอเพียง การทอผ้าไหม การประกอบอาหาร กิจกรรมจิตอาสา 
การเลา่ความดี การทอดกฐินและการเข้าคา่ยอาสา  มีแนวโน้มทีจ่ะหลอ่หลอมให้นกัเรียนเห็นคณุคา่ของตนเองและผู้อื่น มี
มมุมองชีวิตที่เป็นสมัมาทฐิิ  

 
ค าส าคัญ : การพฒันาคภุาพผู้เรียน, จิตตปัญญาศกึษา 
 
 
 
 
____________________________ 
นกัศกึษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม2 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ3 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was (1) to investigate the process of the development of the students’ quality of 
Pathumrat Pittayakom school through Contemplative Education project. (2) To develop the students’ quality of 
Pathumrat Pittayakom school through Contemplative Education project. The sample were 40 Bhuddism club 
member students , 4 vice directors, the advisor of Bhuddism club, and the director. The instrument for the 
research was mix methodology. 
 The results of the study showed that: 

1. There are three steps of The process of the development of the students’ quality of Pathumrat 
Pittayakom school through Contemplative Education project. 

1.1 The preparation to apply the idea of Contemplative Education project to develop the students’ quality  
1.2 The development of the students’ quality of Pathumrat Pittayakom school  
1.3  The assessment the development of the students’ quality through contemplative education . 

2. The effectiveness of the development of the students’ quality in the population whom related to the 
research found out that the authentic activities such as planting project, sufficiency economy project , 
cooking, weaving of Thai silk, voluntary project and public mind had promoted the value of students in 
Buddhism way of life . 
KEYWORDS:  Students’Quality Development , Contemplative Education 
 
บทน า 
   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี  10  (พ.ศ. 2550-2554)  ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ของประเทศไทย  
คือ  การพฒันาสู ่“สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมีคณุธรรมน าความรู้ รู้เทา่ทนั
โลก  ครอบครัวอบอุน่ชมุชนเข้มแข็ง  สงัคมสนัติสขุ  เศรษฐกิจมคีณุภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม  สิง่แวดล้อมมคีณุภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติทีย่ัง่ยืนอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการประเทศที่มีธรรมาภิบาลด ารงไว้  ซึง่ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  และอยูใ่นประชาคมโลกได้อยา่งมีศกัดิ์ศรี”  ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและ
สงัคมไทย  สูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและเรียนรู้  ซึง่ให้ความส าคญัดงันี ้ คือ  การพฒันาคนให้มีคณุธรรมน าความรู้เกิด
ภมูิคุ้มกนั เสริมสร้างสขุภาวะคนไทยให้สขุภาพแข็งแรงทัง้กายและใจอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่นา่อยูแ่ละการเสริมสร้างคน
ไทยให้อยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งสนัติสขุ (ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.2549:4 ) 

จากผลการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทย  สูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและเรียนรู้ ตาม
รายงานการติดตามการประเมินผล 2 ปีแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 10 (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 2552: 1-23)  ซึง่ผลการพฒันาที่ส าคญั พบวา่   เยาวชนไทยมี
โอกาสทางการศกึษามากขึน้ แตย่งัขาดภมูิคุ้มกนัด้านคณุธรรม และจริยธรรม และจากการปฏิรูปการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่  
ผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาและผลการทดสอบของส านกังานทดสอบ
การศกึษาแหง่ชาติ  ยืนยนัตรงกนัวา่ยงัไมป่ระสบผลส าเร็จ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.2552:10) ซึง่จากปัญหา
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ดงักลา่วการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนจึงเป็นประเด็นหลกัในการปฏิรูปการศกึษารอบสอง และเป็นวาระแหง่ชาติที่ต้องเร่งปรับ
คณุภาพการศกึษาควบคูก่บักบัการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม 
 จากผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาในระยะปีการศกึษา 2550 ถึงปีการศกึษา 2552  ของโรงเรียนปทมุรัตต์
พิทยาคมชีใ้ห้เห็นวา่ คณุภาพผู้ เรียน ต้องเป็นภารกิจเร่งดว่นส าคญัที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการพฒันาผู้วจิยัในฐานะรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการจงึได้ศกึษาหาแนวทางพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ ท าให้พบวา่ จิตตปัญญาศกึษา นา่จะ
เป็นแนวคดิส าคญัทีจ่ะน ามาปรับเป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้   ดงันัน้ผู้วิจยัเห็นว่าการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน
ตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาจะท าให้ผู้ เรียนเป็นคนดี คนเกง่ เรียนรู้อยา่งมีความสขุและมีความภาคภมูิใจในความเป็น
ไทย มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต สามารถสือ่สาร คิดวเิคราะห์ 
แก้ปัญหา ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ค านงึถงึประโยชน์สว่นรวม ท างานเป็นกลุม่ได้ มีศีลธรรม 
คณุธรรม คา่นยิม จิตส านกึและภมูิใจในความเป็นไทย ก้าวทนัโลกเป็นก าลงัคนที่มีคณุภาพ มีทกัษะความรู้พืน้ฐานท่ี
จ าเป็น สมรรถนะ ความรู้ ความสามรถท างานมีประสทิธิภาพ ด้วยเหตสุ าคญันีผู้้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะน าแนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม 
  
วิธีการวจิัย 
 การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา
และเพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม โดยใช้การวิจยัแบบผสานวิธี( 
Mixed Methodology) โดยแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก ่

1. การศกึษาวิจยัเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (Documentary Research ) โดยศกึษาจากหนงัสอื 
บทความ วิทยานิพนธ์และข้อเขยีนตา่ง ๆ ตลอดจนงานวจิยัที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดฐานคดิในการศกึษา 

2. การวจิยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) โดยใช้การสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม(Participant 
Observation) การสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) การสนทนากลุม่(Focus Group) และการเขียนบนัทกึ(Journal) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากชัน้เรียน โดยมีครูที่ปรึกษาและนกัเรียนที่สงักดักิจกรรมชมุนมุพทุธศาสนาโรงเรียนปทมุ
รัตต์พิทยาคมเป็นผู้ให้ข้อมลู 

3. การวจิยัเชิงปฏิบตักิาร(Action Research) โดยการประมวลความรู้จากเอกสารและข้อมลูเชิงคณุภาพเพื่อ
ออกแบบ(Plan)กระบวนการเรียนรู้ในชัน้เรียน ปฏิบตัิการ(Action) จดักิจกรรมและกระบวนการ สงัเกตการณ์( 
Observation) ชัน้เรียน และสะท้อนการเรียนรู้(Reflection)  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ ร่วมวิจยั ได้แก่ ผู้วิจยั หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หวัหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  
 หวัหน้างานสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม หวัหน้าหวัหน้างานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
2. ผู้ให้ข้อมลูส าคญั ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  หวัหน้าหน้า

ระดบัชัน้ ครูที่ปรึกษาชมุนมุพระพทุธศาสนา และนกัเรียนที่สงักดัชมุนมุพระพทุธศาสนา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกได้เป็น 3 ระยะ(Phases )คือ 

ระยะที่ 1 (Phases 1 ) การเตรียมเตรียมความพร้อมเพื่อน าแนวคดิจิตตปัญญาศกึษามาปรับใช้ในการพฒันา
คณุภาพผู้ เรียนโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม 
 ระยะที ่2 (Phases 2 ) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 
 ระยะที่  3 ( Phases 3 ) การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลผู้ เรียนจากการพฒันาจิตตปัญญาศกึษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีวิเคราะห์แบบการวเิคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) ซึง่ได้จาก
การสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ จากการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและการเขียนบนัทกึ 
 
ผลการวิจัย 

1. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พทิยาคม 
จากการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้านจิตตปัญญาศกึษา จ านวน 9 ทา่นซึง่ประกอบด้วย 
 คณุพอ่ครูบาสทุธินนัท์  ปรัชญพฤทธ์ิ  รศ.ดร.โสรีซ์  โพธิแก้ว  นายลลติ ถนอมสงิห์  ดร.วรภทัร  ภูเ่จริญ 
 ดร.อาจอง ชมุสาย ณอยธุยา พระไพศาล  วิสาโล  คณุอดิศร  พวงชมพ ู    คณุศีลวตั  ศษิุลวรณ์  พระมหาวฒุิชยั วชิรเมธี 
และจากการศกึษาโรงเรียนต้นแบบที่ใช้แนวทางจิตตปัญญาศกึษาในการจดัการเรียนรู้ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเมธา 
จงัหวดันครปฐม โรงเรียนเพลนิพฒันา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสตัยาไส จงัหวดัลพบรีุ และการสนทนากลุม่ของผู้ให้
ข้อมลูส าคญัซึง่จากการรวบรวมสงัเคราะห์พบวา่ กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาของ
โรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคมจะต้องมีกระบวนการ 3 ขัน้ตอนดงันี ้คอื 
     1. การเตรียมการเพื่อน าแนวคิดจิตตปัญญาศกึษามาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
    2. การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 
     3. การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลคณุภาพผู้ เรียนจากการพฒันาตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 

 
2. ผลที่เกดิขึน้กับผู้เรียนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

 จากการพฒันาคณุภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาของโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคมโดยพฒันาผา่น
นกัเรียนที่สงักดัชมุนมุพทุธศาสนาจ านวน 40 คน ซึง่มีนายวฒุินนัท์ โคตรทิพย์และนางชญานิศ ตาลกลุ เป็นท่ีปรึกษา
ชมุนมุ ซึง่ได้ด าเนินการในปีการศกึษา 2553 ซึง่ได้ประเมินผลที่เกิดขึน้กบัผู้ เรียน จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
นกัเรียน ท่ีปรึกษาชมุนมุพระพทุธศาสนา นกัเรียนและจากการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม การเขียนบนัทกึของผู้ เรียน 
 จาการวิจยัมีข้อค้นพบวา่ กระบวนการพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโดยผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ มแีนวโน้มที่
จะหลอ่หลอมให้นกัเรียนเห็นคณุคา่ของตนเองและผู้อื่น มีมมุมองชีวิตทีเ่ป็นสมัมาทิฐิ เห็นคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ อยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัตแิละเป็นกลัยาณมิตร มีความสมคัรสมานสามคัคี มีการยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นซึง่เป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตยซึง่เป็นไปตามจดุมุง่หมายของการศกึษาคือ ความเจริญงอกงามของชีวติและสงัคมอยา่งแท้จริง ตรงตาม
ทิศทางการพฒันาคนไทยยคุใหมต่ามข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สองซึง่สรุปโดยรวมได้ดงันี ้คือ 
     1.ผู้ เรียนได้แนวทางการเรียนรู้ใหมเ่กิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอ่เนื่องตลอดเวลา  เกิดนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  มีความภมูิใจในความเป็นไทย เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ 
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     2.ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเช่ือมโยง คิดเป็นระบบมกีารคิด
อยา่งสร้างสรรค์ คิดอยา่งมวีิจารณญาณ ก่อให้เกิดการด ารงชีวติอยา่งมีสติ 
     3. ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนักบัผู้อื่น มีความสมารถในการสือ่สารกบัผู้อื่นได้ สามารถถา่ยทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึได้ มีจิตสาธารณะ ท างานกบัผู้อื่นได้ 
     4. ผู้ เรียนเกิดจิตส านกึใหมแ่หง่การเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคณุคา่ของตนเองและผู้อื่น มี
ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมอนัพงึประสงค์ 
     5. ผู้ เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าด้านสติปัญญา มคีวามสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต สามารถน ากระบวนการ
ตา่ง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยา่งมคีวามสขุ 
 
การอภปิรายผล 

1.กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม 
         กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคมซึง่จากการวิจยั 
มีข้อค้นพบวา่ 
       1.1 ในขัน้ตอนการเตรียมการเพื่อน าแนวคดิจิตตปัญญาศกึษามีประเด็นข้อค้นพบดงันี ้
              1) มมุมองหรือทศันคตใินด้านการจดัการศกึษา 
       ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษานัน้มมุมองหรือทศันคตใินด้านการจดั
การศกึษาของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง จะต้องมีมมุมองด้านการจดัการศกึษาที่ตรงกนัวา่ 
การศกึษานัน้เป็นไปเพื่อชีวิตที่ดงีาม ต้องร่วมกนัตีโจทย์ของการจดัการศกึษาให้แตก  ซึง่ในปัจจบุนัมมุมองด้านการศกึษา
เน้นไปท่ีการแขง่ขนัในทกุระดบัท าให้การศกึษาล้มเหลวโดยสิน้เชิงซึง่พบได้จากการรายงานวิกฤตการศกึษาไทยชีด้้วย O-
NET,I-NET, V-NET,U-NET,N-NET,GATและPAT ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาในเดอืนพฤศจิกายน 2553 พบวา่ 
ประเทศไทยถกูจดัอยูล่ าดบัหลงั ๆและมีแนวโน้มอยูท้่ายไปเร่ือย ๆ และมีข้อเสนอวา่การศกึษาของชาตจิะเจริญก้าวหน้าได้ 
ต้องอาศยัความร่วมมือของทกุฝ่ายที่ต้องการเห็นเด็กไทยมคีวามรู้ เป็นคนดี อยา่งจริงจงั ไมแ่ฝงด้วยเงิน ลาภยศ ต าแหนง่ 
จึงจะท าได้ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ท่ีโรงเรียน ซึง่การท่ีท าให้เกิดมมุมองที่ตรงกนันัน้ในระดบัโรงเรียนที่มีบทบาท
ในการก าหนดชะตาชีวิตของผู้ เรียน ก าหนดชะตาชีวิตของชมุชน ก าหนดชะตากรรมของประเทศ ต้องเร่ิมที่ผู้บริหาร
สถานศกึษาซึง่เป็นตวัก าหนดวฒันธรรมองค์กรและสง่ผลตอ่วฒันธรรมการเรียนรู้ ซึง่ก็จะท าให้บรรลจุดมุง่หมายของ
การศกึษาชาติที่มุง่เน้นท่ีการพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกนักบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสขุ 
          2) การเตรียมครูจิตตปัญญาศกึษา 

การเตรียมครูจิตตปัญญาศกึษาเป็นขัน้ตอนมี่ส าคญัอกีขัน้ตอนหนึง่ซึง่ครูจะต้องเป็นตวัแบบทีด่ีส าหรับ 
ผู้ เรียนเพราะในกระบวนการจดัการเรียนรู้ครูจะต้องสอนทัง้วชิาความรู้และวชิาชีวติดงัค ากลา่วของพระราชภาวนาวิสทุธ์ิ
(ไชยบลูย์ ธมมชโย) เจ้าอาวาสวดัพระธรรมกาย กลา่วในสมดุบนัทกึความเป็นครูดีของครุุสภามใีจความวา่ “ โลกใบนีอ้ยู่
ในก ามือครู อนาคตของชาติ อนาคตโลกอยูใ่นก ามือครู คณุครูสามารถพลกิโลกใบนีไ้ด้ สามารถสร้างโลกใบนีใ้ห้เป็นโลก
แก้วได้ โดยเร่ิมต้นท่ีครูต้องท าหน้าที่เป็นปชูนียบคุคล คือ บคุคลทีค่วรบชูาเป็นต้นบญุต้นแบบท่ีดใีห้ศิษย์ สัง่สอนความรู้
ศิษย์ทัง้ทางโลกและทางธรรม ด้วยความรัก เหมือนลกูแท้แม้ไมไ่ด้ให้ก าเนิดก็ตาม” ซึง่ครูต้นแบบนัน้จะต้องมีความรู้และ
เข้าใจชีวิตอยา่งแท้จริงตามคณุลกัษณะของครูจิตตปัญญาศกึษา จะต้องมีทศันคติที่ถกูต้องในการจดัการศกึษาวา่จะต้อง
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เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของชีวติและสงัคมไมใ่ช่เพื่อการแขง่ขนั มีองค์ความรู้ในทางวชิาการอยา่งทอ่งแท้และเป็น
แบบอยา่งทีด่ีในทกุมิติของการด าเนินชีวิต ซึง่กระบวนการพฒันาครูตวัแบบนัน้นอกจากจะต้องพฒันาด้านองค์ความรู้ทาง
โลกแล้วอีกด้านหนึง่จะต้องมคีวามเข้าใจองค์ความรู้ทางธรรมด้วยโดยเร่ิมเรียนรู้ตนเองในเร่ือง เบญจขนัธ์อนัได้แก่ 
รูป เวทนา สงัขาร วิญญาณ ลงลกึสูอ่ายตนะภายนอกและอายตนะภายใน และจ าเป็นต้องเรียนรู้เร่ืองปฏิจจสมปุบาท กฎ
ของอิทปัปัจยตา ผา่นการเจริญสติและการภาวนา จงึจะสามารถถา่ยทอดวิชาชีวิตและความดงีามสูศ่ิษย์ได้ ซึง่เป็นฐานคดิ
หลกักระบวนการจิตตปัญญาศกึษาด้านประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้และการเห็นคณุคา่แก่รากฐานทางภมูิปัญญาอนั
หลากหลายของท้องถ่ินและวฒันธรรม 
     อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมจิตตปัญญาศกึษาจะเกิดขึน้ได้ต้องเร่ิมที่ผู้บริหารจิตตปัญญาศกึษาตามด้วยครูจิตต
ปัญญาศกึษาซึง่จะน าพาไปสูผู่้ เรียนจิตตปัญญาศกึษา 

 1.2 ในขัน้การพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 
    ข้อค้นพบในขัน้การพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาพบวา่ สิง่ที่จะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผู้ เรียน
ให้เป็นนกัเรียนจิตตปัญญาศกึษา คือ 

1) การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งกลัยาณมติร 
   ซึง่เกิดจากเตรียมครูจิตตปัญญาศกึษาได้อยา่งสมบรูณ์แบบแล้วการกระบวนการเรียนรู้อยา่ง

กลัยาณมติรในทกุมิติก็เร่ิมขึน้โดยอตัโนมตัิ ซึง่กระบวนจดัการเรียนรู้นัน้จะตัง้อยูบ่นฐานจิตตปัญญาศกึษา คือ การรับฟัง
อยา่งลกึซึง้ เคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ เห็นคณุคา่ของตนเองและผู้อื่น ซึง่การพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญา
ศกึษามีความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งกลัยาณมิตรในทกุมติิตัง้แตร่่วมคิดกระบวนการจดัการเรียนรู้ ร่วมด าเนินการ
อยา่งใกล้ชิดและมีสว่นร่วมในการประเมินผลตลอดเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อให้เกิดชมุชนแหง่การเรียนรู้ ซึง่
กระบวนการนีต้้องพึง่พลงัแหง่ความเมตตาเป็นอยา่งมาก ต้องมองเห็นคณุคา่ของมนษุย์อยา่งแท้จริง 

      2) การเรียนรู้ผา่นการปฏิบตัิบนฐานความจริงของชีวิต 
   การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศกึษาซึง่เป็นกระบวนการท่ีกลอ่มเกลาจิตใจภายใน ซึง่การเรียนการ
สอนในปัจจบุนัเป็นการเรียนการสอนท่ีมุง่จะให้ความรู้ภายนอก การดดุา่วา่กลา่วไมส่ามารถจะกลอ่มเกลาภายในได้เลย 
การเรียนการสอนท่ีอยูใ่นห้องเรียนเป็นการแยกการศกึษาออกจากชีวิตโดยสิน้เชิง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหนา่ยตอ่ต้าน
ซึง่นายแพทย์ประเวศ วะส ีได้กลา่วถงึไตรยางค์แหง่การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ในฐานวฒันธรรม โดยกลา่วไว้ตอนหนึง่วา่ “การท่ี
ให้เราไปเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึง่นอกวฒันธรรมของเราเป็นเร่ืองยากและท้าทายความพยายามอยา่งยิ่ง แตส่ าหรับเดก็ที่
โตมาวฒันธรรมนัน้การเรียนรู้ที่จะพดูเป็นเร่ืองงา่ยมากและเป็นอตัโนมตัิ ดงัทีม่ีคนพดูวา่แม้แตม่ีคนโง่ปานใดก็จะพดูได้
ภาษาหนึง่ หรือการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ดีที่สดุ คอืการไปอยูท่า่มกลางคนที่พดูภาษานัน้ ๆ  การเรียนรู้โดยทอ่งวิชา
เป็นการเรียนรู้นอกฐานวฒันธรรมจึงยากและท าอะไรไมเ่ป็นเพราะไมไ่ด้เรียนรู้จากการท า รวมทัง้การเรียนรู้โดยทอ่งวชิา
ศีลธรรมก็ไมไ่ด้ศีลธรรม ตรงข้ามกบัคนทีอยูใ่นครอบครัวทีม่ีศีลธรรมในชมุชนท่ีมศีีลธรรมก็มศีีลธรรมโดยอตัโนมตัิ เพราะ
เรียนรู้โดยไมรู้่ตวั” ซึง่จะเห็นได้วา่การเรียนรู้ผา่นการปฏิบตัิบนฐานของชีวิตจริงเป็นการเรียนรู้โดยไมรู้่ตวั โดยเฉพาะ
กระบวนการกลุม่ การเรียนรู้เร่ืองกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การท างานเป็นกลุม่ การใคร่ครวญ การับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนโดยไมรู้่ตวั รวมถงึการเป็นแบบอยา่งของครูในทกุมิติก็จะเป็นการ
เรียนรู้อยา่งไมรู้่ตวั ซึง่จะตอบโจทย์ในเร่ืองการพฒันาคนไทยยคุใหมไ่ด้อยา่งตรงประเด็นและก็สามารถที่พฒันาผู้ เรียนให้
เกิดสมรรถนะทัง้ 5 ด้านตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ในเร่ืองความสามารถในการคดิ ความ
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สามรถในการสือ่สาร ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอยา่งด ี
        1.3 ในขัน้การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลคณุภาพผู้ เรียนจากการพฒันาตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 
  การประเมินผลคณุภาพผู้ เรียนจากการพฒันาตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาซึง่การพฒันาตามแนวทางจิต
ปัญญาศกึษาเป็นการพฒันาด้านในจิตใจเพราะฉะนัน้การประเมนิผลจะต้องใช้ความละเอียดออ่นซึง่ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ 
สธีุรวฒุิ สถาบนัการจดัระบบสขุภาพ หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้เสนอการวดัสขุภาวะทางจิตตวิญาญาณวา่จ าเป็น
จะต้องใช้ฐานคิดของพระพทุธศาสนา และฐานคดิทางวฒันธรรมไทยผนวกกบัฐานคดิทางวิทยาศาสตร์มีการประเมินผล 
ดงันี ้การวดัจากเจโต ปริยญาณ และวิญญาณงั อนิทสัสนงั อนนัตงั สพัโตปภงั  การวดัจากสมัมาทิฏฐิ การวดัปัญญา
ญาณแหง่การรู้แจ้ง การวดัจากพฤติกรรม การวดัจากการด าเนินชีวิต และการวดัจากสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมชมุชน
เพื่อให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นจริงในระดบัจิตวิญญาณมากที่สดุ สิง่ที่ส าคญัอีกประการหนึง่คือ คณุสมบตัผิู้ประเมิน จะต้องเป็นผู้
ผา่นกระบวนกลอ่มเกลาจิตใจภายในอยา่งแท้จริง ซึง่ในค าสอนของสายวิปัสสนากรรมฐานกลา่วไว้วา่ “รู้เราแล้วจะรู้เขา” 
อีกทัง้ต้องสะท้อนออกจากตวัผู้ทีไ่ด้รับการพฒันาเองเพราะเป็นสิง่อยูด้่านใน 

   
 2.ผลที่เกิดขึน้กับผู้เรียนจากการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา 
ในสว่นของผลที่เกิดขึน้กบัผู้ เรียนจากการแสดงทศันคติของผู้ผา่นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาที่

สะท้อนผลได้  2 มมุมองคือ 
       2.1  มมุมองเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงภายในตนจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ
       2.2 มมุมองเก่ียวกบัชีวิตและการใช้ชีวิตทีเ่หลอือยู ่ 

จากผลที่เกิดขึน้มกีารเปลีย่นแปลงในทิศทางที่ดีขึน้ กระบวนพฒันาคณุภาพผู้ เรียนมีแนวโน้มทีจ่ะหลอ่หลอมให้
ผู้ เรียนเกิดการเปลีย่นในตวัเองเกิดมมุมองในการใช้ชีวิตในเชิงสมัมาทิฐิ เป็นจิตส านกัใหมท่ี่ต้องการให้เกิดกบัตวัผู้ เรียน
ตามแนวการปฏิรูปการศกึษารอบสองและตรงตามทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยเร่ืองการปฏิรูปจิตส านกึ ซึง่ให้
ความส าคญัวา่จิตส านกึในความดีงามเป็นสิง่สงูสดุของความเป็นมนษุย์ ประชาชนและประเทศจะขาดความดงีามไมไ่ด้ 
จิตส านกึทีค่บัแคบ ขาดการเห็นแก่สว่นรวม ขาดศีลธรรม จะท าให้เกิดสภาพตวัใครตวัมนั เอาเปรียบ คดโกง และความ
เสือ่มตา่ง ๆ จนประเทศไทยไมส่ามารถรักษาบรูณภาพและดลุยภาพของตวัเองได้ ต้องเคารพศกัดิศ์รีและคณุคา่ของมนษุย์
อยา่งเทา่เทียมกนั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ่สว่นรวม รักความเป็นธรรม ใช้ความรู้ใช้เหตผุล ใช้ปัญญา ค านงึถงึการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์และเช่ือมโยงกบัค าขวญัวนัเดก็ปี 2554 ที่ต้องพฒันาเยาวชนดงัค าขวญั
นายกรัฐมนตรีที่มอบให้เยาวชนในวนัเดก็แหง่ชาตวิา่ “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ซึง่ทัง้ 3 ประการเป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรับเยาวชนในปัจจบุนั ซึง่ รอบคอบ นัน้ปัจจบุนัมีทางเลอืกที่จะรับข้อมลูขา่วสารผา่นสือ่ใหม ่ๆ ต้องรู้รอบด้านไมเ่ป็น
เหยื่อ รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสงัคม สว่น รู้คิด เมื่อเรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จกัคิดใช้ชีวติอยา่งมีสติไม่
ประมาท รู้จกัคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น สว่นจิตสาธารณะนัน้สงัคมต้องพึง่พงิกนั เห็นได้ในยามมีภยัคนไทย
เราชว่ยกนั การปลกูจิตส านกึเช่นนีต้้องเร่ิมทีเ่ยาวชน 
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สรุปผลการวิจัย 
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการ

วิจยั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 2) เพื่อพฒันา
คณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พทิยาคม ผลการวิจยัพบวา่ 
   1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พทิยาคม 
กระบวนการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษาโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
     1. การเตรียมการเพื่อน าแนวคิดจิตตปัญญาศกึษามาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
    2. การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา  
  3. การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลคณุภาพผู้ เรียนจากการพฒันาตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา 

2. ผลที่เกดิขึน้กับผู้เรียนจากการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา 
  จากการพฒันาผู้ เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศกึษา ซึง่สรุปโดยรวมได้ดงันี ้คือ 

     1.ผู้ เรียนได้แนวทางการเรียนรู้ใหมเ่กิดกาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอ่เนื่องตลอดเวลา  เกิดนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  มีความภมูิใจในความเป็นไทย เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ 
     2 .ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเช่ือมโยง คิดเป็นระบบ 
มีการคดิอยา่งสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ก่อให้เกิดการด ารงชีวิตอยา่งมีสติ 
     3. ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนักบัผู้อื่น มีความสมารถในการสือ่สารกบัผู้อื่นได้ สามารถถา่ยทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึได้ มีจิตสาธารณะ ท างานกบัผู้อื่นได้ 
    4. ผู้ เรียนเกิดจิตส านกึใหมแ่หง่การเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคณุคา่ของตนเองและผู้อื่น มี
ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมอนัพงึประสงค์ 
     5. ผู้ เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าด้านสติปัญญา มคีวามสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต สามารถน ากระบวนการ
ตา่ง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยา่งมคีวามสขุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวจิยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาในแนวทางการวจิยัจาก ดร.ศกัดิ์พงศ์  หอมหวล ประธาน
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการดแูลเอาใจใสจ่าก ดร.อนนัท์  งามสะอาด กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้
ค าแนะน าให้งานวิจยัมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ขอบคณุ ผอ.บณัฑิต  ประสทิธ์ินอก ท่ีให้การสนบัสนนุให้ความอนเุคราะห์พืน้ท่ี
ในการวิจยั และผู้ ร่วมวจิยัทีใ่ห้ความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพโรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคมจนประสบผลส าเร็จ 
 คณุงามความดีของงานวิจยันีข้อมอบแดบ่พุการี ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมชีวิตทกุทา่นท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการ
สนบัสนนุสง่เสริมให้งานวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดีและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสบืไป 
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รายงานผลการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 Report of Teachers Development for Enhancement in Critical Thinking of Students  

 
ดาริน  บุญพรมมา1   ศิริ  ถอีาสนา2   และดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง3 

Darin Boonpromma, Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana and Dr. Natechanok  Chansawang 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  
สามารถเลอืกรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนได้ถกูต้องอยา่งเหมาะสม  และเพื่อให้
ครูมีเจตคติทีด่ีตอ่การสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน  กลุม่เป้าหมายในการพฒันา ได้แก่  ครูโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  
จ านวน  14  คน  เคร่ืองมือ  ที่ใช้ในการวิจยั  คือ แบบทดสอบก่อนและหลงัอบรม  แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน
ความพงึพอใจ   และ แบบสมัภาษณ์   และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ  ร้อยละ  คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบที  (t-test  Dependent Sample  group)  
   ผลการวิจยั พบวา่  ครูโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  จ านวน  14  คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพือ่สง่เสริมการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียน มีผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรมเทา่กบั   113   คะแนน  และมีผลรวมคะแนนหลงัอบรม
เทา่กบั  205  คะแนน  มีคา่ความก้าวหน้าในการอบรม เทา่กบั  0.5508   หมายความวา่  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ  55.08  และมีพฤตกิรรมโดยรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย  3  ล าดบัแรกกล้าแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ           มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ความรับผิดชอบ  และมีความยืดหยุน่และเปิดใจกว้าง   
และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตัิตามข้อตกลงได้อยา่งเหมาะสม    
ค าส าคัญ  :  การพฒันา,  การคิดวิเคราะห์ 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research were to develop the knowledge of teachers in critical thinking 

enhancement of students, select suitable learning lesson plans for the critical thinking enhancement, and 
create positive attitudes of teachers towards the critical thinking enhancement. The target population was 
fourteen teachers at Menyai School. The research instruments were pretest and posttest, a behavior 
assessment form, a questionnaire and an interview form. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation and t-test (Dependent Sample Group). 

                                  
1 นกัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารจดัการการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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Results of the research 
The research results indicated that the average pre-test score of the teachers was 113 points, and 

the average post-test score of the teachers was 205 points.  The result showed that the progressive value of 
the teacher was .5508, which indicated that the teachers have got more knowledge of critical thinking  
improvement after training (55.08%). Regarding behavior of the teachers, it revealed that the average level of 
the behavior was high. Three high-rated- levels of the behavior were giving suggestions and expressing idea, 
interest in seeking knowledge and responsibility, flexibility and being enthusiastic about responsible work. 
KEYWORDs: Development, Critical Thinking 
 
บทน า 

ผลการสรุปการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบสอง  จากสถานศกึษาจ านวน  17,562  แหง่   มีสถานศกึษา
เพียงร้อยละ  11.1  ที่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี  ซึง่ด้านผู้ เรียนร้อยละ  75  ขึน้ไป  ได้ผลการประเมินต า่ที่สดุจาก
มาตรฐานทัง้หมด  14  มาตรฐาน  หมายถึง  โดยภาพรวมของการจดัการศกึษา  ผู้ เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสงัเคราะห์  มวีิจารณญาณ  คดิสร้างสรรค์และคดิไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน์ในมาตรฐานท่ี  4  ด้านผู้ เรียนบรรลผุลน้อย
มากรวมทัง้การรายงานผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  (สมศ.)  รอบที่สอง
ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  มาตรฐานด้านผู้ เรียนมาตรฐานท่ี  4  
การคิดวิเคราะห์  จ านวน  119  แหง่ พบวา่  โรงเรียนที่ผา่นการประเมิน  มีจ านวน 44  แหง่  คิดเป็นร้อยละ  36.97  และ
โรงเรียนที่ไมผ่า่นการประเมิน จ านวน  75  แหง่ คิดเป็นร้อยละ  63.03  (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1.  2552  : ไมม่ีเลขหน้า)  รวมทัง้จากรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบ  2  (พ.ศ.  2549 – 2553)   ของโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  (รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่.  2549  :  30)  การประเมินของสถานศกึษา เมื่อเทียบกบัผลอิงเกณฑ์ในการประเมินรอบท่ี  2  แล้ว  
ไมม่ีพฒันาการของคณุภาพการศกึษา  การด าเนินกิจกรรมยงัไมเ่ป็นระบบ  คา่เฉลีย่ของผลประเมนิแบบอิงเกณฑ์อิง
สถานศกึษาตามมาตรฐานท่ี  4  ยงัไมไ่ด้มาตรฐานคณุภาพของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  
(องค์กรมหาชน)  เหตปัุจจยัที่ท าให้สถานศกึษาไมไ่ด้รับรองในมาตรฐานท่ี  4  ครูผู้สอนยงัจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ไมห่ลากหลาย  ผู้ เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์   คิดสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัพอใช้  ข้อเสนอแนะ
ส าคญั  และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศกึษาพฒันาสูม่าตรฐาน  ควรจดัอบรมให้ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสง่เสริมการคดิวเิคราะห์  คิดสงัเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนมากขึน้เน้นกระบวนการบรูณาการเรียนการ
สอน  แบบโครงงาน และควรมกีารนิเทศตดิตามอยา่งตอ่เนื่อง  ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันา  1  ปีการศกึษา   

ดงันัน้  ผู้วิจยัจึงมีคามต้องการพฒันาครูเพื่อมีแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้ เรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จึงมวีตัถ ุประสงค์ดงันี ้ เพื่อให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจแนวคดิ มีแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน  ครูมีแนวทางการประเมินผลทกัษะการคิดวิเคราะห์  
และเพ่ือให้ครูมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์  นกัเรียนก็จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์สงูขึน้และบรรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544  และ
หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช  2551 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน 
 2.  เพื่อพฒันาครูให้มีความสามารถเลอืกรูปแบบวิธีสอนเพื่อสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนได้

ถกูต้องอยา่งเหมาะสม 
 3.  เพื่อให้ครูมเีจตคติที่ดตีอ่การสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 

 
ข้อจ ากัดในการใช้เอกสารประกอบการพัฒนา 
 1.  ครูควรน าไปใช้อยูบ่นเง่ือนไขของความสมคัรใจ 
 2.  การน าเอกสารไปใช้เบือ้งต้นควรสร้างความรู้  ความเข้าใจและมีความตระหนกัร่วมกนัในการท างานให้ส าเร็จ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
  ตวัแปรต้น                                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถเลอืกรูปแบบวิธีสอนและมเีจตคติที่ดใีนการพฒันาเพื่อสง่เสริมการคดิ
วิเคราะห์ของนกัเรียนทีเ่หมาะสม 
 2.  นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  และสามารถผา่นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้านผู้ เรียน  
มาตรฐานท่ี  4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาแหง่ชาติ 
 3.  สถานศกึษาอื่น ๆ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของประเทศชาตใิห้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ขัน้ตอนการวจิัย   
 การวจิยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนในการพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ดงันี  ้

1.  วตัถปุระสงค์  เพื่อพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  สามารถ
เลอืกรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ได้ถกูต้องอยา่งเหมาะสม  และมีเจตคติทีด่ีตอ่การสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
  

-   แบบทดสอบ 
-    แบบประเมินพฤติกรรม 
 -   แบบประเมินความพงึ     พอใจ 
 -  แบบสมัภาษณ์ 

-  ครู 
-  รูปแบบวิธีสอน 

นกัเรียนมี
ความสามารถ  

ในการคิดวเิคราะห์ 
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2.  เป้าหมาย   
  2.1  รูปแบบวิธีสอนเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
  2.2  ครูโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  จ านวน  14  คน 
  2.3  วิทยากร  จ านวน  4  คน   
 4.  เคร่ืองมือในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสอบถาม  แบบบนัทกึการประชมุ  แบบทดสอบ 
แบบประเมินพฤตกิรรม  แบบประเมินความพงึพอใจ     และแบบสมัภาษณ์ 
 5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  ระหวา่งเดือน  มีนาคม – ตลุาคม 2553 
 6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ศกึษาหลกัการ  ทฤษฎี  เก่ียวกบักระบวนการพฒันาครู  รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ การคดิ
วิเคราะห์  การวดัและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนตลอดจนงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการคิด
วิเคราะห์   เพื่อท่ีจะน ามาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์  สงัเคราะห์  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียน 
  6.2  การวิเคราะห์  และสงัเคราะห์ผล  การพฒันาครู เพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบตัิการได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  6.3  น ากรอบเนือ้หาที่จะท าการวจิยัมาสร้างเคร่ืองมือวจิยัในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  (Work  Shop)  
การพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
  6.4  การสร้างเคร่ืองมือและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  น าเคร่ืองมือเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เคร่ืองมือ  หาคณุภาพโดยเสนอตอ่ผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบสอดคล้องระหวา่งประเด็นหลกั  กบั
ประเด็นยอ่ย ๆ ของแตล่ะองค์ประกอบ (Index  Of  Items  Conference : IOC)  จ านวน  5  คน   
เคร่ืองมือเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ผู้ เช่ียวชาญชดุเดมิ  (ตามข้อ  6.5.2)  เพือ่ท าการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity) แล้วท าการปรับปรุงตามที่ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ  และจดัพิมพ์ฉบบัสมบรูณ์เพื่อเก็บ
ข้อมลูในภาคสนามตอ่ไป 
  6.5  การวิเคราะห์ข้อมลู  ด าเนินการ  ดงันี ้
  ข้อมลูเชิงคณุภาพ ที่ได้จากผลการอบรมเชิงปฏิบตักิาร  ผู้วิจยัท าการตรวจสอบยืนยนัข้อมลูโดยใช้
หลกัการตรวจสอบสามเส้า  (Triangulation)  จากนัน้ท าการวิเคราะห์เนือ้หา  (Content  Analysis)  (ผอ่งพรรณ  ตรัย
มงคล  และสภุาพ  ฉตัราภรณ์.  2549  :  29-32)   
  6.6  น าเสนอข้อมลู  หลงัจากท าการวเิคราะห์แล้ว  ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูในรูปความเรียง 
  6.7  ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์   จากผลน ามาพิจารณาโดยจดัล าดบัความส าคญั  รูปแบบวิธีสอน
เพื่อสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน  
  6.8  ท าการสนทนากลุม่ครูผู้ ร่วมวิจยั  ตามแผนท่ีวางไว้และบนัทกึผลการสนทนา 
  6.9 ท าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปผลการจดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการโดย
น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
  6.10  ปรับปรุงรูปแบบวิธีสอนการพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ตามที่ ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ 
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  7.  วิธีด าเนินการ   
  7.1  ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการวจิยัแบบมีสว่นร่วม  (PAR)   การพฒันาครู  การอบรมเชิงปฏิบตัิ  และ
การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั 
  7.2  จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  (Workshop)  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั
ผู้บริหารและผู้ ร่วมวิจยัเก่ียวกบั รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้  เพือ่สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน โดยจดั
ประชมุสมัมนา 2 วนั 
   7.2.1  องค์ประกอบของเอกสารประกอบการอบรมด้วย วตัถปุระสงค์  เป้าหมาย  เนือ้หาที่จะ
อบรม  วิธีการ  เวลา  สถานท่ี  วิทยากร  และงบประมาณ 

   7.2.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของการอบรมเชิงปฏิบตัิการโดยอาจารย์สถาบนัอดุมศกึษา
และครูเช่ียวชาญขอส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคามเขต  1 ในประเด็นพิจารณาถงึความมีประโยชน์  ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ 
  7.3  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการตามแนวทางที่ก าหนดไว้  โดยสร้างความเข้าใจให้กบัคณะครูในเร่ืองการ
การเลอืกใช้รูปแบบวิธีสอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ร่วมกนัคดัเลอืกรูปแบบวิธีสอนแผนการจดัการเรียนรู้และ
กิจกรรมทีจ่ะท าการทดลองในโรงเรียนโดยชีแ้จงการอบรม  สร้างความเข้าใจของกรอบเนือ้หารูปแบบ  สนทนากลุม่ยอ่ย  
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัและสรุปวิธีสอนและกิจกรรม  โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 
  8.  ผลลพัธ์  รูปแบบวิธีสอนเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน   

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การท าวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้ โดยชีแ้จงครูและผู้ ร่วมวจิยัทราบถึง
วตัถปุระสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมลูตามความเป็นจริง  น าแบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบประเมิน  และแบบ
สมัภาษณ์ ไปเก็บข้อมลูจากครูและผู้ ร่วมวิจยั และรวบรวมกระดาษค าตอบของครูและผู้ ร่วมวิจยัตรวจให้คะแนน แล้วน าไป
วิเคราะห์สรุปและประเมินผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนหรือข้อมลูที่ได้  มาวิเคราะห์ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน 
คือ คา่เฉลีย่  (mean)  สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการทดสอบคา่ที  (t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศกึษาความก้าวหน้าของครูและผู้ ร่วมวจิยัเพื่อสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่ 
โดยรวมสรุปผลการวจิยัได้ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภมิู  แสดงระดบัความก้าวหน้าขอครูและผู้ ร่วมวิจยั   เพื่อสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่   
              โดยรวม 
 

จากแผนภมูิ  พบวา่  ครูโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  จ านวน  14  คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียน  มีคา่ความก้าวหน้าในการอบรม เทา่กบั  0.5508   หมายความวา่  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท าให้ครู       มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ  55.08 
 
การอภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยั  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1.  ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน  มคีา่ความก้าวหน้าในการอบรม 
เทา่กบั  0.5508   หมายความวา่  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท าให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ  55.08  แสดงให้เห็นวา่การอบรมเชิงปฏิบตัิการสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ท าให้ครูโรงเรียนบ้าน
เมน่ใหญ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการจดัการเรียนรู้ไปในทิศทางทีด่ีขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่  การด าเนินการอบรมได้
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  มีขัน้ตอน  และได้รับความร่วมมือจากบคุลากรทกุฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง  โดยใช้หลกัการวิจยั
ปฏิบตัิการ ซึง่ประกอบด้วย การร่วมกนัคิดวางแผน คิดหากลยทุธ์  การปฏิบตัิตามแผนหรือกลยทุธ์ที่คิดไว้ การสงัเกตผล
การปฏิบตัิตามแผน และการสะท้อนผลการปฏิบตัิตามแผน เพื่อน าข้อบกพร่อง  มาพฒันาอยา่งตอ่เนื่องจนเกิดความพงึ
พอใจของผู้ เข้าอบรม นอกจากนัน้แล้วกลยทุธ์ที่น ามาใช้ในการพฒันาคือ การประชมุเชิงปฏิบตัิการนัน้ ท าให้ผู้ เข้าอบรม 
ได้รับทัง้ความรู้ และเกิดทกัษะจากกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  เจ้าอธิการเสรีวรรค์ เติมศิลป์ 
(2550 : 85 - 86) ได้ศกึษาและพฒันาครูผู้สอนพระพทุธศาสนาในการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โรงเรียนอดุม
วิทย์ อ าเภอนิคมค าสร้อยจงัหวดัมกุดาหาร โดยใช้กลยทุธ์ในการพฒันาคือการประชมุเชิงปฏิบตัิการ และการนิเทศ ใน
วงรอบที ่1 ใช้กลยทุธ์การประชมุเชิงปฏิบตักิาร ในวงรอบที ่2 ใช้กลยทุธ์ในการพฒันาคือการนิเทศการสอน  
  2.   ผู้ เข้ารับการพฒันาระหวา่งการอบรม มีพฤตกิรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ การอบรม
เชิงปฏิบตักิารเพื่อสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนในครัง้นี ้ มีแบบทดสอบก่อนและลงัการอบรม   และการแสดงความ
คิดเห็นเมื่ออบรมเสร็จที่ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถสรุปค าตอบและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ  ตามความคิดของ
ตนเอง  ผู้ เข้ารับการอบรมมีความสนใจและตัง้ใจฟังการอบรมจนได้รับประสบการณ์แหง่ความส าเร็จ  เกิดความสนกุไปกบั
การอบรม ไมเ่บื่อหนา่ย  สามารถเช่ือมโยงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอยา่งดี  จากเหตผุลดงักลา่ว  จึงท าให้ผู้ เข้ารับการ
พฒันาระหวา่งการอบรม มีพฤตกิรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ        ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ แสงเดือน สขุรมย์ 
(2549 : 127 - 129) ได้ศกึษาและพฒันาบคุลากรด้านการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคม 
ก่ิงอ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธาน ีโดยใช้กลยทุธ์ในการพฒันาคือการประชมุเชิงปฏิบตัิการ และการนิเทศการ
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สอน ในวงรอบที ่1 ใช้กลยทุธ์การประชมุเชิงปฏิบตัิการ ในวงรอบที่ 2 ใช้กลยทุธ์ในการพฒันาคือ การนิเทศการสอน พบวา่
กลุม่เป้าหมายสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทกุขัน้ตอน อยูใ่นระดบัด ี และยงัสอดคล้องกบับญุเหลง็ เจริญลอย 
(2548 : 115) ได้ศกึษาการพฒันาบคุลากรด้านการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ าเภอศรี
เมืองใหม ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี เขต 3 โดยใช้กลยทุธ์การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน และการนิเทศ
ภายในแบบมีสว่นร่วม ซึง่ได้น าหลกัการและรูปแบบกระบวนการวจิยัปฏิบตัิการของเคมมิสและแมค็แท็กการ์ทตลอดจน
ปรับปรุงและพฒันาตามวงรอบการพฒันาครบทัง้ 2 วงรอบ พบวา่ กลุม่ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าทัง้ 8 คน มีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทกัษะเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงทัง้ 10 ขัน้ตอน  
 3.  ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่การจดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการในการพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ครูมเีจตคติที่ดตีอ่การสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก  การเข้าร่วมอบรมนัน้วิทยากรจะบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาการสง่เสริมการคิดวเิคราะห์
อยา่งละเอียดทัง้หมด เร่ิมตัง้แตค่วามหมาย ความส าคญั  ประเภท  ลกัษณะ  ซึง่ในระหวา่งการอบรมยงัเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ซกัถามข้อสงสยัตา่ง  ๆ จนเข้าใจทกุประเด็น ด้วยเหตนุีเ้องท าให้ผู้ เข้าอบรมที่เป็นกลุม่เป้าหมายในการ
อบรมครัง้นีม้คีวามรู้ความเข้าใจในการพฒันาการสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ ได้อยา่งถกูต้องและเกิดความมัน่ใจในการ
น าไปใช้กบันกัเรียนมากขึน้  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัก่ิงแก้ว มิตรวิจารณ์ (2551 : 91) ได้ศกึษาและพฒันาบคุลากร
โครงการโรงเรียนสองภาษาด้านการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โรงเรียนมกุดาหาร อ าเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดั
มกุดาหาร โดยใช้กลยทุธ์ในการพฒันาคือการประชมุเชิงปฏิบตัิการ และการนิเทศภายใน  
   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1.  ครูและผู้ ร่วมวิจยัการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน  มคีา่ความก้าวหน้าในการ
อบรม เทา่กบั  0.5508   หมายความวา่  การอบรมเชิงปฏิบตักิาร เพื่อสง่เสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนท าให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ  55.08 
 2.  ครูและผู้ ร่วมวิจยั ผู้ เข้ารับการพฒันาระหวา่งการอบรมเชิงปฏิบตัิการ มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย  3  ล าดบัแรก  กล้าแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ   มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   ความรับผิดชอบ  และมีความยดืหยุน่และเปิดใจกว้าง   และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตัิตามข้อตกลงได้อยา่งเหมาะสม     
 3.  ครูและผู้ ร่วมวิจยั ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจตอ่การจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิารในการพฒันาครูเพื่อ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไป
หาน้อย  3  ล าดบัแรก  ความพร้อมของวิทยากร ความพร้อมของงบประมาณด าเนินการอบรม  ความพร้อมของสือ่  
อปุกรณ์  และเทคโนโลยีส าหรับการอบรมและกิจกรรมพฒันาการคิดวเิคราะห์เร้าความสนใจของผู้เรียน  เอกสารและการ
ใช้สือ่  การประสานงานกบัผู้เก่ียวข้อง  และการอ านวยความสะดวก    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ 

การพฒันาครูการสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพฒันาการ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ และเกิดทกัษะสามารถสอนให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคดิวเิคราะห์ได้ดงันัน้ ผู้บริหารควรสง่เสริมให้
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บคุลากรได้เข้ารับการอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้มากขึน้  จากผลการวิจยั  พบวา่  กิจกรรมการพฒันา
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถพฒันา ปรับปรุง การพฒันาการสง่เสริมการคิด
วิเคราะห์ให้ถกูต้อง มีคณุภาพมากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานผลการพฒันาครูเพื่อสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลอื
เป็นอยา่งดียิง่จาก ผศ.ดร. ศิริ  ถีอาสนา  รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอี่ยม   ผศ.ดร.ธญัญา  สงัขพนัธานนท์  นายอดิศกัดิ์  มุง่ช ู 
และนายส าล ี รักสทุธี  ที่กรุณาให้ค าแนะน าข้อแก้ไขที่ถกูต้อง 
               ขอขอบคณุ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูและนกัเรียนโรงเรียนบ้านเมน่ใหญ่  ที่อนญุาต  ให้ข้อมลูส าคญัและเก็บ
รวบรวมข้อมลู ทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการศกึษาครัง้นี ้ คณุคา่และประโยชน์ที่พงึมีจากผลการศกึษาฉบบันี ้จะเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนได้เป็น 
อยา่งดียิง่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาการประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1, ส านกังาน.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา.  
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ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา,  2549. 
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น จังหวดัร้อยเอด็  
โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมส่ีวนร่วม 

Proposed  Strategy for Development of  Moral & Ethics for Sport School’s  students   
Roi – Et  by  Participatory  Action  Research  :  PAR 

 
ประวิทย์  โอวาทกานนท์1   ศิริ  ถอีาสนา2  และจารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์3 

Prawit Owataganon,  Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana and Jaruwan  Poiduangrat 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัเร่ืองนีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา    โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์ในการพฒันา

คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  เพื่อพฒันาคณุธรรม  จริยธรรม นกัเรียนโรงเรียนกีฬา
ท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็  โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม ในวงรอบที่ 2 ผู้วิจยั  ผู้ ร่วมวจิยั ได้น าข้อเสนอเชิง
ยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาคณุธรรม  จริยธรรม ได้  8  ยทุธศาสตร์ ดงักลา่ว พบวา่ การพฒันาการบริหารจดัการทัง้ระบบเพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันาคณุธรรม  จริยธรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพเหมอืนวงรอบที่ 1  และ น าแผนการพฒันาคณุธรรม  
จริยธรรมสูก่ารปฏิบตัจิริง โดยมีโครงการกิจกรรมตา่งๆ ให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมที่น าไปสูก่ารปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม  
จริยธรรม 7 ด้าน   ผลการด าเนินงาน  พบวา่ นกัเรียนในสว่นท่ีเหลอืที่ต้องปรับพฤตกิรรม  ได้ปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม  
จริยธรรม 7 ด้าน ดีขึน้ได้ในระดบัที่นา่พอใจ คือ  1)มคีวามซื่อสตัย์สจุริต  ชอบพดูความจริงไมโ่กหก   2)มีความเสยีสละ
แบง่ปันสิง่ของให้เพื่อนหรือคนอืน่ท่ีขาดแคลน   3)มีความรับผิดชอบและปฏิบตัิหน้าที่เวรประจ าวนั  และหน้าที่อื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย    4)มีความขยนัหมัน่เพียรมาเรียนสม า่เสมอ ไมข่าดเรียน   5) นกัเรียนปฏิบตัิตามระเบียบวินยัของ
โรงเรียน ห้องเรียน  และระเบยีบของหอพกัได้อยา่งนา่พอใจ  บริเวณโรงเรียน  ห้องเรียนและหอพกัมีความสะอาด  ร่มร่ืนดี
กวา่เดมิมาก    6)นกัเรียนมีความสามคัคีในหมูส่มาชิกร่วมมือร่วมใจกนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ลดปัญหานกัเรียนทะเลาะกนัได้
เป็นอยา่งมาก และ 7)นกัเรียนความมีน า้ใจ  โดยเป็นอาสาสมคัรในการให้บริการชว่ยเหลอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณที่พบวา่ นกัเรียนมคีณุธรรมจริยธรรมเพิ่มสงูขึน้ทกุด้าน 
ค าส าคัญ  :  ยทุธศาสตร์  คณุธรรม  จริยธรรม 
 

ABSTRACT 
 

      The objectives of the research study were to find the strategic suggestions for moral 
development of students at local sports schools in Roi-Et province, and develop the morality and virtue of the 
students by participatory action research. Eight strategic suggestions were adopted for moral development in 
the cycle 2.  The result indicated that the system of administration develop the morality and virtue of the 

                                  
1 นกัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารจดัการการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 อาจารย์มหาวิทยาลยัประสานมติร 
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students efficiently, and the plan of moral development was implemented through the activities of 7 areas of 
moral development. The finding showed that the seven morals of the students were better and satisfactory. 
The morals were honesty, telling truth, 2) scarification, 3) responsibility, 4) diligence, 5) obeying the school 
regulations, cleanliness of classroom and dormitory, 6) unity of students and 7) kindness. Regarding the 
quantitative analysis, it was found that the average level of the morality of the students after the 
implementation of the strategies was higher. 
KEYWORDS: Strategies, Morality, Virtue 
 
บทน า 
 โรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด  เป็นสถานศกึษาอีกแหง่หนึง่ที่ตัง้ขึน้โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะที่กรมพลศกึษา
ได้ด าเนินการจดัตัง้ขึน้ในโรงเรียนชมุชนบ้านหนองหญ้ามา  เทศบาลเมืองร้อยเอด็  เลขที่  422  ถนนรณชยัชาญยทุธ   
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอ็ด  สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เปิดท าการสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุาล   ถึงระดบั
มธัยมศกึษาปีที่  3 (นกัเรียนโปรแกรมปกต)ิ ส าหรับนกัเรียนโปรแกรมกีฬา  เปิดท าการสอนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีที่  4  
ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด MOU  องค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอด็  เปิดท าการสอน 9  ชนิด
กีฬา  ประกอบด้วย  ฟตุบอล  วอลเลย์่บอล  ตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  วา่ยน า้  กรีฑา  เทควนัโด  กอล์ฟ (ก าลงัปรับ
เปรียบกอล์ฟ,เทนนิส เป็นมวยไทยและมวยสากลสมคัรเลน่)  นกัเรียนที่เรียนกีฬาจะเป็นนกัเรียนประจ าพกัอยูใ่นหอพกัของ
โรงเรียน นกัเรียนกีฬาจะเรียนหนงัสอืตามปกติตัง้แตเ่วลา  08.30 น. – 15.30 น.  จากนัน้จะเลน่กีฬาตามชนิดกีฬา  ตัง้แต่
เวลา 15.30  น.- 18.00 น. โดยปัจจบุนัมีบคุลากร  จ านวน  57  คน  ผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศกึษา จ านวน 2  คน  พนกังานครูเทศบาล  33  คน  พนกังานจ้างองค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน  14  
คน พนกังานจ้างเทศบาล จ านวน  5  คน พอ่บ้าน  1  คน นกัการภารโรง จ านวน  4  คน  พืน้ท่ีบริเวณโรงเรียน   18  ไร่  16 
ตารางวา  และในปีการศกึษา  2553  จะเปิดท าการสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4  จ านวน  1  ห้องเรียน  ดงันัน้ในอนาคต
โรงเรียนจะบริหารจดัการตัง้แต ่ ชัน้อนบุาล จนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-5-6) (แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
โรงเรียนกีฬาร้อยเอด็ ปีการศกึษา.  2552 : 2)  กระทรวงศกึษาธิการ (2544 : ออนไลน์) ได้เสนอแนวทางไว้วา่ สถานศกึษา
ต้องจดักระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อยา่งได้สดัสว่น สมดลุกนั ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมที่ดีงาม
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ นอกจากนีจ้ากการศกึษาข้อมลู การประชมุเชิงปฏิบตัิการ
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ทัว่ไปท่ีใช้เป็นพืน้ฐานในการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรม
เยาวชนนัน้ครูทกุคนต้องสอดสอ่งเอาใจใสน่กัเรียน และร่วมมือกบัพอ่แมช่มุชนในการอบรมเลีย้งด ูและแก้ไขพฤติกรรมลกู 
สถานศกึษาต้องจดักิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมนกัเรียนตามความสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
หลกัสตูรเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เยาวชนไปมัว่สมุกิจกรรมที่ไมเ่หมาะสม การปรับปรุงการสอนคณุธรรมจริยธรรมในรูปแบบท่ีเน้น
การปฏิบตัิจริงและปรับรูปแบบให้ทนัสมยั 
 ผู้วิจยัในฐานะผู้บริหารสถานศกึษาได้เลง็เห็นความส าคญัวา่ปัญหาสว่นใหญ่ที่ประสบอยูน่ัน้เกิดจากการขาด
คณุธรรม จริยธรรมทีม่ีอยูใ่นตวัของนกัเรียน การมีรูปแบบการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนท่ีมีประสทิธิภาพ
ยอ่มจะน าไปสูก่ารพฒันานกัเรียนด้านคณุธรรมจริยธรรมของโรงเรียนกีฬา และน าไปสูก่ารประยกุต์ใช้กบัโรงเรียนทัว่ ๆ ไป 
ตลอดจนเป็นแนวทางให้สถาบนัพลศกึษา หรือหนว่ยงานต้นสงักดัสามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดนโยบาย 
หรือวางแผนพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนกีฬาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 
 2.  เพื่อพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาที่เหมาะสม 
 3.  เพื่อประเมินการทดลองใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 
 
ข้อจ ากัดในการใช้เอกสารประกอบการพัฒนา 
 ครูควรน าไปใช้อยูบ่นเง่ือนไขของความสมคัรใจ  และการน าเอกสารไปใช้เบือ้งต้นควรสร้างความรู้  ความเข้าใจ
และมีความตระหนกัร่วมกนัในการท างานให้ส าเร็จ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิัย  คือ  โรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด  จ านวน 1 โรงเรียน 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 5 ด้าน ได้แก่  ความ
ขยนัหมัน่เพียร  ความซื่อสตัย์สจุริต  ความเสยีสละ  ความรับผิดชอบ และความมีระเบยีบวินยั  ที่ได้จากการสงัเคราะห์
แนวคิดของนกัวิชาการส าคญั ๆ ได้แก่  กรมวิชาการ.  2535 ; ส าเริง  บญุเรืองรัตน์.  2540 ;  ส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2541 ; จกัรพงษ์   นิลพงษ์.  2542 ; นงลกัษณ์ วิรัชชยั.  2543 ; น้อม งามนสิยั และคณะ. 2545 ;  
กรมวชิาการ.  2545 ; สมุณฑา สวนผลรัตน์.  2550 ;กระทรวงศกึษาธิการ.  2551 และนงลกัษณ์ วรัิชชยั และคณะ.  2551 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนกีฬาได้ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนที่มี
ประสทิธิภาพ  สถาบนัพลศกึษา หรือหนว่ยงานต้นสงักดัสามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดนโยบาย หรือ
วางแผนพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 
 
ขัน้ตอนการวจิัย   
 ระยะที่  1  การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกฬีาท้องถิ่น
จังหวดัร้อยเอด็  
 1.1  วิธีด าเนินการ ศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกบัการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน
กีฬา  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  องค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา  การศกึษาดงูาน  เพื่อให้บคุลากรมี
ความรู้  ความเข้าใจ  ในการสร้างยทุธศาสตร์  เพื่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา   และการอบรม
เชิงปฏิบตักิาร  เพื่อสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 
  1.2  ผลลพัธ์  ร่างข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  เพื่อพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา
ท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็ 
 ระยะที่  2   การพัฒนาข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  (Development  of  proposed  strategy)   

2.1   วิธีด าเนินการ  การประชมุองิกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ (Focus  group  discussion)  เป็นด าเนินการได้ขัน้ตอน 
ที่  1  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์  ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากขึน้การด าเนินการเพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิวิ
พากย์  วจิารณ์  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจยัที่ได้  การเลอืกกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้วิจยัใช้การเลอืกกลุม่
ผู้ทรงคณุวฒุิแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  จ านวน  13  คน  โดยมีเกณฑ์กรพิจารณาคณุสมบตัิในข้อใดข้อหนึง่
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หรือหลายข้อ  การรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัได้ติดตอ่นดัหมายผู้ทรงคณุวฒุิทางโทรศพัท์ลว่งหน้าและสง่หนงัสอืเรียนเชิญ
ประชมุและขอความอนเุคราะห์   

2.2  ผลลพัธ์  ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ที่ได้รับการเสนอแนะและได้องค์ประกอบของยทุธศาสตร์   
 ระยะที่  3  ทดลองใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกฬีาท้องถิ่น
จังหวดัร้อยเอด็  โดยใช้การวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม  (PAR) 
 3.1  วิธีด าเนินการ  ประชมุคณะครู  คณะกรรมการสถานศกึษา  ผู้น าชมุชน  ตวัแทนผู้ปกครอง  เพื่อท าความ
เข้าใจในข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์ เพื่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็  ซึง่มี
ขอบเขตเนือ้หา  ที่จะน าไปท าการทดลอง  คือ  องค์ประกอบคณุธรรมจริยธรรม  5  ข้อ  ได้แก่  ความขยนัหมัน่เพยีร  ความ
ซื่อสตัย์สจุริต  ความเสยีสละ  ความรับผิดชอบ  และความมีระเบยีบวินยั    ยทุธศาสตร์การพฒันา  8 ข้อ  ได้แก่ การ
บริหารจดัการภายใน  การบริหารจดัการภายนอก   การจดัการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร  การพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลศิ  
การพฒันาบคุลากร  การประกนัคณุภาพการศกึษา  การวิจยัและพฒันา   การบริหารวิชาการด้านกีฬาสขุภาพและท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม    น าข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  จดัท าแนวทางการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา
ท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็  โดยก าหนดประเด็น  กลยทุธ์  ตวัชีว้ดั  เป้าหมาย  และโครงการ/กิจกรรม  ประเมินพฤตกิรรมของ
นกัเรียนก่อนการทดลองใช้แนวทางการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา  และทดลองใช้แนวทางการ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด  ตามระดบัท่ีเลอืกไว้โดยใช้การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (PAR)   
 3.2  ผลลพัธ์  ได้ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนหรือข้อมลูที่ได้  มาวิเคราะห์ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน 
คือ คา่เฉลีย่  (mean)  วิเคราะห์เนือ้หา (Conterntn Aralysis ) 
   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบวา่ได้ดงันี ้
 ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์  ในการพฒันาคณุธรรม  จริยธรรม นกัเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยใช้
กระบวนการวิจยัแบบมีสว่นร่วม ในวงรอบที่ 1  ผู้วิจยั  ผู้ ร่วมวิจยั ได้น าข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาคณุธรรม  
จริยธรรม ได้  8  ยทุธศาสตร์ ดงักลา่ว พบวา่ การพฒันาการบริหารจดัการทัง้ระบบเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคุณธรรม  
จริยธรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ น าแผนการพฒันาคณุธรรม  จริยธรรมสูก่ารปฏิบตัจิริง โดยมีโครงการกิจกรรมตา่งๆ 
ให้นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมที่น าไปสูก่ารปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม  จริยธรรม 7 ด้าน   ผลการด าเนินงาน  พบวา่ นกัเรียนใน
สว่นท่ีเหลอืที่ต้องปรับพฤติกรรม  ได้ปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม  จริยธรรม 7 ด้าน ดขีึน้ได้ในระดบัท่ีนา่พอใจ คือ  1)มคีวาม
ซื่อสตัย์สจุริต  ชอบพดูความจริงไมโ่กหก   2)มคีวามเสยีสละแบง่ปันสิง่ของให้เพื่อนหรือคนอื่นที่ขาดแคลน   3)มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตัิหน้าที่เวรประจ าวนั  และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    4)มีความขยนัหมัน่เพียรมาเรียนสม า่เสมอ 
ไมข่าดเรียน   5) นกัเรียนปฏิบตัิตามระเบียบวินยัของโรงเรียน ห้องเรียน  และระเบียบของหอพกัได้อยา่งนา่พอใจ  บริเวณ
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โรงเรียน  ห้องเรียนและหอพกัมีความสะอาด  ร่มร่ืนดีกวา่เดมิมาก    6)นกัเรียนมคีวามสามคัคใีนหมู่สมาชิกร่วมมือร่วมใจ
กนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ลดปัญหานกัเรียนทะเลาะกนัได้เป็นอยา่งมาก และ 7)นกัเรียนความมีน า้ใจ  โดยเป็นอาสาสมคัรใน
การให้บริการชว่ยเหลอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณที่พบวา่ นกัเรียนมี
คณุธรรมจริยธรรมเพิ่มสงูขึน้ทกุด้าน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

หลงัจากการวิจยัด าเนินการเสร็จแล้ว  โรงเรียนกีฬาจะได้ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์และแนวทางในการเพื่อการ
พฒันาคณุธรรม   จริยธรรมของนกัเรียนที่มีประสทิธิภาพ  และสถาบนัการพลศกึษาหรือหนว่ยงานต้นสงักดั  สามารถ
น าไปใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดนโยบายหรือวางแผนพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคณุ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  2  โรงเรียน  ที่ประสานงานกบัผู้บริหาร  ให้ได้มาซึง่พืน้ท่ีในการด าเนิน
วิจยั  ซึง่ตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นผู้วิจยัร่วมในโครงการ 
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การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสู่ท้องถิ่นภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Encouraging to Use The Information Technology and Communication to Communities in  

Rajabhat Mahasarakham University Context 
 

รศ.ดร.สมเจตน์  ภศูรี  และ ผศ.ดร.พิสทุธา  อารีราษฎร์ 
Assoc.Prof.Dr. Somjet  Phusri   and Asst.Prof.Dr.Pisutta Arreerard 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัมวีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษารูปแบบการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันา
การศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ 2) ศกึษาผลของน ารูปแบบการสง่เสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที่
พฒันาขึน้ไปใช้กบัชมุชน กลุม่ตวัอยา่ง คือโรงเรียนต้นแบบของโครงการศนูย์ทางไกลฯ จ านวน 20 โรงเรียน   

ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันา
ท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม หรือ RMU-TCED-RA Model มีองค์ประกอบวิธีการด าเนินงาน 5  
ขัน้ตอน คือ  การมอบหมายภารกิจ   การแสวงหาความร่วมมือ  การน าสูก่ารปฏิบตัิ   การทบทวนผลการด าเนินงาน และ การ
ติดตามประเมินผล  และมีตวัชีว้ดั 3 ด้าน จ านวน 17 ตวัชีว้ดั  และผลการศกึษาการน ารูปแบบ การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่พฒันาขึน้ 
ไปใช้กบัชมุชน โดยศกึษาตามตวัชีว้ดั 3 ด้าน พบวา่ผล ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัด้านนโยบาย จ านวน 4 ด้านบรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนดทกุรายการ  ผลการด าเนินงานด้านการน าสูก่ารปฏิบตัิของโรงเรียนต้นแบบมีผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย 
ทัง้ 11 ตวัชีว้ดั และ ผลการด าเนินงานด้านการขยายผล จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยขยาย จ านวน 25 เครือขา่ย รวม
ทัง้หมด 3,564   โรงเรียน  
ค าส าคัญ :  โครงการศนูย์ทางไกล มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขา่ย แหลง่การ
เรียนรู้ไอซีที  

 
ABSTRACT 

 
The objective of this research were 1) study the model of  encouraging the information and 

communications technology to develop the educational and communities  based on  Rajabhat Mahasarakham 
University context, 2) study the operations results of the developed model. Samples of this research were  20 
schools of Mahasarakham Tele-Center in Rural  Area project .  

This research found that 1) the developed model or RMU-TCED-RA Model) consists of 5 steps : 
Assignment, Cooperation Action, Review Operations, Monitoring and Evaluation with 17 indicators of 3 
dimensions.  And 2) The results of  

the RMU-TCED-RA Model were succeeded in 3 dimensions: policy with all indicators were 
succeeded, Bringing into action with 11 indicators were succeeded and network cooperation with 3,564 
schools of 25 networks. 
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บทน า 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ตัง้อยูท่ี่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นสถาบนั การศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 80 ปี  ด้วยภารกิจตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราช
ภฏั พ.ศ. 2547 คือ เสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟืน้ฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชปัูญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีสว่นร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษาสง่เสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู ท า
การสอน วิจยั บริการวิชาการแก่สงัคม ปรับปรง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลติครูและ
สง่เสริมวิทยฐานะครู   โดยก าหนดภารกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554)  การพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน เป็นภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัโดย การ
ด าเนินงานของหนว่ยงานด้านวิชาการ 6 หนว่ยงาน  หนว่ยงานสนบัสนนุและบริการ จ านวน 10 หนว่ยงาน และหนว่ยงานบริหาร 
5 หนว่ยงาน[1] 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT 
แก่ชมุชนและท้องถ่ิน  เป็นสิง่ที่มหาวิทยาลยัได้ค านงึถึงและได้บรรจุไว้ในแผนพฒันาการศกึษา  เนื่องจาก ICT  ได้พฒันาขีด
ความสามารถทัง้ด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผล หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนได้น ามาเป็นเคร่ืองมือในการบริการจดัการ
ร่วมกบัการพฒันาบคุลากรให้ทนัตอ่การการเปลี่ยนแหลงในยคุโลกาภิวฒัน์ [2]  มหาวิทยาลยัได้น า ICT มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหาร การจดัการเรียนการสอน การวิจยัและการสง่เสริมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม จากการด าเนินงานของหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลยั ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุชน มหาวิทยาลยัได้ค านงึถึงการน า ICT สูช่มุชน  ภายใต้แผนพฒันาการศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที่ 10 มหาวิทยาลยัมีเป้าหมายในประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการที่ดี  โดยการ
จดัตัง้หนว่ยงานใหม่ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง  เพื่อแสวงหาความร่วมมือทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มหาวิทยาลยัมี
ความพร้อมเพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน โดยใช้ ICT อยา่งมีคณุภาพ ภายใต้การวิจยั “รูปแบบการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม”  ที่มุง่เน้นการศกึษารูปแบบซึง่เป็นวิธีการหรือกระบวนการ และศกึษาผลของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษารูปแบบการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน
ภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2. เพื่อศกึษาผลของน ารูปแบบการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาการศกึษาและ
พฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่พฒันาขึน้ ไปใช้กบัชมุชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการวิจยัเพื่อศกึษารูปแบบและผลของการด าเนินงานตามรูปแบบ “การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม”  ในครัง้นีก้ลุม่ประชากร คือ 
โรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 โรงเรียน คดัเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เป็นโรงเรียนต้นแบบของ
โครงการศนูย์ทางไกลฯ จ านวน 20 โรงเรียน  และด าเนินการวิจยั โดยแบง่เป็น  5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1  ศกึษาและวิเคราะห์บริบท สภาพท้องถ่ิน และความต้องการประยกุต์ใช้ ICT เพื่อสง่เสริมการพฒันา
การศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้การศกึษาสภาพจริงจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 20 โรงเรียน  

ขัน้ตอนที่ 2  ออกแบบกระบวนการน า ICT เพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของ
ชมุชนและบริบทของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยร่วมกบัโรงเรียนต้นแบบ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาและผู้ เช่ียวชาญจาก มจพ. บมจ.ทีโอที และ กสทช. 

ขัน้ตอนที่ 3  ทดลองใช้รูปแบบวงรอบที่ 1 น ารูปแบบ ICT เพื่อสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน ภายใต้
บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่ได้ออกแบบไว้ ทดลองใช้กบัโรงเรียนต้นแบบ ระยะเวลา 1 ปี 

ขัน้ตอนที่ 4  ทดลองใช้รูปแบบวงรอบที่ 2 น าผลการด าเนินงานจากวงรอบที่ 1 มาปรับปรุงให้สอดคล้องกบับริบทของ
มหาวิทยาลยัและชมุชน และทดลองใช้รูปแบบที่ปรับปรุงกบัโรงเรียนต้นแบบ  ระยะเวลา 1 ปี 

ขัน้ตอนที่ 5  วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานสูก่ารขยายผลเพื่อความตอ่เนื่องและความยัง่ยืนของชุมชน  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศกึษาการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้

บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม น าเสนอตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ตามล าดบั ดงันี ้
1. ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและ

พัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  
ผลการด าเนินงานได้รูปแบบ RMU-TCED-RA Model ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบ ดงันี ้

 RMU-TCED-RA Model คือ 
วิธีการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ในการสง่เสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพฒันาการศกึษาและ
พฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบท
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
โดยการด าเนินงานภายใต้
โครงการศนูย์ทางไกลเพื่อพฒันา
การศกึษาและพฒันาชนบท 
(Tele-Center for Education 
and Development in Rural  
Area)  

ภาพที่ 1   รูปแบบ   RMU-TCED-RA Model 
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รูปแบบ  RMU-TCED-RA Model  มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 5  ขัน้ตอน  และตวัชีว้ดัการด าเนินงาน  3 ด้าน จ านวน 17 
ตวัชีว้ดั  โดยขัน้ตอนการด าเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้วย  

1. การมอบหมายภารกิจ  การด าเนินงานก าหนดให้มีหนว่ยงานหลกั ก าหนดตวับคุคล บทบาทหน้าที่ ตวัชีว้ดั
ความส าเร็จ แผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน ให้ครอบคลมุภารกิจ  

2. การแสวงหาความร่วมมือ  หนว่ยงานหลกัจะต้องแสวงหาความร่วมมือกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นกลไกลส าคญั  ผลกัดนัให้การด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

3. การน าสูก่ารปฏิบตัิ คณะท างานประชมุวางแผน ก าหนดระบบและกลไกล ในการท างานร่วมกนั และมอบหมายให้มี
ผู้ รับผิดชอบในกิจกรรมและแผนงาน เพื่อด าเนินงานและติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  

4. การทบทวนผลการด าเนินงาน  ผู้ รับผิดชอบกิจกรรมและแผนงาน ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงาน รายงานตอ่
คณะกรรมการอยา่งตอ่เนื่อง 

5. การติดตามประเมินผล คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหาร รายไตรมาส และเสนอขอรับ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร 

รูปแบบ  RMU-TCED-RA Model  ประกอบด้วยตวัชีว้ดัการด าเนินงาน  3 ด้าน จ านวน 17 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
1. ตวัชีว้ดัด้านนโยบาย  มหาวิทยาลยัได้ก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิในการน า ICT สูช่มุชน โดยมี

ตวัชีว้ดัที่มหาวิทยาลยัเป็นหนว่ยงานหลกัในการด าเนินการ จ านวน 4  ด้าน ดงันี ้
 1) ด้านการจดัตัง้แหลง่การเรียนรู้ ICT กลุม่เป้าหมายคือโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 

20 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนน าร่อง ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และครือขา่ยในการเข้าถึงสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านการจดัหาและพฒันาฐานข้อมลูความรู้ มหาวิทยาลยัสง่เสริมการจดัหาและพฒันาฐานข้อมลูความรู้

ของโรงเรียนต้นแบบน าเสนอผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 3) ด้านการพฒันาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ ด าเนินการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้  
 4) ด้านการสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ จดัอบรมเพื่อสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของครู 

บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน และประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 
2. ตวัชีว้ดัด้านการน าสูก่ารปฏิบตัิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามร่วมกบัโรงเรียนต้นแบบก าหนดตวัชีว้ดัที่โรงเรียน

ต้นแบบ สามารถด าเนินการภายใต้ระบบและเครือขา่ย ICT ที่ได้รับการจดัสรร จ านวน 11 ตวัชีว้ดั  โดยก าหนดให้มีผลการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ทกุปี 

3. ตวัชีว้ดัด้านการขยายผล  ศกึษาจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยขยายผลร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
 
2. ผลการศึกษาการน ารูปแบบ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึน้ ไปใช้กับชุมชน 
จากการด าเนินงานการน ารูปแบบ RMU-TCED-RA Model   ที่พฒันาขึน้ไปใช้กบัชมุชน โดยศกึษาตามตวัชีว้ดั 3 

ด้าน ดงันี ้
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2.1 ผลการด าเนินงานด้านนโยบาย  ผลการด าเนินงาน แสดงดงัตารางที่ 1 
                  ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานด้านนโยบาย 

รายการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
1) ด้านการจดัตัง้แหลง่การเรียนรู้ 20 โรงเรียน 20 โรงเรียน บรรลเุป้าหมาย 
2) ด้านการจดัหาและพฒันาฐานข้อมลูความรู้  โดยจดัท าเว็บไซต์
โรงเรียนครบ 20 โรงเรียน 

20 โรงเรียน 20 โรงเรียน บรรลเุป้าหมาย 

3) ด้านการพฒันาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ โดยการพฒันาหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 500 เร่ือง 

500 เร่ือง 581 เร่ือง มากกวา่
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4) ด้านการสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ โดยครูและ
บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนต้นแบบได้รับการอบรมทกุคน 

956 คน 956  คน บรรลเุป้าหมาย 

  
จากตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัด้านนโยบาย พบวา่ การด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดทกุรายการ 

เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่ การพฒันาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ได้มีการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ จ านวน 581 เร่ือง มากกวา่
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
2. ผลการศกึษาด้านการน าสูก่ารปฏิบตัิ จากการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ  แสดงดงัตามรางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านการปฏิบตัิของโรงเรียนต้นแบบ 

ตวัชีว้ดั 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. จ านวนครูที่ดแูลคอมพวิเตอร์และเครือขา่ยได้ 40 60 บรรลเุป้าหมาย 

2. จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมด้านพฒันาสือ่ 416 503 บรรลเุป้าหมาย 

3. จ านวนครูที่พฒันาหนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคณุภาพ 291 385 บรรลเุป้าหมาย 

4. จ านวนหนงัสอือิเลก็ทรอนิกสท์ี่มีคณุภาพ 396 579 บรรลเุป้าหมาย 

5. จ านวนครูที่สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมได้ 82 622 บรรลเุป้าหมาย 

6. มีการใช้ห้องปฏิบตักิารเพื่อการเรียนการสอน 
    (จน.ห้อง/จน.ครัง้/จน.นร.) 

789/4,186/28,
317 

2,288/1,2454/6
4,819 

บรรลเุป้าหมาย 

    6.1 จ านวนห้องเรียนหรือชัน้ท่ีเข้าใช้ 789 2,288 บรรลเุป้าหมาย 

    6.2 จ านวนครัง้ที่เข้าใช้ 4,186 12,454 บรรลเุป้าหมาย 

    6.3 จ านวนนกัเรียนที่เข้าใช้ 28,317 64,819 บรรลเุป้าหมาย 

7. มีการเข้าใช้บริการห้องปฏิบตักิารเพื่อการเรียนรู้ 24,213 92,594 บรรลเุป้าหมาย 

    7.1 จ านวนครูที่เข้าใช้บริการ 2,563 8,169 บรรลเุป้าหมาย 

    7.2 จ านวนนกัเรียนที่เข้าใช้บริการ 21,650 84,425 บรรลเุป้าหมาย 

8. จ านวนครัง้ /จ านวนคนในการจดัอบรมที่โรงเรียนจดั  422/10459 708/21199 บรรลเุป้าหมาย 
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ตวัชีว้ดั 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

    8.1 จ านวนครัง้ /จ านวนคน การอบรมส าหรับครู  125/2,507 187/4,597  บรรลเุป้าหมาย 

    8.2 จ านวนครัง้ /จ านวนคน การอบรมส าหรับนกัเรียน  124/3,180 243/10,515  บรรลเุป้าหมาย 

    8.3 จ านวนครัง้ /จ านวนคน การอบรมส าหรับเยาวชน  97/2,538 142/3,271  บรรลเุป้าหมาย 

    8.4 จ านวนครัง้ /จ านวนคน การอบรมส าหรับ
ประชาชน 

76/2,234 136/2,816  
บรรลเุป้าหมาย 

9. จ านวนคนที่เข้าใช้บริการ 50,332 94,982 บรรลเุป้าหมาย 

    9.1 วนัจนัทร์ -ศกุร์  เวลา 15.00-18.00 น. 42,434 74,214 บรรลเุป้าหมาย 

    9.2 วนัเสาร์ -อาทิตย์  เวลา 9.00-16.00 น. 7,898 20,768 บรรลเุป้าหมาย 

10.จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนบัสนนุ 749,420 1,497,267 บรรลเุป้าหมาย 

     10.1 จากโรงเรียน 427,420 925,084 บรรลเุป้าหมาย 

     10.2 จากอบต /.เทศบาล/อบจ.  170,000 327,100 บรรลเุป้าหมาย 

     10.3 จากชมุชน /ประชาชน  152,000 245,083 บรรลเุป้าหมาย 

11. มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชน 89/21,329 231/54,707 บรรลเุป้าหมาย 

     11.1 จ านวนครัง้ที่โรงเรียนจดักิจกรรม 89 231 บรรลเุป้าหมาย 

     11.2 จ านวนคนทีเ่ข้าร่วมการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

21,329 54,707 
บรรลเุป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านการน าสูก่ารปฏิบตัิของโรงเรียนต้นแบบ พบวา่โรงเรียนต้นแบบมีผลการด าเนินงาน

บรรลเุป้าหมาย ทัง้ 11 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัในปีที่ 2 ทกุตวั มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานในปีที่ 1 
 

3. ผลการด าเนินงานด้านการขยายผล  การวิจยัได้ศกึษาจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยขยายผล  จากการที่
มหาวิทยาลยัได้จดักิจกรรมการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาบคุลากร
ด้าน ICT” วนัที่ 17-18 สงิหาคม 2553 มีโรงเรียนและสถานศกึษา เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย ดงัตารางที่ 3 

       ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานด้านการขยายผล 
ที ่ หนว่ยงาน/สถานศกึษา /โรงเรียน  จ านวนโรงเรียน 
1 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 1 239 
2 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 2 235 
3 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 3 157 
4 ศนูย์ประสานงานการจดัการมธัยมศกึษา 

ศนูย์ที่ 25 จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 โรงเรียน  
35 

5 โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองมหาสารคาม 6 
6 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กาฬสนิธุ์ เขต 1 212 
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ที ่ หนว่ยงาน/สถานศกึษา /โรงเรียน  จ านวนโรงเรียน 
7 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กาฬสนิธุ์ เขต 2 202 
8 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กาฬสนิธุ์ เขต 3 223 
9 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ร้อยเอ็ด เขต 1 238 
10 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ร้อยเอ็ด เขต 2 366 
11 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ร้อยเอ็ด เขต 3 236 
12 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 19 
13 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ขอนแก่น เขต 1 193 
14 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ขอนแก่น เขต 2 230 
15 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา บรีุรัมย์ เขต 3 216 
16 โรงเรียนสงักดั สพท  .พะเยา เขต 1  55 
17 โรงเรียนสงักดั สพท  .พะเยา เขต 2  75 
18 โรงเรียนเครือขา่ย eDLTV  549 
19 โรงเรียนเครือขา่ยเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 72 
20 โรงเรียนประชานเุคราะห์ 27 จงัหวดัหนองคาย  1 
21 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1 
22 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ 1 
23 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์สกลนคร 1 
24 โรงเรียนโสตศกึษาขอนแก่น 1 
25 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นางรอง 1 

รวมทัง้หมด 3,564 
จากตารางที่ 3 พบวา่ มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยความร่วมมือ จากโรงเรียนและสถานศกึษาเข้าร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือจ านวน 25 เครือขา่ย รวมทัง้หมด 3,564   โรงเรียน  
 

อภปิรายผล 
การด าเนินการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้

บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ได้ด าเนินการตามรูปแบบ RMU-TCED-RA ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายของ
ตวัชีว้ดั ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการวิจยัในครัง้นีไ้ด้ใช้กระบวนการ 5 ขัน้ตอน โดยได้วิเคราะห์และออกแบบ เพื่อการพฒันารูปแบบ
และตวัชีว้ดัที่สอดคล้องกบับริบทและความต้องการของชมุชนในการบริการ ICT สูช่มุชน สง่ผลให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบตัิของโรงเรียนต้นแบบ ด้านนโยบาย และด้านเครือขา่ยความร่วมมือ อีกทัง้ในการ
ด าเนินงานดงักลา่วมหาวิทยาลยัได้มีการแสวงหาความร่วมมือกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน สง่ผลให้มหาวิทยาลยัได้
สง่เสริมการกพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน โดยใช้ ICT ที่สอดคล้องกบัข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2561) ในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย โดยสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุ
ภาคสว่นของสงัคมในการบริหารและจดัการศกึษา[2]  จากผลการด าเนินงานของ RMU-TCED-RA Model สง่ผลให้มีเครือขา่ย
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และองค์ความรู้ ที่เป็น สื่อและนวตักรรม ที่หนว่ยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยกุต์ใช้ เพื่อสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐาน
การศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย ในการบริหารและจดัการศกึษา อยา่งมีคณุภาพตอ่ไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ินภายใต้บริบท

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  การวิจยัได้ด าเนินงานภายใต้รูปแบบที่ช่ือวา่ RMU-TCED-RA Model  ประกอบด้วย
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน คือ การมอบหมายภารกิจ  การแสวงหาความร่วมมือ การน าสูก่ารปฏิบตัิ  การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน  และการติดตามประเมินผล  ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั 
จ านวน  3 ด้าน รวมทัง้หมด 17 ตวัชีว้ดั  จากการน ารูปแบบ RMU-TCED-RA Model  จากการศกึษาการน ารูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ ไปใช้กบัชมุชน พบวา่ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย พบวา่ ผลการด าเนินงานตาม
ตวัชีว้ดัทัง้ 4 ด้าน บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดทกุรายการ  ด้านการน าสูป่ฏิบตัิของโรงเรียนต้นแบบ พบวา่โรงเรียนต้นแบบมีผล
การด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย ทัง้ 11 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัในปีที่ 2 ทกุตวั มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานในปีที่ 1 
และด้านเครือขา่ยความร่วมมือ พบวา่ มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยความร่วมมือ จากโรงเรียนและสถานศกึษาเข้าร่วมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือจ านวน 25 เครือขา่ย รวมทัง้หมด 3,564   โรงเรียน  

 

การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน สามารถน ารูปแบบ RMU-TCED-RA Model ที่เน้นการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานทกุ

ภาคสว่น เป็นแนวทางในการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาการศกึษาและพฒันาท้องถ่ิน  อีกทัง้
ผลจากการด าเนินงานของรูปแบบ ท าให้ได้องค์ความรู้ สื่อและนวตักรรม ที่หนว่ยงานสถานศกึษา โรงเรียน ครูและบคุลากร
ทางการศกึษา หรือผู้ที่สนใจ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยตอ่ไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคณุ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ บริษัท ทีโอที 

จ ากดั (มหาชน) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ส านกังานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัมหาสารคาม และ
บคุลากรของ มรม. ทีใ่ห้การสนบัสนนุ สง่เสริม การด าเนินงานของโครงการ 

 

เอกสารอ้างอิง 
 [1]  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. แผนพฒันาการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554).2551. 
[2]  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร. แผนพฒันาด้าน ICT. 2551. 
[3]  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. รายงานผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.

2554. 
[4]  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. รายงานผลการด าเนินงานโครงการศนูย์ทางไกลฯ เลม่ 10. 2554. 
[5] สมเจตน์  ภศูรี และคณะ. รายงานผลการด าเนินงานโครงการศนูย์ทางไกลฯ. งานประชมุวชิาการ NCCIT 2011.  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2554. 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1123 

 

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนฆ้องชัยวทิยาคม 
The Development of Public Mind Process of Students, Kongchaiwittayakom School  

 
สมหมาย  วิเศษชู1,  ดร.ธีระวัฒน์   เยี่ยมแสง2 และผศ.ดร.ชยากานต์   เรืองสุวรรณ3 

Sommai  Wisetchoo,  Dr.Tirawat Yeamsang,  Asst.Prof.Dr.Chayakarn Reungsuwan 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัในครัง้นี ้ เป็นการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (Participation  Action  Research : PAR )   
มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1. ศกึษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม 2. เพื่อพฒันา
กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะกบันกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวทิยาคม  กลุม่ผู้ ร่วมวจิยั จ านวน 17 คน กลุม่เป้าหมาย 
ได้แก่  นกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวทิยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา  2553  จ านวน  232 คน  ผู้ให้ข้อมลู  จ านวน  236 คน 
การวจิยัแบง่เป็น  2 ระยะ  ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพพฤตกิรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม  ระยะที่ 2 
ปรับปรุง  พฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และประเมนิผลการพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แบบสงัเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ 2) 
แบบวดัพฤติกรรมจิตสาธารณะ  3) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัพฤตกิรรมจิตสาธารณะ ครอบคลมุพฤติกรรมใน 2 ตวัชีว้ดั 6 
พฤติกรรมบง่ชี ้และแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเบือ้งต้น ได้แก่ คา่เฉลีย่  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการพรรณนาวิเคราะห์   
 ผลการวิจยั  สรุปได้ดงันี ้
  1.  ผลการศกึษาสภาพพฤตกิรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน  โรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม  พบวา่  นกัเรียน
มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม   พฤติกรรมจิตสาธารณะที่ต้องได้รับการปรับปรุง  และพฒันา  คือ  การแบง่ปันสิง่ของ  ทรัพย์สนิ
และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหา  หรือสร้างความสขุให้กบัผู้อื่น  ระดบัปานกลาง  การอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลงักาย 
ก าลงัใจ  และก าลงั สติปัญญาโดยไมห่วงัผลตอบแทน  ระดบัปานกลาง  การดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิ และสิง่แวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ  ระดบัปานกลาง  การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ที่ดงีามของสว่นรวมตาม
สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น  ระดบัปานกลาง  การช่วยพอ่แม ่ ผู้ปกครอง  ครูท างานด้วยความเต็มใจ  
ระดบัดี  และการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชนและสงัคม  ระดบัดี   
  2. ผลการพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม อยูใ่นระดบั
ดี  ซึง่ทกุพฤติกรรมบง่ชีก้ารพฒันาอยูใ่นระดบัดี  เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การแบง่ปันสิง่ของ ทรัพย์สนิและอื่น ๆ
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสขุให้กบัผู้อื่น การดแูล รักษาสาธารณสมบตัิ และสิง่แวดล้อมด้วยความเตม็ใจ  การ
อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลงักาย  ก าลงัใจ  และก าลงั สติปัญญาด้วยความเตม็ใจ  การชว่ยพอ่แม ่ ผู้ปกครอง ครู ท างาน

                                  
1 ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 กศ.ด.(การบริหารและพฒันาการศกึษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
3 ปร.ด.(การศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน)  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
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ด้วยความเต็มใจ  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชนและสงัคม  และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือร่วมสร้างสิง่ทีด่ีงามของสว่นรวมตามสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น   
ค าส าคัญ :  การพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 
 This research was participation action research (PAR) aiming to study public mind behavior of 
students in Kongchaiwittayakom School, and to develop public mind process of the students. There were 17 
co-researchers, and the target group included 232 students in the first semester of 2010 academic year and 
236 informants. The study was divided to 2 periods. The first period was to investigate public mind behavior 
of the students. The second period was to improve the developmental process of public mind, the  behavioral  
indicator of  public mind and evaluated the process. The research  tool  was the questionaire covering 2  
behavioral indicators and 6 behavioral indicators of students’ public mind. The research data was analyzed 
by Microsoft program Mean, Standard  Deviation and content analysis. The results were concludes as follows.   
 1. The result showed that the students had improper behavior and their public mind behavior  
should be improved. Behavior improvement was sharing, giving, helping others to care problems and making 
people happy that it was at the medium level. To devote for work willingly was in the medium level. To keep 
and concern public properties and environment willingly was in the medium level. To participate in public 
activities enthusiastically was in the medium level. Lastly, helping parents, teachers and communities for work 
with willingness was in a good level.   
 2.  The result of students’ behavior on public mind was in a good level. Behavioral indicators  
were also in a good level, arranging from the most to the last respectively; sharing, giving, helping others to 
care problems and making people happy, devotion for work, keeping and concerning public properties and 
environment, participation in public activities and helping parents, teacher and communities for works.   
KEYWORDS : The Development of Public Mind Process of Students 
 
บทน า 
 สงัคมคณุภาพนัน้ ต้องเป็นสงัคมที่ยดึหลกัความสมดลุพอดีและพึง่ตนเองได้  ทกุคนควรมีโอกาสและ 
ความเสมอภาคที่จะพฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ เพื่อเป็นคนดี คนเก่งพร้อมด้วยคณุธรรมจริยธรรม มีวินยั มคีวาม
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  และมีคณุภาพชีวิตทีด่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ดี  มีเมืองและชมุชนนา่อยู ่ อนัจะสง่ผลตอ่การ
พฒันาประเทศแบบยัง่ยืน  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550–2554) ได้ให้ความส าคญั 
กบัการบริหารจดัการทนุของประเทศที่มีอยู ่ทัง้ทนุทางสงัคม ทนุทางเศรษฐกิจ รวมถงึทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้มมีากขึน้  นอกจากนัน้ยงัเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันา ทัง้นีก้ารเสริมสร้างทนุทางสงัคมจะ
เป็นพืน้ฐานหลกั  โดยเร่ิมจากการพฒันาคณุภาพคน ให้เป็นคนที่มีความรู้คูค่ณุธรรม มจีริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้เทา่ทนั
การเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็ง  ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัภายในชมุชนและระหวา่งชมุชน 
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เพื่อให้คนไทยมีความสขุและเกิดความสมานฉนัท์ในสงัคม  จะมุง่พฒันาสู ่ “สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  (Green  and  
Happiness Society) (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.  2549 : 37-39) รวมทัง้พระราชบญัญตัิการศกึษา
แหง่ชาติ  พทุธศกัราช  2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545  หมวด 1 บททัว่ไปท่ีวา่ด้วยความมุง่หมาย  และ
มาตรา 7  ได้แสดงถงึความพยายามในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนโดยระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่ “ในกระบวนการเรียนรู้
ต้องมุง่ปลกูฝังจิตส านกึทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ  รู้จกัรักษาและสง่เสริมสทิธิ  หน้าท่ี  เสรีภาพ  เคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์   
มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภมูปัิญญาท้องถ่ิน  ภมูิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล  ตลอดจนอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึง่ตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง”  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  2545 : 52)  มาตรฐานการศกึษา
ของชาติ  ได้ก าหนดจิตสาธารณะ อยูใ่นมาตรฐานท่ี 1 จิตสาธารณะเป็นคณุลกัษณะส าคญัของการเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ เพราะบคุคลที่มจิีตสาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนกัในหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องดแูลรักษาทรัพย์สมบตัิ
สว่นรวมของสงัคมและตระหนกัในสทิธิของตนเองไมล่ว่งล า้สทิธิของผู้อื่น  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2548 : 
77-78)   
 จิตสาธารณะของคนในสงัคมยงัไมพ่ฒันาไปในแนวทางที่พงึประสงค์  เนื่องจากคนในสงัคมยงัเห็นแก่ประโยชน์
สว่นตนมากกวา่ประโยชน์สว่นรวม  เทคโนโลยีมีผลกระทบตอ่ทกุระบบในสงัคมท าให้ผู้คนในสงัคมสนใจแตก่ารด ารงชีวิต
ของตนเอง เพื่อสนองความต้องการพืน้ฐานท าให้เกิดการแขง่ขนัเกิดความเห็นแก่ตวัไมเ่สยีสละเพื่อสว่นรวม ขาด 
จิตสาธารณะ สง่ผลให้สงัคมออ่นแอ จากการส ารวจข้อมลูพฤติกรรมทางสงัคมของเยาวชนชีใ้ห้เห็นว่า เยาวชนไทยสว่น
ใหญ่  ยงัขาดจิตสาธารณะอยูม่าก  นกัเรียนสว่นใหญ่แสดงความสนใจและเน้นการเลอืกปฏิบตัิที่สง่ผลประโยชน์ตอ่ตนเอง  
มีความตระหนกัในผลที่จะเกิดตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมน้อยมาก  (วนัเพ็ญ  พิศาลพงศ์.  2540 : 64)   
 การศกึษา มีอิทธิพลมากตอ่การพฒันาการของเยาวชนทีก่ าลงัยา่งเข้าสูว่ยัรุ่น ซึง่ประสบการณ์ของเยาวชนอาจมี
ลกัษณะเป็นดาบสองคม ถ้าครูด าเนินการสอนเหมาะสม ก็สามารถเสริมสร้างลกัษณะทีด่ีงามในตวันกัเรียนได้มาก แตถ้่า
จดัการไมด่ี ก็จะท าให้นกัเรียนมีจิตใจทีเ่สือ่มถอยลง และเกิดปัญหาที่แก้ยากตดิตามไปในอนาคต (ประเวศ วะส.ี 2547 : 
2) จงึเป็นความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องด าเนินการป้องกนั แก้ไข และเสริมสร้างสิง่ที่ดเีพื่อให้เกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เกิดขึน้กบัเดก็  และคงอยูก่บัสงัคมสบืไป 
 โรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม อ าเภอฆ้องชยั  จงัหวดักาฬสนิธุ์  ได้รับการประเมินคณุภาพของส านกังานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง เมื่อวนัท่ี 2-4 เดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 พบวา่มจีดุที่ควรพฒันาในมาตรฐานคณุภาพผู้ เรียน คือผู้ เรียนควรได้รับการฝึกให้รู้จกัประหยดั  
ใช้สิง่ของอยา่งคุ้มคา่และรู้จกัช่วยเหลอืสงัคม  พร้อมทัง้ฝึกให้มีวนิยัและซื่อสตัย์สจุริต  โดยผา่นกิจกรรมตามหลกัสตูร 
และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรที่สถานศกึษาจดัขึน้ (สมศ.  2551 : 1) และจากการสรุปรายงานสภาพปัจจบุนั พบวา่ นกัเรียน 
มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม ได้แก่  มีบางสว่นท าลายทรัพย์สนิของโรงเรียน  ขาดความเต็มใจในการชว่ยเหลอืผู้ปกครอง
รวมถงึครู  การอาสาท างานยงัมุง่หวงัผลตอบแทน  การมีน า้ใจแบง่ปันสิง่ของให้กบัผู้อื่นยงัมีน้อยเป็นสว่นใหญ่  เก็บของได้
ไมค่ืนเจ้าของ  ทางโรงเรียนจึงถือวา่เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการมุง่ขดัเกลา บม่เพาะ  แก้ไขปัญหาจึงมีความจ าเป็นท่ี
โรงเรียนจะต้องหากระบวนการมาแก้ไขปัญหาดงักลา่ว เพื่อหารูปแบบที่ชดัเจนในการแก้ไขปัญหา ผู้วิจยัในฐานะหวัหน้า
กลุม่บริหารงานกิจการนกัเรียนและชมุชน  จึงตระหนกัและถือเป็นภาระท่ีจะต้องมุง่พฒันากระบวนการเสริมสร้างจิต
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สาธารณะของนกัเรียน จึงได้ท ากิจกรรมเพื่อมุง่ขดัเกลา บม่เพาะ รวมถงึการแก้ไขปัญหาด้านจิตสาธารณะของนกัเรียน 
เพราะหากนกัเรียนมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะทีด่ี ยอ่มสง่ผลตอ่การจดัการเรียนการสอน และสง่ผลตอ่บรรยากาศใน
โรงเรียนโดยรวมดีขึน้เป็นท่ีช่ืนชมของชมุชนด้วย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมุง่พฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยใช้กระบวนการวจิยั 
เชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  (Participation  Action  Research :  PAR) มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ  โดยเน้นการ 
มีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครอง นกัเรียนร่วมกนัในทกุขัน้ตอน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศกึษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม 
 2.  เพื่อพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะกบันกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมุง่พฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยใช้กระบวนการวจิยั 
เชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participation  Action  Research :  PAR) มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ  โดยเน้นการ
มีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครอง นกัเรียนร่วมกนัในทกุขัน้ตอนโดย
ผา่นโครงการ/กิจกรรม พฒันาจิตสาธารณะ ได้แก่  การสอนสอดแทรกในรายวิชา การจดัในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การ
ปลกูฝังพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยตรง และการบรูณาการกบัวิถีชีวิตทัง้ในและนอกโรงเรียน เพื่อพฒันากระบวนการ 
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียน กลุม่ผู้ ร่วมวจิยั จ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  ผู้วิจยั 
และครูที่ปรึกษา จ านวน 14  คน  กลุม่เป้าหมาย  นกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 
จ านวน  232 คน กลุม่ผู้ให้ข้อมลู จ านวน 236 คน ประกอบด้วย ผู้ ร่วมวจิยั จ านวน 17 คน ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน  210 
คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน  9 คน เคร่ืองมอืการวจิยั คือ แบบสงัเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบ
วดัพฤติกรรมจิตสาธารณะ และแบบประเมินพฤตกิรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน  โรงเรียน-ฆ้องชยัวิทยาคม เป็นการ
ประเมินผลการพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่เป้าหมาย เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating  Scale) ตามวิธีการของลเิคอร์ท (Likert) จ านวน 6 ฉบบั มี 30 ข้อ แบง่ออกเป็น  5  ระดบั คือ  ดีมาก ดี  ปาน
กลาง  น้อย น้อยที่สดุ  โดยการสอบถามความคดิเห็นของครูที่ปรึกษา จ านวน 14  คน เพื่อนนกัเรียน จ านวน 16 คน 
ผู้ปกครองนกัเรียนกลุม่เป้าหมาย จ านวน  210 คน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 9 คน การวิเคราะห์
ข้อมลู  สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ คา่เฉลีย่  X  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  (บญุชม  ศรีสะอาด. 2545 : 96)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม พบวา่ นกัเรียนมพีฤติกรรม 
จิตสาธารณะที่ต้องได้รับการปรับปรุง และพฒันา คือ การแบง่ปันสิง่ของ ทรัพย์สนิและอื่น ๆ และชว่ยแก้ปัญหา หรือสร้าง 
ความสขุให้กบัผู้อื่น  ระดบัปานกลาง  การอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงั สติปัญญาโดยไมห่วงั 
ผลตอบแทน  ระดบัปานกลาง การดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิ และสิง่แวดล้อมด้วยความเตม็ใจ  ระดบัปานกลาง การเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ทีด่ีงามของสว่นรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น  ระดบั 
ปานกลาง  การชว่ยพอ่แม ่ ผู้ปกครอง  ครูท างานด้วยความเต็มใจ  ระดบัดี  และการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ 
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ตอ่โรงเรียน ชมุชนและสงัคม  ระดบัดี  ผลการพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนโรงเรียนฆ้องชยั-
วิทยาคม อยูใ่นระดบัดี  ทกุพฤตกิรรมบง่ชีก้ารพฒันาอยูใ่นระดบัดี  
 
อภปิรายผลวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัได้วางแผนพฒันาโดยใช้การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (PAR) ประกอบด้วย 
ขัน้วางแผน  ขัน้ปฏิบตัิ  ขัน้สงัเกต  ขัน้สะท้อนผลการปฏิบตัิ โดยผา่นโครงการ/กิจกรรม พฒันาจิตสาธารณะ  ได้แก่  
การสอนสอดแทรกในรายวิชา การจดัในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การปลกูฝังพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยตรง และ 
การบรูณาการกบัวิถีชีวิตทัง้ในและนอกโรงเรียน เพื่อพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียน  โดยสามารถ
ปรับปรุง พฒันาพฤตกิรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนได้ทกุด้าน สอดคล้องกบัทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน   
พนัธุมนาวิน  (2543 : 10) กลา่วไว้วา่ ถ้าเปรียบพฤตกิรรมของคนดี คนเกง่เหมือนผลไม้บนต้น การจะให้ผลดกใหญ่ หวาน  
อร่อย ล าต้น ราก จะต้องสมบรูณ์ สอดคล้องกบั นภดล ภวนะวิเชียร (2540 : 5) วา่นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
กระบวนการท่ีพฒันาขึน้มีพฒันาการ คา่นยิมด้านความรับผิดชอบมากกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้ร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกบั 
เจษฎา  หนรุู่น (2551 : 88-91) ได้ศกึษาปัจจยัจิตลกัษณะที่สง่ผลตอ่จิตสาธารณะของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 จ านวน 405 คน   
ปัจจยัจิตลกัษณะ ได้แก่ เหตผุลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุง่อนาคต ความเช่ืออ านาจในตน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  คา่นิยม
ความเป็นไทย สติปัญญา ประสบการณ์ทางสงัคม และสขุภาพจิต  โดยแบง่ออกเป็น  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้  ด้าน 
การถือเป็นหน้าที่ และด้านการเคารพสทิธิ  ผลการวิจยัพบวา่  คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยระหวา่งปัจจยัจิตลกัษณะราย
ด้านกบัจิตสาธารณะโดยรวมมคีา่เทา่กบั .57 สามารถอธิบายร่วมกนัได้ 32.7% โดยปัจจยัจิตลกัษณะที่สง่ผลทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สว่นสติปัญญาและความเช่ืออ านาจในตน  สง่ผลทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั  .05 สอดคล้องกบั อไุรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551 : 75-77) วา่นกัเรียนที่ได้ท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เร่ืองปัญหา
สิง่แวดล้อมตามโครงการพระราชด าริมจิีตสาธารณะสงูขึน้กวา่ก่อนท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากผลการประเมิน
ดงักลา่วสนบัสนนุความคดิที่วา่ การพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนเป็นเร่ืองที่ครูควรปลกูฝัง
แนวคิด เพือ่ช่วยให้นกัเรียนเกิดพฒันาการ อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาที่ยัง่ยืนตอ่ไป   
 
สรุปผลการวิจัย 
 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม   
(Participation  Action  Research :  PAR) มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ  โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครู 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครอง นกัเรียนร่วมกนัในทกุขัน้ตอน ผลการพฒันาจากการ
ประเมินผลการพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียน หลงัจากการจดักิจกรรมสอนสอดแทรกในรายวชิา 
จดัในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การปลกูฝังพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยตรง และการบรูณาการกบัวิถีทัง้ในและนอก
โรงเรียนโดยการสอบถามครู  เพือ่นนกัเรียน  ผู้ปกครองนกัเรียนกลุม่เป้าหมาย และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนได้ 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน โรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม ควรน าแนวทางการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะของนกัเรียนไปก าหนดลงในแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน เพื่อน าไปก าหนดกลยทุธ์และหาแนวทางใน 
การปฏิบตัิได้  ทัง้นีส้ามารถน าการจดักิจกรรมสอนสอดแทรกในรายวิชา การจดัในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การปลกูฝัง
พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยตรง รวมถึงการบรูณาการกบัวิถีทัง้ในและนอกโรงเรียน ไปบรูณาการในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานศกึษาเพื่อพฒันาและสง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้มจิีตสาธารณะที่ดีตอ่ไป 
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The Development Teacher in Learning  by Knowledge Management Strategy : Ban Buakhao (Wankru 2500) 
School the Office of Kalasin Primary Education Area Zone 3 

 
สุรางค์รัตน์  ตรีเหรา 
Surangrat Treehara 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1)  เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัเก่ียวกบัการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกล
ยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3  2)  
เพื่อพฒันาครูให้มคีวามรู้ความเข้าใจด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 
2500) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3  3)  เพื่อประเมินผลจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการ
ความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต  3  4)  เพื่อสงัเคราะห์
รูปแบบการพฒันาครูด้านจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3 

ผู้วิจยัใช้การวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (PAR)  การด าเนินการวจิยัแบง่เป็น  4  ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขัน้การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  ระยะที่ 2 ขัน้การจดัท าแผนการพฒันา  ระยะที่ 3  ขัน้การประเมินผลส าเร็จ   ระยะที่ 4  
ขัน้การสงัเคราะห์รูปแบบ   กลุม่ผู้ ร่วมวิจยั  ประกอบด้วย  ผู้วิจยั  จ านวน 1 คน ผู้ ร่วมวิจยั ประกอบด้วย  ครูหวัหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้  จ านวน 8  คน และครูฝ่ายวชิาการ จ านวน  4  คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้มี  2  ประเภท  1)   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ
พฒันางาน  ได้แก่ คูม่ือการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 
2500) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3  2)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่ แบบ
บนัทกึก่อนการปฏิบตังิาน (Before Action Review : BAR) 2)  แบบบนัทกึระหวา่งการปฏิบตังิาน (During  Action 
Review : DAR)  3)  แบบบนัทกึหลงัการปฏิบตัิงาน (After action  Report :AAR)  4)  แบบบนัทกึการศกึษาดงูาน  5)  
แบบบนัทกึการประชมุ  6)  แบบบนัทกึเร่ืองเลา่  7)  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (After Action Review) เร่ือง การ
จดัการความรู้  และ8)  แบบประเมินความส าเร็จในการจดัการความรู้ 

ผลการวิจยัพบวา่  จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากประชมุแบบมีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ (AIC) สรุปวา่ควรมีการ
ด าเนินการพฒันาด้านการจดัการเรียนรู้  5  ด้าน ดงันี ้  1) การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้  2) การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน  3) การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอยา่งหลากหลาย  4) การพฒันา
สือ่ และนวตักรรมและ 5)  การวดัและประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง   เคร่ืองมือที่ช่วยสง่เสริมและพฒันาการจดัการ
ความรู้ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย สรุปได้ดงันี ้  1) การปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practices)  2)  การประชมุเชิง
ปฏิบตัิ  (Work Shop)   3)  การเสวนา (Dialogue)  4) ชมุชนนกัปฏิบตัิ (Community of Practice : Cop)  5)  การทบทวน
หลงัการปฏิบตัิ (After  Action Review : AAR)  6) การถอดบทเรียน (Lesson Leaned Debriefings   การด าเนินการ
จดัการความรู้ตามบทบาทหน้าที ่ คือ  คณุอ านวย (Knowledge Facilitator)  คณุลขิิต  (Note Taker)  คณุวิศาสตร์ (IT  
wizard)  คณุประสาน  (Network Manager)   คณุประเมินผล (Evaluator)   คณุผู้ช่วยฝ่ายบริหาร  (Assistant 
Administrator)  ขัน้ตอนการจดัการความรู้ของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน  คือ1)  การ
สร้างความรู้ 2) การทดลองใช้   3)  การประเมินความรู้  4) การจ าแนกความรู้   5) การจดัเก็บความรู้   6)  การน าความรู้
ไปใช้  7)  การแลกเปลีย่นความรู้ 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1130 

 

จากการปฏิบตัิตามกลยทุธ์การพฒันา พบวา่ หลงัจากครูได้รับการพฒันาด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้ ครูมีความรู้หลงั
การพฒันาสงูกวา่ก่อนพฒันา การประเมินผลจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 
2500) อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากสงูไปหาต า่ได้ดงันี ้ มีการจดบนัทกึหลงัการปฏิบตัิงานของตนอยา่งตอ่เนื่อง 
มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตสง่เสริมให้เกิดกลุม่กิจกรรม และท างานเป็นทีม มีการสร้าง
ทีมงานโดยการฝึกอบรม การประชมุเชิงปฏิบตักิารและศกึษาดงูาน และมีการสร้างองค์ความรู้ใหม ่แล้วน าไปแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ รูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวั
ขาว (วนัครู 2500) ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม  คือการประชมุแบบมีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ (AIC)  ศกึษา
สภาพปัญหา วิธีการแก้ไขการจดัการเรียนรู้  ระดมความคิดเห็นเพือ่ก าหนดหวัข้อที่จะรวบรวม  สร้างทีมงานในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ ด าเนินการเตรียมทีม  การจดัท าแผนการพฒันาการจดัการความรู้ การประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
(Work Shop) Practices) จดัท าคูม่ือการจดัการความรู้  ศกึษาดงูานโรงเรียนที่มกีารปฏิบตัิที่เป็นเลศิ  (Best Practices)  มี
ทีมจดัการความรู้  สร้างความรู้/น าความรู้ไปใช้ จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  การถอดบทเรียนและการจดั
แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอปุสรรคที่พบและระดมความคิดเพือ่พฒันาให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
ประเมินผลการเปลีย่นแปลงการท างานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน สง่ผลให้เกิดการพฒันาในระดบับคุคล   ระดบั
กลุม่ และระดบัองค์กร 

 
ABSTRACT 

 
This research aimed to study the current condition of teacher development on learning by knowledge 

management strategy in Ban Buakhao (WanKru 2500) School, the Office of Kalasin Primary Education Area 
Zone 3. 2) It developed teachers to recognize learning by knowledge management strategy in Ban Buakhao 
(WanKru 2500) School. 3) It aimed to evaluate the effect of learning by knowledge management strategy in 
Ban Buakhao (WanKru 2500) School. 4) It aimed to synthesize the pattern of teacher development on learning 
by knowledge management strategy in Ban Buakhao (WanKru 2500) School.  
 A researcher used participatory action research, and the process of this research was divided to 4 
steps. The first step was analysis primary information. The second step was preparation of development plan. 
The third step was evaluation, and the last step was synthesis the pattern. Co-researchers included a 
researcher and co-researchers. Co – researchers was 8 teachers who were head of department, and 4 
teachers who were in academic department.  There were 2 types of equipment. The first type was a tool for 
working development, including a guide book on learning by knowledge management strategy of Ban 
Buakhao (WanKru 2500) School. The second type  was a tool for data collection, including before action 
review (BAR), Dialogue, Community of Practice (Cop),  After  Action Review  (AAR)  during action review 
(DAR), after action  report  (AAR), site visit, meeting recorder, story recorder, after action review on 
knowledge management  and achievement evaluation on knowledge management.  
 As the analysis of appreciation-influence-control (AIC) found that the research should develop 
knowledge management 5 sections, including interdisciplinary integration, learning activity designation, 
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application of teaching method differentiation, development of innovation and instruction media and authentic 
assessment.  Equipment to support and develop knowledge management was concluded as follows; best 
practices, work shop, after action review (AAR) and lesson leaned debriefings. To determine responsibility for 
knowledge management included knowledge facilitator, note taker, IT wizard, network manager, evaluator 
and assistant administrator. The process of knowledge management of Ban Buakhao (WanKru 2500) School 
was 7 steps, including knowledge construction, test, evaluation, classification, collection, application and 
exchange. Knowledge management strategy exchange found that after teacher had been developed through 
knowledge management strategy, their knowledge was improved. The evaluation of knowledge management 
strategy of Ban Buakhao (WanKru 2500) School was in a good level, arranging from the high average to the 
lowest average as follows. The teachers did after action report continuously.  They were ready to learn and 
encourage to have activities. They had team work and set a team through training, work shop observation and 
organized new contractionism to exchange between members in their team.  

The pattern of teacher development on learning by knowledge management strategy of Ban 
Buakhao (WanKru 2500) School included preparation (Appreciation-Influence-Control (A-I-C), study of 
problem, solving method of knowledge management , brainstorming to determine needed topics, setting a 
team to develop knowledge management, making development planning , work shop meeting, publishing 
know ledge management guidebook , observing the best practice school. The pattern should have 
knowledge management team, lesson leaned debriefings, knowledge exchange concerning ideas, 
experiences, problem and brainstorming to evaluate working conclusion, which effect the development in 
person, group and organization.  
 
บทน า 

การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-พ.ศ.2561) ได้กลา่วถงึการพฒันาคณุภาพครูยคุใหมท่ีเ่ป็นผู้
เอือ้อ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูป การพฒันาครู โดยมมีาตรการหลกัข้อที่ 2  คือ พฒันาครู 
คณาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2552 : 19-20)  ปัจจบุนัการพฒันาครู คือปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการท างาน หรือขาดการแสวงหาความรู้ปัญหา
การไมแ่บง่ปันความรู ขาดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ไมม่กีารเก็บบนัทกึรายงาน หรือสิง่ที่นา่สนใจที่ครูแตล่ะคนได้รับมา การ
จดัเก็บความรู้ไมเ่ป็นระบบ ปัญหาที่เกิดจากความรู้ในสถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษาที่ได้รับไมส่ามารถน ามา
เช่ือมโยงและไมส่อดคล้องกบัริบทของงาน จึงท าให้ความรู้กระจดักระจายและต้องใช้เวลารวบรวมข้อมลูนานและสดุท้าย
ความรู้นัน้ก็จะจางไป (สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา.  2548 : 38 และยรุดา  อรรถธนสาร.  2552 : 40)   

การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการร่วมกนัโดยผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรหรือในหนว่ยงานยอ่ยในองค์กร 
โดยน าความรู้ความช านาญที่ฝังลกึในตวัคนหรือจากประสบการณ์ในการท างานมาแลกเปลีย่นเรียนรู้กนั น ามาสร้างและ
ใช้ความรู้ในการท างานเกิดนวตักรรมใหม ่ๆ ที่คนสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิได้ให้เกิดประสทิธิผลดีขึน้กวา่เดมิ และเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยให้องค์กรบริหารทรัพยากรที่มีอยูไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่เป็นแนวความคิดของการบริหารจดัการท่ีให้
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ความส าคญัและเห็นคณุคา่ของบคุลากรในองค์กรซึง่เป็นผลเนื่องมาจากสงัคมโลกในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เกิดการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วทกุด้าน (บรูชยั   
ศิริมหาสาคร.  2550 : 12) การจดัการความรู้จงึเป็นเคร่ืองมอืส าคญัในการดงึศกัยภาพท่ีซอ่นเร้นของครูออกมาใช้
ประโยชน์ในหลากหลายมติิโดยน าความรู้ความช านาญที่ฝังลกึในตวัคน (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ในการ
ท างานมาแลกเปลีย่นเรียนรู้กนั และน ามาสร้างและใช้ความรู้ในการท างานเกิดนวตักรรมใหม ่ๆ ทีค่นสามารถน าไปใช้
ปฏิบตัิได้ให้เกิดประสทิธิภาพส าหรับพฒันาการจดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมการศกึษา คณุภาพการศกึษาให้ประสบ
ความส าเร็จ (ถวลัย์  มาศจรัส.  2552 : 9)  

จากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 
2500) รอบ 2 (2549-2553) เมื่อวนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2550  ผลการประเมินมคีณุภาพระดบัด ี ได้รับข้อเสนอแนะควร
สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูได้รับการศกึษา อบรม ประชมุสมัมนาและศกึษาดงูาน เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและสามารถประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีตนรับผิดชอบอยา่งมีประสทิธิภาพ ควรจดัการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค วิธีการและการประเมินผลที่หลากหลาย (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา.  2550 : 3) และจากรายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) ปีการศกึษา 
2552 พบวา่ผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาผลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัพอใช้ การจดัการเรียนรู้ของครูไม่
ครอบคลมุเนือ้หาสาระของหลกัสตูร ครูยงัใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย แนวทางการพฒันาควรปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ การใช้และผลติสือ่ ใช้นวตักรรมใหม่การสนบัสนนุให้ครูได้รับการ
ฝึกอบรม (โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500).  2552 : 35-36) 
 จากแนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาครูและการจดัการความรู้ ดงักลา่วข้างต้นพบวา่ การจดัการความรู้เป็น
กระบวนการส าคญัทีจ่ะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะพฒันาครูให้มคีวามสามารถด้านการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้ของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ์ เขต 3 เพื่อให้ครู สามารถน าองค์ความรู้นัน้มาใช้ในการจดัการเรียนรู้สง่ผลตอ่การปฏิบตังิานท่ีมีประสทิธิภาพทัง้
ในระดบับคุคล กลุม่และทีมงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัเก่ียวกบัการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียน
บ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 

2.  เพื่อพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว  
(วนัครู 2500) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3  

3.  เพื่อประเมินผลจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต  3 

4.  เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูด้านจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนั
ครู 2500)  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์  เขต  3 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) ผู้วิจยัใช้ได้ประยกุต์ใช้การวิจยั
เชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ ขัน้วางแผน 
(Planning : P)  ขัน้ปฏิบตัิการ (Action : A)  ขัน้สงัเกต (Observation : O)  ขัน้สะท้อนผล (Reflect : R)  ขัน้แลกเปลีย่น
เรียนรู้ (Sharing : S)   
  การด าเนินการวิจยัแบง่เป็น  4  ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขัน้การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  ระยะที่ 2  ขัน้
การจดัท าแผนการพฒันา  ระยะที่ 3  ขัน้การประเมินผลส าเร็จ   และระยะที่ 4  ขัน้การสงัเคราะห์รูปแบบ  

1.  กลุม่ผู้ ร่วมวจิยัและผู้ให้ข้อมลู  
       กลุม่ผู้ ร่วมวิจยั   ประกอบด้วย  ผู้วิจยั  จ านวน 1 คน ผู้ ร่วมวิจยั ประกอบด้วย  ครูหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้   
จ านวน 8  คน และครูฝ่ายวชิาการ จ านวน  4  คน  กลุม่ผู้ให้ข้อมลู  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  2  คน  ครูหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  จ านวน 8  คน ครูฝ่ายวชิาการ จ านวน  4  คน  
และนกัเรียน จ านวน  136   คน 

2.  เคร่ืองมือในการวิจยั 
                   2.1   เคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันางาน คือ คูม่ือการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการ
ความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 

     2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย  1)  แบบบนัทกึก่อนการปฏิบตัิงาน (Before 
Action Review : BAR) 2)  แบบบนัทกึระหวา่งการปฏิบตัิงาน (During  Action Review : DAR)  3)  แบบบนัทกึหลงัการ
ปฏิบตัิงาน (After action  Report :AAR)  4)  แบบบนัทกึการศกึษาดงูาน  5)  แบบบนัทกึการประชมุ  6)  แบบบนัทกึเร่ือง
เลา่  7)  แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ (After Action Review) เร่ือง การจดัการความรู้  และ8)  แบบประเมิน
ความส าเร็จในการจดัการความรู้ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัที่เอือ้ตอ่การจดัการความรู้ที่ผู้วิจยัวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5  ขัน้ตอนคือ  1)  ภาวะผู้น า  2)  วฒันธรรม
องค์กร  3)  เทคโนโลยี   4)  การวดัผล  และ 5) โครงสร้างพืน้ฐาน ประโยชน์ที่ได้จากการจดัการความรู้ มีดงันี ้1) ช่วยลด
ขัน้ตอนในการท างานได้ ตวัอย่างเช่น เมื่อมีปัญหาในการท างานเกิดขึน้ผู้ปฏิบตัิงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว  โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ จากสื่อ อินเตอร์เน็ต เพื่อค้นคว้าหาแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เคยส าเร็จมาแล้ว  2)  การจดัการความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกนัและกนัในงานที่ปฏิบตัิใน
เร่ืองเดียวกนั  ก็จะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถขจดัปัญหาที่ตนก าลงัเผชิญอยูไ่ด้การแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งครูผู้สอนเป็น
การสร้างนวตักรรมใหม ่(Innovation)   โดยการเรียนรู้ตอ่ยอดจากความรู้ที่ฝังในตวัคน (Tacit Knowledge) ของผู้สอน   3)  
เกิดการพฒันาการเรียนรู้ เกิดความมัน่ใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่ผู้ ร่วมงาน เป็นบคุคลเรียนรู้   4) ความรู้ของ
บุคคล และขององค์กรได้รับการยกระดบั มีการสัง่สอนและจัดระบบให้ “พร้อมใช้” องค์กรหรือหน่วยงาน มีสภาพเป็น
องค์การเรียนรู้  เคร่ืองมือที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ผู้วิจยัน ามาใช้ในการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ สรุปได้ดงันี ้  1) การปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  (Best Practices)  
2)  การประชุมเชิงปฏิบตัิ  (Work Shop)  3)  การเสวนา (Dialogue)  4) ชุมชนนกัปฏิบตัิ (Community of Practice : 
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Cop)  5)  การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ (After  Action Review : AAR)  6) การถอดบทเรียน (Lesson Leaned 
Debriefings  

2.  จากประชมุแบบมีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ (AIC) โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  จากปัญหา 
และความต้องการในการพฒันาผู้ เข้าร่วมประชมุ สรุปวา่ควรมีการด าเนินการพฒันาด้านการจดัการเรียนรู้  5  ด้าน ดงันี ้   
1) การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้  2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน     
3) การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย  4) การพฒันาสือ่ และนวตักรรม  และ5)  การวดัและ
ประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง  

3.  ได้จดัท าแผนการพฒันาการจดัการความรู้  จดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (Work shop) การศกึษาดงูาน  
และการประชมุเพื่อร่วมแสดงความคดิเห็น และถอดองค์ความรู้ การสงัเคราะห์ข้อมลูจากการระดมสมอง ผลการศกึษา ได้
การก าหนดผู้ รับผิดชอบการด าเนนิการจดัการความรู้ตามบทบาทหน้าที่  คือ   คณุอ านวย (Knowledge Facilitator)  คณุ
ลขิิต  (Note Taker คณุวิศาสตร์ (IT  wizard)  คณุประสาน  (Network Manager)   คณุประเมินผล (Evaluator)   คณุ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร  (Assistant Administrator)    ขัน้ตอนการจดัการความรู้ของโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) 
ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน  คือ1)  การสร้างความรู้ 2) การทดลองใช้   3)  การประเมินความรู้  4) การจ าแนกความรู้   5) การ
จดัเก็บความรู้   6)  การน าความรู้ไปใช้  7)  การแลกเปลีย่นความรู้   

การประเมินผลส าเร็จ พบวา่  จากการปฏิบตัิตามกลยทุธ์การพฒันา พบวา่ หลงัจากครูได้รับการพฒันา 
ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้ ครูมีความรู้หลงัการพฒันาสงูกวา่ก่อนพฒันาด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้ของครูโรงเรียน
บ้านบวัขาว (วนัครู 2500)   การประเมินผลจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500) 
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากสงูไปหาต ่าได้ดงันี ้มีการจดบนัทกึหลงัการปฏิบตัิงานของตนอยา่งตอ่เนื่อง มี
ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตสง่เสริมให้เกิดกลุม่กิจกรรม และท างานเป็นทีม  มีการสร้าง
ทีมงานโดยการฝึกอบรม การประชมุเชิงปฏิบตัิการและศึกษาดงูาน และมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แล้วน าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหวา่งสมาชิกในกลุม่  

การเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลงัการปฏิบตัิ (After action Report  :  AAR) และการถอดบทเรียนสิง่ที่
ครูน าไปปฏิบตัิในโรงเรียนสามารถพฒันาการจดัการเรียนรู้ได้และสรุปเป็นเป้าหมายของกลุม่สาระการเรียนรู้  ดงันี ้  1) ครู
มีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทกุคน มีผลงานวิจยั หรือนวตักรรมอยา่งน้อย 1 ชิน้  เผยแพร่สูบ่คุคลอื่น ที่เกิดจากการปฏิบตัิ
จริง  2) ครูมีทกัษะกระบวนการในการท างาน การท างานเป็นทีม ร่วมกบัผู้อื่น มีเจตคติที่ดีและท างานร่วมกนัอยา่งมี
ความสขุ   3) ครูสามารถสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ สง่เสริมให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นความรู้อยา่งเต็มที่   
4)  การจดัการความรู้ในชัน้เรียน เป็นการจดัการความรู้ร่วมกบัผู้ เรียนในชัน้เรียน โดยครูเป็นผู้น า ผู้สนบัสนนุและสง่เสริม
ให้เกิดกระบวนการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน  5)   ครูมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ศกึษาวิเคราะห์หลกัสตูรแตล่ะระดบั เพื่อน ามาก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้ให้
ความร่วมมือกบัโรงเรียน และบคุคลอื่นในการคิดวางแผน ก าหนดความรู้ที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน   6)  ครูตระหนกั
ถึงความส าคญัของการแสวงหาความรู้ พฒันาความรู้สามารถของตนเองให้เข้าถึงความรู้  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การแสวงหาความรู้จากผู้ เช่ียวชาญ และเพื่อนร่วมงานโดยการยอมรับในความรู้ความสามารถซึง่กนัและกนั  7)   ครู
จะต้องพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบด้วยการจดัท าแฟ้มพฒันางาน จดัท าเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีได้จากการสร้างและการแลกเปลีย่นความรู้   และ8)  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  และมี
เจตคติที่ดตีอ่การเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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4.  รูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์การจดัการความรู้โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500 

ประกอบด้วย 
            การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย   การประชมุแบบมสีว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ (AIC)  ศกึษาสภาพ

ปัญหาวิธีการแก้ไขการจดัการเรียนรู้  ระดมความคดิเห็นเพื่อก าหนดหวัข้อที่จะรวบรวม  สร้างทีมงานในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ ด าเนินการเตรียมทมี  การจดัท าแผนการพฒันาโดยกระบวนการการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (Work Shop)  
จดัท าคูม่ือการจดัการความรู้ ศกึษาดงูานโรงเรียนที่มกีารปฏิบตัิทีเ่ป็นเลศิ  (Best Practices)   ศกึษาดงูานโรงเรียนที่มกีาร
ปฏิบตัิที่เป็นเลศิ  (Best Practices)  มีทีมจดัการความรู้  สร้างความรู้/น าความรู้ไปใช้ จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้  การจดัแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอปุสรรคที่พบและระดมวามคิดเพื่อพฒันาให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ประเมินผลการเปลีย่นแปลงการท างานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน และการถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่นความรู้  ปัจจยัความส าเร็จของการด าเนินงาน ประกอบด้วย  1)  ผู้บริหาร   2)  ครูผู้สอน   3)  ผู้ เรียน   4)
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอน  ปัจจยัทีเ่อือ้/มีอทิธิพล  ประกอบด้วย 1)  ภาวะผู้น า  ผู้น าเป็นผู้ ริเร่ิม
สนบัสนนุและชีแ้นะ2)  วฒันธรรมองค์กร  เน้นการแลกเปลีย่นเรียนรู้  3)  เทคโนโลยี   จดัในรูปเอกสารและสือ่อิเลกทรอ
นิกส์  4) การวดัผล  ก าหนดตวัชีว้ดัการจดัการความรู้  และ 5)  โครงสร้างพืน้ฐาน  กระบวนการจดัการความรู้  
ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน คือ 1)  การสร้างความรู้  รวบรวมความรู้ใหม ่ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การศกึษาดงูาน   
2)  การทดลองใช้ความรู้  น าความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้แตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้3)  การประเมินความรู้   
วดัผลและน ามาใช้ในการปรับปรุงแผน  4)  การจ าแนกความรู้  การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 5) การจดัเก็บความรู้  จดัในรูป
เอกสารและสือ่อิเลกทรอนิส์   6)  การน าความรู้ไปใช้   การประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ และ7)  การแลกเปลีย่นความรู้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การวเิคราะห์เอกสาร  การวเิคราะห์ข้อมลูจากประชมุแบบมีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์ (AIC) ผู้ เข้าร่วม
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้วิเคราะห์ข้อมลู
เก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัการจดัการเรียนรู้ การปัญหาในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ แนวทางในการพฒันาพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  
      การจดัท าแผนการพฒันาการจดัการความรู้ ได้ประชมุเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และถอดองค์ความรู้
เก่ียวกบัความรู้ การระดมสมองภายในทีม  ผู้ ร่วมวิจยัพร้อมที่จะปรับเปลีย่นแนวคดิ วิธีการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
ทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนพฒันาความรู้ และทกัษะการจดัการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการท างานจะสง่เสริมให้
สมาชิกจดัการเรียนรู้และแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งกนัจะสง่ผลให้สมาชิกเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน  ควรมีการอบรม
สมัมนาครูให้มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ เพื่อให้สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
    ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัก าหนดขัน้ตอนการจดัการความรู้ของโรงเรียนบ้านบวัขาว  (วนัครู 2500) ประกอบด้วย 7 
ขัน้ตอน  สง่ผลตอ่การด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ เมือ่ครูเป็นมีบทบาทส าคญัและมคีวามจ าเป็นจะต้องเป็น
ครูจดัการความรู้ในระดบัตา่ง ๆ  ครูจะต้องพฒันาตนเองให้มีความสามารถและทกัษะในการจดัการความรู้สงูขึน้ซึง่มี
เทคนิคสามารถกระท าได้ จากการด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้ แบง่เป็น 3 ระดบั คือ บคุคล ทีมงาน และองค์กรซึง่มี
ความสมัพนัธ์กนั  ดงันัน้หวัใจแหง่ความส าเร็จประการหนึง่ของการจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ต้องเกิดอยูใ่นทกุ
สว่นขององค์การโดยไมแ่ยกออกมาเป็นสว่นเฉพาะ และเร่ิมต้นจากคนในสถานศกึษาเอง เพื่อให้สามารถดงึพลงัปัญญา
ของคนในสถานศกึษาหรือในองค์การออกมาใช้ประโยชน์แก่องค์การให้ได้มากที่สดุ  
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
1)  นกัเรียนได้รับการพฒันาการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพเตม็ตามศกัยภาพ และสง่เสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ มีโอกาสร่วมคดิ ร่วมวางแผนในการจดัการเรียนการสอน และเลอืกวิธีเรียนได้อยา่งหลากหลายตามความ
เหมาะสมภายใต้การแนะน าของครูผู้สอน    

2)  เป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบตัิจริงไปประยกุต์ใช้และเป็นแนวทางในการพฒันางานให้ครูสามารถ
ปรับปรุงจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจการจดัการความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นด้าน
จดัการเรียนรู้ ท าให้เกิดกิจกรรมการแบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้ในสถานศกึษา  

3)  เกิดผลส าเร็จของงาน ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน สามารถเข้าถึงความรู้ได้อยา่งรวดเร็วมีการจดัการความรู้
เป็นระบบ  เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้เป็นวฒันธรรมของสถานศกึษา และมวีิธีการปฏิบตัิที่ดีไว้ส าหรับแก้ปัญหาหรือ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 
เอกสารอ้างอิง 

 
ถวลัย์  มาศจรัส.  ภมิูปัญญาสร้างสรรค์การจัดท าผลงานทางวชิาการของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา. กรุงเทพ ฯ :  ธารอกัษร.  2552.  
บรูชยั   ศิริมหาสาคร.  จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพ ฯ : แสงดาว.  2550. 
ยรุดา  อรรถธนสาร. “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแหง่การเรียนรู้ บรรยากาศ

องค์การ และคณุลกัษณะของครูกบัการจดัการความรู้ของครู ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กรุงเทพฯ, ” 
วารสารบริหารการศึกษา มศว. 6(11) : 40 ;  กรกฎาคม–ธนัวาคม, 2552. 

โรงเรียนบ้านบวัขาว (วนัครู 2500)  .รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552. 2552. 
สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา.  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา. กรุงเทพ ฯ  : ครุุสภาลาดพร้าว.  2548.  
ส านกังานเลขาธิการครุุสภา.  คู่ มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพ ฯ :  ครุุสภา.  2547.  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขตพืน้ที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
Required Qualification of Government Teacher and Educational Staff  Subcommittees in The Office of 

Mahasarakham Educational Service  Area 3 through the Attitude of Educational Administrators, Teachers 
and Educational Staff 

 
อไุรรัตน์  โสภา1  ผศ.ดร.ศิริ  ถีอาสนา2 และ ดร.จ าเนียร  พลหาญ3 

Mrs. Urairat Sopha, Asst.Prof.Dr. Siri  Theeasana, Dr. Chumnian Pallharn  
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ  1)ศกึษาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 3  ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา  ครูและบคุลากร
ทางการศกึษาในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 3  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศกึษา  ครู และบคุลากรทางการศกึษา  ตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา  และ3) ศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 3 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่  ผู้บริหารสถานศกึษา 
จ านวน 25 คน ครู จ านวน 289 คน และบคุลากรทางการศกึษา จ านวน 8 คน  รวมทัง้สิน้ 322 คน โดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ 
อยา่งเป็นสดัสว่น  เคร่ืองมือทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ยอ่ย  วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้  คา่ร้อย
ละ คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One-Way Anova) และท าการวิเคราะห์เนือ้หาส าหรับข้อมลูเชิง
คณุภาพ ผลการวจิยัพบวา่ 
  1)  คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต  3 ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยรวมและ
รายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยรวม พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั  
 3)  ปัญหาและข้อเสนอแนะเรียงล าดบัร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
     3.1  ด้านปัญหาพบวา่ ผู้แทน คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาบางทา่น 
ยงัยดึติดในการปฏิบตัิงานโดยยดึผลประโยชน์สว่นตวัเป็นท่ีตัง้ ร้อยละ 25.56 ,โอนออ่นตามอิทธิผล ร้อยละ 15.55 
ไมม่ีความจริงใจในการให้บริการด้วยความเสมอภาค ร้อยละ13.33, ไมซ่ื่อสตัย์ตอ่หน้าที่ เห็นแก่พวกพ้องมากกวา่ความ
ถกูต้อง  ร้อยละ 12.22 และการปฏิบตัิหน้าที่ไมโ่ปร่งใส  ร้อยละ 10  

                                  
1 ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
2 ศษ.ด.(การบริหารการศกึษา)  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
3 กศ.ด.(การบริหารและพฒันาการศกึษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
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   3.2  ด้านข้อเสนอแนะ พบวา่ ควรใช้ผลวิจยัในครัง้นี ้ เพื่อเป็นข้อมลูในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  หรือการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ในคราวตอ่ไป ควรมีองค์กรที่คอยตรวจสอบผลการท างานของ คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาแล้วรายงานให้ข้าราชการครูทราบทกุ ๆ ปี  
ค าส าคัญ   คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ , คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  ,จงัหวดัมหาสารคาม 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1) study required qualification of government teacher and educational staff 
subcommittee in the Office of  Mahasarakham Educational Service Area 3 through the attitude of educational 
administrators, teachers and educational staff in the office.  2) It aimed to compare opinion of educational 
administrators, teachers and educational staff to required qualification of government teacher, educational 
staff subcommittee. 3) It aimed to investigate problem and suggestions concerning the required qualification 
of the subcommittee. Sample group included 25 educational administrators, 289 government teacher and 8 
educational staff. The total of the sample was 322 people, chosen by proportional stratified random sampling. 
The equipment was questionnaire and dividing focus group record. Percentage, standard deviation and F-
test (One-way anova) was used to analyze the information and qualitative information.    
 The research found that 
 1. Required qualification of the subcommittee through attitude of  educational  administrators, 
government teachers and educational staff in total was medium level.  

2. The result of total comparison found that there was no difference. 
3. Problems and suggestions were arranged percentage from the most to the last as the following 

results.  
     3.1 On problems found that some representative of subcommittee was self – centered and 
dishonest 25.56 %, accommodating 15.55%, insincere for giving service equally 13.33 %, dishonest 
performance for their job 12.22% and devious performance for their job 10%.  
     3.2 On suggestions found that this research should be applied to change behavior of government 
teacher and educational staff subcommittee or determined regulation of subcommittee selection for the next 
time. Finally, it should have an organization to check their overall operation and reported every year.  
KEYWORDS: Required Qualification, Government Teacher and Educational Staff Subcommittees, Maha 
Sarakham Province  
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บทน า 
จากกระแสโลกาภิวฒัน์สง่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การปกครอง  การศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรมและการเรียกร้องของประชาชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ท าให้ประเทศไทยต้องด าเนินการ
ปฏิรูปหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ระบบการเงิน การคลงั การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการ
ปฏิรูปการศกึษาเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ กระทรวง ศกึษาธิการจงึเสนอให้มีการปฏิรูปหรือ
ปรับเปลีย่นทิศทางในการจดัการศกึษาในหลายเร่ืองพร้อมๆกนั และได้มีการตราพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ
พทุธศกัราช 2542 ซึง่ได้หลอมรวมหนว่ยงานทางการศกึษาให้ยบุรวมกรมตา่ง ๆ ในสว่นกลางเข้าด้วยกนั และกฎหมาย
ก าหนดให้ยบุ  ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั   ส านกังานศกึษาธิการอ าเภอ   ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั ส านกังาน
การประถมศกึษาอ าเภอ และส านกังานสามญัศกึษาจงัหวดัเข้าไปรวมไว้ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา นอกจากนัน้ยงั
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบคุคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและ
สถานศกึษา 

ส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นหนว่ยงานท่ีรองรับการกระจายอ านาจตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 
พทุธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2542 : 10)  แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบบัท่ี 2)  พทุธศกัราช  2545 กระทรวงศกึษาธิการ. 
2546 : 6) ที่ก าหนดให้กระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาและกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และ
การบริหารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง  การบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ค.ศ.” สว่นในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา การบริหารงานบคุคล 
จะบริหารงาน โดยคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเรียกโดยยอ่วา่ “ อ.ก.ค.ศ.”  โดยออกนามเขต
พืน้ท่ีการศกึษานัน้ๆ จึงเป็นผลท าให้มกีารตราพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
พทุธศกัราช 2547 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2548 : บทน า) ที่เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลส าหรับข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษาตามพระราช บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช   2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พทุธศกัราช 2545 ซึง่ ก.ค.ศ. ในคราวประชมุก.ค.ศ. ครัง้ที่ 5/2552  เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2552 และครัง้ที่ 6/2552  เมื่อ
วนัท่ี  29  มิถนุายน 2552  มมีตอินมุตัิตัง้ อนกุรรมการใน คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขต
พืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3  

จากขอบขา่ยอ านาจหน้าทีใ่นการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขต
พืน้ท่ีการศกึษานัน้ เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัครูและบคุลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาซึง่จะเป็นการ
ตดัสนิใจ เร่ืองบคุลากรไมว่า่จะเป็นการบรรจแุตง่ตัง้จนถง้ึกษียณอายรุาชการ จะเกิดขึน้ในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
กลไกคณะอนกุรรมการการบริหารงานบคุคลระดบัเขต  อมรวิชช์  นาครทรรพ (2544 : 55) ได้กลา่ววา่  การบริหารงานของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึง่เป็นการบริหารงานแบบองค์คณะบคุคลหรือการบริหารงาน
ในรูปของคณะกรรมการนัน้เป็นการกระจายอ านาจให้ทกุฝ่ายเข้ามามีสว่นในการพิจารณาวางแผนและตดัสนิใจร่วมกนั 
และจากคูม่ือการจดัท ามาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม อนกุรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาซึ่งจะต้องมคีา่นิยมสร้างสรรค์ 
เป็นคณุสมบตัิประจ าตน  ดงัตอ่ไปนี ้ 1)  กล้ายืนหยดัท าในสิง่ที่ถกูต้อง  (Moral Courage) หมายถึง ยดึมัน่ในความ
ถกูต้อง เสยีสละ  ยดึหลกัวชิาและจรรยาวิชาชีพ ไมย่อมโอนออ่นตามอิทธิพลใด ๆ 2)  ซื่อสตัย์และมีความรับผิดชอบ 
(Integrity  & Responsibility ) หมายถึงปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตรงไปตรงมา  แยกเร่ืองสว่นตวัออกจากหน้าที่การงาน มีความ
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รับผิดชอบตอ่หน้าที่การงานมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่  ตอ่ผลการปฏิบตัิงาน ตอ่องค์กร และ ตอ่การพฒันาปรับปรุง
ระบบราชการ  3)  โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparence  &  Accountability)  หมายถงึ ปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส ให้บคุลากรหรือประชาชนตรวจสอบความถกูต้องได้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  4)ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ (Nodiscrimination)  หมายถึง บริการบคุคลด้วยความเสมอภาคเน้นความสะดวก  รวดเร็ว  
ประหยดัและถกูต้อง ปฏิบตัิตอ่ผู้ รับบริการด้วยความมีน า้ใจ เมตตา  เอือ้เฟือ้  5)มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน (Result  
Orientation)  หมายถึง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  เกิดผลดแีก่หนว่ยงานและสว่นรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการ
ให้คุ้มคา่  เหมือนหนึง่การใช้ทรัพยากรของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศกึษาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขต
พืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 3  ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา  ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดั   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  ครู และบคุลากรทางการศกึษา  ตอ่คณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต  3   
   3.  เพื่อศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3    ของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร  ได้แก่  ครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต  3  
ปีการศกึษา  2553  จ านวน 1,962 คน  แบง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน  151  คน   
ครูจ านวน  1,766  คน  และบคุลากรทางการศกึษา  จ านวน  45  คน  (ข้อมลูการวิเคราะห์อตัราก าลงัข้อมลู  
10  มิถนุายน 2553)  
 1.2  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามขัน้ตอนดงันี ้การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
จากตารางเครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krejcie  and  D.W. Morgan)  ได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน  322  คน การเลอืก 
กลุม่ตวัอยา่ง  (Sampling)  ใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้  (Stratified  random)  โดยใช้ต าแหนง่เป็นชัน้  (Strata)  และก าหนด
กลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากรในแตล่ะต าแหนง่  จากนัน้จึงท าการสุม่อยา่งงา่ย  (Simple Random Sampling)
โดยการจบัสลากตามจ านวนกลุม่ได้ ผู้บริหาร 25คน ครูผู้สอน 289 คน บคุลากรทางการศกึษาอื่น 8 คน  รวมกลุม่ตวัอยา่ง
จ านวนทัง้สิน้  322   คน  
 1.3   กลุม่ผู้ให้ข้อมลูส าคญั  ได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ ดงันี ้เป็นประธานศนูย์พฒันา
คณุภาพการศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 3 หรือ เป็นเลขาศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษา 
จ านวน  20  คน  และผู้วิจยั  รวมเป็น  21  คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
1.  แบบสอบถาม     2.  แบบบนัทกึการสนทนา 

 
การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอืในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู   ผู้วิจยัด าเนินการสร้างและหาคณุภาพตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1)ศกึษาทฤษฏี  หลกัการ  ขอบขา่ย  คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา  ตามความต้องการของครูและบคุลากรทางการศกึษา  2) ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและ
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  วิธีสร้างเคร่ืองมือชนิดมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating  Scale)  (บญุชม  ศรีสะอาด. 2535 : 
69-71) 3) สร้างแบบสอบถามขึน้มา  1  ฉบบั  4)น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอค าแนะน าและตรวจสอบความถกูต้อง น าแบบสอบถามทีป่รับปรุงแก้ไขเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  (Content  Validity)  5)น าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้แล้วน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try  out)  กบัผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม  เขต 1  ซึง่ไมใ่ช ่ประชากรที่ศกึษา  จ านวน  50  คน 6) น าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อด้วยวิธีหาคา่สหสมัพนัธ์  อยา่งง่ายแบบเพียร์สนั น าแบบสอบถามมาหาคา่ความ
เช่ือมัน่  (Peer  group)  ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟา  Alpha  Coefficient  ตามวิธีการของครอ
นบาค  (Cronbach)  ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.97  7)จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ข้อมูลเชงิปริมาณ 
  1.1  สถิติท่ีใช้ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  ใช้คา่สมัประสทิธ์ิแอล
ฟ่า ตามวิธี ของครอนบาค  (   - Coefficient)  (บญุชม ศรีสะอาด, 2535 : 96) สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  ร้อยละ  

(Percentage) , คา่เฉลีย่  X   และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   DS.    
  1.2  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้  F-test  เพือ่ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต  3  ที่ปฏิบตัิหน้าที่
ตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา แตกตา่งกนั 
 2.  ข้อมูลเชงิคุณภาพ 
 ข้อมลูปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึง่เป็นข้อคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  ครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีมีตอ่
คณุลกัษณะที่พึง่ประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม  
เขต 3 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  (สภุางค์  จนัทวนชิ.  2540 :177   )  
 
อภปิรายผลการวิจัย   

ผู้วิจยัได้น าประเด็นทีศ่กึษามาอภิปรายไว้ดงันี ้
 1. คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา
มหาสารคาม เขต  3 ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา  ครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศกึษา  ครู และบคุลากรทางการศกึษา  
มีทศันะตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มหาสารคาม เขต 3  โดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั   
 3. จากการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่ยอ่ยและจากการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามมีประเด็นปัญหาที่สอดคล้องตรงกนัคอืความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กล้ายืนหยดัท าในสิง่ที่ถกูต้องและไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  โดยมีข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกนัคือ ควรมกีารตรวจสอบ 
ผลการท างานของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ี  ควรมีการประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมลูขา่วสารให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีรับทราบ และอยากเห็นคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขต
พืน้ท่ี  ปฏิบตัิหน้าที่โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา
มหาสารคาม เขต  3 ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษา  ครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่น้อยไปหามาก  ได้แก่  โปร่งใส ตรวจสอบได้  ร้อยละ กล้ายืนหยดัท า
ในสิง่ที่ถกูต้อง  ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  และซื่อสตัย์และมีความรับผิดชอบ  ตามล าดบั 

2.  ผู้บริหารสถานศกึษา  ครู และบคุลากรทางการศกึษา มีทศันะตอ่คณุลกัษณะที่พงึ 
ประสงค์ของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต 3  โดยรวม
ทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแตล่ะคณุลกัษณะ พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  จ านวน 3 คณุลกัษณะ คือ  กล้ายืนหยดัท าในสิง่ทีถ่กูต้อง  ซื่อสตัย์และมีความรับผิดชอบ  และ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ   
สว่นอีก 2 ข้อ  คือ โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  ไมม่ีความแตกตา่งกนั   
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดงันี ้  
  3.1 ด้านปัญหาพบวา่ ผู้แทน คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาบางทา่น 
ยงัยดึติดในการปฏิบตัิงานโดยยดึผลประโยชน์สว่นตวัเป็นท่ีตัง้ ร้อยละ 25.56 ,โอนออ่นตามอิทธิผล ร้อยละ 15.55 
ไมม่ีความจริงใจในการให้บริการด้วยความเสมอภาค ร้อยละ13.33, ไมซ่ื่อสตัย์ตอ่หน้าที่ เห็นแก่พวกพ้องมากกวา่ 
ความถกูต้อง  ร้อยละ 12.22 และการปฏิบตัิหน้าที่ไมโ่ปร่งใส  ร้อยละ 10  
  3.2  ด้านข้อเสนอแนะ พบวา่ ควรใช้ผลวิจยัในครัง้นี ้ เพื่อเป็นข้อมลูในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  หรือการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ในคราวตอ่ไป ควรมีองค์กรที่คอยตรวจสอบผลการท างานของ คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาแล้วรายงานให้ข้าราชการครูทราบทกุ ๆ ปี  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผลจากการวิจยัครัง้นี ้ จะเป็นข้อสนเทศในการปฏิบตัิงานของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 3  ควรตระหนกัและด าเนินการปรับปรุงกลไก กระบวนการท างานให้มี
ความโปร่งใส  สร้างความพงึพอใจกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง  มีการด าเนินงานท่ีเปิดเผย ชดัเจน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ทกุขัน้ตอน ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับทราบข้อมลูการด าเนินงานอยา่งสะดวกถกูต้อง   
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  2. คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา มหาสารคาม เขต  3  ต้อง
ตระหนกัและหาวิธีการท่ีจะพฒันาการปฏิบตังิานของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษามหาสารคาม เขต 3  เพื่อให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง    
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การศึกษาผลการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยนื  โรงเรียนไตรรัตนวทิยาคม 
อ าเภอฆ้องชัย  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 

The Study of Sustainable Counseling Achievement of Students in Triratwittayakom School, 
Kongchai District, the Secondary Educational Service Area 24 

 
สุรวงศ์  สุดสนธ์ิ1  ดร.ธีระวัฒน์   เยี่ยมแสง2 และอนุสรณ์  ถสูนิแก่น3 

Suravong  Sudson,  Dr.Tirawat Yeamsang and Anusorn  Thusinkaen 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัในครัง้นี ้ เป็นการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (Participation  Action  Research : PAR ) 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อ  1.  ศกึษาสภาพการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวทิยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24   2.  พฒันาการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัต
นวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน  3.  ประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  กลุม่ผู้ ร่วมวจิยั  จ านวน  20  คน กลุม่เป้าหมาย  ได้แก่  นกัเรียนไตรรัตน-วิทยาคม  ผู้ให้
ข้อมลู  ได้แก่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศกึษา  และผู้ ร่วมวจิยั  รวม  จ านวน  59  คน  
 การวจิยัแบง่เป็น  4  ขัน้ตอน    ได้แก่  ขัน้ตอนท่ี  1  การศกึษาและการวเิคราะห์ปัญหา  ขัน้ตอนท่ี  2   
การวางแผนการปฏิบตัิงาน  ขัน้ตอนท่ี  3  การปฏิบตัิการตามแผน  ขัน้ตอนท่ี  4  การติดตามและประเมินผล   เคร่ืองมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่   แบบประเมิน  ซึง่เป็น แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน  (SDQ :  Strengths  and  
Difficulties Questionnaire)  และแบบประเมินการด าเนินการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน   แบบสมัภาษณ์   แบบบนัทกึ  และ
แบบสงัเกต  การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยวิธีพรรณนาวเิคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  ร้อยละ  
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    
 ผลการวิจยั  พบวา่ 
 1.  การศกึษาสภาพการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24       
  1.1 การด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  พบวา่  มีการด าเนนิดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  แตย่งัไม่
ครบถ้วนตามขัน้ตอนที่ก าหนด  ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  และครูหวัหน้ากิจกรรมนกัเรียน  ไมม่ีความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  ครูที่ปรึกษามีชัว่โมงการสอนมาก  ครูที่ปรึกษามีเวลาพบกบันกัเรียนในห้องที่
ปรึกษาน้อย  ครูที่ปรึกษาบางคนไมไ่ด้สอนในชัน้ของตนเอง  จึงไมส่นิทสนมคุ้นเคยกบันกัเรียนในห้องที่ปรึกษา  สง่ผลให้
ไมรู้่จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลที่ดพีอท าให้ผลการคดักรองได้ผลที่ไมช่ดัเจนและไมม่เีวลาร่วมแก้ไขปัญหาให้กบันกัเรียน  

                                  
1 ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2 กศ.ด.(การบริหารและพฒันาการศกึษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
3 กศ.ม.(การประถมศกึษา)  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1145 

 

  1.2  ผลการประเมินพฤติกรรมนกัเรียน  (SDQ  :  Strengths  and  Difficulties  Questionnaire)  จ านวน  
3  ฉบบั  ทัง้จากครูที่ปรึกษาประจ าชัน้เรียนประเมิน  นกัเรียนประเมินตนเอง  และผู้ปกครองประเมนินกัเรียน  นกัเรียน
ทัง้สิน้  จ านวน  233  คน   พบวา่นกัเรียนกลุม่ปกติ  จ านวน  185  คน  กลุม่เสีย่ง จ านวน   17  คน  กลุม่มีปัญหา  จ านวน   
31  คน และไมม่ี กลุม่พิเศษ 
 2.  การด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวทิยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
  2.1  การวางแผนปฏิบตัิงานการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
  การพฒันาการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต  24 ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน ด าเนินการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  5 ขัน้ตอน 
  2.1.1  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคล  โดยใช้วิธีการประเมินพฤตกิรรมนกัเรียน  การเยีย่มบ้านนกัเรียนและ
ผู้ปกครอง  การสมัภาษณ์และการสนทนาแบบสนุทรียสนทนา    
  2.1.2  การคดักรองนกัเรียน   โดยการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูของนกัเรียน  โรงเรียน 
ไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  โดยใช้แบบประเมินพฤตกิรรม 
นกัเรียน  (SDQ : Strengths  and  Difficulties Questionnaire)   
  2.1.3  การสง่เสริมนกัเรียน  ได้สง่เสริมนกัเรียนโรงเรียนไตรรัตนวทิยาคม  อ าเภอฆ้องชยั   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ครูที่ปรึกษาประจ าชัน้เรียน   
ครูแนะแนว  ครูหวัหน้างานกิจกรรมนกัเรียน  และผู้ปกครอง ประสานร่วมมือกนัจดักิจกรรมสง่เสริมนกัเรียน   
  2.1.4  การป้องกนัแก้ไขปัญหา  ได้ด าเนินการป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้หรือกบันกัเรียน 
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  ทัง้กลุม่ปกติ  กลุม่เสีย่งและ
กลุม่ที่มีปัญหา  โดยมกิีจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมนัง่สมาธิสวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมนกัเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและการประชมุ
ผู้ปกครองชัน้เรียน   
  2.1.5  การสง่ตอ่นกัเรียน  ได้ด าเนินการสง่ตอ่ภายในโดยครูที่ปรึกษาท าบนัทกึพฤตกิรรม 
นกัเรียนที่กระท าความผดิ  เพื่อสง่นกัเรียนไปยงัครูที่เก่ียวข้อง  เชน่  ครูแนะแนว  ผลการด าเนินงานท าให้มกีารด าเนินตาม
ขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบ 
 3.  การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอ
ฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24   
  3.1  การด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  
อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน  
  3.2  ผลการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  โดยใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participation  Action  
Research : PAR) จากการประเมินพฤติกรรมนกัเรียน พบวา่ กลุม่ปกติมจี านวนเพิม่ขึน้ สว่นกลุม่เสีย่ง และกลุม่มีปัญหามี
จ านวนลดลง 
ค าส าคัญ :  การศกึษาผลการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยืน    
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ABSTRACT 
 
 This research was participation action research (PAR) aiming to 1) study the condition of sustainable 
counseling achievement for students in Triratwittayokom School, Kongchai district, the Secondary Educational 
Service Area 24. It aimed to develop the achievement to be efficiency and sustainability, and to evaluate the 
achievement. There were 20 co - researchers and target group was Triratwittayakom students, their parents, 
educational committees and 59 co –researchers. 
 This research was divided to 4 steps. The first step was to study and analyze problems. The second 
step was to plan their operation. The third step was planned operation and the last step was evaluation and 
following. The equipment was evaluation form (strengths and difficulties questionnaire), and counseling 
evaluation form (interview, recording and observation).  Qualitative analysis used description, and statistic 
was average, percentage and standard deviation.  
 The results were as follows. 
 1. The study of sustainable counseling achievement of the students 
      1.1 On student counseling achievement found that teachers did not realize the process of 
counseling. According to many courses, teachers did not have enough time to give advice to their students. 
Moreover, some teachers did not teach in the student’s class that made them unfamiliar. These problem 
affected teachers did not recognize their students individually. Therefore, the result could not be obvious and 
did not have time to solve problems with their students.    
     1.2 The result of 3 strengths and difficulties questionnaire was from teachers, students and 
parents). The total of students was 233. It was found that there were 185 normal students, 17 students in the 
risky group, 31 students in problem group and did not have a special group. 
 2. To make the operation be efficiency and sustainability    
      2.1 There were 5 steps to make efficiency and sustainability operation  
              2.1.1 To recognize students individually through behavioral evaluation, visiting student’s 
house and their parents, interview and dialogue 
              2.1.2 To screen students through strengths and difficulties questionnaire 
   2.1.3 To support students through operating systemically, advisor teachers, guidance 
teachers and parents cooperating activities together    
               2.1.4 To prevent and solve problem for students in normal group, risky group, problem 
group through home room activity, mediation and pray 
              2.1.5 To transmit students through recording their behavior and sending them proper teacher 
such as guidance teacher   
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 3. Achievement evaluation  
      3.1 Overall student counseling was in a good level. As considering in different section, it was in a 
good level in every section.    
      3.2 The result of this study was shown by participation action research found that a number of 
normal group increased. A number of risky group and problem group decreased.    
KEYWORDS : The Study of Sustainable Counseling Achievement of Students 
 
บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช  2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พทุธศกัราช 2553  
ได้ก าหนดความมุง่หมายและหลกัการในการจดัการศกึษาวา่ (มาตรา 6) การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย 
ให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มคีวามรู้  คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสขุ  โดยผา่นกระบวนการทางการศกึษา  
 ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน เป็นระบบที่ช่วยสง่เสริม พฒันา ป้องกนัและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นกัเรียน 
ได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ  มคีณุลกัษณะที่พงึประสงค์  มีภมูิคุ้มกนัทางจิตใจทีเ่ข้มแขง็  มีคณุภาพชีวติที่ดี  มีทกัษะการ
ด ารงชีวติ โดยมีครูที่ปรึกษาประจ าชัน้เรียนเป็นบคุลากรหลกัในการด าเนินงานและบคุลากรทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศกึษา  ผู้ปกครอง ชมุชน  ผู้บริหารและครูทกุคนมีสว่นร่วม  ซึง่มีองค์ประกอบส าคญั  5 ประการ  คือ 
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคล  การคดักรองนกัเรียน  การสง่เสริมนกัเรียน  การป้องกนัแก้ไขปัญหานกัเรียนและการสง่ตอ่
นกัเรียน  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2547 : 4) 
 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต  24  ได้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันาคณุภาพนกัเรียน โดยมุง่หวงัให้นกัเรียนเจริญเติบโตอยา่งมคีณุภาพและมีคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์  ผลการประเมินคณุภาพการศกึษารอบสองจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  
(องค์การมหาชน) ผลปรากฏวา่ ควรปลกูฝังนกัเรียนในด้านความขยนั  ประหยดั  ซื่อสตัย์  มีวินยั  สะอาด  สภุาพ  สามคัคี
และมีน า้ใจ  และจากการส ารวจพฤติกรรมของนกัเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
พงึประสงค์  ได้แก่  หนีเรียน  สบูบหุร่ี  ดื่มสรุาและมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน  โดยนกัเรียนมีพฤตกิรรมที่ไมพ่งึประสงค์
ดงักลา่วมจี านวนทัง้สิน้ 31 คน จ าแนกเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน  3 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน  
 7  คน  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 12  คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4  จ านวน  4  คน  ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่  5  จ านวน  2  คน  และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน  3  คน (โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม. 2553 : 12)   
 ด้วยความส าคญัดงักลา่ว  ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจศกึษาผลการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยืน  
โดยใช้รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  (Participatory  Action  Research  :  PAR)  ประกอบด้วย  4  
ขัน้ตอน  คือ  1)  ขัน้การศกึษาและการวเิคราะห์ปัญหา  2)  ขัน้การวางแผนการปฏิบตัิงาน  3)  ขัน้การปฏิบตัิการตามแผน  
และ  4)  ขัน้การตดิตามและการประเมินผล  โดยผลที่ได้จากการศกึษาจะสง่ผลให้นกัเรียนได้รับการดแูลชว่ยเหลอื 
อยา่งทัว่ถงึ  ตรงสภาพปัญหา และมีพฤติกรรมที่พงึประสงค์  รวมทัง้ตอบสนองนโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  ท่ีได้ก าหนดให้สถานศกึษาด าเนินการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยืน   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั   

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24    
 2.  เพื่อพฒันาการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
 3.  เพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอ 
ฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศกึษาผลการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยนื  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ส านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (Participatory Action Research : 
PAR) ประกอบด้วย กลุม่ผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั จ านวน  20 คน กลุม่เป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จ านวน  
31 คน ผู้ให้ข้อมลู จ านวน 59 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่  แบบสมัภาษณ์  แบบบนัทกึ  แบบสงัเกต  
แบบประเมินพฤตกิรรมนกัเรียน (SDQ) ตามกรอบและแนวคดิของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแบบ 
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เพื่อประเมินผลการด าเนินงานการดแูล 
ช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยืน  โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มีระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน  5  
ระดบั ตามแบบของลเิคอร์ท (Likert)  การเก็บรวบรวมข้อมลู  ระหวา่งวนัท่ี 14-30  มิถนุายน  พ.ศ. 2553  โดยประชมุครู 
ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูหวัหน้างานกิจกรรมนกัเรียน เพื่อศกึษาและวิเคราะห์ปัญหา ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน  เพื่อ
คดักรองนกัเรียน และจดักลุม่นกัเรียนออกเป็น 3  กลุม่  คือ กลุม่ปกติ  กลุม่เสีย่ง  และกลุม่มีปัญหา การวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน  ระยะเวลาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู วนัท่ี 1 - 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2553  การปฏิบตัิการตามแผน  ระหวา่ง
วนัท่ี 15  กรกฎาคม 2553  ถึงวนัที  30  กนัยายน พ.ศ. 2553 การติดตามและประเมินผล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 30 ตลุาคม   
พ.ศ. 2553  สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่ คา่ร้อยละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (บญุชม   
ศรีสะอาด.    2543  :  103) 
 
ผลการวิจัย 
 การศกึษาผลการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยนื  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24   โดยใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participation  
Action  Research : PAR)  สรุปผลได้ดงันี ้1) การศกึษาสภาพการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนโรงเรียน 
ไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต  24 พบวา่ โรงเรียนมีการด าเนินดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรียน  แตย่งัไมส่มบรูณ์และครบถ้วนทกุขัน้ตอนที่ก าหนด 2) การด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน  
ด าเนินการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  5 ขัน้ตอน ดงันี ้การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคล การคดักรองนกัเรียน การสง่เสริม
นกัเรียน การป้องกนัแก้ไขปัญหา การสง่ตอ่นกัเรียน 3) การประเมนิความส าเร็จของการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรียน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  24  การด าเนินงาน
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.76)  ผลการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน โรงเรียน
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ไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต  24  โดยใช้กระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participation  Action  Research : PAR)   จากการประเมินพฤตกิรรมนกัเรียน  ทัง้จากครูที่
ปรึกษาประจ าชัน้เรียนประเมิน  นกัเรียนประเมินตนเอง  และ ผู้ปกครองประเมินนกัเรียน นกัเรียนทัง้สิน้ จ านวน 233  คน  
พบวา่ กลุม่ปกต ิ มีจ านวนเพิม่ขึน้เป็น  216 คน จากเดิม 185 คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 กลุม่เสีย่ง เดิมมจี านวน  17  คน  
ลดลงเหลอื จ านวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 กลุม่มีปัญหา จากเดิม 31 คน  ลดลงเหลอื จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ  
4.72  และไมม่ีกลุม่พิเศษ 
 
อภปิรายผลวิจัย 
 สภาพการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน  มีการจดัท ากรอบด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน  
แตก่ารด าเนินงานยงัไมม่ีประสทิธิภาพการด าเนินงานไมเ่ป็นตามขัน้ตอนท่ีก าหนด จึงท าให้การด าเนินงานของโรงเรียน
ขาดประสทิธิภาพ  ไมป่ระสบผลส าเร็จ  นกัเรียนและผู้ปกครองไมร่่วมมือและไมใ่ห้ความส าคญัเทา่ที่ควร  ดงันัน้จงึใช้ 
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participation  Action  Research : PAR)  สง่ผลให้การด าเนินงาน 
การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนมีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบั พรหมมาส นวลขาว  (2552  : 108-109)  และ เกตแุก้ว   
หาญเชิงชยั (2551: 98- 99)  ที่วา่การพฒันาการด าเนินงานระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนในโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหนองคาย เขต  3  โดยใช้วิธีการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  อีกทัง้ท าให้เกิดความรู้สกึ
ร่วมรับผิดชอบกบักลุม่ดงักลา่วด้วย  ผลการพฒันาการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ให้
มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน ท าให้การด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นีเ้พราะวา่ ผู้ปกครองมคีวามเข้าใจเก่ียวกบัระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรียนมากขึน้ อีกทัง้การท่ีโรงเรียนได้ปรับปรุงการประสานงานติดตอ่สือ่สารกนัระหวา่งผู้ปกครองกบัครู  ท าให้
มีความร่วมมือระหวา่งกนั  การประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนสามารถด าเนินงานแก้ไข
พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของนกัเรียน  สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้ดีขึน้จนกลายเป็นนิสยัอกีทัง้ครูที่ปรึกษามี 
การปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศกึษาผลการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งยัง่ยนื  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชยั   
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 24   โดยใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participation  
Action  Research : PAR) สรุปผลได้ดงันี ้การศกึษาสภาพการด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน พบวา่ครูที่ปรึกษา 
มีเวลาพบกบันกัเรียนในห้องที่ปรึกษาน้อย ครูที่ปรึกษาบางคนไมไ่ด้สอนในห้องที่ตนเองเป็นท่ีปรึกษา จึงไมส่นิทสนม
คุ้นเคยกบันกัเรียนในห้องที่ปรึกษา สง่ผลให้ไมรู้่จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลที่ดีพอ ท าให้ได้ผลการคดักรองไมล่ะเอยีดชดัเจน
และไมม่ีเวลาร่วมแก้ไขปัญหาให้กบันกัเรียนจึงต้องใช้วธีิการสง่ตอ่ภายในอยา่งเดยีว ผลการประเมนิพฤติกรรมนกัเรียน   
เพื่อคดักรองนกัเรียน พบวา่นกัเรียนกลุม่ปกติ จ านวน 185 คน  คดิเป็นร้อยละ 79.40 กลุม่เสีย่ง จ านวน  17 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 7.30  กลุม่มีปัญหา จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และไมม่ี กลุม่พิเศษ  การด าเนินงานการดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรียน  ให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน ผลการด าเนินงานการโดยใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
(Participation  Action  Research : PAR) จากการประเมินพฤตกิรรมนกัเรียน ทัง้จากครูที่ปรึกษาประจ าชัน้เรียนประเมิน  
นกัเรียนประเมินตนเอง และ ผู้ปกครองประเมินนกัเรียน นกัเรียนทัง้สิน้  จ านวน 233  คน  พบวา่ กลุม่ปกต ิ มีจ านวน
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เพิ่มขึน้เป็น  216  คน จากเดิม  185 คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 กลุม่เสีย่ง เดิมมีจ านวน 17 คน ลดลงเหลอื จ านวน  6  คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.57  กลุม่มีปัญหา จากเดมิ 31 คน  ลดลงเหลอื จ านวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.72 และไมม่ีกลุม่พิเศษ 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากการปฏิบตัิงานโดยมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย  การปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบมคีวามเข้าใจ   
การคดักรองนกัเรียน  การสง่เสริมนกัเรียน  การป้องกนัและแก้ไขปัญหา และการสง่ตอ่  รวมถงึการใช้เคร่ืองมือและการ
ก ากบัติดตามนิเทศอยา่งเป็นระบบมีความตอ่เนื่องและการเสริมแรง  การสร้างขวญัก าลงัใจที่ดใีห้บคุลากรไมใ่ห้มี
ความเครียดในการปฏิบตังิานของบคุลากรเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง  กระตือรือร้นเอาใจใสห่มัน่ออกเยี่ยมบ้านนกัเรียน   
ให้ค าปรึกษานกัเรียนได้ดี  และมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การพัฒนาตัวบ่งชีล้กัษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน   
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

The Development of Indicator Characteristics for the Second Educational   
Reform of the Basic Education Schools under the Ministry of Education 

 
วัฒนชัย  ถริศิลาเวทย์1,  รศ.ดร.ปรีชา  คัมภรีปกรณ์2,  ผศ.ดร.ศิริ  ถอีาสนา3 
Wattanachai  Tirasilawet,  Preecha  Kampirapakorn and  Siri  Thee – asana 

 
บทคดัย่อ 

 
             การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างและพฒันาตวับง่ชีล้กัษณะที่มีการปฏิรูปการศกึษารอบสอง   ของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธิการ และเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัของตวับง่ชีล้กัษณะที่มกีารปฏิรูปการศกึษารอบสอง ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธิการ ที่
พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ การด าเนินการวจิยั แบง่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2 
การสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้และระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล กลุม่ตวัอยา่งได้แก ่ผู้บริหารและครู จ านวน 
500 คน ปีการศกึษา 2553 จาก 19 จงัหวดัทัว่ประเทศ ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามองค์ประกอบและตวับง่ชีล้กัษณะทีม่ีการปฏิรูปการศกึษารอบสอง ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
กระทรวงศกึษาธิการ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั  โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์   
 ผลการวิจยั 
 1. การสร้างและพฒันาตวับง่ชีล้กัษณะที่มีการปฏิรูปการศกึษารอบสองของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดั
กระทรวงศกึษาธิการ พบวา่ มีองค์ประกอบ 11 ด้าน และตวับง่ชี ้69 ตวั ดงันี ้1) ด้านการจดัการเรียนรู้  ตวับง่ชี ้8 ตวั 2) 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ตวับง่ชี ้5 ตวั 3) ด้านการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  ตวับง่ชี ้6 ตวั 4) ด้านการ
พฒันาคณุภาพครูตามแนวปฏิรูปการศกึษา ตวับง่ชี ้7 ตวั 5) ด้านการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ ตวับ่งชี ้
6 ตวั 6) ด้านการบริหารการเปลีย่นแปลง ตวับง่ชี ้7 ตวั 7) ด้านการกระจายอ านาจสูส่ถานศกึษา ตวับง่ชี ้5 ตวั 8) ด้านการ
บริหารตามแนวปฏิรูปการศกึษา ตวับง่ชี ้7 ตวั 9) ด้านธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส ตวับง่ชี ้6 ตวั 10) ด้านงบประมาณที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตวับง่ชี ้6 ตวั  และ 11) ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้อง ตวับง่ชี ้6 ตวั 
             2.  ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับง่ชีล้กัษณะที่มีการ
ปฏิรูปการศกึษารอบสอง ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธิการ พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมคีา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) เทา่กบั 1269.85 คา่ p เทา่กบั 1.00 คา่ดชันวีดัระดบั

                                  
1 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาการบริหารจดัการการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2 Ph.D (Educational Administration)  อาจารย์พิเศษบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 ศษ.ด. (การบริหารการศกึษา)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ความกลมกลนื (GFI) เทา่กบั .93 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เทา่กบั .90 คา่ประมาณ
ความคลาดเคลือ่นของรากก าลงัที่สองเฉลีย่ (RMSEA) เทา่กบั .00 และคา่ขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เทา่กบั 707.29 
ค าส าคัญ : การพฒันาตวับง่ชี,้  ลกัษณะที่มีการปฏิรูปการศกึษารอบสอง   

 
ABSTRACT 

 
 This research aimed to construct and develop indicator characteristics for the second educational  
reform of the basic education schools under the Ministry of Education and testing the congruence of model  to 
analyze the confirmed factors of indicator characteristics for the second educational reform of the basic  
education schools under the Ministry of Education.  
The development was depended on the empirical data  of  the research. The research stages were divided 
into 3 phases : Phase 1 was the construction of conceptual framework research. Phase 2 was the 
construction and development of the indicators. Phase 3  was testing congruence of the models. The sample 
consisted of 500 school principals and teachers in academic year 2010 from 19 provinces, all over Thailand, 
by using the multi-stage random sampling. The  instrument was five-rating-scales questionnaire, the factor of 
indicator characteristics for the second educational  reform of the basic education schools under the Ministry 
of Education. The data were analyzed by confirmatory factor analysis using a programmed computer.  
            The research results were as follows  :  
 1. The construction and development of indicator characteristics for the second educational  reform 
of the basic education schools under the Ministry of Education, it was found that there were the  following 11 
factors and 69 indicators : 1) The aspect of learning management comprised 8 indicators. 2) The aspect of 
technology for education comprised 5 indicators. 3) The aspect of educational quality assurance comprised 6 
indicators. 4) The aspect of development on the quality of  teachers during the  educational reform comprised 
7 indicators. 5) The aspect of development on the quality of schools and  learning sources comprised 6 
indicators. 6) The aspect of change management comprised 7 indicators. 7) The aspect of decentralization of 
schools comprised 5 indicators. 8) The aspect of administration followed the educational reform comprised 7 
indicators. 9) The aspect of good governance transparency  comprised 6 indicators. 10) The aspect of 
budget emphasized the learners comprised 6 indicators. 11) The aspect of cooperation of the related persons 
for education comprised 6 indicators.  
 2. The results of testing the congruence of model to analyze the confirmed factors of indicator 
characteristics for the second educational reform of the basic education schools under the Ministry of 
Education, it was found the model was in congruence with the empirical data at a good level : Chi-Square = 
1269.85, P = 1.00, GFI = .93, AGFI = .90, RMSEA = .00 and CN = 707.29 
KEYWORDS:  Development of Indicator, Characteristics for The Second Educational Reform 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011  

   

1153 

 

บทน า 
          “การให้การศกึษาถือวา่เป็นการให้สิง่ที่ส าคญัที่สดุ เพราะเป็นการหลอ่หลอมวางรูปแบบให้แก่อนชุน ทัง้ทาง
ความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศกึษาทกุต าแหนง่หน้าที่ จงึมีความรับผิดชอบอยา่งยิง่ตอ่ชาติ
บ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัพธุที่ 29 มิถนุายน 2520 ; อ้างอิงมาจาก กรมวิชาการ.  2540 : 11) นอกจากนี ้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัในหลายบริบท จึงต้องมกีารเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปลีย่นแปลงใน
อนาคต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ.  2549 : 1-2) 
            ภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ทีม่ีการแขง่ขนัศกัยภาพของบคุคลในแตล่ะประเทศ ซึง่การศกึษา คือ  การพฒันาใน
ด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์ (วิทยากร  เชียงกลู.  2543) และพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านกังานเลขาธิการครุุสภา.  2549 : 3-27) ซึง่เป็นหลกัในการปฏิรูปการศกึษา ทัง้การบริหารและ
การจดัการศกึษา ในสว่นของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551 : 11-41) ได้สรุปปัญหาของการจดัการศกึษาได้แก่ 
ด้านคณุภาพผู้เรียน ด้านครูและบคุลากรทางการศกึษา  ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา ด้านการ
จดัระบบการศกึษาที่สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศกึษา และด้านการสง่เสริมการมี
สว่นร่วมของทกุภาคสว่น ล าดบัตอ่มาส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552 ค : 1-55) ได้จดัท ารายงานผลการปฏิรูป
การศกึษาในชว่ง 9 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2542-2551) ซึง่พบปัญหาเก่ียวกบัการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ได้แก่ คณุภาพผู้ เรียน การกระจายอ านาจ คณุภาพของสือ่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการและครู การจดัสรรงบประมาณ และ
ผู้บริหาร และส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552 ข : ง) ได้รายงานสภาวการณ์การศกึษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2550 
วา่มีสถานศกึษาไมไ่ด้เกณฑ์มาตรฐานสงูถงึร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบการประเมินนกัเรียนในโครงการ PISA 2006 พบวา่ 
นกัเรียนไทยมคีวามสามารถในการอา่น การรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต า่  นอกจากนีอ้ทุมุพร  จามรมานและคณะ 
(2553 : 13-14) กลา่ววา่จากการประเมินผู้บริหารสถานศกึษา ปี 2548  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษายงัขาดความเข้าใจถึง
การปฏิรูปการศกึษาและบทบาทของตนเอง ดงันัน้ การปฏิรูปการศกึษาเป็นสิง่จ าเป็นจะต้องปรับให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นไป เพื่อให้การศกึษามีประสทิธิผลและบรรลเุป้าหมาย (ถวิล  มาตรเลีย่ม.  2544 : 41 ; อ้างองิมา
จาก  Cheng.  2000)  ซึง่ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552 ก : 9-42) ได้สรุปข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษารอบ
สอง โดยมีประเด็นส าคญัที่ต้องการปฏิรูปอยา่งเร่งดว่น 4 ประการ คือ พฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม ่พฒันาคณุภาพครู
ยคุใหม ่พฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ยคุใหม ่และพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม ่  
             จากปัญหาการจดัการศกึษา ความจ าเป็นในการปฏิรูปการศกึษา การพฒันาคณุภาพการศกึษาและข้อเสนอการ
ปฏิรูปการศกึษารอบสองที่กลา่วมาข้างต้น ปัจจบุนัยงัไมพ่บผู้ใดท าการศกึษาวา่ตวับง่ชีใ้ดที่จะแสดงให้เห็นถงึลกัษณะทีม่ี
การปฏิรูปการศกึษารอบสองของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธิการนัน้เป็นอยา่งไร ผู้วิจยัจงึศกึษาเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่ก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษารอบสอง สรุปเพื่อเป็นกรอบแนวคดิได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสมและที่เป็นหวัใจ
ส าคญัในการวจิยัครัง้นี ้คือ กระบวนการสร้างและพฒันาตวับง่ชีท้ี่ถกูต้อง โดยใช้วิธีการเชิงคณุภาพร่วมกบัวิธีการเชิง
ปริมาณ มาใช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้เป็นอยา่งดี  ท าให้งานวจิยัมคีวามชดัเจน ตรงประเด็น ครอบคลมุ และมีความนา่เช่ือถือ 
เพื่อสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าตวับง่ชีท้ี่พฒันาขึน้ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
ตลอดทัง้หนว่ยงานต้นสงักดัสามารถใช้เป็นแนวทางในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการปฏิรูป
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การศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บงัเกิดผลการพฒันาทางด้านการศกึษา อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาเด็กและเยาวชนไทย
ซึง่เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ของประเทศชาติตอ่ไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
              1.  เพื่อสร้างและพฒันาตวับง่ชีล้กัษณะที่มกีารปฏิรูปการศกึษารอบสอง  ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดั
กระทรวงศกึษาธิการ   
            2.  เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับง่ชีล้กัษณะที่มีการปฏิรูป
การศกึษารอบสอง  ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดักระทรวงศกึษาธิการ  ท่ีพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
             1.  ประชากร ได้แก่ สถานศกึษาที่จดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา ปีการศกึษา 2553 จาก 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ผู้ให้ข้อมลูคือ ผู้บริหารและครู   
            2.  กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ สถานศกึษาที่จดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา ปีการศกึษา 2553 จ านวน 100 โรงเรียน จาก 19 จงัหวดัทัว่ประเทศ  ผู้ให้ข้อมลูคือ ผู้บริหาร 100 
คนและครู 400 คน รวมทัง้สิน้ 500 คน ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยค านวณจากสตูรของยามาเน  และได้มาโดยการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอนและการสุม่อยา่งง่าย  
             3.  ขัน้ตอนการวิจยั แบง่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั (ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างกรอบแนวคิด ประเมินกรอบแนวคิด โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน)  ระยะที่ 2 การสร้างและ
พฒันาตวับง่ชี ้(ร่างตวับง่ชี ้สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ 5 คน เพื่อยืนยนัตวับง่ชี ้คดัสรร  ประเมินและตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หาของตวับง่ชี ้โดยผู้ เช่ียวชาญ 9 คน ปรับปรุงแก้ไขตวับง่ชี)้ ระยะที่  3  การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล (การ 
Try out หาคณุภาพของแบบสอบถามโดยการหา   คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ ปรับปรุงเป็นฉบบัจริง เก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งและวเิคราะห์ข้อมลู) 
             4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 69 ข้อ   
             5.  การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูทางไปรษณีย์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2554   
          6.  การวิเคราะห์ข้อมลู (คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัท่ีสองและการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดล 
 
 ผลการวิจัย 
 1.  ผลการประเมินกรอบแนวคิด (ผู้ เช่ียวชาญมคีวามคดิที่เห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก) 
 2.  ผลการจดัท าร่างตวับง่ชี ้(ได้ร่างตวับง่ชี ้69 ตวับง่ชี ้จาก 11 องค์ประกอบ) 
             3.  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ (ยืนยนัตวับง่ชี ้69 ตวับง่ชี ้จาก 11 องค์ประกอบ) 
            4.  ผลการคดัสรร ประเมินและตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของตวับง่ชี ้(มีคา่ IOC 0.77 ถงึ 1.00)   
             5.  ผลการหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อและหาคา่ความเช่ือมัน่ของแตล่ะองค์ประกอบ (มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ 
.558 ถงึ .888 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแตล่ะองค์ประกอบทัง้ 11 ด้าน .895 ถึง .953)  
             6.  ผลการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวับง่ชีท้ัง้ 69 ตวับง่ชี ้(พบวา่ ทัง้รายตวับง่ชี ้ราย
องค์ประกอบ และโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก)   
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             7.  ผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวจิยั (โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ดี 
โดยมีคา่สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) เทา่กบั 1269.85 คา่ p เทา่กบั 1.00 คา่ดชันวีดัระดบัความกลมกลนื (GFI) เทา่กบั 
.93 คา่ดชันวีดัระดบัความกลมกลนืท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เทา่กบั .90 คา่ประมาณความคลาดเคลือ่นของรากก าลงัที่สอง
เฉลีย่ (RMSEA) เทา่กบั .00 และคา่ขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เทา่กบั 707.29) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
            มีประเด็นท่ีนา่สนใจทีจ่ะน ามาอภิปรายอยู ่2 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบและตวับง่ชีท้ี่พฒันาขึน้  และ   
2) วิธีการท่ีใช้ในการพฒันาตวับง่ชีใ้นการวจิยัครัง้นี ้ มีรายละเอียดของประเด็นการอภิปราย ดงันี ้

1.  องค์ประกอบและตวับง่ชีท้ี่พฒันาขึน้นัน้ องค์ประกอบด้านการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ 
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัเป็นอนัดบัหนึง่ ซึง่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ท่ีเป็นเช่นนีผู้้วิจยัเห็นวา่
สถานศกึษาทีม่ีแผนยทุธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางองค์กรทีช่ดัเจน มีการสร้างบรรยากาศและจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้
ตอ่การเรียนรู้ สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อการเรียนรู้ มีแหลง่เรียนรู้ที่ดีที่สามารถให้บริการแกช่มุชน  ตลอดทัง้มีการ
ประเมินผลการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ และน าผลมาพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิง่ที่แสดง
ให้เห็นถงึการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ ซึง่สอดคล้องกบัส านกังานเลขาธิการครุุสภา (2549 : 8) ที่กลา่ว
วา่รัฐต้องสง่เสริม การด าเนินงานและจดัตัง้แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ มีแหลง่ข้อมลูและแหลง่เรียนรู้อื่นอยา่ง
เพียงพอและมีประสทิธิภาพ ซึง่ผอ่งพรรณ  โชติกลุ (2543 : 65) กลา่ววา่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศกึษาคือ ก าหนดแผน
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถานศกึษาและปรับปรุงการบริหารจดัการให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้อยา่งตอ่เนือ่ง  ส าหรับธีระ  รุญ
เจริญ (2544 : 67-68) ได้สรุปลกัษณะเดน่เก่ียวกบัการบริหารในยคุปฏิรูปการศกึษาวา่จะต้องเป็นการบริหารที่เน้นเป็น
พิเศษที่สถานศกึษา และธีระ  รุญเจริญ (2548 : 151-168) ได้กลา่วเพิม่เตมิวา่การศกึษาในยคุโลกาภิวตัน์  โรงเรียนจะต้อง
สร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของบคุลากรทกุคน และเอือ้อ านวยความสะดวกทรัพยากรทกุอยา่งเพื่อ
การเรียนรู้ นอกจากนีส้วสัดิ ์ โพธิวฒัน์ (2547) ได้ศกึษาวิจยัพบวา่ การจดัทรัพยากรการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบทางการ
บริหารที่ส าคญั  

2.  วิธีการท่ีใช้ในการพฒันาตวับง่ชีใ้นครัง้นี ้เป็นการพฒันาตวับง่ชีโ้ดยวิธีการผสมผสานทัง้วิธีการเชิงคณุภาพ
และวิธีการเชิงปริมาณ ซึง่มีความเหมาะสมและได้รับความนยิมจากผู้วิจยัหลายทา่น จงึอาจสง่ผลให้การพฒันาตวับง่ชี ้
เป็นไปได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม ชดัเจน ตรงประเด็น ครอบคลมุและมีความนา่เช่ือถือ  
 
สรุปผลการวิจัย 
           จากผลการวิจยัพบวา่ตวับง่ชีล้กัษณะที่มีการปฏิรูปการศกึษารอบสอง  ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดั
กระทรวงศกึษาธิการ  เกิดจากองค์ประกอบ  ด้านการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้  เป็นอนัดบัแรก  
รองลงมา  คือ  ด้านการบริหารตามแนวปฏิรูปการศกึษา  ด้านการกระจายอ านาจสูส่ถานศกึษา  ด้านการบริหารการ
เปลีย่นแปลง  ด้านงบประมาณทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ด้านธรรมาภิบาลท่ีมีความโปร่งใส  ด้านการมีสว่นร่วมของ
ผู้ เก่ียวข้อง  ด้านการพฒันาคณุภาพครูตามแนวปฏิรูปการศกึษา  ด้านการจดัการเรียนรู้  ด้านการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  และด้านเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาตามล าดบั   
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์  
 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าตวับง่ชีท้ี่พฒันาขึน้  ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการและประเมนิผลการ
ด าเนินการ  การปฏิรูปการศกึษารอบสอง  และหนว่ยงานต้นสงักดั  สามารถใช้ตวับง่ชีท้ี่พฒันาขึน้เป็นแนวทางในการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการปฏิรูปการศกึษารอบสอง   
 
กิตติกรรมประกาศ 
              ผู้วิจยักราบขอบพระคณุ รศ.ดร.ปรีชา คมัภีรปกรณ์ และผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใสอ่ยา่งดยีิ่ง กราบขอบพระคณุ รศ.ดร.สมเจตน์ ภศูรี 
ประธานกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิ สอบเค้าโครง สอบวิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคณุ รศ.ดร.บญุชม ศรีสะอาด 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ ท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพมิพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  โดยจ าแนกตามเพศ
และระดบัชัน้  กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  248  คน  ได้จากการสุม่ประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของ 
Krejcie & Morgan แล้วท าการสุม่แบบชัน้ภมูิอยา่งมีสดัสว่น  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู  คือ  ความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่ทีและ  One-
Way  ANOVA  เมื่อพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  จึงท าการทดสอบรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffe/ ก าหนด
คา่สถิติที่ระดบันยัส าคญั  .05  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพมิพ์  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 3  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบวา่  ด้านการบริหารเวลาอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นด้านอืน่ ๆ อยูใ่นระดบัมาก  นกัเรียนทีม่เีพศตา่งกนั  มี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้าน
สมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  นกัเรียนที่เรียนในระดบัชัน้ตา่งกนั  มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เนต็โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ยกเว้นด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั  .05   
ค าส าคัญ  พฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต , นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา , กลุม่หนองยายพิมพ์  , ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 3 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and compare the internet using behavior of primary school 
students of Nong Yai Pim School Group under Buriram Primary Educational Service Area Office 3, classified 
by gender and grade level. The samples of this study were 248 students, selected through the Table of 
Krejcie & Morgan and stratified random sampling, respectively. The research instrument  was a questionnaire. 
The statistics used to analyze the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The 
hypotheses were test by independent samples t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). If the  
1   ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
2   ที่ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 
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significant differences were found, the Scheffe' method was used. The significant difference was set at the 
level of .05.  The internet using behavior of primary school students of Nong Yai Pim School Group under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 3 as a whole was at ‚high‛ level. After considering at each 
aspect, it was found that time management was at ‚moderate‛ level; whereas the rest aspects were at ‚high‛ 
levels. The students who were different in gender obtained the internet using behavior as a whole statistically 
significant difference at .01 levels. After considering at each aspect, it was found that family relationship was 
statistically significant difference at .05 level, and social environment was at .01 level; whereas the rest 
aspects were not different. The students who were different in grade level did not obtain the internet using 
behavior as a whole, except the family relationship was statistically significant difference at .05 level.  
KEYWORDS:  Internet Using Behavior ,Primary School Students ,Nong Yai Pim School Group ,Buriram 
Primary Educational Service Area Office 3 
 
บทน า 
 ปัจจบุนัพบวา่นกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา  ใช้อินเทอร์เนต็ในรูปแบบท่ีหลากหลาย   มีความสนใจ  ได้แก ่ 
โปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต  แตรู่ปแบบท่ีใช้สนทนาแตล่ะครัง้จะใช้เวลาไมต่ า่กวา่ชัว่โมงและไมไ่ด้พฒันาความรู้หรือ
เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลย  รวมทัง้นกัเรียนบางคนยงัตดิการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาหลาย ๆ ชัว่โมงตอ่วนั  ท าให้ไม่
สนใจการเรียนหรือท าการบ้าน (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม, 2549)   

จากสภาพการณ์ดงักลา่ว  พอสรุปถึงพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนกัเรียนวา่นา่จะเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
ด้านการบริหารเวลา  ด้านการรับรู้  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวและด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม  ผู้วิจยัจงึสนใจทีจ่ะ
ท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถม ศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  เพื่อให้ได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์  ซึง่จะมีผลตอ่คณุภาพของประเทศใน
อนาคต  โดยเฉพาะนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 - 6  ซึง่อยูใ่นช่วงอาย ุ10 - 12 ปี และเป็น
แนวทางในการดแูลและควบคมุพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียน  อนัจะน าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ในการ
ก าหนดนโยบายเพื่อป้องกนัและหาแนวทางควบคมุดแูลพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชน  อนัมีผลท าให้การเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพและสง่ผลถึงความส าเร็จในการจดัการศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3 

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์   
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 3  จ าแนกตามเพศและระดบัชัน้   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  ประกอบด้วยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 - 6  กลุม่
หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  ปีการศกึษา 2553  จ านวนโรงเรียน  11  
โรง  จ านวนประชากรรวมทัง้สิน้  685  คน   กลุม่ตวัอยา่งได้จากการสุม่จากประชากรโดยแบง่ประชากรออกเป็นกลุม่ยอ่ย



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1161 

 

ตามระดบัชัน้  คือ  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  4 - 6  ซึง่เรียกวา่ชัน้ภมูิ  (Strata)  และก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
ตามตารางของเครจซีมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  (ประยรู อาษานาม, 2543)  ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  248  คน  และ
ท าการสุม่แตล่ะกลุม่ให้กระจายไปตามโรงเรียนตา่ง ๆ ตามสดัสว่นด้วยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทัง้ที่บ้านและที่โรงเรียนของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  จ านวน 60 ข้อ โดยสอบถามเร่ือง ด้านการบริหารเวลา ด้านการ
รับรู้ ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวและด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัโดย
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม ก าหนดตวัเลขแทนคา่ข้อมลูในแบบสอบถามแตล่ะข้อ และน าข้อมลูที่ได้จาก
แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตศิกึษาข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง วิเคราะห์
ด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ ศกึษาพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนอง
ยายพมิพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์  เขต 3 ด้วยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  จ าแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์ด้วยคา่ที  (Independent  Samples  t-test)  
จ าแนกตามระดบัชัน้โดยใช้สถิติ  One-Way  ANOVA  เมื่อพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบ
รายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยก าหนดคา่สถิติที่ระดบันยัส าคญั .05 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียน  โรงเรียนประถมศกึษา  
กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  สรุปผลได้ดงันี ้
      1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  ด้านท่ีมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  ด้านการบริหารเวลา  สว่น
ด้านอื่น ๆ อยูใ่นระดบัมาก  โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูที่สดุ  คือ  ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม รองลงมา  คือ  สมัพนัธภาพ
ในครอบครัว สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าที่สดุ  คือ  การบริหารเวลา 
     2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยาย
พิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  ที่มีเพศตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็
โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเหมาะสมกวา่เพศ
ชาย  เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 โดย
เพศหญิงมีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเหมาะสมกวา่เพศชาย และด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตเหมาะสมกวา่เพศชาย สว่นด้านอื่น ๆ ไม่
แตกตา่งกนั 
  3.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยาย
พิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  ที่เรียนในระดบัชัน้ตา่งกนั  มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั   เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  ดงันัน้จึงท าการวิเคราะห์เพื่อทดสอบคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดย
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วิธีการของเชฟเฟ่  พบวา่  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5  กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตด้านสมัพนัธภาพครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  โดยนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 5  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกวา่และเหมาะสมกวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  สว่นคูอ่ื่น ๆ  ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
     จากการศกึษาพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  อภิปรายผลการวิจยั  ได้ดงันี ้
 1.  จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  พบวา่  นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยาย
พิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ซึง่เป็นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาที่ไมรุ่นแรง  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเมื่อนกัเรียน
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปในทางที่ดี  รู้จกัหลกัเกณฑ์และมีพืน้ฐานในการใช้อินเทอร์เนต็อยา่งมีสติ  สามารถน า
ความรู้ทางอินเทอร์เนต็ไปใช้ในการศกึษาและสามารถแบง่เวลาในการใช้อินเทอร์เนต็ได้อยา่งเหมาะสม  ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ น า้ทิพย์     ส าเภาประเสริฐ (2543) ที่พบวา่  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในระยะเร่ิมต้นมีความถ่ีในการใช้อินเทอร์เนต็ใน
ระดบัมาก ได้แก ่  2 – 3 วนัตอ่สปัดาห์  และมีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดบัมาก  ได้แก่  2  ชัว่โมง  ตอ่ครัง้  ทัง้นี ้
อาจสามารถอธิบายได้วา่เกิดจากความพร้อม (Readiness) หรือระดบัวฒุิภาวะซึง่เก่ียวข้องกบัการท ากิจกรรมนัน้ ๆ และ
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนกิานต์ มาฆะศิรานนท์ (2545) ที่พบวา่  เมื่อบคุคลมีความรู้สกึในทางด้านบวก  พฤติกรรม
ที่แสดงออกก็จะเป็นไปในทางทีด่ ี มีความรู้สกึที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว  ก็จะสง่ผลให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึน้ด้วย  ท าให้พวกเขาต้องการใช้เพื่อท่ีจะปลดปลอ่ย  ระบายความรู้สกึเหลา่นีอ้อกไป  ท าให้ต้องการใช้อินเทอร์เน็ต
อยา่งสม า่เสมอเพื่อระบายความรู้สกึ   
 นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  
เขต  3  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่มีระดบัพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตสงูที่สดุ  ทัง้นีส้ามารถอธิบายได้วา่  เพื่อนเป็นบคุคลทีน่กัเรียนสนิทสนมมีความใกล้ชิด  นกัเรียนจะติดเพื่อน  
ปรึกษาเร่ืองตา่ง ๆ กบัเพื่อน  กลา่วได้วา่เพื่อนมีอิทธิพลตอ่เด็กนกัเรียนวยันี ้ การสนใจในสิง่เดียวกนัก่อให้เกิดกลุม่เพื่อน  
เพราะกลุม่เพื่อนมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นการเลน่  การท ากิจกรรม  เพื่อนควรเป็นแบบอยา่งที่
ดีในการชว่ยเหลอืถา่ยทอดคณุคา่และวิธีการระเบยีบกฎเกณฑ์ทีผู่้ ใหญ่ต้องการ  โดยต้องรู้จกัการแยกแยะสิง่ที่ดีและไมด่ี
ในการเลน่อินเทอร์เน็ต  คอยตกัเตือนแนะน าชกัจงูเพื่อนไปในทางที่ดี  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ  สมทรัพย์ สขุอนนัต์ 
(2528)  ที่กลา่ววา่  เด็กจะลดการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางและเปลีย่นมายดึกลุม่ มีการร่วมท ากิจกรรมตา่ง ๆ มีการเลน่   
มีการร่วมมือกนั  มีลกัษณะการตดิเพื่อนติดกลุม่เพิม่มากขึน้  มีความสมัพนัธ์ในกลุม่แนน่แฟ้น  เรียกวา่เป็นวยัแหง่การเข้า
กลุม่ เด็กนกัเรียนจะลดลกัษณะของ  Self–Center  ลงและยดึถือกลุม่เป็นศนูย์กลาง  จะยอมท าตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของ
กลุม่  ให้ความร่วมมือกบัสมาชิกคนอื่นในกลุม่และซื่อสตัย์ตอ่กลุม่อยา่งเคร่งครัด  และสอดคล้องกบัแนวคดิของ  สพุตัรา 
สภุาพ (2548) ที่กลา่ววา่  กลุม่เพื่อนจึงเป็นกลุม่ที่มีความส าคญั  โดยเฉพาะในสงัคมปัจจบุนับคุคลชอบยดึเพื่อนเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิเพื่อให้เพื่อนยอมรับ  และเป็นการแสดงความเป็นพวกเดยีวกนั  รวมทัง้เป็นตวัแบบชกัจงูให้สมาชิก
ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่กลุม่คนนัน้ ๆ ยดึถือ และกลุม่เพื่อนจะมอีิทธิพลตอ่สขุภาพของวยัรุ่น นอกจากนีย้งัมีงานวจิยัของ 
อรัญญา ม้าลายทอง (2539)  ที่กลา่ววา่  สือ่ประเภทบคุคล  เป็นสือ่ที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจในการใช้อินเทอร์เนต็มาก
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ที่สดุ  และการท่ีเด็กนกัเรียนมีแนวโน้มเลอืกเพื่อนทีม่ีความสนใจและเห็นคณุคา่ในสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนั  การเลอืกพบปะ
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนท่ีมีความสนใจและเห็นคณุคา่ในสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนั  จะชว่ยสง่เสริมการรับรู้ความสามารถในทิศทาง
และความสนใจร่วมกนั  นกัเรียนมีความผกูพนัใกล้ชิดสนิทสนม  เป็นสมัพนัธภาพแหง่ความใกล้ชิดที่ท าให้รู้สกึวา่ตนเป็นท่ี
รักและได้รับความดแูลเอาใจใส ่ ซึง่มกัจะได้รับจากบคุคลใกล้ชิด  เช่น  เพื่อนสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั  ถ้าบคุคลขาด
การสนบัสนนุชนิดนีจ้ะมีความรู้สกึถกูแยกจากอารมณ์ หรือรู้สกึเดียวดาย    
 2.  จากผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  จ าแนกตามเพศและระดบัชัน้  มปีระเด็นส าคญัที่น ามา
อภิปราย  ดงันี ้
 2.1  นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
บรีุรัมย์  เขต  3  ที่มีเพศตา่งกนัมพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 จะมีพฒันาการทางร่างกาย เจริญเติบโตอยา่งช้า ๆ แต่
สม ่าเสมอ เด็กผู้หญิงจะโตเร็วกวา่เดก็ผู้ชาย  ช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 9 – 12 ปี  ก าลงัเร่ิมต้นเจริญพนัธ์  แตล่ะเพศเร่ิมจะสนใจ
และอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเพศตรงข้าม  เด็กในวยันี ้มีพฤติกรรมการเลน่ท่ีใช้ทัง้ก าลงัแขนและขา การออกก าลงักาย 
เลน่กีฬา ชอบอยูร่วมกลุม่กบัเพื่อน มีการเลน่เกมเป็นทีม และจะแยกเพศหญิงเพศชาย  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ  ศรี
ธรรม ธนะภมูิ (2535) ที่กลา่ววา่  เด็กผู้ชายยงัคงอยูไ่มน่ิ่ง  ชอบการตอ่สู้   มีความอยากรู้อยากเห็นอยากพิสจูน์  ซึง่เป็น
แรงผลกัดนัให้ทดลองกระท าสิง่ใหม ่ๆ  และสอดคล้องกบัแนวคิดของ  ชยัยงศ์ พรหมวงศ์และคณะ (2524)  ที่กลา่ววา่  
เด็กในวยันีม้ีพฤตกิรรมการเลน่การออกก าลงักาย  เลน่กีฬา  ชอบอยูร่วมกลุม่กบัเพื่อน  มีการเลน่เกมเป็นทีม  และจะแยก
เพศหญิงเพศชาย  เด็กผู้ชายเจริญเติบโตช้ากวา่เด็กผู้หญิง ท าให้ความสนใจของเด็กมุง่ไปท่ีการเลน่เกมมากกวา่  ยิ่งใน
ปัจจบุนัสือ่ในอินเทอร์เน็ต  มีการน าเสนอการตอ่สู้  ท าให้เด็กจ าลลีาการตอ่สู้มาเลน่  ซึง่จะมใีนเกมคอมพวิเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ยิ่งท าให้รู้สกึท้าทาย สนกุสนานไปกบัเกมด้วย   
 แตเ่มื่อพจิารณารายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  
และด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากครอบครัวและสิง่แวดล้อมเป็นรากฐานท่ีปลกูฝังการขดัเกลาทางสงัคมให้กบันกัเรียนและมีสว่นหลอ่หลอม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียน  ครอบครัวได้อบรม  ถ่ายทอดสิง่ที่ดี  ปลกูจิต ส านกึที่ดใีห้กบันกัเรียน  ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดของ  สพุตัรา สภุาพ (2548)  ที่กลา่ววา่  การให้การอบรมให้รู้จกักฎเกณฑ์ คณุคา่ ความคิดที่ถกูต้อง 
แบบของความประพฤต ิ การถ่ายทอดสิง่ที่ดีที่ควรให้แก่เด็ก สอนเด็กให้รู้จกัตวัเอง ปลกูฝังทศันคตหิรือแนวทางเป็นหลกัใน
การปฏิบตั ิโดยเร่ิมจากพอ่แมแ่ละเป็นบคุคลส าคญัที่สดุ ซึง่เป็นผู้ที่มีสว่นหลอ่หลอมจิตใจของเดก็  และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ  เนติมา กมลเลศิ (2549)  ที่พบวา่  ครอบครัวจงึนบัเป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมที่มหีน้าที่ถ่ายทอดให้การ
เรียนรู้วฒันธรรมและคา่นยิมแก่สมาชิกในครอบครัว  รวมทัง้กลอ่มเกลาพฤติกรรมหรือบคุลกิภาพให้เป็นไปตามบทบาท
และความคาดหวงัของสงัคม และสอดคล้องกบัแนวคิดของ  สมทรัพย์ สขุอนนัต์ (2528)  ที่กลา่ววา่  เพื่อนเป็นบคุคลที่
นกัเรียนสนิทสนมมีความใกล้ชิด  นกัเรียนจะติดเพื่อน  ปรึกษาเร่ืองตา่ง ๆ กบัเพื่อน  กลา่วได้วา่เพื่อนมีอิทธิพลตอ่เดก็
นกัเรียนวยันี ้ การสนใจในสิง่เดียวกนัก่อให้เกิดกลุม่เพื่อน  เพราะกลุม่เพื่อนที่ตา่งกนัมีอิทธิพลในการก าหนดพฤตกิรรม
ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นการเลน่ท่ีแตกตา่งกนั   
 2.2  นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
บรีุรัมย์  เขต  3  ที่เรียนในระดบัชัน้ตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั   ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก  
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นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 มีชว่งอาย ุ สว่นสงูและน า้หนกัใกล้เคยีงกนั  พฒันาการทางการเรียนรู้ใกล้เคียงกนั  
และส าหรับอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหลง่เรียนรู้และค้นคว้าข้อมลูที่ดีส าหรับนกัเรียนทกุระดบัชัน้เพราะนกัเรียนทกุระดบัชัน้ใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมลูเพื่อประกอบการเรียนการสอน  และเพื่อผอ่นคลาย  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  พรทิพย์     
รุ่มนุม่ (2550)  ที่พบวา่  พฤติกรรมการตดิอินเทอร์เน็ตของเรียนจ าแนกตามระดบัชัน้มีพฤตกิรรมการติดอินเทอร์เนต็ไม่
แตกตา่งกนั  เนื่องจากนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 จะมีอายอุยูใ่นช่วง  9 – 12 ปี  ซึง่เป็นช่วงของวยัเด็ก  มีผล
ให้นกัเรียนชายและหญิงยงัไมเ่จริญพนัธุ์มากพอทีจ่ะสนใจเร่ืองเพศมากเทา่ใดนกั ท าให้ความสนใจของเด็กมุง่ไปท่ีการเลน่
เกมมากกวา่ ยิ่งในปัจจบุนัสือ่โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต มีการน าเสนอการตอ่สู้ ท าให้เดก็จ าลลีาการตอ่สู้มาเลน่ 
 แตเ่มื่อพจิารณารายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  
สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  ดงันัน้จึงท าการวิเคราะห์เพื่อทดสอบคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยวธีิการของเชฟเฟ่  เมื่อพจิารณา
โดยรวม  พบวา่  นกัเรียนชัน้ ป.5  กบันกัเรียนชัน้ ป.6  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ด้านสมัพนัธภาพครอบครัวแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  โดยนกัเรียนชัน้ ป.5  มพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกวา่นกัเรียนชัน้ ป.6  
สว่นคูอ่ื่น ๆ  ไมแ่ตกตา่งกนั  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนกัเรียนชัน้ ป.5  มีความอยากรู้อยากเห็นอยากพสิจูน์  ซึง่เป็นแรงผลกัดนั
ให้กระท าสิง่ใหม ่ๆ จากการได้สมัผสักบัสือ่โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต  และสนกุสนานกบัสิง่นัน้ ๆ ไปด้วยการขาดประสบการณ์
ที่จะต้องควบคมุตวัเองให้อยูใ่นกรอบ  จึงท าให้นกัเรียนชัน้ ป.5  มพีฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากกวา่นกัเรียนชัน้ ป.6  
เพราะนกัเรียนชัน้ ป.6  มีทัง้ประสบการณ์ในการเลน่อินเทอร์เน็ตมากกวา่  รวมทัง้การได้รับการอบรมจากผู้ปกครอง
มากกวา่  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ  สชุา จนัทน์เอม (2548)  ที่กลา่ววา่  เดก็ในวยันีม้ีพฤติกรรมการเลน่ท่ีใช้ทัง้ก าลงั
แขนและขา  การออกก าลงักาย เลน่กีฬาและยงัคงอยูไ่มน่ิ่ง  ชอบการตอ่สู้  มีความอยากรู้อยากเหน็อยากพิสจูน์  ซึง่เป็น
แรงผลกัดนัให้ทดลองกระท าสิง่ใหม ่ๆ  
  
สรุปผลการวิจัย 
     นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  ด้านท่ีมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  ด้านการบริหารเวลา  สว่นด้านอื่น ๆ อยูใ่นระดบัมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศที่
ตา่งกนั  พบวา่  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และด้านสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  นกัเรียนที่เรียนระดบัชัน้
ตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั   เมือ่พิจารณารายด้านพบวา่  ด้านสมัพนัธภาพในครอบครัว
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  สว่นด้านอื่น ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั  ดงันัน้จงึท าการวเิคราะห์เพื่อทดสอบ
คา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยวธีิการของ   เชฟเฟ่  พบวา่  นกัเรียนชัน้ ป.5  กบันกัเรียนชัน้ ป.6  มีพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ด้าน
สมัพนัธภาพครอบครัวแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  โดยนกัเรียนชัน้ ป.5  มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกวา่นกัเรียนชัน้ ป.6  สว่นคูอ่ื่น ๆ  ไมแ่ตกตา่งกนั 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
          1.  จากผลการวิจยั  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่เป็นปัญหาที่สงัคมต้องให้ความ
ตระหนกั  ถึงแม้วา่จะดไูมรุ่นแรง  แตก็่สง่ผลเสยีตอ่บคุคลและสงัคม  ทัง้ด้านสขุภาพร่างกาย  การเรียน  การเงิน  หรือ
ทางด้านสงัคม  ดงันัน้จงึควรสง่เสริมให้มีการศกึษาในเร่ืองพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึน้  เพราะนกัเรียนในระดบั
ประถมศกึษาเป็นวยัที่จะเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น  ชอบทดลองสิง่ที่แปลกใหม ่ จึงควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้คนทัว่ไป  ให้สงัคม
ได้รับรู้ถึงสาเหตแุละผลกระทบท่ีตามมาเพื่อจะได้หาวิธีป้องกนัและแก้ไข  ก่อนที่ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตจะลกุลาม
ขยายตวัมากขึน้ 
 2.  จากผลการวิจยั พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  กลุม่หนองยายพิมพ์ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์  เขต  3  พบวา่  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่มีระดบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสงูที่สดุ  จึงควรสง่เสริมให้นกัเรียนได้รับการขดัเกลาทาง
สงัคมตัง้แตเ่ด็กไปจนโต  การได้รับการปลกูฝัง พฤติกรรมที่เป็นแบบอยา่งทีด่ีจะคอ่ย ๆ  ซมึซบั  เพื่อน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตร่วมกบัผู้อื่นได้ สว่นสือ่มวลชน  ควรมีการควบคมุสือ่ที่เป็นภยัแก่จิตใจของเด็กและเยาวชน  เพราะเดก็จะน าไปท าเป็น
แบบอยา่ง 
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Sanitary Ware with Glass Leavings to Decrease Energy Consumption 
 

Mr. Monthol  Vachirakomen1 

 
ABSTRACT    

 
 Gas is necessary for ceramic production, and it is mainly used for firing the ceramic products. The 
high price of gas affects the cost of ceramic products.The objective of the research was to examine the 
compound of body and glaze, to save energy by reducing the temperature for ceramic production of  Khon 
Kaen Ceramic Co. Ltd., The research process consists of mixing the fragment of glass with leavings and 
glaze for melting and reducing  the temperature. 
   The research finding indicated that the physical properties of the fired sanitary that was made from 
with 17.57 percent of the glass leavings, was tested and the results revealed that the average shrinkage of 
body was 12 percent, the average water absorption  was 0.309 percent, the average of the hardness was 
365.447 kg/cm2, the color of  body was dark gray. In addition, the physical properties of the fired sanitary 
wares that was made from with 10 percent of the glass leavings , the results revealed that the fired glaze was 
not cracked , the color of the glaze was white, dark gray and shiny, withs little pinholes, and 1 mm. of glaze 
flow. In regard to the comparison to the sanitary wares of Khon Kaen Ceramic Co. Ltd., it was found that the 
physical properties of the fired sanitary were not different. However, the color of the products mixed with the 
glass leavings was more dark that enabled to reduce  30 °C of sanitary ware production and the glass 
leavings was used instead of ceramics industry  and reduced natural resource use and help protect the 
environment and reduce energy consumption by about 10 %. 
KEYWORDS :  Save Energy 

 
INTRODUCTION  
 Industries that require gas, LPG is a clean fuel. In the case of a pipeline system can not support, 
such as ceramics and pottery. In the Upper North. The past. Government programs promoting the use of 
high-performance ceramics kiln. By grants from the fund to promote energy conservation, high efficiency 
furnace, although the price is more expensive compared to a typical brick oven. But it can save energy up to 
30-50 % and a payback in the long run. It will lower the cost of producing ceramics. Ceramics can be 
produced faster. The energy loss is less, and higher product quality and consistency. 
      The production of ceramics. Energy must be used in the manufacturing process. The process of 
combustion products. The industrial ceramics are used in furnaces with gas (LPG) as fuel. In the past, fuel  
 
___________________________________ 
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prices, gas is cheap. But now the government is floating LPG gas prices, but the government is monitoring 
the impact occurred in the group of entrepreneurs with The glass and ceramic industries with higher 
production costs more than 30% due to the use of LPG gas in the process of production. 
 Industrial ceramic feldspar are used in body and glaze.  A mixture of materials is helping to melt the 
feldspar for other materials melt when firing. Especially materials, clay and sand is the main raw material. 
When the firing process it will be change structure to glass. The soda lime glass is melt raw material, also 
feldspar.   
 Bringing soda lime glass material of ceramics for melt of ingredient of body and glazed sanitary 
ware. Ensure the benefits of reducing the use of natural resources and environmental protection. 
 
Objective 

1.  To examine the compound of body and glaze 
2.  To serve energy by reducing the temperature for ceramic production of  Khon Kaen Ceramic  

Co. Ltd. 
3.  To use the cullet for natural resource. 

 
MATERIALS AND METHODS  
 This research is divided experiment into 2 parts as follows. 
 
Part 1: Preparation of Body. 
 1.1 Preparation of glass and study raw materials that used in the production of products sanitary 
ware  Ceramic Company Ltd., Khonkaen.  
 1.2 A plaster mold to be cast test bars. The clay with a mixture of glass casting  rod test and physical 
test before firing.  
 1.3 Study of mixing  calculated ratios, sanitary ware. Khon Kaen Ceramic Company Ltd., By reducing 
the amount of feldspar and sand  5 percent, 10, 15, and then enter the glass instead of 17.57. Prepare the 
slip casting. Control the physical properties of the slip casting. Khon Kaen Ceramic Co.Ltd., follows.  
       1.3.1  Test 4 casting  10 piece per recipe. 
           1.3.2  Slip filtration through  sieve size 100 mesh. 
          1.3.3  Recognize the gravity because the 1.64 to 1.68. 
          1.3.4  The difference of the rheology of clay slip. Measured by the machine O 'swing at 330 to 
350 degrees, and to control the difference Thixotopy 20 – 30. 
 1.4  Test with gas stove and firing at 1200 °C 
 1.5  Test to the physical properties after a fire. 
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 1.6 Data analysis and selection of an optimal ratio of formula to prepare glass with a large grinding 
machine Ball Mill 50 Kg.  
 1.7 The ratio to prepare the slip casting and cast products, sanitary ware Khon Kaen Ceramic 
Company Ltd., of 15 piece by controlling the physical properties of clay slip, as close to the company Khon 
Kaen Ceramic Co., Ltd. 
 1.8 The products control one night , dry dressing employees Khon Kaen Ceramic Co., Ltd.,   
 1.9   The products placed on the kiln car and sintered at 1200 °C at Khon Kaen Ceramic Co.Ltd,  
 1.10 Test the physical properties after firing process of Khon Kaen Ceramic Co.Ltd., 
 1.11 The products casting sanitary   60 piece. 
 
Part 2 : Preparation of Glaze. 

 2.1 A mold press sheet test  and the clay most appropriate casting test and  study the ratio of glaze 
white opaque Khonkaen Ceramic Co., Ltd.  

 2.2. Calculate the ratio. reducing the floating mineral (feldspar) 5 per cent, 10, 15, 25 and 30 then 
enter the glass instead. and control the physical properties to close the glaze  the Khon Kaen  Ceramic 
Co.Ltd,  

2.3 The firing test strips at 1200 °C 
 2.4. Analytical testing of physical properties of opaque white glaze and select the most appropriate 

ratio. 
   2.5. The select ratio of opaque white glaze of products that fit the sanitary ware, be glaze sanitary 
ware 60 pieces and fire a kiln of Khon Kaen Ceramic Co.,Ltd. at 1200 °C  

  2.6 Comparative Analysis on the  sanitary ware  Khon Kaen Ceramic Co., Ltd. data collection and 
document preparation and presentation of research results, Managing Director of Khon Kaen Ceramic 
Co.Ltd., . 
 
RESULTS AND DISCUSSION  
 The results were divided into 3 parts. 
Part  1 The of a soda lime glass type is mixing  sanitary ware products. To reduce the combustion 
temperature in this. Data analysis was conducted. And analyzed. The following table. 
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Table 1 shows the physical properties of casting slip. 

Formula     Density O’swing Thixotopy casting rate (mm / min) 

20 min  30 min  120 min 

1 1.656 340 20 3 4 7 

2 1.654 338 21 3 4 7 

3 1.657 340 20 3.5 5 8 

4 1.656 339 20 3.5 4.5 8 

 
Table 2 shows the results of the analysis of physical properties after firing bartest  

Tests of physical properties 
after firing 

formula 
companies 

1,230 CO 

formula 1 
1,200 CO 

formula 2 
1,200 CO 

formula 3 
1,200 CO 

formula 4 
1,200 CO 

Percentage of shrinkage 12 12 12 12 12 
Percentage of water 
absorption 

0.750 5.767 5.824 2.560 0.309 

Average strength (Kg/Cm2) 320.560 247.139 198.958 342.857 365.447  
Body texture color Grey Dark Grey Dark Grey Dark Grey Dark Grey 

 
 From Table 1 and 2, the preparation and control of the physical properties of  body firing at 
temperatures of 1,200. CO and analysis of physical properties after the bar was found that the formula 4, with 
physical properties similar to the formula Khonkaen Ceramic Co.,Ltd. most are selecting the formula to 
casting slip Khonkaen Ceramic Co.Ltd, and choose the formula the  preparation slip casting company Khon 
Kaen Ceramic Co. Ltd, total 200 kg and the density 1.69 O'swing 332 thixotropy 20 and ferment was 2 days 
casting rate thickness, 8.00 mm 120 min  and analysis of physical properties after the bars tested formula 
Khonkaen Ceramics Co.Ltd, firing at temperatures of 1,230 °C mean shrinking 12 percent, the average water 
absorption percentage, .75, mean strength, 320.56 Kg /cm2  texture and color dark gray. slip casting and 
prepare the formula 4 about 800 kg of the control value O'swing 332 Density 1.69 Thixotropy 25 the ferment 
for 2 days to cast a sanitary ware  about  60 pieces. 
 
 
 
 
 

 

Body  for Khonkaen Ceramic 
Co.,Ltd. 

Body   formula 4 
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Picture 1 Shows the comparison of the color characteristics of the product after the fire. 
Part 2  Preparation of mixing and controlling the physical properties of  glaze with a  products,  sanitary ware . 
To reduce the combustion temperature in this. Data analysis was conducted. And the analysis was divided 
into the following two times. 

1. Prepare recipe glazing by weighing raw materials with  a digital portraying the scale  2   ground with 
High speed mill every recipe takes ground 25 minutes and filtered through a sieve 100 mesh and firing at 
temperatures of 1,200. CO, which controls the density = 1.74 gm / cc. and differential viscosity (Thixotropy) = 
13 - 20, the formula glazing of each formula to spray on a test sheet formula 10 per plate for controlling the 
thickness of 1 mm, and import the firing at 1200 ° C. The analysis of physical properties. Glazing Formula 1 of 
Khon Kaen ceramic Co.,Ltd.  None of the Trans, the color of opaque white glossy glazing, a glazing of small 
bubbles. Was found in the two crazing with the little, gray and white coat color of opaque and glossy, coated 
bubbles slightly. And the low flow coating approximately 0.5 mm. 3 to 7 colors of gray and white glaze, it 
semi-solid semi-sided, coated small bubbles, the flow all the formulas are a little flow of about    0.5 mm 

2. The formula was opaque white glazing by applying the formula 2, the testing of physical properties after 
firing glazing. the glaze opaque white similar to the formula of Khonkaen ceramic Co.,Ltd. To adjust the ratio 
of raw materials by controlling the physical properties before the fire like the first time the following table.  
 
Part 3 The experiment at Khon Kaen Ceramic Company Ltd. 
 
Table 3 shows the results of physical properties after  firing sanitary ware  opaque white glaze. 

White opaque glazing formula Khon Kaen Ceramic Company Ltd. formula 2.1 
Physicalproperties  1,230ºC 1,200ºC 
Crack None of crack None of crack 
Glaze White, opaque and glossy White, opaque and glossy 
Glazing defects Glazing of small bubbles Glazing of small bubbles 
The glazing flow Glazing flow a little Glazting flow a little 

 
From Table 3, the sanitary ware  opaque white glaze, firing at temperatures in  
1,200 °C  are no different from the product of Khon Kaen Ceramics Co., firing temperature is 1,230 °C, 

which can reduce the temperature of the firing of Khon Kaen Ceramics Co., down again. 30 °C and and 
reduce energy consumption by about 10 %. 
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Picture 2  shows the toilet seat roe products after firing. 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 3 Show Compare products sanitary ware. 
 
CONCLUSIONS  

Glass cullet can be a ratio of the body and glazing acts as a help melt and instead of sand as a raw 
material that allows the glass products, ceramics made tests of physical properties after firing products, 
sanitary ware not differences consistent with  

Surapol srikham (2007) have studied the glass used as a glaze mixture. Modern technology with the 
coated glass. The glass is used as a raw material in preparation for glaze. Glaze will have a look now. The 
products are suitable for decorating the float or complex. In the glaze products. The spray glaze method. 
Because it can control the thickness of the glazing. And should be glazed with a glazing thicker than normal. 
This will result in beautiful Montreal. Finishing the two methods can be used separately or combined together. 
  Lada Pansukhumthana. (2007) Have studied the use of glass tiles in the din. By mixing glass. The Din in the 
ratio between the percentage 10 20 30 40 mix to combine. Water mixing and homogenization. Extrusion into 
the sample by hand. Burned in the electric furnace at 780 - 1050 0C physical properties. Is to absorb water. 
To shrink when baked. And expand when heated. Found that the ratio is 10 percent, and 20 were mixed 
together in a mixing water clay vacuum. Extrusion by hand pressed bricks. Burned in a furnace, 50 tons of 
round wood for fuel. At a temperature of about 1000 0C and brick were tested physical properties / chemical 
is absorbed by water. Resistance to chemicals. The resistance against bending by a sudden change in 
temperature according to ISO 614-2529 standard exterior wall tiles. The din has been done to increase the 

Products with broken glass mixed Khon Kaen Ceramic Company Ltd 
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water absorption properties are reduced. The contract when it increased. Resistance to compression. And 
the properties of expansion when heated up. The chemical-resistant properties. And resistant to sudden 
changes in temperature does not change. The brown glass bottle has a tendency to cause the maturation of 
glass, clear glass over the din. 

Patawut  monvisat (2005) was tested. Used as a light brown glass. Raw materials for ceramic tiles 
from the study of the glass bottle, a tea that is used instead of the mineral feldspar, which is the raw material 
for production of ceramic tiles in the ratio difference (0%, 25%, 50%, 75%. and 100%), forming and firing 
temperature is 1,000, 1.1000, and 1,200 °C and then test the quality of the bending force. The shrinkage after 
firing. The water absorption resistance, chemical resistance of France and the phase analysis by      X-ray 
Diffraction (XRD) results showed that Ratio of 100% of the mineral feldspar glass of tea over a fire at 1100 °C 
are suitable to produce a ceramic tile and economical energy production. 
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อัตราความชุกของการตดิเชือ้ปรสิตในเลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ ของหนูท้องนา ในอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก 
Prevalence of Parasitic Infections in Blood, Muscle and Intestinal Tissues of the Local Rodents (bank voles) 

Living in Maesot District, Tak Province 
 

พวงเพชร วารีย์ โม้ลี1และ สุภาพร ชื่นชูจิตร2 
Phuangphet W Molee1, Aunsalee Sistayanarajn1, Natthiya Sakulsak2 

 
บทคดัย่อ 

 
การศกึษานีศ้กึษาถึงอตัราความชกุของการตดิเชือ้ปรสติในเลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ ของหนทู้องนา 

(Bandicota indica) ที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก จ านวนทัง้สิน้ 100 ตวั โดยเก็บตวัอยา่ง เลอืด 
กล้ามเนือ้ และล าไส้ น ามาผา่นขัน้ตอนเพื่อตรวจหาเชือ้ด้วยวิธีการท าฟิล์มเลอืดบาง (thin blood film) การดสูด (fresh 
smear) และทางเนือ้เยื่อวิทยา (histology) ผลการศกึษาพบอตัราความชกุของเชือ้ปรสติในหนทู้องนาในพืน้ท่ีจงัหวดัตาก 
คิดเป็นร้อยละ 95 โดยจ าแนกได้ดงันี ้พยาธิตืดหน ู(Hymenolepis diminuta) ร้อยละ 51 พยาธิปากขอ (Hookworm) ร้อย
ละ 47 พยาธิ Trypanosoma spp. ร้อยละ 29 พยาธิ ซาร์โคซิสติส (Sarcocystis spp.) ร้อยละ 28 พยาธิไส้เดือน (Ascaris 
spp.)  ร้อยละ 21 พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) ร้อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.) ร้อยละ 7 และ
พยาธิตดืแคระ (Hymenolepis nana) ร้อยละ 6 โดยหนบูางตวัมีปรสติมากกวา่ 1 ชนิด ผลการศกึษานีชี้ใ้ห้เห็นอตัราความ
ชกุที่สงูของเชือ้พยาธิตืดหน ูซึง่เป็นปรสติที่สามารถตดิตอ่จากสตัว์สูค่น ฉะนัน้มีความเป็นไปได้สงูที่จะมีการระบาดและ
ติดตอ่สูค่นได้ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงั และป้องกนั การตดิตอ่ของเชือ้พยาธินีสู้ค่น 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา  
ค าส าคัญ: การติดเชือ้ปรสติ เนือ้เยื่อวิทยา หนทู้องนา กล้ามเนือ้ ล าไส้ 

 
ABSTRACT 

 
The study aimed to investigate the prevalence of blood, muscle and intestinal parasitic infection in 

the local rodents (Bandicota indica) living in Maesot district, Tak province.  Animal tissues, blood, muscle and 
intestine, were collected from a total 100 rodents.  The samples were processed for examining the infection 
using thin blood film, fresh smear and histology technique.  The results showed that the prevalence of 
parasitic infection of local rodents living in Tak province was 95 %; Hymenolepis diminuta 51%, Hookworm 
47%, Trypanosoma spp. 29%, Sarcocystis spp. 28%, Ascaris spp. 21%, Trichuris spp. 17%, Strongyloides 
spp. 7% and Hymenolepis nana 6%.  Some rodents were infected with more than one type of parasites.   
This finding indicates the high prevalence of H. diminuta, which is zoonotic parasite, in the local rodents 
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which may possibly distribute and infect humans.  The appropriate management, therefore, is needed for 
surveillance and prevention the transmission of this parasite to humans, especially in the studied area.   
KEYWORDS: Parasitic infection  Histology  Local rodents (Bandicota indica)  Muscle  Intestine 

 
บทน า 
 

ในประเทศไทยมีหนอูยูจ่ านวนมากอาศยัอยูใ่นสิง่แวดล้อม รวมทัง้หนทู้องนาที่อาศยัตามท้องนา การก าจดัหนู
เหลา่นีท้ าได้ยากสง่ผลให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกร รวมทัง้เป็นปัญหาทางระบบสาธารณสขุ เนื่องจากมเีชือ้ปรสติหลายชนิด
ที่ตรวจพบได้ในหน ู และเชือ้ปรสติบางชนิดสามารถติดต่อสูค่นได้ หนสูามารถเป็นทัง้แหลง่รังโรค (reservoir host) โฮสต์
เฉพาะ (definitive host) และโฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) โรคที่สามารถตดิตอ่สูค่น เช่น โรคพยาธิตืดหน ู
(hymenolepiosis) เกิดจากการติดเชือ้ Hymenolepis diminuta จากการส ารวจหนใูนจงัหวดัเลย พบการติดเชือ้พยาธินี ้
ในหนหูลากหลายชนิด ร้อยละ 12.4 (กิตติพงษ์ และคณะ, 2553) และมกีารส ารวจในหนพูกุใหญ่ (B. indica) จาก
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบพยาธิตดืหน ู (H. diminuta) ร้อยละ 0.81 (Chaisiri et al., 2553) โรค 
strongyloidiosis จากการตดิเชือ้ Strongyloides spp. โรค Echiostomiasis จากการตดิเชือ้  Echinostoma spp. ปรสติ
เหลา่นีท้ าให้เกิดโรคท้องเสยีและการดดูซมึอาหารผิดปกติ ซึง่ถ้าเป็นเรือ้รังจะท าให้ขาดสารอาหารและวิตามิน นอกจากนีม้ี
การส ารวจปรสติในหน ูที่จงัหวดัเชียงใหม ่ ในหนทูอ่และหนทู้องขาวพบการติดเชือ้ปรสติ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 77.27 
ตามล าดบั โดยพบเชือ้ปรสติในล าไส้หน ูเช่น Centrocestus sp., Echinostoma ilocanum, Echinostoma malayanum, 
Raillietina spp. (Namue and Wongsawad, 1997) ปรสติจากเลอืดหนสููค่น เช่น Trypanosoma spp. ท าให้เกิดโรค
หลายชนิดแล้วแต ่สปีชีร์ของเชือ้ ยกตวัอยา่ง เช่น เชือ้ Trypanosoma brucei gambiense เป็นเชือ้ที่ท าให้เกิดอาการของ
โรคเหงาหลบั (sleeping sickness) อาการของโรคจะรุนแรงมากในผู้ ป่วยเด็กทีม่ีอายตุ ่ากวา่ 5 ปี เชือ้นีจ้ะแพร่กระจายและ
ท าให้ตอ่มน า้เหลอืงโต แขง็และตงึ นอกจากนีย้งัพบเชือ้นีใ้นเลอืดของเดก็ที่ป่วย มีอาการไข้ โลหิตจาง ตอ่มน า้เหลอืงโต ซึง่
จะพบได้ในผู้ ป่วยจ านวนมากในประเทศบราซิล (Gutierrez, 2000; Robert and Janovy, 2005) และในประเทศไทยเมื่อ
เร็วๆ นีม้ีรายงานการพบเชือ้ Trypanosoma lewisi ในเด็กจ านวน 6 ราย ซึง่มีอาการไอ มีไข้สงู เกิดอาการซมึ 
(Sarataphan et al., 2007) และได้ศกึษาการติดเชือ้ชนิดนีใ้นหนหูลายชนิดในประเทศไทย โดยพบวา่หนจ๊ีูด (Rattus 
exulans) พบเชือ้ T. lewisi ร้อยละ 17.5 Trypanosoma evansi ร้อยละ 1.3 สว่นในหนพูกุใหญ่ พบทัง้หมดเป็นเชือ้ชนิด 
T. lewisi ร้อยละ 17.2 (Jittapalapong et al., 2008) อยา่งไรก็ตามข้อมลูเก่ียวกบัปรสติทีต่รวจพบในหนใูนเขตภาคเหนือ
ตอนลา่งมีอยูน้่อยมาก และการศกึษานีเ้ป็นการตรวจหาเชือ้ปรสติจาก เลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ โดยการท าฟิล์มเลอืด
บาง การตรวจดแูบบสด และตรวจทางเนือ้เยื่อวิทยาภายใต้กล้องจลุทรรศ์แบบธรรมดา ฉะนัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงเป็นข้อมลู
พืน้ฐาน และรายงานถงึชนดิและความชกุของเชือ้ปรสติที่ตรวจพบในหนทูี่มีแหลง่อาศยัในอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกนั ควบคมุโรคปรสติจากหนสููค่น และการศกึษาในเชิงลกึตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

อตัราความชกุ (prevalence) ของการติดเชือ้ปรสติใน เลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ ของหนทู้องนาในพืน้ท่ี อ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เก็บหนทู้องนา ที่มช่ืีอ พกุใหญ่ ช่ือวิทยาศาสตร์ : Bandicota indica จ านวนทัง้หมด 100 ตวั บริเวณท้องนาในพืน้ท่ี

อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก การเก็บสตัว์ทดลองและการศกึษาครัง้นีไ้ด้ผา่นการพิจารณา และรับรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ มหาวิทยาลยันเรศวร ครัง้ที่ 4/2549 วนัที่ 26 ธนัวาคม 2549 เลขที่โครงการ 49 04 0010 ผู้วิจยั
ก าหนดวิธีการฆา่สตัว์ทดลองให้มีความเจ็บปวดและทรมานน้อยที่สดุ ทัง้นีท้ัง้นัน้จะต้องไมร่บกวนตอ่ผลการทดลองโดย
การท าให้สลบและดงึคอ (anesthesia and cervical dislocation) แล้วผา่เปิดช่องท้อง และช่องอกในเวลาเดียวกนั แล้ว
เปิดช่องหวัใจห้องลา่งซ้าย (left ventricle) เพื่อเก็บเลอืดจากสตัว์ทดลอง และเนือ้เยื่อสว่นอื่นๆตามความต้องการ น าเลอืด
หนทูัง้หมดมาท าฟิล์มเลอืดบาง (thin blood film) แล้วน าสไลด์มาย้อมด้วยส ีGiemsa น ากล้ามเนือ้ มาประมาณ 5 กรัม
มาดสูด (fresh smear) โดยบดด้วยครกบด (mortal and pestle) สว่นล าไส้น ามาขดูเอาเนือ้เยื่อและของเหลว เตมิ 0.85% 
NaCl ลงไป 2 มิลลลิติร ผสมให้เข้ากนัแล้วดดูสว่นผสมที่ได้มาหยดลงบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ (cover slide) และ
การศกึษาด้วยเทคนคิทางเนือ้เยือ่วิทยา โดยน าเนือ้เยื่อ (กล้ามเนือ้ ล าไส้) ที่ผา่นการรักษาสภาพด้วย 2% 
paraformaldehyde มาผา่นขัน้ตอนทางเนือ้เยือ่วิทยา หลงัจากนัน้น าสไลด์ทัง้หมดจากทัง้ 3 วิธีการ ไปตรวจจ าแนกชนิด
เชือ้ปรสติ ภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบธรรมดา แล้วท าการถ่ายรูป และบนัทกึผลการทดลอง  

 
ผลการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีพ้บการติดเชือ้ปรสติในเลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหนบูางตวัมีปรสิตมากกว่า 
1 ชนิด ในเขตพืน้ที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน 95 ตวั จากหนทูัง้หมด 100 ตวัคิดเป็น ร้อยละ 95 โดยการติดเชือ้
ปรสิตในเลือดพบเพียงชนิดเดียว คือ พยาธิ Trypanosoma spp. (รูปที่ 1) จ านวน 29 ตวั คิดเป็น ร้อยละ 29 การติดเชือ้
ปรสติในกล้ามเนือ้พบเพียงชนิดเดียว คือ พยาธิ ซาร์โคซิสติส (Sarcocystis spp.) (รูปที่ 2) จ านวน 28 ตวั คิดเป็นร้อยละ 
28 และการติดเชือ้ปรสติในล าไส้ จ านวน 89 ตวั คิดเป็นร้อยละ 89 มีพยาธิหลายชนิด ดงันี ้พยาธิตืดหน ู(H. dminuta) (รูป
ที่ 3) ร้อยละ 51 พยาธิปากขอ (รูปที่ 4) ร้อยละ 47 พยาธิใส้เดือน (Ascaris spp.)  ร้อยละ 21 พยาธิแส้ม้า (Trichuris 
spp.) ร้อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.) ร้อยละ 7 และพยาธิตืดแคระ (H. nana) ร้อยละ 6 ดงัตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงความชกุ (prevalence) ของการตดิเชือ้ปรสติชนดิตา่งๆ ในเลอืด กล้ามเนือ้ และล าไส้ ท่ีพบในหนทู้องนา
จากอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ต าแหนง่ที่ปรสติอาศยัอยู ่ ชนิดเชือ้ปรสติที่พบ แสดงความชกุของเชือ้ปรสติแตล่ะชนิด (%) 
เลอืด Trypanosoma spp. 29 
กล้ามเนือ้ Sarcocystis spp. 28 
ล าไส้ พยาธิตดืหน ู(H. dminuta) 51 

พยาธิปากขอ (Hookworm) 47 
พยาธิใส้เดือน  (Ascaris spp.)   21 
พยาธิแส้ม้า  (Trichuris spp.) 17 
พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.) 7 
พยาธิตดืแคระ (H. nana)   6 
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รูปท่ี 1. แสดงเชือ้ Trypanosoma spp. ในเลอืดหน ู 
           (ลกูศรชี)้ 

รูปท่ี 2. แสดงระยะชิสของซาร์โคซิสติส (Sarcocystis spp.) 
           ในกล้ามเนือ้หน ู(ลกูศรชี)้ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3. แสดงไขพ่ยาธิตดืหน ู(H. diminuta egg) ใน   
  ล าไส้หน ู(ลกูศรชี)้       

รูปท่ี 4. แสดงไขพ่ยาธิปากขอ (Hookworm egg) 
           ในล าไส้หน ู(ลกูศรชี)้       

 

 
  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีพ้บอตัราความชกุของพยาธิตืดหน ู(H. dminuta) สงูสดุ ร้อยละ 51 ซึง่พบคอ่นข้างสงูเมื่อ
เปรียบเทียบกบัการศกึษาครัง้ก่อน เช่นจากการส ารวจในจงัหวดัเลย พบการติดเชือ้พยาธิชนิดนี ้ในหนหูลากหลายชนดิ 
ร้อยละ 12.4 (กิตติพงษ์ และคณะ 2553) และมกีารส ารวจในหนพูกุใหญ่ (B. indica) จากภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบพยาธิตดืหน ู(H. diminuta) ร้อยละ 0.81 (Chaisiri et al., 2553) พยาธิชนิดนีท้ าให้เกิดโรค 
Hymenolepiasis ในคน คือท าให้เกิดมีอาการปวดท้อง อจุจาระร่วง ล าไส้อกัเสบ (http://www.tc-pestcontrol.com;  
ชเูกียรติ และคณะ, 2549) พยาธิชนิดนีส้ามารถปลอ่ยไขอ่อกมากบัอจุจาระ หลงัจากนัน้จะอาศยัโฮสต์กึ่งกลาง เช่น ตวั
ออ่นของหมดั ซึง่หากกินไขพ่ยาธิเข้าไปจะเจริญเป็นระยะตดิตอ่ (cysticercoides) และเมื่อโฮสต์จ าเพาะ คน หรือ หน ูกิน
โฮสต์กึ่งกลางเข้าไปพยาธิจะเจริญเป็นตวัเต็มวยัในล าไส้ และปลอ่ยไขอ่อกมากบัอจุจาระ และเป็นการยากที่จะควบคมุให้
หนถู่ายอจุจาระเป็นท่ีได้ สว่นการป้องกนัและควบคมุในคนนัน้ ท าได้โดยไมรั่บประทานอาหารท่ีคาดวา่มีแมลงหรือหมดัหนู
ตกลงไปอยูใ่นอาหารนัน้ การให้สขุศกึษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่สกุและสะอาด 

 400 

 400  400 

1000 
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(http://pirun.ku.ac.th/~fsciwcc/para22.pdf; ชเูกียรติ และคณะ, 2549) ส าหรับพยาธิชนิดอื่นๆ เช่น พยาธิสตรองจิ
ลอยด์ พบร้อยละ 7 ซึง่ท าให้เกิดโรค strongyloidiosis ในคนได้ พยาธิชนดินีม้วีงจรอิสระบนดิน และตวัออ่นของพยาธิ
สามารถไชเข้าผิวหนงัเข้าไปในร่างกายโฮสต์ได้ (นิมติร, 2546) สว่นโรคปรสติจากเลอืดหนสููค่นนัน้ จากการศกึษาครัง้นีพ้บ
พยาธิ Trypanosoma spp. ร้อยละ 29 ซึง่พบคอ่นข้างสงูเมื่อเทียบกบัการศกึษาที่ผา่นมา ซึง่ศกึษาถึงการตดิเชือ้ชนิดนีใ้น
หนหูลายชนิดในประเทศไทย โดยพบวา่ในหนจ๊ีูด พบเชือ้ T. lewisi ร้อยละ 17.5 และ T. evansi  ร้อยละ 1.3 สว่นในหนพูกุ
ใหญ่ พบทัง้หมดเป็นเชือ้ชนิด T. lewisi   ร้อยละ 17.2 (Jittapalapong et al., 2008) การศกึษาครัง้นีไ้มไ่ด้ศกึษาถงึระดบั
อณวูิทยาจึงไมท่ราบวา่เป็นเชือ้  Trypanosoma lewisi ที่เคยรายงานวา่ก่อให้เกิดโรค Trypanosomiasis ในเดก็ไทย
จ านวน 6 ราย (Sarataphan et al., 2007) หรือไม ่ฉะนัน้จึงเป็นท่ีนา่สนใจและนา่ศกึษาตอ่ไปส าหรับเชือ้ Trypanosoma 
spp. อยา่งไรก็ตามผลจากการศกึษาครัง้นีถื้อเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าคญัที่รายงานถึงชนิด และความชกุของเชือ้ปรสติทีต่รวจ
พบในหนทูี่มีแหลง่อาศยัในอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนควบคมุ และป้องกนั การตดิเชือ้
ปรสติเหลา่นีจ้ากหนสููค่น รวมทัง้เป็นข้อมลูส าหรับการศกึษาในเชิงลกึตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศกึษาพบอตัราความชกุของเชือ้ปรสติในหนทู้องนาในพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ร้อยละ 95 โดยจ าแนก
ได้ ดงันี ้พยาธิตดืหน ูร้อยละ 51 พยาธิปากขอ ร้อยละ 47 พยาธิ Trypanosoma spp.ร้อยละ 29 พยาธิ ซาร์โคซิสติส ร้อย
ละ 28 พยาธิใส้เดือน ร้อยละ 21 พยาธิแส้ม้า ร้อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ ร้อยละ 7 และพยาธิตืดแคระ ร้อยละ 6  
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จงัหวดัตาก ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกนั ควบคมุโรคปรสติจากหนสููค่น และการศกึษาในแนวลกึตอ่ไป 
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Prevalence of Parasitic Infection of the Population in Amphoe Lan Sak, Uthaithani Province 
 

Phuangphet W Molee1, Aunsalee Sistayanarajn1, Natthiya Sakulsak2 
 

ABSTRACT 
 
 Parasite infection is an important problem for Thai population in rural area.  Amphoe Lan Sak, 
Uthaithani province is a country area which is full of water and woods.  However, more than 10 year ago, this 
area was reported from the public health centre of Tambon Rabum that most of people has got parasitic 
infection.  In addition, this previous study analysed by simple smear method and studied only helminth 
infection.  Hence, the protozoa data has not been observed in this area.  The aim of this study is to investigate 
the prevalence of parasitic infection in people living in Tambon Rabum, Amphoe Lan Sak, Uthaithani 
province.  And also, analyse some factors including occupation, parasite sickness, washing hands before 
eating, some kind of food, wearing shoes and checking about behavior of purging which is important thing for  
parasitic infection.  Two hundred stool specimens taken from 4 villages, Houypao, Bungchalearn, Yaisamakee  
and Banpongsamsib were observed by formalin-ethyl acetate concentration technique and agar plate culture 
technique.  The information about some factors which affect to parasitic infection incidence was collected by 
interview.  The result showed that the overall parasite was 43.5% in prevalence.  According to this number, 
the highest prevalence was Opisthorchis viverrini (30.0%), followed by Strongyloides stercoralis (6.5%), 
Entamoeba coli (5%), Sarcocystis spp. (2.5%), Giardia lamblia (1%) and Taenia spp. (0.5%) respectively.  
Among these result, some subject was positive more than one type of parasitic infection.  Most of people who 
were O. viverrini disease were agriculturist about 55.93% and the people who like to eat raw cooking were 
about 79.66%.  We suggest that the life style of Thai people living in rural area might influence the prevalence 
of parasitic infection.       
 
KEYWORDS: Parasite infection, prevalence 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
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1. INTRODUCTION  
Parasitic infection is an important problem for Thai people in the country side area.  Amphoe Lan Sak, 

Uthaithani province is a one of country area which is full of water and woods.  However, more than 10 year 
ago, this area was reported from the public health centre of Tambon Rabum that most of people has got 
parasitic infection.  In addition, this previous study analysed by simple smear method and studied only 
helminth infection.  Hence, the protozoa data has not been observed in this area.  In 2001, the Thailand 
national health reported about the prevalence of the parasitic infection that the hookworms were the most 
common (11.4%) of total (22.5%) of the helminth infections followed by O. viverrini (9.6%) (Jongsuksuntigul, 
2002).  The O. viverrini distribution was ranked as the north (19.3%), the northeast (15.7%), the central (3.8%) 
and the south (0%) (Jongsuksuntigul and Imsomboon, 1997; Jongsuksuntigul, 2002).  The aim of this study is 
to investigate the prevalence of parasite infection in people living in Tambon Rabum, Amphoe Lan Sak, 
Uthaithani province where is the lower Northern part of Thailand.  We also analysed some factors such as 
occupation, parasite sickness, washing hands before eating, some kind of food, wearing shoes and checking 
about behavior of purging which are important factors for on hance the incidence of parasitic infection.   

 
2. MATERIALS AND METHODS  

2.1. Study site 
The study was carried out on March 2009 in 4 villages, there are Houypao, Bungchalearn, 

Yaisamakee and Banpongsamsib, in Tambon Rabum, Amphoe Lan Sak, Uthaithani province where is the 
lower Northern part of Thailand.   

2.2. Stool examination 
The 200 stool specimens were collected and transferred Naresuan University’s laboratory for 

processing.  Each sample was examined for the parasitic infection using the formalin-ethyl acetate 
concentration and agar plate culture technique.  

2.3. Answer the questionnaire 
All 200 people who provided the specimens were answered the questionnaire and analyze some 

factors which affect to parasitic infection occurrance. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  

The result showed that the overall parasite was 43.5% in prevalence. According to this number, the 
highest prevalence was Opisthorchis viverrini (30.0%), followed by Strongyloides stercoralis (6.5%), 
Entamoeba coli (5%), Sarcocystis spp. (2.5%), Giardia lamblia (1%) and Taenia spp. (0.5%) respectively as 
shown in Table 1 and Figure 1.  Among these result, some subject was positive more than one type of 
parasitic infection.  The study showed that Opisthorchis viverrini was most found in Bungchalearn village 
about 16.5% of people.  Most of people who were Opisthorchorchis viverrini disease were agriculturist about 
55.93% and the people who like to eat  raw cooking were  about 79.66%.  We suggest that the life style of 
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Thai people living in rural area might influence the prevalence of parasitic infection.  This study was the first 
report that the prevalence of O. viverrini infection was occurred in the lower Northern part of Thailand, 
Uthaithani province.  By this result, it may be a preliminary data for concerning in setting the surviving 
program in O. viverrini prevention and controlling for people in this area.  In Thailand, the endemic area of O. 

viverrini is the most prevalence in the northeast (Preuksaraj, 1984; Jongsuksuntigul, 2002), which is known as 
the cause of opisthorchiosis and cholangiocarcinoma in humans (International Agency for Research on 
Cancer 1994; Sithithaworn and Haswell-Elkins, 2003).  The previous study found that the prevalence of O. 

viverrini in the northeast was 34.6 % in 1981 (Jongsuksuntigul and Imsomboon, 1997) and decline to the 
current levels (9.4%) because of attributed to intensive and continuous control activity (Sithithaworn and 
Haswell-Elkins, 2003).  In the northeast, the people who consume three types of preparation contain 
uncooked ; Koi pla, Pla som and Pla ra (Sadun,1955, Sithithaworn and Haswell-Elkins , 2003 ; Kaewpitoon 
etal.,2008), who have eaten, found the highest prevalence of liver fluke infection (Kurathong,1985, 
Upatham,1984 ; Kaewpitoon etal.,2008).  However, the results of this study were not only prevalence of 
helminth infection but also protozoa ;  E. coli, Sarcocystis spp., G. lamblia.  The Sarcocystis spp. was rare 
documented because it was difficult to identify under light microscope.  The futher study, we interested in 
molecular level diagnosis of this protozoa parasite and also more study about O. viverrini in this area.   

 
Table 1. The prevalence of the parasitic infection in 4 villages, Houypao, Bungchalearn, Yaisamakee and 
Banpongsamsib Tambon Rabum, Amphoe Lan Sak, Uthaithani province. 

 
Name of parasite Number of positive (%) 

         Opisthorchis viverrini 60 (30.00) 
Strongyloides stercoralis 13 (6.50) 

Entamoeba coli 10 (5.00) 
Sarcocystis spp. 5 (2.50) 
Giardia lamblia 2 (1.00) 
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Fig.1 The parasitic infections were observed under light microscope.  The parasitic morphologies were 
identified as followed: (A) Opisthorchis viverrini egg (arrow), (B) Sarcocystis spp. sporocysts (arrow), (C) 
Strongyloides stercoralis larva (arrow) and (D) Strongyloides stercoralis adult (arrow). 

  
4. CONCLUSIONS  

The result showed that the overall parasite was 43.5% in prevalence.  According to this number, the 
prevalence was highest in Opisthorchis viverrini (30.0%), followed by Strongyloides stercoralis (6.5%), 
Entamoeba coli (5%), Sarcocystis spp. (2.5%), Giardia lamblia (1%) and Taenia spp. (0.5%) respectively.  
Most of people who were O. viverrini disease are agriculturist about 55.93% and the people who like to eat  
raw cooking about 79.66%.   
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The Metacognitive Awareness of English Reading Strategies on Expository Texts Among Thai EFL Students 
 

Nualchan Thianwan1 

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were (1) to investigate what metacognitive reading strategies students 
use in expository texts; (2) to discover how they use the strategies in actual reading tasks; and (3) to explore 
what similarities and differences exist between the actual use of strategies among high reading proficiency 
students (HRPSs) and low reading proficiency students (LRPSs).    

The samples were 84 surveyed students from grade 12 studying at Burirampitthayakhom School 
purposively selected and divided into two groups: 51 HRPSs and 33 LRPSs. The research instruments for 
data collection included: (1) MARSIS survey questionnaire, (2) reading proficiency test, (3) think-aloud 
protocols of two expository texts, (4) semi-structured interviews, and (5) observations of reading sections. The 
statistics for data analysis included, mean, standard deviation, and independent samples t-test. The 
significant difference was set at the level of .05.     

The quantitative results showed that the Thai EFL surveyed students used all three groups of 
metacognitive reading strategies at high levels. More specifically, problem solving reading strategies were 
reported as the most frequently used strategies; global reading strategies were the next most used strategies, 
and support reading strategies the least often employed. The HRPSs used problem solving reading strategies 
the most, followed by global reading strategies and support reading strategies; whereas, the LRPSs 
employed problem solving reading strategies the most, followed by support reading strategies and global 
reading strategies, respectively. The order of use of the metacognitive reading strategy groups used by the 
HRPSs and LRPSs was rather similar. However, the  t-test results found that there were statistically significant 
differences at .05 levels in all of the three subsections reported to be used by the HRPSs and LRPSs.  

The qualitative analysis of the results indicated that participating students at different academic 
levels were aware of metacognitive reading strategies when engaged in academic reading. Key reading 
strategies used by these students included adjusting reading speed and selecting strategies for different 
purposes, using prior knowledge, inferring text, marking text, focusing on typographical features, and 
summarizing. When encountering challenges in reading comprehension, the students interviewed said they 
used context clues, re-read, and depended on supportive resources.   

Finally, pedagogical implications were suggested, such as L2 reading teachers might incorporate 
methods to teach theses metacognitive reading strategies directly and explicitly to native speakers of Thai 
and also employ other instruments for assessing students’ reading strategy use. Implications for further study, 
_________________________________ 
1Master of Arts Program in English, Buriram Rajabhat University 
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such as employing multiple measurements, selecting a variety of familiar topic texts or unfamiliar topic texts 
with varying levels of difficulty, and examining a different student in contexts were also addressed.        
 
KEYWORDS:  Metacognitive Awareness, English Reading Strategies, Expository Texts, Thai EFL Students 
 
1. INTRODUCTION 

Reading situations are inescapable. Nearly every aspect of life involves reading. Besides, reading is 
not only a cognitive, psycholinguistic activity, but also a social activity (Snow, Burns, & Griffin, 1998; 
Piyanukool, 2001; La-ongthong, 2002; Pookcharoen, 2010). The ability to read is highly valued and essential 
for social and economic advancement (Snow, Burns, & Griffin, 1998), and few adults would question the 
importance of reading in our complex, technological world (Roe, Burns, & Smith, 2005). Reading and reading 
comprehension are considered to be synonymous because when understanding breaks down, reading 
actually has not occurred (Piyanukool, 2001; Roe, Stoodt-Hill & Burns, 2004). 
 In Thailand, the goal of a high school course in basic English is to develop the students’ ability to 
read and make use of English print materials such as textbooks, newspapers and professional journals. 
Previous studies have indicated that Thai students at the high school level have reading ability in English so 
low that they cannot use English texts effectively. Consistently, on measures of English reading ability, Thai 
high school students have failed to perform at expected levels (Pookcharoen, 2007, 2008; Chuamklang, 
2010). Thus far, the results of studies on the English reading ability of Thai high school students have 
indicated that their skill in not proficient enough to make effective use of English print resources. In addition, 
because of the demanding expectations for academic success in all areas of learning, high-school students, 
as English foreign language (EFL) learners, need to develop their English reading comprehension abilities to 
a stronger, more advanced level (Soonthornmanee, 2002). However, these Thai high-school students do not 
have much opportunity to develop these abilities, since most of the time English language teaching 
emphasizes on linguistic knowledge such as grammar points and vocabulary (Chandavimol, 1998). 
 Results from previous studies have revealed that the Thai students’ English reading ability does not 
reach a very high level of proficiency. This may come from many causes including classes of a large size, 
limited reading strategies, and the methods of teaching reading comprehension in Thai classrooms 
(Chandavimol, 1998; Mejang, 2004). For example, Ratanakul (1998) states that a Thai reading classroom 
counts about 50 students, so in such a large class the teacher cannot interact with each student and learners 
have little opportunity for a consultation with the teacher about their reading difficulties and for assistance with 
their specific reading problems. Furthermore, the current understanding of reading strategies has been 
shaped significantly by research on what expert readers do (Bazerman, 1985; Pressley & Afflerbach, 1995; 
Piyanukool, 2001; La-ongthong, 2002). 
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Put in other words, metacognitve is the ability of the learners to stand back and critically evaluate 
him/her, with a view to censoring those aspects that do not answer the specific demands of a given task. The 
ability to interrogate and assess information critically is essentially the crux of critical literacy, which enables 
the student to select vital information from books, journals and other texts, and be able to reflect on it. 
Vygotsky (1978) maintains that the acquisition of the metacognitive skills eventually leads to an independent, 
self-regulated learner who has the ability to acquire, store, retrieve and manipulate information for a specific 
purpose. To achieve this goal, Thai EFL teachers and Thai EFL students need to understand strategies that 
both proficient less proficient Thai EFL high school students use while working directly with the texts. It is 
hoped that Thai EFL teachers and Thai EFL students will have a deeper and clearer understanding of reading 
strategy use and factors that influence the strategy use among Thai EFL students studying in high school.  
 Set against the background that has been described, the present study aims at achieving the 
following:       
  1. To investigate what metacognitive reading strategies students use in expository texts.          
  2. To discover how they use the strategies in actual reading tasks.           
  3. To explore what similarities and differences exist between the actual use of strategies among high 
reading proficiency students (HRPSs) and low reading proficiency students (LRPSs). 

In order to examine the use of metacognitive reading strategies among Thai EFL students in a wide 
range of dimensions, the present study attempts to address the following questions:        
  1. What metacognitive reading strategies do Thai EFL students report using on the MARSIS when 
reading English academic texts? 

2. What metacognitive reading strategies do Thai EFL students employ when undertaking reading 
tasks?      
  3. Drawing on the survey, and self-report data, what similarities and differences exist between high 
reading proficiency students (HRPSs) and low reading proficiency students (LRPSs)?      
    Due to this study investigates which metacognitive reading strategies in expository texts are used by Thai 
EFL students so can be applied in the following:  

The findings obtained from this research will provide information about the metacognitive strategies 
employed by grade 12 students in their EFL academic reading, and will help students become more aware of 
metacognitive reading strategies, and to become more skilled at using metacognitive strategies. This should 
help students gain confidence when reading their textbooks, and to become more active independent 
readers as well.      
      The researcher also hopes the information will give instructors some pedagogical suggestions to 
help students learn how to read, and to improve the quality of language teaching, especially for the students 
who are struggling in reading. Additionally, the findings obtained from this study could be used as a guideline 
for teachers to figure out what effective strategies are and how they can teach students a repertoire of 
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metacognitive reading strategies that would facilitate students’ adjustment to the different types of texts they 
are reading.        
    Finally, the researcher hopes this information will be useful in the designing of an appropriate 
pedagogical model to help students improve their reading strategies and promote their learning.   
 
2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Research Design 
In accordance with the purpose of this study, the researcher used both quantitative and qualitative 

methods, including surveys, comprehension questions, and think-aloud verbal reports, in order to address 
these questions. 

2.2 The Population and Participants 
The population of interest was grade 12 students enrolled in the course English Reading-Writing 6 

(ENG 42206), which is an elective course according to the standard National English Curriculum (2001) 
located in the Buriram Province, the Northeastern part of Thailand. The participants for this study were 
purposively selected and consisted of 84 students enrolled in two full classes chosen from five classes taking 
the course Fundamental English (E42101) in the second semester of the academic year 2010 at 
Burirampittayakhom High School in Buriram Province. The participants were divided into two reading 
proficiency levels: low and high based on the scores for a reading comprehension test of the second 
semester of grade 11. The total sample included 33 low reading proficiency students (LRPSs), and 51 high 
reading proficiency students (HRPSs). Therefore, a total of eight students participated in further in-depth 
interviews to obtain a picture of their awareness of and their use of metacognitive reading strategies. Because 
all participants are from the same school, caution is warranted in application of this study to other school 
settings. 

2.3 The Research Instruments 
 2.3.1 Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory Survey (MARSIS) 

  The researcher used a published instrument known as the Metacognitive Awareness of  
Reading Strategies Inventory Survey (MARSIS). This MARSIS questionnaire is an adapted form of the Survey 
Of Reading Strategies (SORS) of Mokhtari and Sheorey (2002) in order to identify which metacognitive 
reading strategies readers use with the five-point Likert scale questions. Fundamentally, the MARSIS 
consisted of 30 items, each of which uses a 5-point Likert scale ranging from 1 (‚I never or almost never do 
this‛) to 5 (‚I always or almost always do this‛).  Students were asked to read each statement and put a tick in 
the number box that applies to them, indicating the frequency with which they use the reading strategy 
implied in the statement. 
  2.3.2 English Reading Texts 
  In selecting these texts, the participants’ content schemata were the researcher’s major  
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concern.  Even though the researcher has used the textbook from which all three texts were chosen 
(Anderson, 2003) for some of my English classes at grade 12 students a few years ago, most of the students 
had no previous access to the selected reading passages before taking part in study. 
  In Text One and Two, the texts were adapted to retain as much information as possible from  
the original, while fitting that information into the two discourse types of collection and problem solving. As to 
the Text Three and Four, since they had already been written in the two discourse types, there was no need to 
adapt the texts. 
  2.3.3 Think-aloud Protocol 
  In reviewing the reading strategy research, the researcher found that researchers have  
either used survey research or employed think aloud protocols to carry out their studies. In fact, neither self-
report surveys nor think aloud protocols are free of shortcomings. As indicated by Poole (2005), self-report 
surveys do not report what the learners really do, but what they claim to do. 
  2.3.4 Classroom Observation            
  It is also interesting to pinpoint that, the limitation of the classroom observation was took  
note. The classroom observation could see some highlighted actions while reading, such as translation, 
underlining circling, rereading, note taking, and using a dictionary, but it is difficult to observe thinking 
processes, such as planning, monitoring and regulating while reading. 
  2.3.5 Semi-structured Interviews        
  As this stage, the purpose of the interview is conducted to obtain information by actually  
talking to the subjects. The interviewers were asked questions and the subjects responded in a face-to-face 
situation. 
 

2.4 Data Collection Procedures 
  2.4.1 MARSIS Survey Questionnaire 
  At the beginning of the study, the researcher measured the students’ metacognitive  
awareness of reading strategies in there academic reading. The survey questions were completed by all the 
students in the both classes.  
  The conditions of the MARSIS questionnaire completion were described. The researcher 
explained the instructions in Thai, and then read aloud each item and statement to the learners in both 
English and Thai. The total time given was approximately 30 minutes for the learners to reflect upon each 
question or statement. After explaining the purpose of the inventory, the researcher directed the students to 
read the statement indicates how they use the strategy described in that statement, using the 5-point Likert 
scale provided after statement. Then, the researcher reminded the students that their responses were to refer 
only to the strategies they used when reading school-related materials, not leisure materials such as 
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newspapers or magazines. Furthermore, the students were also encouraged to respond honestly to each 
statement in the inventory and to ask questions about any aspect of the inventory they did not understand.  
  2.4.2 GEPT Intermediate Reading Proficiency Test  
  Commissioned by the Thai Ministry of Education in 1999, the language training and testing 
center developed an English proficiency test called the General English Proficiency Test (GEPT) to measure 
the competence of English learners in Thailand. There are five different levels for the GEPT test: Elementary, 
Intermediate, High-Intermediate, Advanced, and Superior. The examinees’ listening, reading, writing, and 
speaking are all tested in the GEPT test.  

 2.4.3 Think-aloud Protocols 
 After the MARSIS, the students were asked to read two expository texts in the think-aloud 

sessions, while their reading process was being observed. After a thorough search by the researcher for well-
organized texts which would be presented at an appropriate level of difficulty, the researcher selected these 
topics of the two reading texts: (1) Robotic Surgeons; and (2) Words to Remember. 

 2.4.4 Semi-structured Interviews 
 The semi-structured interview was used to elicit the Thai EFL students who are studying at 

Burirampitthakhom School concerning the metacognitive awareness of English reading strategies on 
expository texts. Interviews were conducted in a one-on-one interview setting in a relatively quiet location at 
the provider’s facility. These discussions were conversational with the heart of the interview being the 
understanding of the other person’s perceptions about the reading process and area of strength/expertise. 
Each interview was conducted in Thai to make sure that the interviewees do not have any linguistic problems 
when answering the questions. It took approximately 30 minutes per student. Sets of questions were 
determined by the research questions based on the literature review, and prepared by the researcher. These 
sets of questions were proposed to and corrected by the research specialists for validity and reliability. 

 2.4.5 Classroom Observations 
 Before observation, a checklist was prepared to facilitate the observation. During the 

observation, the coordinator went to the classroom and seated herself in the back of the classroom in order to 
observe the participants to determine what strategies they used in their reading. However, the researcher 
used a checklist to observe them. The researcher would also stand in front of the classroom and monitor the 
students’ actions or strategies. Occasionally the researcher would stand in the middle of the classroom or in 
the back of the classroom. 

 
 2.5 Data Analysis and Statistical Procedures 

 2.5.1 Quality of the Research Instruments 
 First, IOC was employed to determine the validity of the instrument. Second, to ensure the 

reliability of the questionnaire, Coefficient of Cronbach’s alpha was also employed to check the consistency of 
the answers of the responses for the items utilizing the five-point Likert scale. 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1191 

 

 2.5.2 Analysis of Data from the MARSIS 
2.5.2.1 Frequency, Mean ( X ), and Standard Deviation (S.D.) 

  To achieve the research purpose in terms of analysis and interpretation of the data obtained 
through the study, different statistical methods with the assistance of SPSS program were employed. These 
included: 1) frequency; 2) mean ( X ); and 3) standard deviation (S.D.). What follows are the statistical 
methods used to analyze data obtained.  

2.5.2.2 t-test of the Difference between Two Groups  
  To determine whether there were any significant differences between two groups in the level 

of use of metacognitive English reading strategies between high English reading proficient and low English 
reading proficient students’ questionnaire responses, an independent samples t-test was used to analyze 
each group of strategies and the whole set of strategies. 

 2.5.3 Analysis of Quality of Procedures for Coding 
 Coding is an effective method to analyze the data of verbal protocols such as interviews and 

observations (Green, 1998). Coding is ‚the relationship between what are termed task-independent process 
categories and performance on the task in question‛ (Green, 1998, p. 69). Subsequently, the researcher 
qualitatively discussed the emerging themes from the interviews and self-reports of English reading strategies 
and the in-depth analysis of the observations through think-aloud sessions. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

The results and findings are reported accordingly to the research questions.  The results of each 
research question are described in the following order: 1) research question one regarding Thai EFL students 
report using on the MARSIS when reading English expository texts; 2) research question two regarding the 
selected students’ actual use of strategies when undertaking reading tasks; and 3) research question three 
regarding the similarities and differences between the use of strategies among HRPSs and LRPSs. 

 
1. Research Question One: What metacognitive reading strategies do Thai EFL students report using the 
MARSIS when reading English expository texts?    
Table 1: The Means, Standard Deviation, Meaning and Rank for each MARSIS Item (N = 84) 

Strategy X  S.D. Meaning Rank 

1. I have a purpose in mind when I read. 3.71 0.93 High 12 
2. I take notes while reading to help me understanding what I read.   2.99 1.12 Moderate 27 
3. I think about what I already know to help me understand what I read. 3.86 0.88 High 10 
4. I take an overall view of the text to see what it is about before reading it.  3.46 1.13 Moderate 20 
5. When text becomes difficult, I read aloud to myself to understand what I read. 2.83 1.29 Moderate 28 
6. I analyze whether the content of the text fits my reading purpose. 3.30 1.01 Moderate 24 
7. I read slowly and carefully to make sure I understand what I am reading. 3.89 0.93 High 9 
8. I review the text first by noting its characteristics like length and organization.  3.62 1.07 High 17 
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Strategy X  S.D. Meaning Rank 

9. I try to get back on track what I lose concentration. 4.25 0.79 High 3 
10. I underline or circle information in the text to help me remember it. 4.46 0.86 High 1 
11. I adjust my reading speed according to what I am reading. 3.67 1.05 High 15 
12. When reading, I decide what to read closely and what to ignore. 3.55 0.92 High 18 
13. I use reference materials (e.g. a dictionary) to help me remember it. 4.00 1.02 High 5 
14. When text becomes difficult, I pay closer attention to what I am reading. 4.18 0.85 High 4 
15. I use tables, figures, and pictures in text to increase my understanding. 3.92 1.09 High 7 
16. I stop from time to time and think about what I am reading. 3.46 1.04 Moderate 20 
17. I use context clues to help me better understand what I am reading. 3.90 0.92 High 8 
18. I paraphrase (restate ideas in my own words) to better understand what I read. 3.23 1.10 Moderate 25 
19. I try to picture or visualize information to help remember what I read. 3.48 1.06 Moderate 19 
20. I use typographical features like bold face and italics to identify key information.  3.72 1.15 High 11 
21. I critically analyze and evaluate the information presented in the text.  2.77 0.99 Moderate 29 
22. I go back and forth in the text to find relationship among ideas in it. 3.70 0.97 High 13 
23. I check my understanding when I come across new information.  3.64 0.84 High 16 
24. I try to guess what the context of the text is about when I read.  3.69 0.99 High 14 
25. When text becomes difficult, I reread it to increase my understanding. 4.43 0.76 High 2 
26. I ask myself questions I’d like to have answered in the text. 2.67 1.13 Moderate 30 
27. I check to see if my guesses about the text are right or wrong 3.33 1.01 Moderate 22 
28. When I read, I guess the meaning of unknown words or phrases.  3.96 0.82 High 6 
29. When reading, I translate from English into Thai. 3.33 1.30 Moderate 22 
30. When reading, I think about information in both English and Thai. 3.23 1.22 Moderate 25 

Grand Total 3.62 1.15 High  

 
As shown in the Table 1, the average score of the overall use of metacognitive reading strategies 

employed by 84 Thai EFL students was at high level ( X =3.62, S.D.=1.15). 
Table 2: Mean, Standard Deviation, Meaning and Rank of Three Broad Strategies Used by Surveyed Students 
(N = 84)  

Strategy 
Surveyed Students (N = 84) 

X  S.D. Meaning Rank 
Global Reading Strategies (GRS) 3.57 0.49 High 2 
Problem Solving Reading Strategies (PSRS)  3.92 0.47 High 1 
Support Reading Strategies (SRS) 3.38 0.54 Moderate 3 

 
As revealed in the table above, the findings revealed that global reading strategies and problem 

solving reading strategies were at high level of usage, while support reading strategies were at the moderate 
level of usage.  The ranking from the highest to the lowest mean scores of the metacognitive reading 
strategies used by Thai EFL students were problem solving reading strategies the most ( X =3.92, 
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S.D.=0.47), followed by global reading strategies ( X =3.57, S.D.=0.49), and support reading strategies the 
least ( X =3.38, S.D.=0.54), respectively. 
 
Table 3: Difference in Reading Strategy Used between HRPSs and LRPSs 

Strategy 
HRPSs (N=51) LRPSs (N=33) 

X  S.D. Meaning Rank X  S.D. Meaning Rank 
Global Reading Strategies (GRS) 3.86 1.38 High 2 3.26 0.84 Moderate 3 
Problem Solving Reading Strategies (PSRS)  4.32 0.47 High 1 3.69 0.42 High 1 
Support Reading Strategies (SRS) 3.42 0.51 Moderate 3 3.30 1.38 Moderate 2 

 
 As revealed in the Table 4.3 above, the HRPSs reported that they used problem solving reading 
strategies the most ( X =4.32, S.D.=0.47), followed by global strategies the second most ( X =3.86, 
S.D.=1.38), and support strategies the least  ( X =3.42, S.D.=0.51), respectively.  However, the LRPSs 
reported that they used problem solving reading strategies the most ( X =3.69, S.D.=0.42), followed by 
support strategies ( X =3.30, S.D.=1.38), and global strategies ( X =3.26, S.D.=0.84), respectively. 
 
2. Research Question Two: What metacognitive reading strategies do Thai EFL students employ when 
undertaking reading tasks?         

 In the present study, data gathered from classroom observation and semi-structured interviews that 
learner knowledge has a crucial part to play in the integration of strategies and tasks. Therefore, the current 
section aims to shed light on the issue of learner knowledge and strategy use.  

2.1 High Reading Proficiency Students (HRPSs) 
  2.1.1 Case Study One: Jennifer 

 Jennifer was a 12-year old student, she started learning English.  She was the only child of the 
family.  Her father was a manager of a church school from America and her mother was an original Buriram 
girl. Jennifer recalled this habitual classroom experience as follows: 

While the teacher was lecturing, I was casually drawing something like simple 
geometric figures. When reviewing the lesson some time later, I usually couldn’t 
remember what the teacher taught in class, but when thinking of what I was drawing 
in that lesson, for instance, a triangle I drew at that moment, I could manage to 
recollect what the teacher said. In my senior studies, I no longer make such 
drawings, but I still move my fingers on the desk, sort of drawing or playing the 
piano (Self-report, January 11, 2011).  

Jennifer was one of the HRPSs who had developed practical skills in using metacognitive reading 
strategies to rapidly locate information in expository reading texts.  She also preferred to make educated 
guesses about the meanings of unknown words by using context clues.  However, in certain cases where she 
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was provided with insufficient clues, she resorted to a dictionary.  One thing that made Jennifer differ from 
several other participants was that she liked to print out a hard copy of what she read, particularly when she 
read for class assignments.  It was advantageous for her to underline main ideas and take useful notes while 
reading. 
  2.1.2 Case Study Two: Hayward 

 Hayward was 18 at the commencement of the study.  He was the eldest among the three 
children in a farming family. The point to note was that in the interview, Hayward made frequent reference to 
the use of rote memorization despite different wording used in his accounts. 

I have to recite those grammar rules by rote, such as different types of attributive 
clauses, as I am doing these exercises. Some of the difficult points need to be 
rememorized later with the help of the notes taken in class. If I still have something 
unknown, I’ll go to ask the teacher for help […] until I have a complete 
understanding (Self-report, January 14, 2011). 

 Hayward adopted a distinctive approach to reading comprehension whereby he preferred to 
read the whole text for detailed information, rather than merely give responses to comprehension questions. 
When he had vocabulary difficulty, Hayward chose to consult the dictionary frequently although he sometimes 
could use enough context clues provided to determine the meanings of unknown words.  Like other 
participants, how Hayward read expository texts depended primarily on the length and organization of the 
text. 
  2.1.3 Case Study Three: Boyum 

 Boyum was 15 at the start of the study.  She was a boarding student from a farming family in the 
countryside. To Boyum, different strategies could be employed depending on the different levels of task 
difficulty and complexity.  She reported,  

Doing grammar exercises and understanding model sentences in the textbook, I can 
easily memorize some simple things (grammar items and models). If they are difficult, 
I may think about grammatical rules; if more complicated, I’ll analyze structures, 
underlining the subject, object, clauses, and sub-clauses (Self-report, January 15, 
2011). 

 Boyum was another high proficient reader who liked to use a wide range of pre-
reading strategies (e.g., noting length and organization, and using typographical aids) to predict 
what she was about to read as well as to make a decision on how to best approach the text.  With 
a high level of English proficiency, Boyum expected to understand the text in detail; therefore, she 
focused on word meanings and ideas presented. 
  2.1.4 Case Study Four: Kouider 
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  Kouider was 18 when he participated in the study.  He had been studying English for 10 years, 
and considered his overall English and reading proficiency levels as good. At the beginning of the first think-
aloud session, having read all comprehension questions, Kouider decided to read the first paragraph only. 
While doing so, she explained,  

I am reading this paragraph only because I think the main idea of the whole text should be 
embedded in it (Think-aloud, January 17, 2011). 
 Kouider was a very proficient reader.  She chose to read all comprehension questions 

before using expository English reading strategies to guess the main idea of the whole text.  
Throughout the interviews and think-aloud sessions, Kouider tended to use several strategies 
related to the organization of the texts much more often other common strategies, including those 
dealing with word difficulty. However, when faced with unknown words, she activated her own 
background knowledge and used context clues to help determine the meanings. 

2.2 Low Reading Proficiency Students (LRPSs) 
  2.2.1 Case Study One: Capella 
  Capella was a 17-year old student. Her smiled like a blossoming flower, and her name really 
could not have suited her better. Before she actually started to read, Strategy No. 3 ‚Using prior knowledge‛ 
was observed as she articulated from a sample taken from the think-aloud follows: 

Understanding this text should not be too difficult because I already know something 
about the importance of sleep. I know that we should go to bed at 10 pm. and need 
an average of six hours of sleep a night. Also, there are many problems associated 
with lack of sleep (Self-report, January 19, 2011). 

 Capella was considered a less proficient reader, she demonstrated how she used a wide range 
of strategies as proficient readers did.  For instance, she strategically read the first and the last paragraphs of 
the texts to get some ideas about what she read. 
  2.2.2 Case Study Two: Langford 

 Interestingly, Langford was a 18-year old student.  He had been studying English for 10 years. 
He considered his overall English and reading proficiency as good and rated himself as having very high 
computer skills. In the think-aloud sessions, some global strategies that were commonly used were observed. 
These include Strategies No. 12 ‚Deciding what to read closely‛ and what to ignore and No. 20 ‚Using 
typographical aids (e.g., italics)‛ as illustrated below:  

This question asks me to describe when it is time to sleep. I just have to skip these 
few paragraphs. I think the information in this small blue box will give me the 
answer. Let me read it more carefully (Think-aloud, January 23, 2011). 
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Why does each person need different amount of sleep? Well…the title ‘Find out how 
much sleep you need’ in bold type seems important. I am reading what it says here. I 
guess it might help me find a very good answer to this question (Think-aloud, January 
23, 2011). 

 
 Langford was a less proficient reader who experienced difficulties with vocabulary in 

the texts. To help alleviate the problem, Langford consulted his English-Thai dictionary, it provided 
literal translations. In other words, Langford tended to make use of context clues provided only 
when he was not able to find words in either his dictionaries or other resources or the meanings in 
Thai did not make sense for the whole sentence.   

2.2.3 Case Study Three: Saracho 
Saracho was a 18-year old student.  She had been studying English for 11 years and  

considered her overall English and reading proficiency levels as good.  While the word he found was in the 
middle of the paragraph, Saracho decided to read the whole paragraph in order to learn the meaning of the 
word.  Doing so, she explained how he came up with an answer, 

Researcher: So what do you think the word ‚jittery‛ mean? 
Saracho: This sentence says, ‚Too much caffeine makes you jittery and if you 

consume it later in the day, the caffeine makes it more difficult to sleep at 
night.‛ Umm…I think the word ‚jittery‛ probably means anxious. 

Researcher: Can you tell me how you came up with that meaning? 
Saracho: Well…it explains that you will become jittery. Even though I don’t know the 

word, this sentence clearly gives me a good hint. Also, I know a friend who 
likes to drink coffee, and he usually tells me how he feels because of too 
much caffeine. 

(Think-aloud, January 27, 2011). 
 

Saracho, like other LRPSs, experienced major vocabulary difficulties throughout  
the think-aloud tasks.  However, in her case, her feeling of considerable anxiety was expressed as 
he was unaware of not only the meanings of unknown words in the texts but also those of words 
used in some comprehension questions. 

2.2.4 Case Study Four: Sternberg 
Sternberg was a 17-year old student.  He had been studying English for 10 years. He  

considered his overall English proficiency as good; whereas, his reading ability was rated as fair. Sternberg 
remarked that he benefited greatly in strategy construction from his counterparts in the close interaction with 
each other, as illustrated by the example of Sternberg, he said: 
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My partner’s impact on me was so great that the learning methods used by 
us were always almost similar. In particular, both of us seemed to take notes 
in class in similar ways (Self-report, January 29, 2011). 
Sternberg’s difficulty with reading comprehension was largely attributed to his  

narrow vocabulary repertoire. When he dealt with word problems, it was indicated that the 
approach he adopted each time was not consistent. In other words, he attempted to derive word 
meanings by means of context clues before deciding to consult outside resources (e.g., digital 
dictionary) and vice versa. 
 
 
3. Research Question Three: Drawing on the survey, and self-report data, what similarities and differences 
exist between high reading proficiency students (HRPSs) and low reading proficiency students (LRPSs)? 

In order to determine a reading proficiency level difference in the use of individual reading strategies, 
an independent samples t-test for each reading strategy was performed. The significant difference was set at 
the level of .05 for this study.   

 
Table 4: Differences in Reported Reading Strategy Used between HRPSs and LRPSs 

Strategy 
HRPSs  
(N=51) 

LRPSs  
(N=33) 

t 
(N=86) 

p- value 

X  S.D. X  S.D. 
Global Reading Strategies (GRS)       
1. Setting purpose for reading 3.87 0.81 3.54 1.04 1.92 0.06 
3. Using prior knowledge 4.05 0.86 3.65 0.85 2.50 0.01* 
4. Previewing text before reading 3.64 1.16 3.26 1.07 1.82 0.07 
6. Checking how text content fits purpose 3.46 0.14 3.11 1.06 1.87 0.06 
8. Noting length and organization 3.75 0.94 3.46 1.19 1.46 0.15 
12. Deciding what to read closely 3.54 0.81 3.56 1.04 0.08 0.93 
15. Using text features (e.g., tables, figures) 3.82 1.01 4.02 1.16 1.07 0.29 
17. Using context clues 4.10 0.81 3.67 0.99 2.57 0.01* 
20. Using typographical aids (e.g., italics) 4.02 1.09 3.39 1.14 3.02 0.01* 
21. Analyzing and evaluating what is read 2.75 0.92 2.80 1.07 0.23 0.82 
23. Checking my understanding 3.80 0.79 3.46 0.86 2.21 0.03* 
24. Predicting or guessing text meaning 3.75 0.98 3.61 1.00 0.78 0.44 
27. Confirming predictions 3.34 1.05 3.31 0.99 0.25 0.81 

Total 3.86 1.38 3.26 0.84 0.43 0.01* 
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Strategy 
HRPSs  
(N=51) 

LRPSs  
(N=33) 

t 
(N=86) 

p- value 

X  S.D. X  S.D. 
Problem Solving Reading Strategies (PSRS)        
7. Reading slowly and carefully 3.75 1.01 4.04 0.82 1.63 0.11 
9. Trying to stay focused on reading 4.38 0.76 4.11 0.82 1.81 0.07 
11. Adjusting reading speed 3.95 0.83 3.35 1.18 3.18 0.01* 
14. Paying closer attention to reading 4.43 0.56 3.91 1.03 3.40 0.01* 
16. Pausing and thinking about reading 4.10 0.81 3.67 0.99 0.88 0.38 
19. Visualizing information read 3.39 1.07 3.57 1.06 0.91 0.37 
25. Rereading for better understanding 4.44 0.76 4.41 0.77 0.25 0.81 
28. Guessing meaning of unknown words 4.11 0.69 3.78 0.92 2.24 0.03* 

Total 4.32 0.47 3.69 0.42 0.43 0.01* 
Support Reading Strategies (SRS)       
2. Taking notes while reading 2.97 1.09 3.02 1.16 0.24 0.81 
5. Reading aloud when text becomes hard 3.03 1.35 2.61 1.19 1.76 0.08 
10. Underlining information in text 4.61 0.61 3.30 1.06 1.95 0.05* 
13. Using reference materials (e.g., 
dictionary) 

3.75 0.98 4.28 1.00 2.84 0.01* 

18. Paraphrasing for better understanding 3.10 1.06 3.37 1.14 1.33 0.19 
22. Going back and forth in text 3.84 0.82 3.54 1.09 1.67 0.10 
26. Asking myself questions 2.61 1.10 2.74 1.17 0.63 0.53 
29. Translating from English into Thai 2.93 1.26 3.78 1.19 3.67 0.01* 
30. Thinking in both English and Thai 3.08 1.27 3.39 1.16 1.35 0.18 

Total 3.42 0.51 3.30 1.38 0.17 0.01* 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
**. The mean difference is significant at the .01 level. 
 

The results revealed that there were statistically significant differences in all of the three subsections 
reported to be used by the HRPSs and LRPSs. As far as individual strategies are concerned, out of all thirty 
metacognitive reading strategies, the participants showed a significant difference in the use of ten reading 
strategies between the groups of HRPSs and LRPSs. The HRPSs reported using eight of the ten reading 
strategies more frequently than the LRPSs did. However, the only two reading strategies that the LRPSs 
reported using more frequently than the HRPSs were ‚using reference materials (e.g., dictionary)‛ and 
‚Translating from English into Thai‛. 
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As for perceived use of metacognitive awareness of reading strategies, the average score of overall 
use of the metacognitive reading strategies was 3.62 on the 5-point Likert scale. According to established 
strategy usage criteria as described previously, this indicates that Thai high school students show ‚high‛ 
usage of the metacognitive reading strategies when they read expository texts in English. In terms of 
frequency of reading strategy use, this result was slightly different from previous studies conducted in EFL 
learning environments, such as in Korea (Lee, 2007) and in other Asian countries (Al-Nujaidi, 2003; Wu, 
2005). For example, Lee (2007) investigated reading strategy use in reading general English texts among 72 
Korean EFL college students and reported moderate usage of reading strategies ( X = 2.92 for one group; 

X = 3.01 for the other group, on 5-point Likert scale). Al-Nujaidi (2003) examined the use of reading 
strategies among 225 EFL first-year university students in Saudi Arabia and reported moderate usage of 
reading strategies ( X = 3.80, on 6-point Likert scale).  Wu (2005) investigated the use of reading strategies 
among 204 Taiwanese EFL college students and reported moderate usage of the reading strategies ( X = 
3.08, on 5 point Likert scale).  Wu used the SORS to measure reading strategy use just as this study had while 
Al-Nujaidi modified the SORS for his own purpose and Lee developed her own measure for her own purpose. 
If the difference in measures is not accounted for, this study found a much more frequent use of the reading 
strategies by Korean college students compared to the results of other studies. One possible explanation for 
this result is that current trends in universities in Korea, where authentic English textbooks are popular in a 
class and academic reading comprehension ability is considered very important for academic success, might 
make the Korean college students use reading strategies actively when they read authentic 
expository/technical texts in English. In particular, even though Lee’s (2007) study was conducted with very 
similar target participants to this study’s participants, the differences in the results between Lee’s study and 
this study seem to show that there could be differences in metacognitive reading strategy use of Thai EFL 
high school students between reading general English texts and reading expository texts. 

The findings of the current study are consistent with those of previous studies which conclude that 
second or foreign language learners use metacognitive strategies to foster their academic reading process 
(Anderson, 2003; O’Malley & Chamot, 1990; Pressley & Afflerbach, 1995). 

In terms of the selected students’ actual use of metacognitive awareness of reading strategies, while 
metacognitive reading strategies were very useful for comprehension, the participants in this study needed 
additional strategies to cope with their expository English reading process. This aspect resonates with the 
argument of previous work (Pressley, 2000; Piyanukool, 2001) that despite a number of similarities they share, 
metacognitve reading comprehension is more complex than other sources reading comprehension and 
includes several fundamental differences. 

The differences between high reading proficiency students (HRPSs) and low reading proficiency 
students (LRPSs), the results based on multiple sources of data in this study indicated that how HRPSs and 
LRPSs employed each metacognitive strategy were different from each other in terms of both frequency and 
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quality of use.  Specifically, as evidenced from the MARSIS data, the HRPSs showed higher reported usage 
for metacognitive English reading strategies than the LRPSs. Additionally, the qualitative data revealed that 
the latter group generally struggled with vocabulary, reading skills and using strategies. The former group, on 
the other hand, was more able to monitor their cognitive processes. Not only were they aware of which 
strategies to use and how to use them, but they also tended to be good at regulating the use of such 
strategies while reading. This difference between the two groups was echoed in previous research studies 
(Alexander & Jetton, 2000; Pressley, 2000; Piyanukool, 2001) which established that awareness and use of 
reading strategies are associated with and contribute to superior reading comprehension and thereby 
successful learning. 
4. CONCLUSIONS 

In order to determine the effectiveness of the metacognitive reading strategies employed by Thai EFL 
high school students, five research instruments were used: (1) Metacognitive Awareness of Reading 
Strategies Inventory Survey (MARSIS), (2) GEPT Intermediate Reading Proficiency Test, (3) Think-aloud 
Protocols, (4) Semi-structured Interviews, and (5) Classroom Observations, respectively. The summary of the 
major findings were explained and resulted as follows: 

As for Research Question One, thirteen strategy items which fall into the three categories of 
metacognitive reading strategies are listed in the order of mean of the strategy use score reported by the 
participants. The findings revealed that global reading strategies and problem solving reading strategies were 
at high level of usage, while support reading strategies were at the moderate level of usage.  The ranking 
from the highest to the lowest mean scores of the metacognitive reading strategies used by Thai EFL students 
were problem solving reading strategies the most, followed by global reading strategies, and support reading 
strategies the least, respectively.   

In terms of Research Question Two, the overall, based on the qualitative data from these multiple 
sources, three of the most frequently used strategies among the students in both groups could be observed. 
Within the Global Reading Strategies (GRS), these include No. 8 ‚Noting length and organization‛, No. 12 
‚Deciding what to read closely and what to ignore‛, and No. 15 ‚Using text features (e.g., tables, figures)‛, 
respectively. The most frequently observed strategies in the Problem Solving Reading Strategies (PSRS) 
include No. 14 ‚Paying closer attention to reading‛, No. 25 ‚Rereading for better understanding‛, and No. 28  
‚Guessing meaning of unknown words‛, respectively. With regard to the Support Reading Strategies (SRS), 
these strategies include No. 13 ‚Using reference materials (e.g., dictionary)‛, No. 22 ‚Going back and forth in 
text‛, and No. 29 ‚Translating from English into Thai‛, respectively. 

As for Research Question Three, it was also found that there were statistically significant differences 
in all of the three subsections reported to be used by HRPSs and LRPSs. Additionally, HRPSs not only used 
metacognitive strategy with higher frequency, as revealed on the MARSIS, but they were also observed using 
it more purposefully than LRPSs. As revealed above, the students’ decision as to what to read closely and 
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what to ignore depended to a large extent on their understanding of the text. In this study, the participants 
from HRPS group made such decisions based on the importance of each part or section in the text; whereas, 
LRPS group did so when they were unaware of the gist of each section mainly due to their vocabulary 
difficulty. In possession of effective skills and practical knowledge, the skilled readers tended to determine the 
meaning of unknown words successfully. In contrast, due to a dearth of essential knowledge about the 
surrounding words, the LRPSs expressed a preference to depend on outside sources of information, which 
corresponds with using reference materials. As for the types of dictionary, both groups of students reported 
using English-Thai dictionaries most frequently as they provide translation equivalents that alleviate the 
complexity of words during the reading process. 
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Effects of Charcoal Addition on the Properties and Microstructure of Lightweight Clay Brick 
 

Nonthaphong Phonphuak(1,*)  and Sakdipown Thiansem2 
  

ABSTRACT 
 

Combustible, organic types of pore-forming additives are frequently used to generate porosity in clay 
bricks. The primary aim of this study is to investigate the effects of charcoal addition on the physical and 
mechanical properties of the fired clay brick specimens on their firing shrinkage, compressive strength, water 
absorption, apparent porosity and bulk density. Fired test specimens were evaluated for physical properties 
following standard procedures. This study yields the main finding that Hang Dong clay with a charcoal 
additive can be used as raw materials to produce lightweight and more porous fired clay bricks with high 
quality of designed physical and mechanical properties. 
 
KEYWORDS: Fired Clay Bricks, Lightweight Bricks, Porosity, Water Absorption 
 
1. INTRODUCTION 
 Clay bricks, which are a kind of a crystalline ceramic, are one of the oldest known building materials 
and dated back to the early civilizations [1]. Nowadays, bricks are still being used for the same purpose [2].  
Bricks can be sun-dried or fired in a furnace at a temperature ranging from 900-1200 oC [3,4]. However, fired 
bricks are usually stronger than sun-dried bricks, especially if they are made of clay or clayey materials [5]. 
Properties of bricks are affected as a result of physical, chemical and mineralogical alteration. Compressive 
strength and water absorption are two major physical properties of brick that are good predictors of brick’s 
ability to resist cracking of face [6]. The additives, mixed in the clay bricks are burning out during the firing  
process producing extra energy, and decreasing the total energy need of the industrial furnace [7]. One of 
the most conventional ways to improve insulation capacity of a brick is to generate porosity in fired clay body 
[8]. Combustible, organic types of pore-forming additives are most frequently used for this purpose [9]. Most 
frequent used pore formers in clay brick manufacturing can be classified into two groups: organic and 
inorganic pore generators [7]. For organic generators, they are sawdust, coal, coke, papermaking sludge, 
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grass and rice husk, and inorganic ones are polystyrene, perlite and dolomite or calcite. In this study, 
charcoal was used as an additive for making clay brick specimens. Charcoal is a form of amorphous carbon. 
It is produced when wood, peat, bones, cellulose, or other carbonaceous substances are heated with little or 
no air present. A highly porous residue of microcrystalline graphite remains. Charcoal is a fuel and used in 
blast furnaces until the advent of coke [10]. The purpose of this study is to investigate the feasibility of using 
charcoal addition on the clay body. The basic physical-mechanical properties and microstructure were 
examined and assessed. The main results are presented in this paper.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 

 In this study, clay used as raw material for specimens was obtained from Hang Dong district in 
Chiang Mai province, Thailand. Charcoal used as an organic additive is available in the northern part of 
Thailand. Local people make charcoal by burning woods with little air present and use it in their daily routine 
as fuel (Fig 1). Chemical analysis of the clay body and charcoal was carried out prior to characterization by X-
ray fluorescence technique Table 2 (Horiba Mesa-500 w). The particle size distribution of Hang Dong clay 
was analyzed by diffraction (Mastersizer, Melvern Instrument Ltd), as shown (Fig 2). The mineralogical 
composition of Hang Dong clay and charcoal were achieved using an X-ray diffractometer (Panalytical X’ Pert 
PRO MPD, Netherland) (Fig 3 a, b) and microstructures of the specimens were examined using scanning 
electron microscope (SEM - JEOL JSE-5410 LV). 
 In order to determine the extent of the pore-forming effects of the charcoal, the particle size of 
charcoal additive was obtained by dry sieving step by step through No. 35, 40 and 45 meshes and finally the 
charcoal particle size obtained was less than 0.5 mm. It was added into raw brick clay and divided into, four 
different specimens mixed with increasing amount of charcoal (0%, 2.5%, 5.0%, and 10%) content (Table 1). 
Each specimen was mixed in a porcelain ball mill in order to ensure homogenous mixing. Then, each was 
formed (mixed with about 20-30% water to plastic condition to obtain the desired shape), into soft-mud 
rectangle-shaped specimens with an internal dimension of 5.0 cm x 9.5 cm x 3.0 cm using brick hand-
molding. Specimens were air dried at room temperature for 24 hrs, and then over dried at 110 ± 5  oC for 
another 24 hrs to remove water content. Then, each group of green specimen was fired at three different 
temperatures: 900, 950 and 1000 oC with two hours soaking time in gas kiln furnace. The specimens were 
naturally cooled down to room temperature in the furnace. 
 Archimedes’ method based on ASTM C 373-88 (2002) [11] was used to determine the bulk density, 
apparent porosity and water absorption. The compressive strength, of specimens was determined using the 
standard of ASTM C 773-88 (2002) [12]. 
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Table 1. Mixture proportion of the specimens (% by weight). 
    

Mixture Items Charcoal (%) Hang Dong clay (%) 

1 0 100.0 

2 2.5 97.5 

3 5.0 95.0 

4 10.0 90.0 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 SEM image of charcoal 
 

1. RESULTS AND DISCUSSION 
 

The chemical composition of the Hang Dong clay and charcoal are shown in Table 2. Hang Dong clay has 
major oxide composition such as SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O and MnO. Moreover, the other chemical 
components are TiO2 and CaO. The charcoal contained a relatively high SiO2 but a rather low alkaline. 
 
Table 2. Chemical composition of clay obtained from Hang Dong district and charcoal used in the experiment      
(wt %). 

Chemical 
composition (%) 

SiO2 Al2O3 
 

Fe2O3 
 

CaO 
 

K2O 
 

P2O5 
 

TiO2 
 

MnO 
 

lg.loss* Total 

Hang Dong clay 59.94 
 

20.84 
 

4.90 
 

0.20 
 

2.20 
 

- 
 

0.84 
 

1.60 
 

9.30 99.82 

Charcoal 87.92 
 

<0.01 
 

- 
 

0.36 
 

1.58 
 

0.80 
 

- 
 

0.17 
 

8.70 99.84 

*LOI at 1000oC was obtained using TGA. 
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Particle size distribution of Hang Dong clay is shown in Fig 2. Average particle size was 43 µm. The XRD 
analysis of the Hang Dong clay and charcoal are shown in Fig 3 a and b. The results show that the major 
crystalline phase found in Hang Dong clay were quartz, muscovite, kaolinite, alkali-feldspar and hematite (Fig 
3 a), while charcoal contained quartz and cristobalite (Fig 3 b).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2. Particle size distribution of Hang Dong clay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. XRD pattern of: (a) Hang Dong clay and (b) charcoal used in experiments 
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The physical and mechanical properties data of specimens with various charcoal proportions (0, 2.5, 
5.0 and 10 % by weight) are shown in Table 3.  

 
Table 3. Physical and mechanical properties of specimens produced under different firing temperatures and 
varying charcoal concentrations (fired at the temperatures between 900-1000 oC). 
 

 
Properties 

 
Temperatures 

(oC) 

Charcoal proportion (%by weight) 
0% 2.5% 5.0% 10.0% 

 
Firing shrinkage 

(%) 

900 
950 
1000 

 

2.00 
2.15 
2.53 

 
 

2.26 
2.57 
2.81 

 
 

2.50 
2.70 
2.94 

 
 

3.05 
3.10 
4.23 

 
 

 
Water absorption 

(%) 

900 
950 
1000 

 

17.38 
17.18 
16.96 

 
 

18.90 
18.27 
16.89 

 
 

20.60 
19.98 
19.36 

 
 

35.98 
33.21 
30.56 

 
 

 
Bulk density 

(g/cm3) 

900 
950 
1000 

 
 

1.79 
1.80 
1.83 

 
 

1.65 
1.68 
1.73 

 
 

1.55 
1.63 
1.68 

 
 

1.48 
1.49 
1.58 

 
 

 
Apparent porosity (%) 

900 
950 
1000 

 

31.16 
28.96 
22.56 

 
 

31.56 
31.45 
23.96 

 
 

35.68 
35.14 
32.45 

 
 

47.96 
46.85 
42.29 

 
 

 
Compressive strength 

(kg/cm2) 

900 
950 
1000 

 
 

97.63 
152.66 
173.09 

 
 

66.96 
143.45 
147.31 

 
 

35.58 
90.57 
123.25 

 
 

31.77 
78.59 
105.59 

 

 
The effects of the different proportions of the additions on each of the physical and mechanical 

properties of the specimens from the different are discussed below. 
 Firing shrinkage: The quality of clay brick specimens was further investigated according to the 
degree of firing shrinkage. Normally, a fired clay brick with a high quality exhibits shrinkage below 8% [13]. 
The firing temperature is another important parameter affecting the degree of shrinkage. In this study, the 

specimens were fired at the temperatures between 900 and 1000 C. The results indicated that the shrinkage 
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values of the specimens were in the range of 2.00 – 4.23% (Table 3), the percentage of shrinkage rises with 
an increase in charcoal addition. 
 Density: The density of a material will normally influence other properties such as compressive 
strength, durability, thermal conductivity, porosity, etc, and depends on the mineral composition [5]. The bulk 
density of specimens was inversely proportion to the quantity of charcoal added in the mixture. The bulk 
density of specimens decreased with an increase in the amount of charcoal from 2.5 to 10%. Bulk density of 
specimens increased with an increase in firing temperature. As a result, they caused bulk density in the 
ranges of 1.48 to 1.83 g/cm3 (Table 3).   
 Water absorption and apparent porosity: The quality of the specimens in water absorption was 
closely related with the porosity of the fired clay bodies. From Table 3, the water absorption for specimens 
fired at the temperatures between 900 and 1000 oC was in the range of 16.96 to 35.98%. Thus, water 
absorption was directly proportional to apparent porosity. Therefore, similar trends were observed in water 
absorption and apparent porosity.  The results of apparent porosity indicated that the highest porosity was 
47.96% (10% of charcoal additive) and the lowest 22.56% (0% of charcoal additive). This result showed that 
high percentage of charcoal in specimens caused high porosity in them. Furthermore, the water absorption of 
porous fired clay bodies is indicative of the quantum of overall apparent porosity. Thus porosity in fired 
briquette specimens occurred due to the fact that charcoal additive was burning out during firing and this 
agrees with literature [6]. 
 Compressive strength: The most important test for assuring the engineering quality of building 
material is the compressive strength of the material [14]. In this study the result indicated that the strength 
greatly depended on the amount of charcoal in the clay brick specimens and the firing temperature. The 
results of compressive strength (Table. 3) indicated that compressive strength of clay brick specimens 
decreased with an increase in the amount of charcoal in the clay brick specimens. An increase in 
compressive strength was due to a decrease in porosity and an increase in bulk density with an increasing 
temperature. The results revealed that the compressive strength was in the ranges between 31.77 and 173.09 
kg/cm2. 
 Microstructure of clay bricks: Fig. 4 shows the microstructure of the fracture surface of the 
specimens fired at 950 oC and different amounts of added charcoal. The images show that as charcoal 
contents increase, the micro-pores of the specimens also increase.  This is the main factor in manipulating 
charcoal content addition to the clay body and temperature of firing process to control water absorption that 
can affect compressive strength      (Table 3). 
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Fig 4. SEM of specimens with various charcoal additions which were fired at 950 oC (a) 0 wt %, (b) 2.5 wt %,       
(c) 5.0 wt % and (d) 10 wt %. 
 
3. CONCLUSIONS 
 The following conclusions can be made from this study:  

1. The effect of the addition of charcoal is mainly in producing lightweight and more porous burnt  
specimens. 

2. The charcoal additive increased the open porosity and the effect decreased the bulk density of  
specimens. However, an increase in the bulk density with increasing firing temperature. 

3. An increase in the content of the charcoal addition leads to an increase in the fired shrinkage of  
specimens. 

4. The value of apparent porosity and water absorption of specimens increased linearly with an  
increase in the amount of mixed charcoal and decreased with increasing firing temperature. 

5. An increase in compressive strength was due to a decrease in porosity and an increase in bulk  
density with an increasing temperature. 

6. In this study, 950 oC was the most appropriate firing temperature for manufacturing bricks for  
construction materials because bricks are more durable, porous and stronger than current commercial bricks. 
Thus, charcoal could be used as a pore former addition in clay body. 
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Solving of the Multiple Traveling Salesman Problem (mTSP) Using Genetic Algorithm (Ga) 
 

Siwadol Kanyakam1, Sungkom Srisomporn2  

 
ABSTRACT 

 
Solving of the multiple traveling salesman problem (mTSP) by using genetic algorithm (GA) is 

presented in this work. In addition, the effect of initial population size to the optimal solution of the GA was 
studied. The mTSP is a generalization of the classical traveling salesman problem (TSP). In this work, the GAs 
was applied to find the optimal routes of the salesman in cases of the cities to be visit as 50, 100, and 150. 
The solutions from all cases were compared in terms of total number of salesman, total distance, and shortest 
route. Total distance and minimum distance for any salesman were set as objective function and constraint, 
consequently. From the results, the population size importantly effects on the optimal solutions of the problem. 
The distances from 100 population size are better than the distances from 50 population size in cases of 50, 
100, 150 cities as 4.31%, 8.29%, and 6.01%, respectively. Conclusively, the GA performed satisfaction 
solutions to the mTSP and the initial population size is an influence factor on the optimal solution of the GA. 

 
KEYWORDS:  Genetic Algorithm (GA), Multiple Traveling Salesman Problem (mTSP), Optimal Solution, 
Population size 
 
INTRODUCTION 

The mTSP is a generalization of the classical traveling salesman problem (TSP) thus the mTSP is belongs 
to the class of NP-hard problem [1]. The mTSP is closely related to the vehicle routing problem (VRP) [2] with 
relaxing of the capacity constraint. In the past, the classical TSP has been investigated from many 
researchers [3-4]. However, the well-known TSP is limited on the number of salesman who traveling to visit the 
customers or nodes (n) while the mTSP is allowed more than one salesman. Thus, the mTSP is an appropriate 
concept for applying to real-life routing problem [5].  

In this work, the genetic algorithm (GA) was employed to find out set of optimal routes of the mTSP, which 
is given m salesman traveling to visit n nodes. GA can deal with any kind of variable and number of objective 
function. Beside, in a case of large design variables, GA performed satisfaction results. The experimental are  
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Kasetsart University Chalermprakiat Sakonnakorn Campus, Sakonnakorn, Thailand   
set number of n as 50, 100, and 150 cities. The solutions of all cases are compared in terms of total number of 
salesman, total distance, and shortest route. The population sizes input to GA procedure of the cases are set 
to be 50 and 100.  

From the results, it can be concluded that the GA is successful optimizer used to solve the mTSP in terms 
of total number of salesman, total distance, and shortest route. Moreover, it found that the population size is 
an influence factor on the optimal solution. 

 
MULTIPLE TRAVELING SALESMAN PROBLEM 

The mTSP in this work considers in a symmetric problem. Let the number of salesman is m and the 
number of cities is n, each of the salesman start the tour from starting point (depot) to visit the customers 
(nodes) and then return to the starting point (each city is visited only once.). The fitness functions in this work 
are total distance and total number of salesman from m tours. Generally, mathematical model of the mTSP 
can be formulated as follows [6]: 

 
Objective function: 
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+subtour elimination constraints      (6) 
where n is the number of cities to be visited, m is number of salesman (tours),  1,0ijx is a binary 

variable that presented the used of arc (i, j) on the tour, cij is the traveling cost from node i to node j. This work 
assumed that the cost of involvement of one salesman is equivalent.  
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GENETIC ALGORITHM (GA) 
The GA is a popular meta-heuristic (some-called evolutionary algorithms: EAs) used to solve the routing 

problems that presented in [7-8]. Main concept of GA is motivated by natural selection process. New 
populations (off-spring) are generated from the previous populations (parent) by using the basic genetic 
operators such as crossover, mutation, and reproduction. In the routing problem, the process of GA aimed to 
search better fitness value such as total cost and total distance.  

Different from classical GA, the operations as swap, flip, and slide are used to generate new population in 
this work [9].  Main steps of the GA in this work can be detailed as follows:         
Step 1: Initialize the populations and break points by randomly.   
Step 2: Evaluate the fitness value of initial populations. 
Step 3: Select the best fitness from initial populations and set to be the parents. 
Step 4: Start operation of GA as: swap, flip, and slide operators to generate new populations (off-spring). 
Step 5: Select the best fitness from GA and go back to step 2 until meet the maximum iteration or the 
terminate criteria. (The off-springs become the parents in step 2)  

Figure 1 represented the mTSP in a case of 16 nodes (n=16), 3 salesman (m=3) where is route of initial 
population = [10-11-14-4-7-6-5-8-9-1-16-12-13-3-15-2], break point = [5, 10, 13]. From the example, the tours 
of salesperson 1, 2, 3 are [10-11-14-4-7-10], [6-5-6-9-1-6], [3-15-2-3], respectively. Flow chart of the GA 
illustrated in figure 2.  

 
 

           
 

Figure 1. Representation of the mTSP for n=16 and m=3 
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Figure 2. Flow chart of the GA   

 
METHODS 

This work is purposed to apply GA for the mTSP in different cases of cities to be visit set as 50, 100, and 
150 cities and study the effect of the population size to the optimal solution. The population sizes given to test 
are 50 and 100 populations. The maximum iteration number set to be 10,000. Objective function is total 
distance from all routes of all salesmen. Constraint is the minimum distance for any salesman that set as 10 
units. Each case was run of 10 times to compare the total salesman, total distance and find the shortest route. 
All parameters and optimization process are run in MATLAB.    
        
RESULTS  

The optimal routes obtained from GA of 50, 100, 150 cities illustrated in figure 3, 4, 5 correspondingly. 
Table 1 detailed the results from the GA. From the results, it can be concluded that the optimal solutions of 
100 population sizes are greater than the solution of 50 population sizes in terms of total number of salesman, 
total distance, and shortest route. The results show that total distance from 100 population size are better than 
the total distances from 50 population size in cases of 50, 100, 150 cities as 4.31%, 8.29%, and 6.01% 
respectively. 

 
Figure 3. Optimal routes of 50 cities 
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Figure 4. Optimal routes of 100 cities 

 
Figure 5. Optimal routes of 150 cities 

 
Table 1 Optimal solution of 50 and 100 population sizes 

 
50 cities Population sizes Difference 

50 100 Unit/persons % 
Total salesman(persons) 35 26 9 3.15 

Total distance(unit) 1320.405 1263.495 56.91 4.31 
Minimum distance(unit) 122.6087 118.7845 3.82 3.12 

     

100 cities Population sizes Difference 
50 100 Unit/persons % 

Total salesman(persons) 81 69 12 14.81 
Total distance(unit) 2501.599 2294.037 207.562 8.29 

Minimum distance(unit) 222.4751 174.8995 47.58 21.38 

     

150 cities Population sizes Difference 
50 100 Unit/persons % 

Total salesman(persons) 125 125 - - 
Total distance(unit) 3689.876 3468.099 221.78 6.01 
Minimum distance(unit) 308.9501 270.7927 38.16 12.35 
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CONCLUSIONS AND FURTURE WORK 
In this work, using of GA to solve the mTSP was presented. The GA can be obtained satisfaction solutions 

within a reasonable of computing time. Furthermore, comparison of the optimal solutions shown that the larger 
size of population performed better solutions. Nevertheless, the overlaps of some routes that show in optimal 
route are causes of the excess distance. Consequently, in the future work, the clustering techniques will apply 
to reduce the overlap and then decrease the excess distance.    
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การศึกษาสภาพบริบทและการสังเคราะห์รูปแบบจ าลองระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว 
A Study of Context and Synthesis a Model Adaptive Hypermedia System 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษาสภาพบริบทและการสงัเคราะห์รูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบ
ปรับตวั โดยมีประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นครูผู้สอนและนกัเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม   สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2552 ได้แก่ ครูผู้สอนจากกลุม่สาระการเรียนรู้ 
8 กลุม่สาระ ๆ ละ 2 คน รวม 16 คน โดยใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่ายและนกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ช่วงชัน้ท่ี 4 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ านวน 120 คน โดยการก าหนดสดัสว่นและการสุม่อยา่งง่ายซึง่ผลการวิจยั พบวา่ สภาพ
ปัจจบุนั ปรากฏผลดงันี ้มีระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจดัการเรียนการสอนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 
ของครูผู้สอนและนกัเรียน ครูผู้สอนไมม่ีความรู้ความช านาญในการผลติสือ่การเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลายและตรง
กบัความต้องการของผู้ เรียน ไมม่สีือ่ที่ผลติไว้เพื่อพร้อมกบัการใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
ต้องการผลจากการสงัเคราะห์เอกสาร หลกัการ และงานวจิยัที่เก่ียวข้องได้ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบ
ปรับตวั ปรากฏผลดงันี ้คือ 1) สว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) 2) สว่นของผู้ เรียน (Student Model) 3) สว่นของ
การปรับตวั    (Adaptive Model) 4) สว่นการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผู้ เรียนกบัระบบ (Interface Model) 
ค าส าคัญ   การศกึษา, สภาพบริบท, การสงัเคราะห์, รูปแบบจ าลอง, ระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the context and the synthesis of a model adaptive hypermedia system, 

this study used population and samples were teachers and students in Sarakham Pittayakhom School, Area 
under the Office of Maha Sarakham 1 semester 1 of the academic year 2009, teachers learning from 8 
subjects, each for 2 persons including 16 persons, using simple random sampling model and student 
Secondary school level 4 Sarakham Pittayakhom of 120 by the proportion and randomly selected findings.The 
results of  This research were Current conditions are as follows: a computer network for teaching and learning 
is not enough for the needs of teachers and students.Teachers do not have expertise in the production of 
learning and teaching a wide range of needs of learners.No materials produced for use with the activities of 
teaching and learning needs.Result of the synthesis document of principles and research related to draft a  

 
_____________________________ 
1   นกัศกึษาปริญญาเอก ระดบับณัฑิตศกึษา สาขาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2  อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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model adaptive hypermedia system. Results are shown below 1) Domain Model 2) Student Model 3) Adaptive 
Model 4) Interface Model 

KEYWORDS:   A Study, Context, Synthesis, A Model, Adaptive Hypermedia System  
 
บทน า 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้เห็นความส าคญัของการศกึษาเพื่อพฒันาคนของประเทศ โดย
ได้ก าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาไว้วา่การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้โดยถือวา่ ‚ผู้ เรียนส าคญัที่สดุ‛ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพของตน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542) การจดักระบวนการเรียนรู้จงึควร
ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรู้มาใช้ทัง้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญอยูใ่นสงัคมปัจจบุนั การสอนบนเว็บ (Web-based Instuction)  
จึงสอดคล้องกบัหลกัการให้ความส าคญักบัผู้เรียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ซึง่การออกแบบ
การสอนบนเว็บท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้เผชิญกบัปัญหา สง่เสริมการคิดเชิงเหตผุลจะชว่ยให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและกรณีศกึษาที่พบได้ และยงัจะช่วยเพิม่พนูทกัษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้
เป็นอยา่งด ี(Harwell and McCambell, 2002) การเรียนการสอนโดยน าทรัพยากรที่มีอยูใ่นเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide 
Web - WWW) มาเป็นสือ่กลางเพื่อสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นแหลง่ข้อมลูอ้างอิง 
เอกสารประกอบการเรียน     บทเรียนส าเร็จรูป และสงัคมยคุสารสนเทศในปัจจบุนัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การศกึษา 
เปิดกว้างขึน้เป็นการสร้างโอกาส         การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตให้แก่ผู้ เรียนด้วยการเช่ือมตอ่ถึงกนัของระบบ 
การสือ่สาร ซึง่จะชว่ยลดช่องวา่งระหวา่งผู้เรียนและผู้สอน และระหวา่งผู้เรียนกบัผู้ เรียนได้มากยิง่ขึน้ การน าเทคโนโลยีบน
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็มาใช้จึงเป็นการปฏิรูป        การออกแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหมใ่ห้กบัวงการศกึษา 
(Liaw, 2004) และสนองความต้องการของผู้ เรียนแตล่ะคนที่แตกตา่งกนั สอดคล้องกบัแนวคดิการให้ความส าคญักบั
ผู้ เรียนเป็นส าคญั การเรียนรู้บนเว็บยงัประยกุต์กลยทุธ์ทางการสอนท่ีมุง่เน้นสง่เสริมพทุธิปัญญานยิมอีกด้วย (Khan, 
1997) ซึง่จากการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้ององค์ประกอบของระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั  ซึง่ Surjono and Maltby 
(2003) ได้น าเสนอองค์ประกอบของระบบสือ่หลายมติิแบบปรับตวั โดยผู้ เรียนมกีารตดิตอ่กบัระบบผา่นเว็บบราวเซอร์ 
(Browser) ดงัภาพท่ี 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 องค์ประกอบของระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั (Surjono and Maltby, 2003) 
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สว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) เป็นสว่นของการเก็บข้อมลู สารสนเทศทัง้หมดที่น าเสนอให้แก่ผู้ เรียน 
เปรียบเสมือนเป็นคลงัข้อมลู ในสว่นนีจ้ะเป็นการออกแบบโครงสร้างของข้อมลูที่น าเสนอท่ีมีความสมัพนัธ์ของการ
ออกแบบหวัข้อ (Topics) เนือ้หา (Content) และหน้าตา่ง ๆ (Pages) กบัการเช่ือมโยงลงิค์ในการน าทาง (Navigation 
Links) โดยในสว่นของระบบจะประกอบด้วยกลุม่ของโหนด (Node) หรือหน้า (Page) ซึง่เช่ือมตอ่กนัโดยแตล่ะโหนดหรือ
หน้าจะบรรจขุ้อมลูเนือ้หาซึง่อาจมีเฉพาะข้อความหรือมีภาพและเสยีงประกอบด้วย เป็นต้น ทัง้นีส้ว่นของโครงสร้างหลกั 
(Domain Model)        จะให้ความส าคญักบัการออกแบบโครงสร้างของสือ่หลายมติิที่เหมาะสมกบัความต้องการและ
ลกัษณะของผู้เรียนแตล่ะคน เพื่อให้ผู้ เรียนมคีวามสะดวกในการค้นหาข้อมลูหรือหวัข้อที่ต้องการ 

สว่นของผู้ เรียน (Student Model) ในสว่นนีเ้ป็นการเก็บข้อมลูผู้ เรียนแตล่ะคน โดยอาจแยกคณุลกัษณะของ
ผู้ เรียนออกเป็น ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เรียน ระดบัความรู้ความสามารถ รูปแบบการเรียนรู้ ประสบการณ์ และข้อมลูอ้างองิ
ของผู้ เรียน ตา่ง ๆ รวมทัง้วเิคราะห์วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะรายวชิา ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงโมเดลของผู้ เรียน (Surjono and Maltby, 2003) 
   สว่นของการปรับตวั (Adaptive Model) เป็นสว่นของความสามารถในการปรับตวัของระบบท่ีสอดคล้องกบัสว่น
ของโครงสร้างหลกั (Domain Model) และสว่นของผู้ เรียน (Student Model) โดยในสว่นนีเ้ป็นการพฒันาโปรแกรมหรือ
ระบบท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวัได้ เช่น ภาษา Java หรือ Javascript, XML, SCORM  
โดยสว่นใหญ่นิยมพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นฐานหรือระบบบริหารการเรียนการสอน  

      ลกัษณะการแสดงข้อมลูแบบปรับตวั ซึง่มี 2 วิธี คือ วิธีการน าเสนอแบบปรับตวั (Adaptive Presentation)  
ซึง่เป็นแนวคดิส าหรับการปรับเปลีย่นในระดบัเนือ้หา กลา่วคือ ระบบจะวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ อา่น เพื่อน าเสนอ
ข้อมลูที่แตกตา่งกนัออกไป เช่น ผู้ เรียนที่มีพืน้ฐานมาก่อน ก็จะมกีารแสดงเนือ้หาในระดบัลกึท าให้ผู้ เรียนเข้าใจใน
รายละเอียดมากยิง่ขึน้ แตก่รณีทีผู่้ เรียนไมม่ีพืน้ฐานมาก่อน ระบบอาจจะเร่ิมจากความรู้พืน้ฐานของเนือ้หาก่อนแล้วคอ่ย
ลงรายละเอยีดในภายหลงั (วฒันา นทัธี, 2547) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศกึษาสภาพบริบทและการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ระยะที่ 1 ส าหรับการศกึษาสภาพบริบทและการสงัเคราะห์รูปแบบจ าลองระบบสือ่  

หลายมิติแบบปรับตวั ประชากรที่ใช้ในการศกึษาได้แก่ ครูผู้สอนและนกัเรียน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ช่วงชัน้ท่ี 4  โรงเรียน
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สารคามพิทยาคม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2552     ซึง่กลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ครูผู้สอนจากกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระ ๆ ละ 2 คน รวม 16 คน โดยใช้การสุม่
ตวัอยา่งแบบอยา่งงา่ยโดยจบัฉลากสุม่จากรายช่ือครูแตล่ะกลุม่สาระและนกัเรียน จ านวน 120 คน โดยการก าหนดสดัสว่น
และการสุม่อยา่งง่าย  
   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั แบง่ได้ดงันี ้
  แบบสมัภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง ส าหรับครูผู้สอน เก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและความต้องการการจดัการเรียน  
การสอนผา่นเว็บ โดยใช้แนวค าตอบท่ียดึระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บเป็นกรอบในการสมัภาษณ์ คือ ระบบ
เครือขา่ยและฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ และระบบบคุลากร (สนัติ  วิจกัขณาลญัฉ์, 2545)  

แบบส ารวจข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนและความต้องการการจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ของลเิคร์ท (Likert, 1967) แบบ 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ จ านวน 10 
ข้อ ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 วิธีด าเนินการวจิยั การวิจยัในระยะนีใ้ช้รูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนาแบบการศกึษาเชิงส ารวจ โดยศกึษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการการจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้
ด าเนินการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นครูผู้สอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ านวน  

16 คน 
ด าเนินการแจกแบบส ารวจกลุม่นกัเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ านวนทัง้สิน้ 150 ชดุและท าการคดัเลอืก 

แบบส ารวจที่ครบถ้วนสมบรูณ์ได้จ านวนทัง้สิน้ 120 ชดุ 
การวเิคราะห์ข้อมลู โดยการน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้มา ดงันี ้

 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ คือ กลุม่นกัเรียนซึง่เป็นข้อค าถามแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยหาคา่เฉลีย่
และร้อยละ 
 ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นทัว่ไปแบบปลายเปิด ของกลุม่ครูผู้สอนวิเคราะห์โดยการสรุปและจดัหมวดหมูต่าม
ประเด็นส าคญั (Typology Analysis) (นิศา  ชโูต, 2540) 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและความต้องการการจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ วิเคราะห์โดยหา         
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลคา่เฉลีย่เป็นระดบัสภาพปัจจบุนัและความต้องการ แล้วเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ์การแปลความหมายทีต่ัง้ไว้ และสรุปวา่สภาพปัญหาและความต้องการอยูใ่นระดบัใด 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การสงัเคราะห์ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัระยะที่ 1 การศกึษาสภาพบริบทและการสงัเคราะห์รูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั 
การศกึษาสภาพบริบท กรอบแนวคิด และการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั คือ การศกึษา
บริบท เป็นการศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการการจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีรายละเอียดดงันี ้
 จากการศกึษาสภาพปัญหา ความส าคญัและความจ าเป็น ความต้องการด้านการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบ
สือ่หลายมิติแบบปรับตวัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สรุปได้ดงันี ้
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สภาพปัจจบุนั มีดงันี ้มีระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจดัการเรียนการสอนไมเ่พยีงพอต่อความต้องการ 
ของครูผู้สอนและนกัเรียน ครูผู้สอนไมม่ีความรู้ความช านาญในการผลติสือ่การเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลายและตรง
กบัความต้องการของผู้ เรียน ไมม่สีือ่ที่ผลติไว้เพื่อพร้อมกบัการใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนความต้องการ 
มีดงันี ้ครูผู้สอนมีความต้องการในการผลติสือ่การเรียนการสอนด้วยระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์กบัการบรูณาการการ
จดัการเรียน การสอนซึง่โรงเรียนมีความต้องการท่ีอยากให้ครูผู้สอนผลติสือ่การเรียนการสอนอยา่งหลากหลายด้วยระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ นกัเรียนมคีวามต้องการแหลง่การเรียนรู้ทางด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อยา่งหลากหลายในแตล่ะ
รายวชิา  
 ผลจากการสงัเคราะห์เอกสาร หลกัการ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องได้ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบ
ปรับตวั ปรากฎผล คือ 1) สว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) 2)  สว่นของผู้ เรียน (Student Model) 3) สว่นของการ
ปรับตวั (Adaptive Model) 4) สว่นการติดตอ่สือ่ระหวา่งผู้ เรียนกบัระบบ (Interface Model) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยันีเ้ป็นการศกึษาสภาพบริบทและการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวั ท า
ให้พบวา่ สภาพปัจจบุนัท่ีมกีารน าระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมากมาย แตปั่ญหา
หลกัที่พบ คือ ครูผู้สอนไมม่ีความรู้ความช านาญในการผลติสือ่การเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลายและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ เรียน อีกทัง้ยงัไมม่สีือ่การเรียนที่มีประสทิธิภาพสามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาให้บรรลตุามเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้ได้ สอดคล้องกบั สนัติ  วิจกัขณาลญัฉ์(2545) ที่กลา่ววา่ สภาพปัจจบุนัการจดัการเรียนการสอนมีระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ไมเ่พยีงพอและบคุลากรไมส่ามารถผลติบทเรียนหรือประยกุต์เครือขา่ยคอมพวิเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนได้ และมีข้อแตกตา่งของผลการวจิยั คือ ความต้องการของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนการสอนด้วยระบบเครือขา่ย
อยากให้มีการน าระบบการจดั       การเรียนการสอนมาใช้ร่วมกบัวิชาอื่น ๆ นอกจากวชิาคอมพิวเตอร์และที่ส าคญั
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียนเป็นส าคญั แนวทางแก้ไขจึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนนิการจดัหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต อปุกรณ์         การผลติสือ่นวตักรรมที่ทนัสมยัเพื่อเตรียมพร้อมกบัการผลติสือ่ใน
รูปแบบตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอพร้อมทัง้อบรมครูเพื่อการผลติสือ่ตามหลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีอื่น ๆ ดงันัน้การน า
คณุลกัษณะที่สร้างร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวัจากการสงัเคราะห์เอกสาร หลกัการ และงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง จงึสามารถสงัเคราะห์ร่างรูปแบบจ าลอง ซึง่มีองค์ประกอบของร่างรูปแบบ ดงันี ้1) สว่นของโครงสร้างหลกั   
(Domain Model) 2)  สว่นของผู้ เรียน (Student Model) 3) สว่นของการปรับตวั (Adaptive Model) 4) สว่นการตดิตอ่สือ่
ระหวา่งผู้เรียนกบัระบบ (Interface Model) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ การน าระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้จะตอบสนองกบั            
ความต้องการของผู้ เรียนและครูผู้สอน อีกทัง้สามารถจดัสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี ทัง้นีข้้อสรุปดงักลา่วจงึสามารถน ามาออกแบบการสร้างร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบ
ปรับตวั  จากการสงัเคราะห์หลกัการ ทฤษฎี ปรากฎดงันี ้1) สว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) เป็นสว่นของการ
เก็บข้อมลู สารสนเทศทัง้หมดที่น าเสนอให้แก่ผู้ เรียนเปรียบเสมือนเป็นคลงัข้อมลู ในสว่นนีจ้ะเป็นการออกแบบโครงสร้าง
ของข้อมลูที่น าเสนอท่ีมีความสมัพนัธ์ของการออกแบบหวัข้อ (Topics) เนือ้หา (Content) และหน้าตา่ง ๆ (Pages) กบัการ
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เช่ือมโยงลงิค์ในการน าทาง (Navigation Links) โดยในสว่นของระบบจะประกอบด้วยกลุม่ของโหนด (Node) หรือหน้า 
(Page) ซึง่เช่ือมตอ่กนัโดยแตล่ะโหนด (Node) หรือหน้าจะบรรจขุ้อมลูเนือ้หาซึง่อาจมเีฉพาะข้อความหรือมีภาพและเสยีง
ประกอบด้วยรวมถึง         ความต้องการของระบบ เป็นต้น ทัง้นีส้ว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) จะให้
ความส าคญักบัการออกแบบโครงสร้างของสือ่หลายมติิที่เหมาะสมกบัความต้องการและลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะคน 
เพื่อให้ผู้ เรียนมีความสะดวกในการค้นหาข้อมลูหรือหวัข้อที่ต้องการ (Surjono and Maltby, 2003) 2)  สว่นของผู้ เรียน 
(Student Model) สว่นนีเ้ป็นการเก็บข้อมลูเฉพาะผู้ เรียนแตล่ะคน โดยอาจแยกคณุลกัษณะของผู้ เรียนออกเป็นข้อมลู
พืน้ฐานของผู้เรียน ระดบัความรู้ความสามารถ รูปแบบการเรียนรู้ ประสบการณ์ และข้อมลูอ้างองิของผู้ เรียนตา่ง ๆ รวมทัง้
วิเคราะห์วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชา เพื่อรวบรวมให้กบัผู้สอนไว้ใช้ในการสอนและเป็นข้อมลูเบือ้งต้นให้กบั
สว่นของรูปแบบการสอน 3) สว่นของการปรับตวั (Adaptive Model)  สว่นนีเ้ป็นสว่นของความสามารถในการปรับตวัของ
ระบบท่ีสอดคล้องกบัสว่นของโครงสร้างหลกั (Domain Model) และ สว่นของผู้ เรียน (Student Model) โดยในสว่นนีเ้ป็น
การพฒันาโปรแกรมหรือระบบท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวัได้ เช่น ภาษา Java หรือ 
Javascript,XML,SCORM โดยสว่นใหญ่นิยมพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นฐานหรือ ระบบบริหารการเรียนการสอน 4) 
สว่นการตดิตอ่สือ่ระหวา่งผู้ เรียนกบัระบบ (Interface Model) สว่นนีจ้ะเก่ียวข้องกบั  การปฏิสมัพนัธ์ การสือ่สารกบัผู้ เรียน 
รวมถงึการสนทนาและการน าเสนอทางจอภาพระหวา่งผู้ เรียนกบัระบบ (นพศกัดิ ์  ตนัติสตัยานนท์, 2548) 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

การน าผลการศกึษาสภาพบริบทและร่างรูปแบบจ าลองระบบสือ่หลายมิติแบบปรับตวัซึง่สามารถน าไปสร้าง
ระบบท่ีมีคณุสมบตัิโดยเปิดโอกาสให้มีการเกิดปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียนหรือ
ผู้ เรียนกบัเนือ้หาบทเรียน และสามารถน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของสือ่ประสม (Multimedia) โดยเว็บเป็นระบบเปิด 
(Open System)       ซึง่อนญุาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถงึข้อมลูได้ทัว่โลกและความไมม่ีข้อจ ากดัทางสถานท่ีและเวลา
ของการสอนบนเว็บ (Device,Distance and Time Independent) ผู้ เรียนที่มีคอมพวิเตอร์ในระบบใดก็ได้ซึง่ตอ่เข้ากบั
อินเทอร์เน็ตจะสามารถ       เข้าเรียนจากทีใ่ดเวลาใดก็ได้ซึง่จากระบบอนญุาตให้ผู้ เรียนเป็นผู้ควบคุม (Learner 
Controlled) ผู้ เรียนสามารถเรียนตาม ความพร้อมและความสนใจของตนได้ 
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การศึกษาทางแสงและววิัฒนาการของระบบดาวคู่  DF Hydrae 
Photometry and Evolution of Binary System DF Hydrae 

 
วิระภรณ์ ไหมทอง1, เชิดตระกลู  หอมจ าปา2 และ สมสวัสดิ์  รัตนสูรย์3 

Wiraporn  Maithong1, Choedtrakool  Homchampa2 and Somsawat Rattanasoon3 
 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษาระบบดาวคูแ่บบแตะกนั DF Hydrae โดยได้ท าการสงัเกตการณ์ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552  ณ 
หอดดูาวสริินธร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงชนิดริชชี-เครเทยีน (Ritchey-Chretien) 
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.5 เมตร พร้อมระบบซีซดีีโฟโตมิเตอร์ SBIG ST10-XME ขนาด 2184  x 1472 พิกเซล โดยใช้
แผน่กรองแสงแถบกว้างในชว่งความยาวคลืน่สนี า้เงิน สเีหลอืง และสแีดง ระบบดาวคูน่ีม้ีคาบวงโคจรบงักนัประมาณ 
0.3306 วนั จากการวเิคราะห์กราฟแสงโดยใช้โปรแกรมวิลสนั-เดวินนี ค านวณหาคา่พารามเิตอร์ของระบบดาวคู ่ พบวา่
ลกัษณะทางกายภาพระบบดาวคูม่ีแนวโน้มทีจ่ะเป็นได้ทัง้ชนิดยอ่ย A หรือ W เมื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสง 
พบวา่ มีการเพิม่ขึน้ด้วยอตัรา 1.39 x 10-7 วนัตอ่ปี ซึง่มวีิวฒันาการตามทฤษฎีการสัน่เพื่อผอ่นคลายความร้อน นอกจากนี ้
ยงัพบวา่มกีารเปลีย่นแปลงแบบเป็นคาบซ้อนอยู ่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการวตัถทุี่สามอยูใ่นระบบ จากการค านวณพบวา่
วตัถทุี่สามนีอ้ยูห่า่งจากศนูย์กลางมวลของระบบดาวคูป่ระมาณ 6.808 AU มีคาบการโคจร 62.43 ปี  
ค าส าคัญ: DF Hydrae  ระบบดาวคูแ่บบแตะกนั  การเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสง   
 

ABSTRACT 
 

 The study of contact binary system DF Hydrae, the observations were done in 13th February 2009 at 
Princess Sirindhorn Observatory, Chiang Mai University. The 0.5 - meter Ritchey-Chretien reflecting telescope 
and CCD Photometer SBIG ST10-XME 2184 x 1472 pixels with standard blue, visual and red filters of UBV 
were used. The orbital period of the contact binary system is about 0.3306 days. Willson-Devinney program 
was used to analyze the light curve for computing a set of system’s parameters. The solution shows that DF 
Hydrae is a contact binary system may be classify in A or W type. The period change is increasing with 1.39 x 
10-7 days / year that the evolution is explained by Thermal Relaxation Oscillation (TRO). The change has 
periodic oscillation in this curve that means the trend of third body with distance from the center of mass of 
the system is 6.808 AU and the orbital period around 62.43 years. 
KEYWORDS:  DF Hydrae, Contact Binary System,  Period Change 
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บทน า 
ระบบดาวคู ่(Binary Star) คือ ระบบทีป่ระกอบไปด้วยสมาชิก 2 ดวง โคจรรอบจดุศนูย์กลางมวลเนือ่งจากแรง

โน้มถ่วงร่วมกนั ดาวบนท้องฟ้ามากกวา่ร้อยละ 50 เป็นระบบดาวคู ่ระบบดาวคูท่ี่ปรากฏโดยทัว่ไปนัน้ ความจริงแล้วมี
เพียง 2 ลกัษณะเทา่นัน้ กลา่วคือเป็นระบบดาวคูแ่บบมองเห็นแยกกนั (Visual Binary Systems) ซึง่เป็นระบบดาวคูท่ี่
มองดผูา่นกล้องดดูาวหรือบางกรณีด้วยตาเปลา่ จะเห็นเป็นดาว 2 ดวงอยา่งชดัเจน กบัอีกระบบหนึง่คือระบบดาวคูแ่บบ
ใกล้ชิด (Close Binary Systems) ซึง่เป็นระบบดาวคูท่ีเ่มื่อมองดดู้วยตาเปลา่หรือผา่นกล้องดดูาวขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม 
จะเห็นเป็นดาวเพียงดวงเดียวเทา่นัน้ เนื่องจากดาวทัง้ 2 ดวงอยูใ่กล้กนัมาก จนกล้องดดูาวไมส่ามารถแยกภาพได้ ระบบ
ดาวคูอ่ปุราคา (Eclipsing Binary System) เป็นระบบดาวคูท่ี่อยูใ่กล้ชิดกนัมาก จนไมส่ามารถมองเห็นแยกออกเป็นสอง
ดวงได้ แตเ่มื่อวดัความเข้มแสงของระบบดาวคูอ่ปุราคา จะพบวา่ความเข้มแสงเปลีย่นแปลงเป็นคาบ อนัเนื่องมาจากดาว
แตล่ะดวงมีการเคลือ่นท่ีบงักนั ระบบดาวคูอ่ปุราคาประเภท W Uma สามารถจ าแนกออกได้เป็นสองชนิด คือ ชนิด A (A-
Type) และชนิด W (W-Type) ส าหรับชนิด A นัน้ สมาชิกดวงที่สวา่งและร้อนกวา่ซึง่ถกูบงัในช่วงเกิดอปุราคาทตุยิภมูิ จะมี
ขนาดเลก็และมีมวลน้อยกวา่สมาชิกอกีดวง สว่นชนดิ W สมาชิกดวงที่สวา่งและร้อนกวา่ จะมขีนาดใหญ่และมีมวล
มากกวา่สมาชิกอีกดวง  

ส าหรับระบบดาวคู ่DF Hydrae อยูท่ี่ต าแหนง่ R.A. 08h 55m 02.243s และ Dec. 06o 05' 37.69" มีคา่แมกนิจดู
ปรากฎในชว่งสวา่งสดุ (V) คือ 10.739 ได้มีการศกึษาหลายครัง้เช่น Srivastava ศกึษาการเปลีย่นแปลงคาบการบงักนัของ
ระบบดาวคู ่DF Hya โดยใช้ทฤษฎี least-squares ค านวณหาคาบการแปรแสงใหมค่ือ 0.3306017 วนั และพบวา่มีการ
เปลีย่นแปลงคาบการแปรแสงตัง้แตปี่ ค.ศ. 1949 – 1974 อยูใ่นชว่งจาก 0.46 x 10-6 วนั ถึง 0.46 x 10-5 วนั หรือเฉลีย่
ประมาณ 1.89 x 10-6 วนั นอกจากนีย้งัพบวา่ระบบดาวคูน่ีม้ีการเปลีย่นแปลงคาบแบบเพิ่มขึน้ Niarchos และคณะ ศกึษา
กราฟแสงที่ได้จากฟิลเตอร์ B และ V ของระบบดาวคู ่DF Hydrae  ชนิด W UMa และสร้างแบบจ าลองจากกราฟแสง
สงัเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมวิลสนั-เดวินนี พบวา่ระบบดาวคูน่ีม้ี spot ขนาดใหญ่ที่ดาวทัง้สองดวง และกราฟแสงที่ได้จะมี
ลกัษณะที่ไมส่มมาตร ผลเฉลยที่ดีที่สดุแสดงให้เห็นวา่ระบบดาวคูน่ีเ้ป็นระบบดาวคูช่นดิ W ในปี 2008 Zasche วิเคราะห์
แผนภาพการเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู ่DF Hydrae ที่คา่โชติมาตร 10.7 อยูใ่น spectral type G0V 
พบวา่มกีารเปลีย่นแปลงแบบเป็นคาบซึง่มีสาเหตกุารจากการถา่ยเทมวลระหวา่งดาวทัง้สองดวง และยงัพบวา่มวีตัถทุี่สาม
อยูใ่นระบบด้วย โดยมมีวล 0.84 เทา่ของมวลดวงอาทิตย์ จากการท่ีองค์ประกอบทางกายภาพมีคา่เปลีย่นแปลงไปในการ
วิจยัในแตล่ะครัง้ จึงมีการวเิคราะห์ผลที่ได้กบัทฤษฎีวิวฒันาการคอื ระบบดาวคูช่นิดดบัเบิลย ูเออร์ซา เมเจอร์ ประเภท W 
ที่อตัราสว่นมวลมีคา่มาก จะเป็นไปตามทฤษฎี TRO (Thermal Relaxation Oscillation) ซึง่ได้รับการเสนอขึน้โดย Lucy 
ในปี 1976 และถ้าระบบมีการเปลีย่นแปลงระหวา่งดาวคูแ่บบกึ่งแยกกนั (semidetached) กบัแบบแตะกนัเลก็น้อย 
(shallow contact) จะใช้ทฤษฎี DSC ( contact discontinuity) ซึง่มีการเสนอขึน้ในปี 1976 โดย Shu  ทัง้ทฤษฎี DSC 
และ TRO จะตัง้อยูบ่นสมมติฐานของกฎการอนรัุกษ์โมเมนตมั และในปี 1988 Bradstreet และ Guinan พบวา่ ดาวคูช่นิด
ดบัเบิลย ูเออร์ซา เมเจอร์ ท่ีมีอายมุากโดยเฉลีย่ 8-10 พนัล้านปี จะต้องใช้ทฤษฎี AML (Angular Momentum Loss) ซึง่
เกิดจาการบิดเบีย้วของสนามแมเ่หลก็ และเป็นสาเหตใุห้ดาวคูแ่บบแยกกนั มีวิวฒันาการไปสูด่าวคูแ่บบแตะกนั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 -  เพื่อศกึษาถึงสมบตัิทางกายภาพของระบบดาวคู ่DF Hydrae 
 - เพื่อวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสง และวิวฒันาการของระบบดาวคู ่DF Hydrae 
 - เพื่อวเิคราะห์ถึงการมีอยูข่องวตัถทุี่สามในระบบดาวคู ่DF Hydrae 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศกึษาถงึสมบตัิทางกายภาพ และวิวฒันาการของระบบดาวคู ่DF Hydrae ใช้วิธีการถา่ยภาพระบบดาวคู่
นีด้้วยซีซีดีโฟโตมเิตอร์ ซึง่การสงัเกตการณ์เชิงแสงของระบบดาวคู ่DF Hydrae เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูมีขึน้ในวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอดดูาวสริินธร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงชนิดริชชี-เคร
เทยีน (Ritchey-Chretien) ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.5 เมตร ตอ่เข้าด้วยกล้องซีซดีีโฟโตมิเตอร์ SBIG ST10-XME  ขนาด 
2184 x 1472 พิกเซล โดยใช้แผน่กรองแสงระบบยบูวีี   (UBV System) เฉพาะสนี า้เงิน สเีหลอืง และสแีดง โดยใช้ดาว 
GSC 0198500265 และดาว GSC 0198501274 เป็นดาวเปรียบเทียบ (Comparison star) และดาวตรวจสอบ (Check 
star) ตามล าดบั การถา่ยภาพใช้เวลาเปิดหน้ากล้อง 60 วินาทีตอ่ข้อมลู  

การวเิคราะห์ข้อมลูเร่ิมด้วยขัน้ตอนกระบวนการการลบสญัญาณรบกวนของภาพ (Image Reduction) และ
ขัน้ตอนการวดัความสวา่งของดาว (Photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm3 เพื่อหาข้อมลูที่จะน ามาพลอ็ตกราฟแสง ในช่วง
ความยาวคลืน่สนี า้เงิน สเีหลอืง และสแีดง โดยกราฟแสงที่ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับงานวิจยันี ้ความยาวคลืน่สนี า้เงินใช้ 
137 ข้อมลู สเีหลอืงใช้ 152 ข้อมลู และสแีดงใช้ 151 ข้อมลู จากข้อมลูเวลาตามระบบจเูลยีนศนูย์สริุยะ (HJD) และ
ปริมาณฟลกัซ์ของกราฟแสงที่ได้สามารถวิเคราะห์หาลกัษณะทางกายภาพ และสร้างแบบจ าลองโครงสร้างทางกายภาพ
ของระบบดาวคูน่ีไ้ด้ โดยใช้โปรแกรมวิลสนั-เดวินนี (Willson-Devinney) นอกจากนีย้งัค านวณหาคา่ช่วงเวลาแสงที่น้อย
ที่สดุ (Time of minimum) เพื่อน าไปสร้างแผนภาพ CO   จากนัน้จึงหาอตัราการเปลีย่นแปลงคาบการโคจรตลอดจน
วิวฒันาการของระบบดาวคูน่ี ้
 
ผลการวิจัย 

จากผลการสงัเกตการณ์ทางแสงที่ได้ สามารถวิเคราะห์หาคา่พารามิเตอร์ทางกายภาพ โดยใช้โปรแกรมวิลสนั-เด
วินนี จะได้ชดุของพารามเิตอร์ที่ดทีี่สดุเพื่อสร้างกราฟแสงของระบบดาวคู ่DF Hydrae ซึง่ในงานวจิยันีไ้ด้ท าการศกึษา
เปรียบเทียบทัง้ชนิด A และ W ได้ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงชดุของพารามเิตอร์ที่ดีที่สดุในการสร้างกราฟแสงสงัเคราะห์ 
พารามเิตอร์ ค าตอบที่ดีที่สดุ ชนิดA ค าตอบที่ดีที่สดุ ชนิดW 

i 79.6800   0.14340 83.6300   0.26194 
g1 0.32 0.32 
g2 0.32 0.32 

1 = 2 3.35031   0.01471 5.56992   0.01407 

out 2.9809 2.4891 

in 3.4368 5.6623 

T1(K) 6000 6000 
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พารามเิตอร์ ค าตอบที่ดีที่สดุ ชนิดA ค าตอบที่ดีที่สดุ ชนิดW 
T2(K) 5754   8.35 5775   5.48 

A1 0.50 0.50 
A2 0.50 0.50 
q 0.81165   0.00698 2.29479   0.00767 

L1B / (L1+L2)B 0.6145   0.0357 0.3794   0.0195 
L1V / (L1+L2)V 0.6034   0.0328 0.3694   0.0165 
L1R / (L1+L2)R 0.5929   0.0302 0.3600   0.0138 

Degree of Contact 18.98 % 2.91 % 

input 0.1118 0.0662 

predict 0.1117 0.0642 

 
จากชดุของพารามิเตอร์ที่ดีที่สดุ สามารถสร้างกราฟแสงสงัเคราะห์ได้ดงัรูป1 

 
 

รูป 1 กราฟแสงสงัเคราะห์เปรียบเทียบกบัข้อมลูจากการสงัเกต ในช่วงความยาวคลืน่สนี า้เงิน (B)   สเีหลอืง (V)   และสี
แดง (R) 

โดยรูปด้านซ้ายคือกราฟแสงสงัเคราะห์ชนดิ A และด้านขวาคือกราฟแสงสงัเคราะห์ชนิด W  
จากผลการสงัเกตการณ์ทางแสง สามารถน ากราฟแสงที่ได้มาวิเคราะห์หาคา่ Time of Minimum Light ได้ 

2454880.1452 และสามารถค านวณหาคา่  CO  จาก Linear Ephemeris ที่ Whitney B. S. ค านวณไว้ในปี ค.ศ. 
1959 คือ EMinIHJD 3306005.0883.2430676.   จะได้คา่  CO   เทา่กบั -0.0004 โดยคา่  CO   
ที่ได้จากการสงัเกตการณ์นีจ้ะประกอบกบัคา่  CO  ที่นกัดาราศาสตร์ทา่นอื่นๆ เคยท าไว้ น ามาสร้างแผนภาพ
 CO  ซึง่จะได้ดงัรูป 2 

R 
V 
B 

R 
V 
B 
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รูปท่ี 2 แสดงแผนภาพ CO   ของระบบดาวคูแ่บบแตะกนั DF Hydrae 

จากการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู ่DF Hydrae พบวา่ข้อมลู CO   สอดคล้องกบัสมการ  

        2116 1027601.61048698.40120.0 EpochEpochCO    
      241.010109.9sin0394.0 5   Epoch      (1) 

ดงันัน้อตัราการเปลีย่นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู ่DF Hydrae จึงเทา่กบั 

    121027601.62 
dE

dP  days / cycle 

นัน่คือ          71039.1 
dE

dP   วนัตอ่ปี 

นอกจากนีย้งัพบวา่มีการเปลีย่นแปลงเป็นคาบ ที่มี Amplitude เทา่กบั 0.0394 วนั และมีความถ่ี f = (9.109x10-5) / 2  
สามารถหาคา่ light time ได้จาก Amplitude โดยแปลงจากหนว่ยวนัให้เป็นวินาทีแล้วคณูด้วยความเร็วแสง จะได้เป็น
ระยะทาง ซึง่มคีา่เทา่กบั 6.808 AU และส าหรับความถ่ีสามารถน าไปค านวณหาคาบได้ โดยที่ P = 1 / f แตค่า่ P ที่ได้นีจ้ะ
มีหนว่ยเป็นรอบ ต้องน า P มาคณูด้วยคาบการโคจรของดาวคู ่ซึง่ค านวณคาบ P ได้ประมาณ 62.43 ปี ซึง่การ
เปลีย่นแปลงคาบการโคจรในลกัษณะที่เป็นคาบนี ้อาจเกิดขึน้เนื่องจากการมีอยูข่องสมาชิกดวงที่สามในระบบ ดงันัน้จงึ
สามารถค านวณหาฟังก์ชนัมวล  
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     (2) 

 
โดยที่  a  คือ รัศมีวงโคจรของสมาชิกดวงที่สาม 
          i   คือ มมุเอยีงของระนาบวงโคจรของสมาชิกดวงที่สามกบัแนวสายตา 
          c   คือ ความเร็วแสง 
          T    คือ คาบของ Periodic Ephemeris ซึง่เทา่กบัคาบการโคจรของสมาชิกดวงที่สาม 
ดงันัน้เมื่อแทนคา่ที่ได้จาก Periodic Ephemeris ของระบบดาวคู ่DF Hydrae ลงไปในสมการท่ี (2) และใช้คา่มวลของดาว
ปฐมภมูิ และดาวทตุยิภมูิที่ได้จากงานวิจยัของ Cook กลา่วคือ ผลรวมของมวลของดาวปฐมภมูิ และดาวทตุิยภมูิของ
ระบบดาวคู ่DF Hydrae มีคา่เทา่กบั 2.27 เทา่ของมวลดวงอาทิตย์ ตามล าดบั ถ้าให้สมาชิกดวงทีส่ามโคจรอยูใ่นระนาบ
เดียวกนักบัสมาชิกอีกสองดวง นัน่คือ มมุเอยีงของระนาบวงโคจรของสมาชิกดวงที่สามมคีา่เทา่กบัมมุเอยีงของระนาบวง
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โคจรของสมาชิกอกีสองดวง หรือมีคา่ประมาณ 83.63 องศา จะได้มวลของสมาชิกดวงที่สามนีม้ีคา่เทา่กบั 0.78 เทา่ของ
มวลดวงอาทิตย์ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพที่ได้พบวา่ ระบบดาวคู ่DF Hydrae เป็นระบบดาวคูแ่บบแตะกนั และมี
แนวโน้มที่อาจอยูไ่ด้ทัง้กลุม่ยอ่ย A หรือ W ซึง่เป็นกลุม่ยอ่ยของระบบดาวคูแ่บบใกล้ชิดชนิดดบัเบิลย ูเออร์ซา เมเจอร์ โดย
ใช้คา่อตัราสว่นมวลเป็นเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ยอ่ย นัน่คือถ้าคา่อตัราสว่นมวล (M2/M1) มีคา่น้อยกวา่ 1 ระบบดาวคูน่ัน้จะ
ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ยอ่ย A และถ้าคา่อตัราสว่นมวลมคีา่มากกวา่ 1 ระบบดาวคูน่ัน้จะถกูจดัอยูใ่นกลุม่ยอ่ย W ส าหรับระบบ
ดาวคู ่DF Hydrae ถ้าพิจารณาในกลุม่ยอ่ย A พบวา่มีคา่อตัราสว่นมวล 0.81165 และแตะกนัประมาณ 18.98 % แตถ้่า

พิจารณาในกลุม่ยอ่ย W จะมีคา่อตัราสว่นมวล 2.29479 และแตะกนัประมาณ 2.91 % ซึง่ทัง้สองกรณีจะมคีา่ input และ 

predict ใกล้เคียงกนั 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสงัเกตการณ์ระบบดาวคู ่DF Hydrae ณ หอดดูาวสริินธร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ในปี พ.ศ. 2552 ในช่วงความยาวคลืน่สนี า้เงิน สเีหลอืง และสแีดง พบวา่มีคาบการโคจรบงักนั
ประมาณ 0.3306005 วนั จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิลสนั-เดวินนี ได้แบบจ าลองของระบบดาวคูแ่บบแตะกนั โดย
ดาวปฐมภมูิมอีณุหภมูิ 6000 K ดาวทตุิยภมูิมีอณุหภมูิ 5775 K มีระนาบมมุเอียงประมาณ 83.6300 มีอตัราสว่นมวลที่
ค านวณได้เป็น 2.29479 ซึง่อยูใ่นชนิดยอ่ย W ในกรณีชนิดยอ่ย A ระบบดาวคูน่ีจ้ะมีอตัราสว่นมวล 0.81165 ดาวทตุิยภมูิ
มีอณุหภมูิ 5754 K มีระนาบมมุเอียงประมาณ 79.6800 
 จากการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู ่DF Hydrae พบวา่มีคา่เพิ่มขึน้ในอตัรา 
1.39x10-7 วนัตอ่ปี ซึง่หมายถึงการเพิ่มขึน้ของระยะหา่งระหวา่งดาวทัง้สอง และเนื่องจากมีคา่การแตะกนัประมาณ 2.91% 
หรือ 18.98% จึงเป็นไปได้วา่ระบบดาวคู ่DF Hydrae นีอ้ยูใ่นช่วงของ Marginal Contact ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี Thermal 
Relaxation Oscillation (TRO) 
 นอกจากนี ้ยงัพบวา่ การเปลีย่นแปลงคาบการโคจรนีม้ีแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงแบบเป็นคาบซ้อนอยู ่ซึง่มี
ความเป็นไปได้วา่ มีวตัถทุี่สามอยูใ่นระบบดาวคู ่DF Hydrae นีด้้วย และจากการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงคาบนี ้จะได้
คาบการโคจรของสมาชิกดวงที่สามมคีา่ประมาณ 62.43 ปี และมีระยะหา่งจากศนูย์กลางมวลของระบบในแนว
สงัเกตการณ์ประมาณ 6.808 AU ถ้าให้สมาชิกดวงที่สามโคจรเป็นวงกลม จะค านวณมวลของสมาชิกดวงที่สามนีไ้ด้
ประมาณ 0.78 เทา่ของมวลดวงอาทิตย์ ซึง่ดาวดวงที่สามนีอ้าจจะไมเ่ป็นดาวเคราะห์ แตอ่าจจะเป็นดาวฤกษ์ได้ เพราะมี
มวลคอ่นข้างมาก 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 งานวจิยันีแ้สดงถงึสมบตัิทางกายภาพ อตัราการเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสงแสดงให้ทราบถึงววิฒันาการ ซึง่
อธิบายได้ด้วยทฤษฏี TRO ผลการวิจยันีจ้ะเป็นฐานข้อมลูที่มีประโยชน์ตอ่การศกึษาด้านดาราศาสตร์เก่ียวกบัระบบดาวคู่ 
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รูปแบบการการเรียนสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบบเรียนร่วมกนั 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

The Instructional Model of Computer Programming with Collaborative Problem-Based Learning  
Via Computer Network 

 
สนิท  ตีเมืองซ้าย1 

Sanit Teemueangsai1 
 

บทคดัย่อ 
 

          งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบบเรียนรู้
ร่วมกนั โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ วิธีการวิจยัใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมีผู้ เช่ียวชาญจ านวน 18 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงัเคราะห์ขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบ
หลกั และด้านกลไกการท างาน โดยที่ด้านองค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 7 โมดลู คือ 1)โมดลูการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกั 2)โมดลูการเรียนแบบร่วมกนั 3)โมดลูการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียน 4)โมดลูฐานความรู้ 5)โมดลูผู้ เรียน 6)โมดลู
ผู้สอนและ7)โมดลูการติดตอ่สือ่สาร สว่นด้านกลไกการท างาน ประกอบด้วย 9 สว่น ได้แก่ 1) กลไกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกั 2) กลไกการเรียนรู้ร่วมกนั 3)กลไกการเสริมศกัยภาพทางการเรียน 4)บทบาทผู้สอน 5)บทบาทผู้ เรียน 6)การ
ประเมินผลการเรียน 7)สว่นประกอบของชดุการเรียน 8)เคร่ืองมอืสนบัสนนุและ 9)เทคนิคการตรวจตราพฤตกิรรมผู้ เรียน 
และพบวา่ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีตอ่องค์ประกอบของรูปแบบทัง้หมด อยูใ่นระดบัสงูมากที่สดุ ( X = 4.72, S.D. = 
0.50) เมื่อพจิารณาพบวา่ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นสอดคล้องกนัมากที่สดุ (IR = 0.72) 
ค าส าคัญ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (PBL) การเรียนรู้ร่วมกนั การเสริมศกัยภาพทางการเรียน รูปแบบ 

การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 

        The objective of this research was to synthesize an instructional model of computer programming 
with collaborative problem-based learning via computer network. The Delphi Technique and 18 experts were 
used as the research methodology. The results showed that an instructional model consisted of two aspects: 
the main component and the mechanism operation. The main component consisted of seven modules: 1) PBL 
module 2) collaborative learning module 3) scaffolding modules 4) knowledge module 5) student module 6) 
coaching modules, and 7) communication module; the mechanism operation consisted of nine parts: 1) 
mechanisms of PBL 2) mechanisms of collaborative learning 3) mechanisms for scaffolding 4) role of teacher 
5) role of student 6) evaluation of  learning 7) components of the learning package 8) support tools, and 9) 
techniques for monitoring student behavior. The result indicated that the opinions of experts toward the  
_______________________ 
1   ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (คอมพวิเตอร์ศกึษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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components of model very high ( X = 4.72, S.D. = 0.50). Regarding the consensus of experts, it showed that 
the value of Interquartile Range was very high (IR = 0.72). 
KEYWORDS:  Problem Based Learning (PBL), Collaborative Learning, Scaffolding, Instructional Model 
 
บทน า 

การศกึษาจึงเป็นหวัใจส าคญัที่จะผลกัดนัประเทศให้ก้าวสูศ่ตวรรษใหมไ่ด้อยา่งมัน่คง คณุภาพการศกึษาจึงเป็น
เร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ที่ต้องตระหนกั การเรียนโดยการทอ่งหนงัสอืหรือมุง่แตเ่นือ้หาวิชาเป็นหลกั โดยครูเป็นผู้ถา่ยทอดให้
โดยตรง ไมส่ามารถพฒันาผู้ เรียนให้ครบทกุด้านได้ (วลัล,ี2547) จึงท าให้เดก็และเยาวชนยงัไมไ่ด้รับการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ ขาดการปลกูฝังคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ เช่น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดวิเคราะห์ การใช้เหตผุลในการแก้ปัญหา 
ความมีระเบียบวินยัและความซื่อสตัย์ เป็นต้น นอกจากนัน้วิธีการสอนของครูยงัใช้วิธีการบอกความรู้โดยใช้วิชาเป็นตวัตัง้ 
ไมย่ดึผู้ เรียนเป็นตวัตัง้ ไมส่ามารถท าให้ผู้ เรียนเผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 
2545)  ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียนการสอนมากขึน้ จะต้องมคีวามเหมาะสมกบัผู้ เรียน
ที่แตกตา่งกนัไป วิธีการเรียนการสอนท่ีดีนัน้ควรจะเน้นการฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการเผชิญสถานการณ์  

 การเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นการเรียนที่ต้องใช้ทกัษะกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาในระดบัท่ีสงู เนือ้หารายวชิาต้องศกึษาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ทัง้หลกัการของการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
เป็นขัน้ตอนวิธี (Algorithm) การออกแบบและการเขียนโปรแกรม จากการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่ ผู้ เรียนสว่นมากประสบ
ปัญหาด้านการแก้ปัญหา ขาดทกัษะในการคิดวเิคราะห์และการแก้ปัญหา มีความท้อแท้ในการเรียนและยงัพบวา่ผู้ เรียน
สว่นมากไมก่ล้าซกัถามในชัน้เรียนและผู้ เรียนที่เกง่จะมีผลการเรียนทิง้หา่งจากผู้ เรียนที่เรียนกลุม่ปานกลางและออ่น
คอ่นข้างมาก (ประภสัสร,2552; ทวีศกัดิ,์ 2552 และ วชัราภรณ์, 2552)   

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (PBL) เป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึง่ที่มคีวามเหมาะสมในการแก้ปัญหาดงัที่
กลา่วมา โดยมุง่สร้างความเข้าใจและหาหนทางแก้ปัญหา โดยมโีจทย์ปัญหาเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ ท าให้มี
การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล และการสบืค้นหาข้อมลูที่ต้องการเพื่อใช้ส าหรับการแก้ปัญหา (Barrow  and 
Tamblyn, 1980) 

ความส าเร็จของ PBL จะขึน้อยูก่บัการฝึกฝนของผู้ เรียนกบัสิง่ทีไ่มรู้่ เผชิญปัญหาด้วยตวัเอง อาจจะเกิดการ
ท้อแท้ ปัญหาอาจไมเ่กิดการท้าท้ายให้มกีารแก้ปัญหาและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ผู้สอนจะต้องมีทกัษะที่
จ าเป็น เพื่อกระตุ้นผู้ เรียน ชีแ้นะน าแนวทาง เตรียมแหลง่ข้อมลูให้พร้อมเพื่อสนบัสนนุผู้ เรียน (สนุทร, 2548) ซึง่เทคนิคการ
ช่วยเหลอืผู้ เรียนลกัษณะนีเ้รียกวา่ การช่วยเสริมศกัภาพการเรียน (Scaffolding) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้ เรียน สามารถ
แก้ปัญหาหรือบรรลเุป้าหมายที่อยูเ่หนือความพยายามของผู้ เรียนที่จะท าได้ด้วยตนเองแตจ่ะท าได้เมื่อได้รับ ความ
ช่วยเหลอื (Wood, Bruner and Ross, 1976) โดยธรรมชาติของ PBL จะส าเร็จได้ต้องเกิดจากการร่วมมือกนัของผู้ เรียน 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (Chernobilsky, Nagarajan and Hmelo-Silver, 2005) โดยจดัให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ยอ่ย ๆ สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุม่ท าให้ เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนเหมาะส าหรับการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน มุง่ให้ผู้ เรียนมีทกัษะด้านสงัคมมีการแบง่ปันความรู้ และประสบการณ์
ของผู้ เรียนแตล่ะคน (พิชยั, 2547) ท าให้ผู้ เรียนมีทกัษะด้านการให้เหตผุลและทกัษะด้านการสือ่สาร (Barkley, Major and 
Cross,2004)  ซึง่เทคนิคการท างานร่วมกนัในลกัษณะนีเ้รียกวา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Collaborative Learning)  
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เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ปัจจบุนัมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้จึงถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาและสนบัสนนุใน 
งานด้านการเรียนการสอนมากขึน้ (วิทยา, 2549) ซึง่จะเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้เรียนแทนที่จะศกึษาเนือ้หาจาก
บทเรียน โดยตรงเพยีงแหลง่เดยีวได้ถกูปรับเปลีย่นไป ผู้ เรียนสามารถศกึษาเนือ้หาจากแหลง่อืน่ ๆ ท าให้เกิดความ
หลากหลาย ในการเรียนรู้ (มนต์ชยั, 2548) มีความท้าทายหลายประการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ย คือ
การเปิดโอกาสให้มีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ โดยไมจ่ าเป็นต้องอยูใ่นเวลาเดียวกนัหรือสถานท่ีเดยีวกนั มีผล
ท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ ทางความคดิระหวา่งกนัสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้ ลดข้อจ ากดัในด้านความแตกตา่งระหวา่งเวลา 
สถานท่ี และผู้ เข้าร่วมกิจกรรม (วทิยา, 2549) มีเคร่ืองมือสนบัสนนุท่ีหลากหลาย  

แม้วา่การจดัการเรียนบนเครือขา่ยจะมีข้อดีหลายประการ แตย่งัพบวา่มีผู้ เรียนบางสว่นยงัประสบปัญหาในการ
เรียน เช่น เกิดความล้มเหลวในการร่วมมือกนัเนื่องจากผู้ เรียนในกลุม่มีความตัง้ใจที่จะเรียนที่แตกตา่งกนั (Wood, Bruner 
and Ross, 1976) ผู้ เรียนอาจเกิดความไมม่ัน่ใจหรือไมใ่ห้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและอาจมีทศันคตใินทางลบ จึง
ท าให้ การจดัการเรียน การสอนไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ทีค่วร (กมล, 2547) ดงันัน้วิธีการท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่วได้ คือ
ต้องจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้สอดคล้องกบัสภาพผู้ เรียน เทคนิคการสอน และเทคโนโลยีสนบัสนนุการการเรียน
การสอนท่ีมีประสทิธิภาพ 

จากสภาพปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาและสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบบการเรียนร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ครอบคลมุความคิดเห็นและสอดคล้องกนัของผู้ เช่ียวชาญ เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมคีวามเหมาะสม สามารถใช้งานจริงได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ และเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้มี
มาตรฐานท่ีดีขึน้ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเรียนร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (ICP-PBL) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุม่ผู้ เช่ียวชาญทีม่ีประสบการณ์อยา่งน้อย 5 ปี จากสถาบนั อดุมศกึษาของ
รัฐ คดัเลอืกมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเจาะจง ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 18 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน ได้แก่ กลุม่
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคการเรียนการสอนและกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 รอบ โดยที่รอบท่ี 1 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิด รอบท่ี 2 ใช้แบบสอบถามแบบประมาณคา่ (Rating Scale) โดยสงัเคราะห์มาจากความ
คิดเห็นผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดในรอบท่ี 1 ให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาตดัสนิใจในแตล่ะประเด็น และรอบที่ 3 มีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัรอบท่ี 2 พร้อมทัง้แสดงคา่มธัยฐาน พิสยัระหวา่ง ควอไทล์  

ขัน้ตอนการวจัิยและเก็บรวบรวมข้อมูล การวจิยัครัง้นีใ้ช้เทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย เพื่อศกึษารวบรวบ
ข้อมลูในการสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน ซึง่มขีัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้ 

1. ศกึษาข้อมลูและสภาพปัญหา  
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2. ก าหนดกรอบแนวคดิ ของรูปแบบ ICP-PBL  ประกอบด้วย ค าจ ากดัความ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของ 
รูปแบบ 

3. ก าหนดประเด็นปัญหาการวิจยั  ได้แก่ สภาพทัว่ไปของรูปแบบ กลไกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั กลไก 
การเรียนรู้ร่วมกนั กลไกการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียน บทบาทผู้สอน  บทบาทผู้ เรียน การประเมินผล  ชดุการเรียน  
เคร่ืองมือสนบัสนนุ    เทคนิคการติดตามผู้ เรียน ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

4. สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิดจากประเด็นปัญหา
ดงักลา่ว ส าหรับการเก็บข้อมลูในรอบที่ 1 

5. คดัเลอืกกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้คดัเลอืกผู้ เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การท างานวิจยัไม่
น้อยกวา่ 5 ปี เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ ของรูปแบบท่ีจะพฒันาขึน้ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จ านวน 
18 คน 

6. ส ารวจข้อมูล  จ านวน 3 รอบ  รอบ โดยที่รอบที่ 1 ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด รอบที่ 2 ใช้
แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยสงัเคราะห์มาจากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดในรอบที่ 1 ให้
ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาตดัสนิใจในแตล่ะประเด็น และรอบที่ 3 มีลกัษณะเช่นเดียวกบัรอบที่ 2 พร้อมทัง้แสดงค่ามธัยฐาน 
พิสยัระหวา่ง ควอไทล์ และค าตอบของผู้ เช่ียวชาญสง่กลบัไปให้พิจารณาตดัสนิหรือยืนยนัความคิดเห็นเดิม 

7. สรุปผลการสงัเคราะห์รูปแบบและน าเสนอรูปแบบ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการสังเคราะห์รูปแบบ ICP-PBL  
 ผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์จากการรวบรวมความคิดเห็นที่สอดคล้องกนัของผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาจดั
ความสมัพนัธ์กนั ขององค์ประกอบท่ีมีกลไกที่สามารถท างานประสานกนัอยา่งลงตวั จนได้องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
องค์ประกอบหลกั และด้านกลไกการท างาน มีรายละเอยีดดงันี ้

1. ด้านองค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 7 โมดลู ดงัภาพท่ี 1 
 

  
ภาพที่ 1  องค์ประกอบหลกัของรูปแบบ ICP-PBL 

 
1.1 โมดลูการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (PBL Module) ท าหน้าที่จดัการเรียนการสอนตามขัน้ตอนของการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัแก่ผู้ เรียน 
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1.2 โมดลูการเรียนแบบร่วมกนั (Collaborative Learning Module) ท าหน้าที่จดัการกระบวนการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมกนัเพื่อสนบัสนนุโมดลูการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 

1.3 โมดลูการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียน (Scaffolding Module) ท าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและให้การชว่ยเหลอื แนะน าแก่ผู้ เรียนให้สามารถท ากิจกรรมหรือเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย 

1.4 โมดลูฐานความรู้ (Knowledge Module) ท าหน้าที่เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ กิจกรรมการเรียน  
เนือ้หาสาระที่เก่ียวข้อง ภารกิจ โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ  

1.5 โมดลูผู้ เรียน (Student Module) ท าหน้าที่เป็นแบบจ าลองผู้ เรียนที่แสดงถึงการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ผา่น
มา เป็นจดัเก็บข้อมลูของผู้ เรียน ความก้าวหน้าของการเรียน ระดบัความสามารถในการ ผลการประเมินด้านต่าง ๆ และ
ข้อมลูท ากิจกรรมการเรียนตา่ง ๆ ของผู้ เรียน 

1.6 โมดลูการฝึกฝน (Coaching Module) ท าหน้าที่สนบัสนนุเทคนิคการสอนแบบฝึกฝนให้เกิดความช านาญใน
กระบวนการ หรือเกิดทกัษะแก่ผู้ เรียนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

1.7 โมดลูการตดิตอ่สือ่สาร (Communication Module) ท าหน้าทีต่ิดตอ่กบัผู้ใช้งานทัง้ทีเ่ป็นผู้ เรียนหรือผู้สอน 
ด้วยภาษาธรรมชาติ ง่ายตอ่การท าความเข้าใจและง่ายตอ่การใช้งาน รวมทัง้มีเทคนิคที่อ านวยความสะดวกช่องทางในการ
ติดตอ่สือ่สารผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

2. ด้านกลไกการท างาน ประกอบด้วย 9 สว่น ดงันี ้ 
2.1 กลไกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มีขัน้ตอนการเรียนรู้ 3 ขัน้ ดงันี ้

2.1.1 ขัน้เตรียมการ (Preparation Process) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน กลุม่ผู้ เรียน ศึกษากรอบ
แนวคิด วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ทกัษะที่ต้องการ ทรัพยากรแหลง่เรียนรู้ วิธีการประเมินผลในแตล่ะชดุการเรียน 

2.1.2 ขัน้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-Solving Process) แบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้
1) ก าหนดปัญหา ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนย่อยได้แก่ ก าหนดความต้องการ ก าหนดรูปแบบผลลพัธ์ 

ก าหนดข้อมลูน าเข้าและก าหนดตวัแปรที่ใช้ 
2) วิเคราะห์ปัญหา เป็นการศกึษาวิเคราะห์วิธีการประมวลผล และการค านวณ  
3) เขียนขัน้ตอนวิธี ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ การเขียนบรรยาย การเขียนผงังาน และการเขียนรหสั

เทียม 
4) เขียนโปรแกรม เป็นการเขียนค าสัง่ตามขัน้ตอนวิธีที่ออกแบบไว้ 
5) ทดสอบโปรแกรม เพื่อหาข้อผิดพลาดรวมทัง้แก้ไขโปรแกรม 
6) จดัท าเอกสารเอกสาร ประกอบคูม่ือระบบและคูม่ือผู้ใช้งาน รวมทัง้วิธีการบ ารุงรักษาโปรแกรม 

2.1.3 ขัน้ประเมินผล (Evaluation Process) ด าเนินการประเมินตนเอง ประเมินกระบวนการกลุม่ ประเมิน
กิจกรรม/ผลงาน และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และรายงานผล 

2.2 กลไกการเรียนรู้ร่วมกนั โดยใช้เทคนิคการแบง่กลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้น าเสนอ
บทเรียน ขัน้การเรียนกลุม่ยอ่ย ขัน้การทดสอบยอ่ย ขัน้ให้คะแนนพฒันาของผู้เรียน และขัน้การยกยอ่งหรือยอมรับกลุม่
ผู้ เรียน  

2.3 กลไกการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดรวบยอด ด้านกลยทุธ์ ด้านการ
คิด และด้านกระบวนการ  
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2.4 บทบาทผู้สอน บทบาทที่ส าคญัคือ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้สร้างความรู้ ผู้น าร่องความรู้ ที่ปรึกษาหรือ
ผู้ เช่ียวชาญ  ผู้ควบคมุดแูล ผู้ประเมินผล และผู้จดัการกลุม่ 

2.5 บทบาทผู้ เรียน บทบาทที่ส าคญัของผู้ เรียนคือเป็นผู้ เรียนที่กระตือรือร้น เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้หรือแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีตอ่การเรียนรู้แลกเปลีย่นความรู้กนัในและนอกกลุม่และประเมินผล
ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองและกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 

2.6 การประเมินผลการเรียน ควรมกีารประเมินท่ีหลากหลายครอบคลมุทกุด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้  กระบวนการท างานกลุม่  ผลงาน และพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน 

2.7 สว่นประกอบของชดุการเรียน ควรประกอบด้วย กรอบแนวคิด วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ทกัษะทีต้่องการ โจทย์
ปัญหา  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั, เทคนิคการชว่ยเสริมศกัยภาพทางการเรียน ทรัพยากร การเรียนรู้ การ
ประเมินผลผู้ เรียน คูม่ือครู  คูม่ือผู้ เรียน และการประเมินชดุการเรียนที่สอดคล้องกนั และครอบคลมุทัง้หลกัสตูร 

2.8 เคร่ืองมือสนบัสนนุ ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ ด้านการติดตอ่สือ่สารและด้านการสง่เสริมการเรียนรู้ เช่น 
เคร่ืองมือสบืค้น เว็บบลอ็ก กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ ผงัความคิดอเิลก็ทรอนิกส์ แฟ้มสะสมงานอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.9 เทคนิคการตรวจตราพฤตกิรรมผู้เรียน ควรใช้เทคนิคดงันีค้ือ การเขียนบนัทกึการเรียนรู้ การบนัทกึ การท า
กิจกรรม การประเมินตนเอง การประเมินกระบวนการกลุม่ การท าแบบทดสอบ การรายงานความก้าวหน้า การวเิคราะห์
เส้นทางการเรียน และการใช้ระบบเอเจนท์ 
 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ ICP-PBL  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีตอ่ประเด็นข้อมลูที่ได้มาของรูปแบบทัง้หมด อยูใ่น
ระดบั สงูมากที่สดุ ( X = 4.72, S.D. = 0.50) และกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ข้อมลูที่ได้มาของ รูปแบบทัง้หมดนัน้มี
ความส าคญัมากที่สดุ (Mdn = 4.79) และมีความเห็นสอดคล้องกนัมากที่สดุ (IR = 0.72) 

 
สรุปการวิจัย 
       งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบบการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย ผลการวิจยัพบวา่ 
รูปแบบ ICP-PBL ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบหลกั และด้านกลไกการท างาน โดยที่ด้าน
องค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 7 โมดลู คือ 1)โมดลูการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 2)โมดลูการเรียนแบบร่วมกนั 3)
โมดลูการชว่ยเสริมศกัยภาพการเรียน 4)โมดลูฐานความรู้ 5)โมดลูผู้ เรียน 6)โมดลูการฝึกฝนและ7)โมดลูการติดตอ่สือ่สาร 
สว่นด้านกลไกการท างาน ประกอบด้วย 9 สว่น ได้แก่ 1) กลไกการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มีขัน้ตอนการเรียนการ
สอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ก าหนดปัญหา ขัน้วิเคราะห์ปัญหา ขัน้เขียนขัน้ตอนวิธี ขัน้
เขียนโปรแกรม ขัน้ทดสอบโปรแกรมและขัน้จดัท าเอกสาร 2) กลไกการเรียนรู้ร่วมกนั 3)กลไกการเสริมศกัยภาพทางการ
เรียน 4)บทบาทผู้สอน 5)บทบาทผู้ เรียน 6)การประเมินผลการเรียน 7)สว่นประกอบของชดุการเรียน 8)เคร่ืองมือสนบัสนนุ
และ 9)เทคนิคการตรวจตราพฤตกิรรมผู้ เรียน 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การวิจยัในครัง้นีท้ าให้รูปแบบ ICP-PBL ที่เหมาะสมแล้ว งานท่ีผู้วิจยัจะท าในครัง้ตอ่ไป คือ การน ารูปแบบนีไ้ป 

ทดลองใช้กบัการเรียนการสอนจริงโดยสร้างเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ น าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ เรียนเพื่อ
ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ศกึษาทกัษะการคิดวิเคราะห์และศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่ไป 
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักศึกษา โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
A Development Science Process Skill of Students with Participation Activity 

 
ณัฐชนันท์  ปลายเนตร1 

Natchanun  Prainet 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศกึษา ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม   กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม  มหาวิทยาลยันครพนม  ภาคเรียนที่  1  ปีการศกึษา  2553  
จ านวน  45  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย  กิจกรรมการมีสว่นร่วมการทดลองปฏิบตักิาร  และแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ท าการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ  คา่เฉลีย่  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคา่ที  (t-test)  
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน   
            ผลวิจยัพบวา่นกัศกึษาที่ศกึษาด้วยกิจกรรมการมีสว่นร่วม  มีพฒันาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
สงูขึน้  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01   
 
ค าส าคัญ  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการมีสว่นร่วม 
 

ABSTRACT 
 

This  objective  of  this  research  is  studying  on  development  of  science  skill  process  and  
comparison  between  pretest  and  posttest  learning. The studyly   are the  student of   Thatphanom  
Industrial  Community  Education  College  amount  45  people  by  purposive  sampling,  the  research tools 
contain a experiment participation activity and  evaluation paper , The  analysis data by  statistic tools, 
average value, standard  deviation  and t-test, compare  between  of  pretest  and  posttest. 

The  result  of  this  research showed that  teschly  and  learning with participation activity  have 
progressive a science  process skill higher  at statistically  significant  .01 level and  learning achievements of  
posttest higher  than pretest  at statistically  significant  .01 level. 
 
KEYWORDS:  Science  Process skill, Participation Activity   
 
 
_________________________________ 
 1  วท.ม  วิทยาศาสตรศกึษา วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม  มหาวทิยาลยันครพนม 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสงัคมปัจจบุนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัชีวติของทกุคน  

ทัง้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพตา่ง ๆ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนผลผลติตา่ง ๆ  ใช้เพื่ออ านวยความสะดวก
ในชีวติและในการท างาน  ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ  ความรู้
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีอยา่งมาก  ในทางกลบักนัเทคโนโลยีก็มีสว่นส าคญัมากที่จะให้มกีารศกึษา
ค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้  วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันา วิธีคิด  ทัง้ความคิดเป็นเหตเุป็นผล  
คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วจิารณ์  มีทกัษะที่ส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ  สามารถตดัสนิใจ   
 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นตวัที่ท าให้นกัศกึษาเป็นคนช่างสงัเกต  มีเหตมุีผล  มีทกัษะการวดั  การ
ส ารวจ ตรวจสอบอยา่งถกูต้อง ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูและบนัทกึผล  การส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถกูต้อง
ครอบคลมุทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ   จดักระท าและน าเสนอข้อมลู ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสมได้  วิเคราะห์ข้อมลู 
แปลความหมายของข้อมลูและประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระส าคญัเพื่อตรวจสอบกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะต้องมีสว่นร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็นและการสรุปผล  การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่น าเสนอตอ่สาธารณะชนด้วยความถกูต้อง บนัทกึและอธิบายผล  การส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตผุลโดยใช้
พยานหลกัฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าที่เช่ือถือได้  ตลอดจนจดัแสดงผลงาน  เขียนรายงาน  ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมีเพื่อชีวิต รหสั 1000-0506  หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม  มหาวิทยาลยันครพนม  ปีการศกึษาที่ผา่นมา พบวา่ นกัศกึษายงั
ขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึง่สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา  รายวิชาเคมีเพ่ือชีวิต อยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานของสถานศกึษาก าหนดไว้  

จากปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงใช้วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบกิจกรรมการมีสว่นร่วม  เข้ามากระตุ้น และ
สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจ ท าให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้  และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษา โดยใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากใช้กิจกรรม
การมีสว่นร่วม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ท่ีก าลงัเรียนรายวชิาเคมเีพือ่ชีวิต รหสั
วิชา 1000 -0506  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน  45 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 1) กิจกรรมการมีสว่นร่วม  ประกอบด้วย  6  กิจกรรม 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  3) แบบสงัเกตทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1. ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาก่อนจดักิจกรรม  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวน  40  ข้อ  มี  4  ตวัเลอืก  เพื่อตรวจสอบความรู้พืน้ฐานของนกัศกึษา 
 2.  การจดักิจกรรมการทดลองปฏิบตัิการ  ดงันี ้
  2.1  สปัดาห์ที่ 1 ก่อนจดักิจกรรมการมีสว่นร่วม  ผู้วิจยัให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  กลุม่ละ 5 – 6 คน ท ากิจกรรม
การทดลอง กลุม่ละ1 กิจกรรม  โดยผู้วิจยัสงัเกตทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาขณะท ากิจกรรมทดลอง  
และบนัทกึผลการสงัเกตลงในแบบสงัเกตทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  2.2  จากนัน้ผู้วิจยัให้ความรู้เก่ียวกบัข้อควรระวงัในการใช้อปุกรณ์ทางเคมี  เพื่อความปลอดภยัของผู้ เรียน  
รวมทัง้วิธีการวางแผนปฎิบตัิการทดลอง  การบนัทกึและจดข้อมลู  วิเคราะห์และการน าเสนองาน  
  2.3  เร่ิมจดักิจกรรมที่สง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คือ  กิจกรรมการมีสว่นร่วม ที่ 1 เร่ือง 
ปัจจยัที่มีผลตอ่การละลาย  ควบคูก่บัใบความรู้  โดยเน้นให้นกัศกึษาทกุคนได้ร่วมกิจกรรมเน้นกระบวนการกลุม่ และเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยอาศยัการสงัเกตของผู้ เรียนด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลงในแบบ
สงัเกต    
  2.4  สปัดาห์ที่  2 นกัศกึษาเร่ิมท ากิจกรรมสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คือ  กิจกรรมการมี
สว่นร่วมที่ 2  เร่ือง สมบตัิบางประการของสบูแ่ละผงซกัฟอก  ควบคูก่บัใบความรู้  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยอาศยัการสงัเกตของ
ผู้ เรียนด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลงในแบบสงัเกต   ท าอยา่งนีจ้นถึงสปัดาห์ที่ 6 และจนครบกิจกรรมการมี
สว่นร่วม  และผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูโดยอาศยัการสงัเกตของผู้เรียนด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลงในแบบสงัเกต  
ทกุกิจกรรมมีสว่นร่วมเช่นกนั    
 3.  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา  หลงัจากที่ใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน   
 
ผลการวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยกิจกรรมการมีสว่นร่วม   
วิชาเคมีเพื่อชีวิต  รหสั  1000-0506   
 
ตาราง  1  แสดงการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกอ่นเรียนและหลงัเรียน  กิจกรรมการมีสว่นร่วม  วิชาเคมี
เพื่อชีวติ  รหสั  1000-0506     

 
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t - value 
X  S.D 

X  S.D 
45 3.05 0.33 3.76 0.11 17.61 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 (t .01 , 44  =  2.41) 
** มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 (t .05 , 44   = 1.67) 
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 จากตาราง  1  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ด้วยกิจกรรมการมสีว่นร่วม  มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   แสดงวา่การสอนโดยการใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม  ท าให้นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูขึน้ 
 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน
แบบใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม วชิาเคมเีพื่อชีวติ  รหสั  1000-0506     
 
ตาราง  2  แสดงผลวิเคราะห์การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนการ
สอนแบบใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม วิชาเคมีเพื่อชีวิต  รหสั  1000-0506     
 

จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t - value 

X  S.D 
X  S.D 

45 0.90 0.24 2.50 0.06 41.07 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 (t .01 , 44  =  2.70) 
** มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 (t .05 , 44   =  2.02) 
 

 จากตาราง  2  พบวา่  ผลการวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนและหลงัการใช้กิจกรรม
การมีสว่นร่วม  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   แสดงวา่การสอนโดยการใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม   ท าให้นกัศกึษามี
พฒันาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการมีสว่นร่วม  มีพฒันาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สงูขึน้  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .01   
 
อภปิรายผลการวิจัย 
   จากผลการศกึษาที่พบวา่  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ       วิทยาลยัการอาชีพธาตพุนม  
มหาวิทยาลยันครพนม    ที่เรียนด้วยกิจกรรมการมีสว่นร่วม  วิชาเคมีเพื่อชีวิต  รหสั 1000-0506  มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  แสดงให้เห็นวา่  เมื่อนกัศกึษาเรียนด้วยกิจกรรม
การมีสว่นร่วม  ท าให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ดวยตนเองได้อยา่งรวดเร็ว  เพราะกิจกรรมการมีสว่นร่วมการทดลองปฏิบตัิการ  
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 13 ทกัษะ  เช่น ทกัษะการสงัเกตจากสิง่ตา่ง ๆ ในแตล่ะ
กิจกรรม  ทกัษะการวดั  ทกัษะการทดลอง  เป็นต้น  ท าให้นกัศกึษารู้จกัการท างานอยา่งเป็นกระบวนการ  ท่ีส าคญัส่งผล
ให้นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้สนใจ  ในการผลติและพฒันา วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมการมีสว่นร่วม  ที่

สอดคล้องกบัสภาพของท้องถ่ิน  ตามความสามารถและความสนใจของนกัศกึษา 
2. เป็นการกระตุ้นและฝึกฝนให้นกัศกึษามีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้จริง 
3. เป็นแนวทางส าหรับการจดัการเรียนการสอนและพฒันาประสทิธิภาพการสอน ในกลุม่รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
 
เอกสารอ้างอิง 
จเร ลวนางกรู (2542).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเจตคตต่ิอ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์
ธานี.  วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสตูรและการสอนมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

จ านง  พรายแย้มแข (2536).  เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ป.สมัพนัธ์พานิชย์. 
เจริญ  วรนาถนฤมล (2547).  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์พืน้ฐานของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1. วิทยานพินธ์ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน  มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม. 

ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2541).  เอกสารการสอนชุดวชิาพฤตกิรรมการสอนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ยไูนเต็ด 
              โปรดกัชนั. 
สมใจ  ปราบพล (2544).  การจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  “การสอนแบบทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม.”   

กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 
สมุณฑา  พรหมบญุ (2540).  ทฤษฏีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.  กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
              แหง่ชาติ. 
สมุณฑา  พรหมบญุ และอรพรรณ  พรสมีา (2549).  ‚การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม.‛  ใน ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั.ิ กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาต.ิ 

อรจรีย์  ณ ตะกัว่ทุง่ (2545).  สุดยอดพัฒนาการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เนท็บคุส์. 
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รูปที่ 1 แสดงการทดลองของนกัศกึษาใน
กิจกรรมการมีสว่นร่วม 

 

รูปที่ 2 แสดงการใช้ทกัษะการสงัเกตและ
ทกัษะการลงความคิดเห็นภายในกลุม่ 

 

รูปที่ 3 แสดงการท ากิจกรรมการมีสว่นร่วมท าให้
นกัศกึษาเกิดทกัษะการสงัเกต ทกัษะการลง
ความเห็น  ทกัษะการสรุปผล เป็นต้น 

 

รูปที่ 4 แสดงการดแูล  และให้การแนะน าแก่
นกัศกึษา  เป็นการกระตุ้นท าให้ นกัศกึษาเกิด 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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การพัฒนาผลติภณัฑ์มะแขว่นก้อนอบแห้ง 
Product Development of Ma-khaen (Zanthoxylum Limonella Alato) curry cube 

 
บษุบา มะโนแสน  จิรรัชต์ กนัทะขู้   ดวงพร หมื่นค าเรือง และกหุลาบ อตุมะ 

Busaba  Manosan  Jirarat  Kantakhoo  Duangporn Munkamrueng  and  Kularb Uttama 

 

บทคดัย่อ 
 

มะแขวน่เป็นพืชพืน้เมืองที่พบทัว่ไปโดยเฉพาะจงัหวดัในแถบภาคเหนือตอนบน นิยมใช้เป็นเคร่ืองเทศส าหรับปรุง
แตง่รสชาติของอาหารให้เดน่ยิ่งขึน้และ เมลด็มะแขวน่ยงัมีคณุสมบตัิในการกระตุ้นน า้ยอ่ยท าให้เจริญอาหาร  งานวิจยันีม้ี
จดุประสงค์เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้ง โดยศกึษาชนิดของสารยดึเกาะ (binder) ที่เหมาะสมในการขึน้รูป
ผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อน 3 ชนิด คือ แป้งมนั แป้งข้าวโพด และแป้งสาล ีเปรียบเทยีบกบัสตูรควบคมุ (ไมเ่ตมิสารยดึเกาะ) 
มะแขวน่แห้งถกูบดละเอียด น ามาผสมกบัสว่นผสมอื่นและสารยดึเกาะ เคี่ยวด้วยไฟออ่นๆ แล้วน ามาขึน้รูปเป็นมะแขวน่
ก้อนโดยอดัลงในพิมพ์สเตนเลสขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนตเิมตร น า้หนกัแตล่ะก้อนประมาณ 12 กรัม อบด้วยเคร่ืองอบแห้ง

ลมร้อนแบบถาดที่อณุหภมูิ 50C นาน 10 ชัว่โมง ผลติภณัฑ์สดุท้ายมวีอเตอร์แอคตวิิตีเ้ฉลีย่ 0.58 เมื่อทดสอบ

ความสามารถในการละลาย (solubility) ที่อณุหภมูิน า้ 80C พบวา่ผลติภณัฑ์ที่ใช้แป้งสาลเีป็นสารยดึเกาะละลายได้เร็ว
ที่สดุ (8 นาที) รองลงมา คือ สตูรที่ใช้แป้งข้าวโพด สตูรควบคมุ และสตูรที่ใช้แป้งมนั ตามล าดบั และเมื่อน าผลติภณัฑ์มะ
แขวน่ก้อนอบแห้งแตล่ะสตูรมาต้มเป็นน า้แกง แล้วประเมินการยอมรับทางประสาทสมัผสัด้าน ส ีกลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสั 
และความชอบโดยรวม พบวา่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบสขีองน า้แกงไมแ่ตกตา่งกนั มะแขวน่ก้อนท่ีใช้แป้งสาลเีป็นสาร

ยดึเกาะได้รับคะแนนการยอมรับทกุด้านน้อยกวา่สตูรอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั (p0.05) ในขณะที่แป้งมนั แป้งข้าวโพด 
และสตูรควบคมุ ได้รับการยอมรับทกุด้านไมต่า่งกนั โดยคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง (7 คะแนน) แตแ่ป้งมนัไม่
เหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นสารยดึเกาะของผลติภณัฑ์ เนื่องจากท าให้ผลติภณัฑ์มีความสามารถในการละลายต า่ ใช้เวลานานถงึ 
22 นาที จึงละลายได้หมดก้อน ในขณะท่ีการไมใ่ช้สารยดึเกาะ (สตูรควบคมุ) ท าให้ลกัษณะปรากฏของผลติภณัฑ์มะแขวน่
ก้อน มีรูพรุนมาก และยดึเกาะกนัไมค่อ่ยดี ดงันัน้แป้งข้าวโพดจึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นสารยดึเกาะส าหรับผลติภณัฑ์มะ
แขวน่ก้อนอบแห้งมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ  มะแขวน่, มะแขวน่ก้อนอบแห้ง, การพฒันาผลติภณัฑ์, ความสามารถในการละลาย 

 

ABSTRACT 
 

Ma-khaen (Zanthoxylum limonella Alato) belongs to Rutaceae Family. It is a local plant that is found 
in the provinces in the upper Northern Thailand. It is usually used as food aroma and food enhancer. Ma-
khaen's seeds have the quality to increase an appetite for food as well. The aim of this research was to 
develop dried Ma-khaen curry cube by studying and searching for a suitable binder.  Binders: tapioca flour, 
maize flour, and wheat flour were studied in comparison with a control group (no binder). Ma-khaen powder 
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was mixed with other ingredients such as onion powder, garlic powder, shortening, sugar, salt and 3 different 
binders in order to make 3 different formulas. Then they were stirred at low temperature cooking until it 
became paste and formed in a rectangular stainless steel 2.5x3.0x1.0 cm dimension. Each cube was 

weighed 12 grams. These Ma-khaen curry cubes were then dried at 50C for 10 hours until the finished 
products water activity (Aw) was 0.58. The product solubility was determined in the warm temperature at 

80C. The results showed that Ma-khaen curry cube with wheat flour dissolved the quickest at 8 minutes, 
maize flour and control showed the solubility at 9 minutes. Meanwhile the tapioca flour binder resulted a poor 
solubility at 22 minutes. Color, aroma, flavor, texture and acceptance were then evaluated. Ma-khaen with 
maize flour, tapioca flour, and control showed similar scores at 7, while with wheat flour showed the least 
product acceptance of all (p<0.05). Taking into consideration that the tapioca flour resulted in very slow 
solubility at 22 minutes, while the control group (no binder) showed many porosities and poor binding. 
Therefore maize flour was considered to be the most suitable binder to use in dried Ma-khaen curry cube. 

 
KEYWORDS:   Makaen, Makaen Curry Cube, Zanthoxylum limonella,  Product Development, Disintegration 
 
บทน า 

อาหารพืน้บ้านของทางภาคเหนือบางชนดิจะนยิมปรุงแตง่รสชาตใิห้โดดเดน่โดยการเติมผลมะแขวน่ลงไปใน
เคร่ืองปรุงซึง่จะประกอบด้วย พริก หอมแดง กระเทียมผสมรวมกนัและเติมลงในอาหาร เช่น ลาบปลา แกงแค เป็นต้น มะ
แขวน่จงึจดัเป็นพืชเคร่ืองเทศชนิดหนึง่ที่มีกลิน่หอมเฉพาะตวั เคร่ืองปรุงรสอาหารแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลติภณัฑ์
เสริมรส (food flavor enhancer) ซึง่ประกอบด้วยโมโนโซเดียม แอล–กลตูาเมต หรือ กวันิเลต หรืออโินซิเนต ตัง้แตส่อง
ชนิดขึน้ไปผสมกนั และผลติภณัฑ์ปรุงรส (food seasoning) ซึง่มสีว่นประกอบเช่นเดียวกบัประเภทแรกแตจ่ะมีสว่นผสม
อื่นเพิ่มเติม เช่น เกลอื เนือ้สตัว์หรือสารอื่นที่ให้โปรตีน ไขมนั น า้ตาล หรือมีสว่นผสมของเคร่ืองเทศชนิดตา่งๆ เช่น พริกไทย 
กระเทียม หวัหอม รวมทัง้กลิน่รสอื่นเพื่อช่วยเน้นกลิน่รสของอาหารให้นา่บริโภคมากขึน้โดย ผลติภณัฑ์หลกัในประเภทนี ้
คือ ซุปกึ่งส าเร็จรูป และเคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปตา่งๆ เคร่ืองปรุงรสอาหารเป็นหนึง่ในสนิค้าอตุสาหกรรมที่ยงัสามารถ
ขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่องมงีานวจิยัที่พฒันาผลติภณัฑ์เก่ียวกบัเคร่ืองปรุงรสอาหารในลกัษณะตา่งๆเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการปรุงอาหาร 
 มะแขวน่  (Zanthoxylum limonella Alato) จดัอยูใ่นวงศ์ Rutaceae ช่ือท้องถ่ิน มะแขวน่  มะแขน่ (เชียงใหม)่ 
ผกัมาด (สกลนคร นครพนม) ก าจดัต้น พริกหอม (ภาคกลาง) พืชที่อยูใ่นวงค์นีใ้นประเทศไทยมีรายงานอยู ่4 ชนิดคือ
หมกัก้ากดอยสเุทพ (Zanthoxylum acanthoxylum acanthopodium DC.) หมกัก๊าก (Zanthoxylum armatum DC.) 
ก าจดัต้น (Zanthoxylum limonella Alato) และก าจดัหนว่ย (Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC.) พืชในสกลุนีม้ีถ่ิน
ก าเนดิอยูเ่อเชีย เฉพาะมะแขน่มถ่ิีนก าเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (มลูนิธิสขุภาพไทย,2553) จงึจดัอยูใ่นกลุม่ของ
เคร่ืองเทศที่น าไปปรุงแตง่รสชาตขิองอาหารได้รับความนิยมจากกลุม่ผู้บริโภคอาหารพืน้บ้านทางภาคเหนือ  ผลและเมลด็
มีการน ามาใช้เป็นยาสมนุไพรมีสรรพคณุช่วยในการขบัลม แก้ลมวิงเวียน ขบัโลหิตระด ูแก้ไข้ แก้พษิง ูพิษตะขาบ พษิแมลง
ป่องช่วยในการสนามแผล ช่วยยอ่ย และแตง่กลิน่รสของอาหารรักษาโรคทางเดินปัสสาวะแก้ท้องอดืเฟ้อบ ารุงโลหิตบ ารุง
หวัใจ(นิจศิริ,2542) 
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ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้งโดยศกึษาชนิดของสารยดึเกาะ 
(binder) ที่เหมาะสมตอ่การขึน้รูปโดยก าหนดให้ผลติภณัฑ์ที่ได้มคีณุสมบตัิ คือปริมาณของคา่วอเตอร์แอคตวิิตี ้และ

ระยะเวลาในการกระจายตวัในน า้ที่อณุหภมูิน า้  80C (ระหวา่งการคืนรูป) ให้ใกล้เคียงกบัผลติภณัฑ์ซุปก้อนกึง่ส าเร็จรูป
ที่ผลติในเชิงการค้าในปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศกึษาชนิดของสารยดึเกาะทีเ่หมาะสมตอ่การขึน้รูปผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วตัถดุิบที่ใช้ คือ มะแขวน่แห้ง จากอ าเภอนาน้อย จงัหวดันา่น น ามาเด็ดก้านน าผลไปอบในตู้อบลมร้อนอณุหภมูิ 

50Cหลงัจากนัน้น ามาป่ันให้ละเอียดด้วยเคร่ืองป่ันและผสมอาหารไฟฟ้า หอมหวัใหญ่ กระเทยีม ปอกเปลอืกออกล้าง

ด้วยน า้สะอาดน ามาหัน่เป็นแวน่บางๆน าไปอบในตู้อบลมร้อนอณุหภมูิ 65C นาน 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น ามาป่ันละเอยีด
ด้วยเคร่ืองป่ันผสมอาหารไฟฟ้าและน ามาร่อนด้วยตะแกรงละเอียด แป้งมนัส าปะหลงัตราลกูโลก แป้งสาลตีราบวัแดง แป้ง
ข้าวโพดตราซุปเปอร์ไฟด์ เกลอื ผงชรูส เนยขาวตราโอลมิปิก 

วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ตู้อบลมร้อน (WBT binder,IP 20) เคร่ืองวิเคราะห์ไขมนั (Soxtherm, Sox 406 
micro)โถดดูความชืน้  เคร่ืองวดัปริมาณน า้อิสระในอาหาร (Water activity) เคร่ืองป่ันและผสมอาหาร ตะแกรงร่อน
ละเอียด (MICS 300) พิมพ์สเตนเลส ขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนติเมตร 

การขึน้รูปผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้ง : น าวตัถดุิบ ได้แก่ ผงมะแขวน่ ผงหอมหวัใหญ่ ผงกระเทยีม เกลอื 
น า้ตาลทราย เนยขาว ผงชรูส น า้ และสารยดึเกาะ (แป้งมนั แป้งสาล ีแป้งข้าวโพด) เรียนแบบตามอตัราสว่นข้างกลอ่ง
บรรจซุุปก้อนกึง่ส าเร็จรูป (ตามปริมาณสดัสว่นในตารางที่ 1) น าสว่นผสมมาเคี่ยวด้วยไฟออ่นๆ แล้วน ามาขึน้รูปเป็นเป็น
มะแขว่นก้อนโดยอดัลงพมิพ์สเตนเลสรูปสีเ่หลีย่มขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนติเมตร น า้หนกัประมาณ 12 กรัม/ก้อน น าไปอบ

ด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อณุหภมูิ 50C นาน 10 ชัว่โมง น ามะแขวน่ก้อนมาหอ่ด้วยอลมูเินียมฟอยล์ เก็บใน
ถงุพลาสตกิ 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมมะแข่วนก้อนอบแห้ง 

สว่นผสม สตูรควบคมุ 
(%) 

แป้งมนัสมัปะหลงั 
(%) 

แป้งข้าวโพด 
(%) 

แป้งสาล ี
(%) 

ผงมะแขวน่ 
เกลอื 
ผงหอมหวัใหญ่ 
ผงกระเทียม 
น า้ตาล 
เนยขาว 
ผงชรูส 
แป้ง 
น า้ 

10 
40 
7.5 
7.5 
11 
5 
1 
- 

18 

10 
40 
7.5 
7.5 
11 
5 
1 
1 
17 

10 
40 
7.5 
7.5 
11 
5 
1 
1 
17 

10 
40 
7.5 
7.5 
11 
5 
1 
1 
17 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1249 

 

1. วิเคราะห์ผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้งดงันี ้
1.1 คณุสมบตัิทางเคม ี

วิเคราะห์หาปริมาณเถ้าทัง้หมด ปริมาณไขมนั ตามวธีิ A.O.A.C (1995) และวิเคราะห์คา่วอเตอร์แอคติวติี ้
ด้วยเคร่ืองวดัคา่วอเตอร์แอคตวิิตี ้

1.2 คณุสมบตัิทางจลุชีววิทยา 
วิเคราะห์ปริมาณจลุนิทรีย์ทัง้หมด ตามวิธี  A.O.A.C (1998) ปริมาณยีสต์และรา ตามวิธี A.O.A.C (1998) 

1.3 คณุสมบตัิทางกายภาพ  

ศกึษาความสามารถในการละลายของมะแขวน่ก้อนอบแห้ง โดยแช่ก้อนมะแขวน่ในน า้ร้อนอณุหภมูิ 80C 
บนัทกึระยะเวลาที่มะแขวน่ก้อนละลายจนหมด  

1.4 การทดสอบทางประสาทสมัผสั 
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้ง โดยน าผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อน

อบแห้งแตล่ะสตูรมาต้มเป็นน า้แกงผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัด้าน ส ีกลิน่ รสชาติ 
เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม โดยใช้แบบทดสอบ 9–point hedonic scale (1 = ไมช่อบมากที่สดุ, 9 = ชอบมากที่สดุ) 

2. การวเิคราะห์ทางสถิติ  
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance และวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ด้วยวิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
ผลและวิจารณ์ 

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองคา่วอเตอร์แอคตวิิตีท้ี่ได้จากผลติภณัฑ์มะแขว่นก้อนอบแห้งทกุ สตูรพบวา่มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 0.58  เมื่อเปรียบเทยีบกบัซุปก้อนกึ่งส าเร็จรูปพบวา่มีคา่ต ่ากวา่ซุปก้อนซึง่เป็นปัจจยัที่จะใช้ตดัสนิเสถียรภาพ
ของอาหารตอ่การเสือ่มเสยีไมว่า่จากจลุนิทรีย์หรือปฏิกิริยาทางเคมีจะเป็นคา่วอเตอร์แอคตวิิตีท้ี่แสดงถงึปริมาณน า้ที่
จลุนิทรีย์น าเอาไปใช้ได้หรือใช้ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ (Fellows,2000) มากกวา่ปริมาณความชืน้ซึง่พบวา่
ผลติภณัฑ์มะแขว่นก้อนอบแห้งมปีริมาณความชืน้อยูใ่นชว่งร้อยละ 5 – 7  ซึง่สงูกวา่ซุปก้อนกึง่ส าเร็จรูปอยา่งชดัเจนโดย
ซุปก้อนมีความชืน้เพียงร้อยละ 4 แตย่งัมีปริมาณที่ต า่กวา่มาตรฐานของอาหารกึง่ส าเร็จรูปชนิด ซปุชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน 
ชนิดผงหรือแห้งต้องมีปริมาณความชืน้ไมเ่กินร้อยละ 8 (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 210 พ.ศ. 2543 ) ซึง่
สามารถใช้คาดคะเนอายกุารเก็บรักษาของผลติภณัฑ์ได้  
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีมะแขว่นก้อนอบแห้ง 

ตวัอยา่ง วอเตอร์แอคตวิิตี ้ ความชืน้  
(โดยน า้หนกัเปียก) 

แร่ธาต ุ
(%) 

ไขมนั 
(%) 

สตูรควบคมุ 
สตูรแป้งมนัสมัปะหลงั 
สตูรแป้งข้าวโพด 
สตูรแป้งข้าวสาล ี
ซุปก้อนคนอร์ 

0.55 
0.60 
0.58 
0.58 
0.60 

6.33 
5.97 
5.33 
6.00 
3.36 

47.69 
39.53 
40.74 
42.18 

- 

1.66 
2.94 
3.00 
2.19 

- 
หมายเหต ุ: ปริมาณเถ้าและไขมนัในสว่นของผลติภณัฑ์ซุปก้อนไมท่ าการวเิคราะห์เนื่องจากปริมาณสว่นผสมแตกตา่งกนั  
 

ตารางที่ 3  ผลการกระลายน า้เดือดผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้ง 

ตวัอยา่ง ระยะเวลาการละลาย(นาท)ี 
สตูรควบคมุ 
สตูรแป้งมนัส าปะหลงั 
สตูรแป้งข้าวโพด 
สตูรแป้งข้าวสาล ี
ซุปก้อนคนอร์ 

9 
22 
9 
8 

4.02 

จากตารางที่ 3 พบวา่ผลติภณัฑ์มะแขว่นก้อนอบแห้งทีใ่ช้แป้งสาลเีป็นสารยดึเกาะมีอตัราการกระจายตวัในน า้

อณุหภมูิ 80C ได้เร็วที่สดุรองลงมา คือ สตูรทีม่ีการเติมแป้งข้าวโพด สตูรควบคมุและสตูรทีใ่ช้แป้งมนัตามล าดบั เมื่อ
เทียบกบัซุปก้อนกึง่ส าเร็จรูปพบวา่อตัราการกระจายตวัของผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้งใช้เวลาในการละลายมากกวา่ 
สว่นสตูรควบคมุ (ไมใ่ช้สารยดึเกาะ) มีอตัราการละลายเทา่กบัการใช้แป้งข้าวโพดเป็นสารยดึเกาะอาจจะเนื่องมาจาก
ลกัษณะที่ปรากฏของผลติภณัฑ์มีรูพรุนมาก และการยดึเกาะกนัไมค่อ่ยดี  ส าหรับสตูรที่ใช้แป้งมนัส าปะหลงัเป็นสารยดึ
พบวา่อตัราการละลายใช้เวลามากที่สดุเป็นผลจากแป้งมนัส าปะหลงัจดัเป็นแป้งที่มีปริมาณของอะไมโลสต ่าและอะ
ไมโลสอาจจบัตวักบัไขมนัท่ีเติมลงไปในสว่นผสมท าให้ขดัขวางการพองตวัของเม็ดแป้งจและแป้งมนัส าปะหลงัสามารถ

ละลายได้ในน า้อณุหภมูิ 95 C เพียง 35  เปอร์เซ็นต์ (กล้าณรงค์,เกือ้กลู , 2546)  
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของซุปก้อนอบแห้ง 
ตวัอยา่ง ลกัษณะคณุภาพ 

 ส ี กลิน่ รสชาต ิ เนือ้สมัผสั ความชอบรวม 
สตูรควบคมุ 
สตูรแป้งมนัส าปะหลงั 
สตูรแป้งข้าวโพด 
สตูรแป้งข้าวสาล ี

7.2a ± 1.2 
7.2a ± 1.3 
7.3a ± 1.3 
6.7a ± 1.5 

7.0a ± 1.1 
7.2a ± 1.0 
7.1a ± 1.3 
6.5b ± 1.3 

7.2a ± 1.0 
7.3a ± 1.3 
6.7ab ± 1.5 
6.4b ± 1.5 

7.5a  ± 1.1 
7.5a  ± 1.1 
7.1ab ± 1.5 
6.8b  ± 1.3 

7.2a  ± 0.9 
7.5a  ± 0.9 
7.2a  ± 1.4 
6.5b  ± 1.4 

a,b   ตวัเลขที่มีตวัอกัษรก ากบัแตกตา่งกนัในแตล่ะสดมภ์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p< 0.05) 
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 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของผู้ทดสอบชิมที่ผา่นการฝึกฝนจ านวน 30 คน ด้วยการน าผลติภณัฑ์มะ
แขวน่ก้อนอบแห้งแตล่ะสตูรมาต้มเป็นน า้แกง แล้วประเมินการยอมรับทางประสาทสมัผสัด้าน ส ีกลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสั
และความชอบโดยรวมพบวา่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านสขีองน า้แกงไมแ่ตกตา่งกนั มะแขว่นก้อนท่ีใช้แป้งสาลเีป็น

สารยดึเกาะได้รับคะแนนการยอมรับทกุด้านน้อยกวา่สตูรอื่นๆ อยา่งมีนยัส าคญั (p0.05) ในขณะที่แป้งมนัแป้งข้าวโพด
และสตูรควบคมุได้คะแนนการยอมรับในทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง (7 
คะแนน)   
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเชือ้จุลินทรีย์มะแขว่นก้อนอบแห้ง 

ตวัอยา่ง ปริมาณยีสต์และรา (cfu/g) ปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์ทัง้หมด (cfu /g) 
สตูรควบคมุ 
สตูรใช้แป้งมนัส าปะหลงั 
สตูรใช้แป้งข้าวโพด 
สตูรใช้แป้งข้าวสาลี 

0.54 
0.44 
0.21 
0.50 

0.01 
0.01 
0.02 
0.02 

  
ผลการศกึษาปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์ในผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้งพบวา่ปริมาณเชือ้ยีสต์และเชือ้ราและ

ปริมาณของเชือ้จลุนิทรีย์ทัง้หมดมีการเจริญของเชือ้อยูร่ะดบัท่ียอมรับได้และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่กลุม่ผู้บริโภค (ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 210 พ.ศ. 2543 ) ซึง่ก าหนดไว้วา่ มีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 
น้อยกวา่ 3 ในอาหาร 1 กรัม และมีเชือ้ราไมเ่กิน 100 ในอาหาร 1 กรัม  
 
สรุปผลการทดลอง 
 สารยดึเกาะทีเ่หมาะสมในผลติภณัฑ์มะแขวน่ก้อนอบแห้งคือสตูรที่ใช้แป้งข้าวโพดจากผลการทดสอบการยอมรับ
ทางด้านประสาทสมัผสัพบวา่สตูรท่ีใช้แป้งสาลเีป็นสารยดึเกาะได้รับการยอมรับในทกุด้านน้อยที่สดุ และแป้งมนัไม่

เหมาะสมทีจ่ะน ามาใช้เป็นสารยดึเกาะเพราะเมื่อทดสอบการกระจายตวัในน า้อณุหภมูิ 80C มีความสามารถในการ
ละลายต ่าใช้เวลานานถงึ 22 นาทีในขณะที่สตูรควบคมุไมใ่ช้สารยดึเกาะมีอตัราการละลายเทา่กบัแป้งข้าวโพดแต่
ลกัษณะปราฏของก้อนผลติภณัฑ์มีรูพรุนมากและการยดึเกาะกนัไมค่อ่ยดี สว่นผลการวิเคราะห์ปริมาณความชืน้  คา่วอ
เตอร์แอคติวิตี ้และการทดสอบปริมาณของเชือ้จลุนิทรีย์พบวา่ทกุสตูรอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุฉบบั
ที่ 210 พ.ศ. 2543  
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 การแปรรูปผลติภณัฑ์สามารถน าไปถ่ายทอดให้กลุม่เกษตรกรที่ปลกูมะแขวน่ในจงัหวดันา่นและเป็นการเพิ่ม
มลูคา่ของผลผลติทางด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้กบักลุม่เกษตรผู้สนใจ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจยัขอขอบคณุสาขาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นา่น  ที่ให้การ
สนบัสนนุสถานท่ี อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัจนส าเร็จลลุว่ง 
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ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

The Effects of Group Guidance Program on Developing Intrinsic Motivation of the Students of  
the Faculty of Education, Rajabhat  Maha Sarakham University 

 
นางสาวศิริภญิญา  ตระกูลรัมย์1 

Siripinya  Tragoonram 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของ
นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นีค้ือ  
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชัน้ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 43 คน โดยผู้วิจยัได้มาโดยการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่
ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มตีอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูคือ ใบงานกิจกรรมที่ 1-7  และแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่         การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)  จากใบงานในแตล่ะกิจกรรม และวเิคราะห์ประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ของนกัศกึษา  
ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมด้วย คา่มธัยฐาน (Median) และคา่เบี่ยงเบนควอไทล์  (Quartile Deviation)  

ผลการวิจยัพบวา่  
1. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน นกัศกึษาสามารถส ารวจตวัเองได้  

รู้จกัรักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง ก าหนดเป้าหมายและวางแผนทางด้านการเรียนและอาชีพได้  
2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน นกัศกึษาเกิดความพงึพอใจในการ

เข้าร่วมโปรแกรมที่มตีอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน 
ค าส าคัญ   โปรแกรม , โปรแกรมแนะแนวกลุม่ , แรงจงูใจ , แรงจงูใจภายใน 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to study the effects of Group Guidance Program on Developing 
Intrinsic Motivation Of  the Students at the Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University. The 
research design was quasi experimental. The sample, using purposive sampling teachniques, consisted of 43 
first year science major students at the Faculty of Education. Instruments used in this study were Group 
Guidance Program on Developing Intrinsic Motivation, the students learning and opinions session records 
towards Group Guidance Program on Developing Intrinsic Motivation and Group Guidance Program 
evaluation form.  
_______________________ 
1   ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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After intervention, the results found that  1)  the experimental group said that after participating in the program  
had chance to explore about  themselves by stating about their opining towards themselves , self-esteem and   
educational and occupational planning.  2)  the students who participated in the program reported that they 
satisfied with the group guidance program provided for them.  
 
KEYWORDS:   Program, Group Guidance Program, Motivation, Intrinsic Motivation 
 
บทน า 

สงัคมปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว สภาพความเป็นอยูร่อบ ๆ ตวั และสิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิมเป็นอย่างมาก พลวตัสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเรียนรู้ในปัจจุบนัก็เฉก
เช่นเดียวกันที่ต้องมีการปรับกระบวนการไปตามพลวัตของสงัคม ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นสงัคมลกัษณะใด บุคคลต่างต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์ทัง้ตอ่มนษุย์ด้วยกนัและตอ่สิง่แวดล้อม เมื่อวิเคราะห์บคุคลทัง้ลกัษณะการมองออกไปนอกตวัเองและการมอง
เข้าหาตนเอง จะพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกมาล้วนเป็นเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะสนองความต้องการของตน
ทัง้สิน้ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นความต้องการทางกายภาพ ความต้องการทางสงัคม ความต้องการภายในและความต้องการ
ภายนอก ซึง่เป็นความต้องการท่ีมีการตอ่ยอดไมม่ีที่สิน้สดุ ความต้องการจึงเป็นบอ่เกิดของแรงจงูใจในอนัที่จะสนองความ
ปรารถนาของบคุคล จึงกลา่วได้วา่มนษุย์ทุกคนมีพฤติกรรมก็เพื่อตอบสนอง บ าบดั ลดความต้องการของตน และด้วยเหตุ
ที่ความต้องการของปุถุชนมีมากมายหากเราได้ทราบความต้องการของแต่ละบุคคล ได้เข้าใจถึงธรรมชาติ สาเหตุของ
ความต้องการต่าง ๆ ของการเกิดพฤติกรรม ก็จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจความรู้สึก อารมณ์ เจตคติ บุคลิก ภาพ การ
แสดงออก ความคิด และภาวะจงูใจที่เป็นมลูเหตขุองการเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้ง่ายขึน้ เพราะการที่เราสามารถเข้าใจใน
สาเหตแุหง่พฤติกรรมใด ๆ ของบคุคลจะช่วยให้เราได้เข้าใจกนัและกนั มีการผ่อนสัน้ ผ่อนยาว เจือจาน เอือ้อาทรกนัด้วย
ความรู้สกึที่ดีตอ่กนัในสายแหง่ความสมัพนัธ์นัน้ ๆ ได้ในทกุรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น ฉนัท์บิดามารดา ครูและลกูศิษย์ นายจ้าง
และลกูจ้าง สามีและภรรยา ผู้ปกครอง และผู้อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา (อริยา คหูา, 2546: 1)  
   พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากสิ่งที่บุคคลคาดหวงั บุคคลอาจจะพอใจหรือไม่ก็ได้ โดยกระบวนการกระตุ้นให้
บคุคลแสดงพฤติกรรม เรียกว่า แรงจูงใจ แรงจูงใจจะเป็นพลงัให้บคุคลแสดงพฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมายของ
พฤติกรรม และก าหนดระดบัความพยายามของตวัเองได้   (สมุาลยั  วงศ์เกษม และคณะ, 2546: 43) นอกจากนีป้ระเภท
ของแรงจูงใจยงัสามารถแยกออกได้ตามลกัษณะต่าง ๆ เช่น หากแบ่งตามลกัษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก แรงจูงใจ
ประเภทนีส้ามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก กลา่วคือ แรงจูงใจภายใน เป็น
แรงจงูใจที่เกิดจากภายในตวับคุคลที่อยากรู้อยากกระท า เกิดขึน้จากความต้องการของตนเอง ไมใ่ช่มาจากสิง่เร้าภายนอก 
รางวลัหรือการเสริมแรงไม่มีความส าคญัใดเลย แรงจูงใจประเภทนีม้ีค่าและส าคญัมากกว่าแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจ
ภายในได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจใฝ่รู้ การเอาใจใส ่ความสนใจ ความชอบ ความศรัทธา ความคาดหวงัต่อ
ตนเอง ก าลงัใจ บคุลกิภาพ ความวิตกกงัวล เป้าหมาย ความต้องการส่วนตวั มโนทศัน์แหง่ตน ความก้าวหน้า ความส าเร็จ
เหลา่นีเ้ป็นลกัษณะที่มีอยูแ่ล้วในบคุคลทกุคน ซึ่งแต่ละคนแต่ละวยัก็จะมีความสนใจแตกต่างกนั ทัง้นี ้ในการจดับทเรียน
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียนย่อมท าให้ ผู้ เรียนเกิดความพอใจในบทเรียน และรู้สึกว่าบทเรียนนัน้ท้าทาย สนุก น่าเ รียน 
บคุลกิภาพของผู้สอน ผู้สอนจะต้องปรับปรุงบคุลกิภาพของตนให้เหมาะสม ให้ผู้ เรียนมีความศรัทธา มีทศันคติที่ดีตอ่ผู้สอน 
ชอบ นิยม และประทบัใจ อยากเรียนกบัผู้สอนอีก อนัเป็นการสร้างเสริมให้บรรยากาศของห้องเรียนดีขึน้ นอกจากนี ้เรา
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สามารถน าประโยชน์ของแรงจูงใจมาใช้ในทุกกิจกรรมของการด ารงชีวิต เช่น การประกอบอาชีพ การเรียน การวางแผน
งาน เป็นต้น   (อริยา คหูา, 2546: 6-10)  

ทัง้นี ้ในการพฒันาคนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจภายในนัน้จะต้องมีเทคนิคและวิธีการเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
ซึง่การแนะแนวกลุม่เป็นการให้การแนะแนวแก่บคุคลหลาย ๆ คน ที่มีปัญหาและความต้องการคล้ายคลงึกนั ด้วยการช่วย
ให้แตล่ะคนของหมู่หรือกลุม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั อนัจะเป็นแนวทางที่จะ
ช่วยท าให้บคุคลเกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความคิดในการท่ีจะแก้ปัญหา ตดัสนิใจในปัญหาที่เขาประสบอยูห่รือ
อาจจะช่วยบคุคลที่อยู่ในกลุ่มหรือหมู่เดียวกนัให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย  การแนะแนวเป็นกลุม่ จะช่วยประหยดัเวลา 
แรงงาน และค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการจัดให้กับผู้ เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ในหวัข้อปัญหาหรือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเร่ืองที่
สามารถจัดเป็นหมู่ได้พร้อม ๆ กัน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีการอภิปรายเก่ียวกับปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาในหมูผู่้ เรียนด้วยกนั อนัเป็นการฝึกให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกนัและกนั รู้จกัรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในสิทธิของผู้อื่น ช่วยให้ผู้ เรียนได้มองเห็นปัญหาและร่วมกันค้นหาสาเหตุ และข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัปัญหานัน้ ตลอดจนช่วยพฒันา เจตคติและคณุค่าให้เป็นที่ต้องการ ตามที่สงัคมได้ก าหนดขึน้ (จ าเนียร ช่วงโชติ, 
2547: 339-341) 

จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 พบว่า นกัศึกษาคิด
วา่สาเหตขุองการขาดแรงจงูใจภายใน เกิดจากการขาดความสนใจ ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง ขาดการตัง้เป้าหมายในชีวิต และ
การขาดสมาธิ ทัง้นี ้ในการปัญหาดงักลา่ว เราสามารถน าแนวคิดของการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในและเทคนิคของการ
แนะแนวกลุม่มาป้องกนัปัญหาและพฒันานกัศึกษาได้ โดยน าเทคนิคการส ารวจตวัเอง การรักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง การ
ก าหนดเป้าหมายทางด้านการเรียนและอาชีพ และการวางแผนทางการเรียน และอาชีพมาพฒันาให้เกิดขึน้ในตวับคุคล 
เพื่อน าไปสูก่ารเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษาได้   

จากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยั จะท าให้ทราบวา่วิธีการและเทคนิคดงักลา่วนีจ้ะสามารถเสริมสร้างแรงจงูใจ
ภายในตวับคุคล เพื่อให้เกิดความมมุานะ ความกระตือรือร้น มีความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง มีเป้าหมายในด้านการ
เรียนและอาชีพ และการสามารถวางแผนทางด้านการเรียนและอาชีพ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตนวางไว้ น าไปสู่
ความส าเร็จในชีวติ จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจสร้างผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มตีอ่การ
เสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มตีอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุม่ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นีค้ือ  นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1,734 คน  
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กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็นที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
ชัน้ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 43 คน โดยผู้วิจยั
ได้มาโดยการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
        2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

           2.1.1 โปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มตีอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน  
        2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

        2.2.1  ใบงานกิจกรรมที่ 1-7  
       2.2.2  แบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ในการด าเนินการทดลองการวิจยัครัง้นี ้ใช้รูปแบบการทดลอง มวีธีิการด าเนินการทดลอง ดงันี ้
       1) ระยะก่อนการทดลอง 
             ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชัน้ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยผู้วิจยั
ได้มาโดยการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
      2) ระยะการทดลอง 
          ผู้วิจยัด าเนินการน าโปรแกรมกบันกัศกึษากลุม่ทดลองด้วยตนเองตามโปรแกรมแนะแนวกลุม่ จ านวน 7 
ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  

     3) ระยะหลงัการทดลอง 
         เมื่อเสร็จสิน้การด าเนินการโปรแกรมแนะแนวกลุ่ม ผู้ วิจัยให้นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบประเมิน

โปรแกรมแนะแนวกลุม่ หลงัจากเสร็จสิน้การด าเนินกิจกรรมครัง้ที่ 7  
4. การวเิคราะห์ข้อมลู  

            1) วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  จากใบงานในแตล่ะกิจกรรม 
            2) วิเคราะห์การประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ของนกัศกึษา  ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยคา่มธัยฐาน 
(Median) คา่เบีย่งเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) และสรุปข้อคิดเห็นอื่นๆ  เพื่อประเมินสิง่ที่นกัศกึษาได้รับจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมด้วยการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์การบนัทกึสิง่ที่นกัศกึษาเรียนรู้ในใบงานของแตล่ะกิจกรรมของนกัศกึษากลุม่ที่เข้าร่วม
โปรแกรมแนะแนวกลุม่ 
 นกัศกึษาได้ท าใบงานในแตล่ะครัง้ในการเข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ภายหลงัจากเสร็จสิน้โปรแกรมแนะแนว
กลุม่ในแตล่ะครัง้ ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นจะน าเสนอโดยการบรรยาย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. การส ารวจตนเอง  สามารถส ารวจความคิด ความรู้สกึตวัเอง และรู้วา่ตวัเองเป็นคนอยา่งไร มี 
อปุนิสยัอยา่งไร มีสิง่ไหนบ้างที่ควรปรับปรุง รู้จกัถงึปัญหา ข้อบกพร่องของตนเองในเร่ืองตา่ง ๆ เพือ่จะน ามาแก้ไข และ
พฒันาตนให้ดีขึน้ นอกจากนีน้กัศกึษาได้วเิคราะห์ปัจจยัที่ท าให้ขาดแรงจงูใจภายในคือ ตัวเอง และสิง่แวดล้อมรอบข้าง 
และปัจจยัที่ส าคญัมากที่สดุที่ท าให้ขาดแรงจงูใจภายใน พบวา่ นกัศกึษาให้ความส าคญักบัปัจจยัที่เกิดจากตวัเอง คือ การ
ขาดความสนใจ การขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง ขาดการตัง้เป้าหมายในชีวติ ความเกียจคร้านของตนเอง และการขาด
สมาธิ   

2. การรักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง พบวา่ นกัศกึษาสามารถอธิบายสิง่ที่ได้เรียนรู้จากบทความ คอื การรู้ 
และเข้าใจความรักวา่มีหลายลกัษณะ รับรู้ถึงบทบาทในชีวิตของตนวา่มีหน้าที่อะไร รับรู้วา่ตนเองสามารถก าหนดชีวติ
ตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีได้ รับรู้และตระหนกัวา่ตนเองสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพได้  สามารถปรับการคดิตวัเอง
ใหมใ่ห้รู้จกัรักตวัเอง  ให้ยอมรับในความสามารถตวัเอง ท าให้เห็นคณุคา่ของตวัเองและผู้อื่น  

3. วางเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ พบวา่ นกัศกึษาสามารถบอกการวางเป้าหมายทางด้านการ 
เรียนของตนเอง คือ เรียนให้จบปริญญาตรี มีเกรดเฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป มีผลการเรียนดีขึน้กวา่เดิม นอกจากนีน้กัศกึษายงั
เลง็เห็นประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ในอนาคต นกัศกึษาสามารถบอกอาชีพที่ตอนเองใฝ่ฝัน ได้แก่ ครู นกัวิชาการทางด้านการศกึษา  

4. การวางแผนในการเรียนและอาชีพ พบวา่ นกัศกึษาสามารถบอกการวางแผนเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
ทางด้านการเรียน คือ ตัง้ใจเรียน เข้าเรียนทกุวิชา ตัง้ใจฟังขณะที่อาจารย์สอน ท างานสง่ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี ้
นกัศกึษาสามารถบอกการวางแผนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางด้านอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน ได้แก่ ควรเรียนให้ดีเพื่อให้ได้เกรด
เฉลีย่ที่ดี แบง่เวลาให้เหมาะสมระหวา่งเร่ืองเรียนกบัเร่ืองสว่นตวั ฝึกฝนตวัเองในการท างาน 

5. ความคิดและความรู้สกึของนกัศกึษาหลงัจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม พบวา่ นกัศกึษาได้รู้จกั 
วางแผนชีวิตประจ าวนั รู้จกัปรับปรุงตวัเอง มีเป้าหมายในการเรียน เรียนรู้การท าสมาธิ   
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เนือ้หาจากแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ 
นกัศกึษาได้ท าแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ภายหลงัจากเสร็จสิน้ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจะ

น าเสนอในรูปแบบของตาราง  จากแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ด้วย คา่มธัยฐาน และคา่เบี่ยงเบนควอไทล์ ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1  คา่มธัยฐานและคา่เบีย่งเบนควอไทล์ของคะแนนการประเมินของนกัศกึษากลุม่ทดลองที่มีตอ่โปรแกรมแนะ
แนวกลุม่  
 
ข้อที ่   ข้อความ               คา่มธัยฐาน         คา่เบีย่งเบน 
            ควอไทล์ 
สิง่ที่เรียนรู้ 
1  ท าให้นกัศกึษาได้รู้จกัตนเอง และส ารวจตวัเอง 
  ตามความเป็นจริง     3.00  0.50 
2  ท าให้นกัศกึษาสามารถน าสิง่ที่ได้เรียนรู้จากการสร้าง 
  แรงจงูใจภายในมาประยกุต์ให้เกิดประโยชน์กบัตวัเอง 3.00  0.38 
3  ท าให้นกัศกึษาเกิดความรักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง 3.00  0.50 
4  ท าให้นกัศกึษามเีป้าหมายในชีวติ   3.00  0.50 
5  ท าให้นกัศกึษาเห็นประโยชน์จากการมีแรงจงูใจภายใน 3.00  0.50 

การจดักิจกรรม 
6  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.00  0.50 
7  เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะครัง้มคีวามเหมาะสม 3.00  0.38 
8  กิจกรรมในแตล่ะครัง้มีความนา่สนใจ   3.00  0.38 
9  อปุกรณ์และเอกสารทีใ่ช้ประกอบกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
       มีความพร้อมและนา่สนใจ    3.00  0.50 
10  บรรยากาศในกลุม่มีความอบอุน่  เป็นมิตร  เป็นกนัเอง   
        และมีการยอมรับซึง่กนัและกนั   3.00  0.50  

ภาพรวมของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ 
11  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม 3.00  0.50 
12  นกัศกึษามแีนวทางในการน าสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
  ไปประยกุต์ใช้กบัตวัเอง    3.00  0.50 
 
 จากตารางที่  1  คา่มธัยฐานและค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ของแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่และต่อผู้น ากลุม่
ภายหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมแนะแนวกลุม่ อยู่ในระดบั มาก ถึง มากที่สดุ (ระหว่าง 3.00  ถึง 4.00)  และมีการกระจายของ
คะแนนในระดบัน้อย (ระหวา่ง 0.00 ถึง 0.50)  แสดงวา่นกัศกึษาได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้การสร้างแรงจงูใจภายใน 
ตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ คือ มีความรู้ความเข้าใจแรงจูงใจภายใน ได้ส ารวจตนเองในด้านความคิด 
ความรู้สกึและพฤติกรรม ได้ร่วมแสดงความคิดและระบายความรู้สกึ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการ
เสริมสร้างแรงจูงใจภายในกับเพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม ท าให้มีความเข้าใจปัญหาและมีแนวทางในการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัตวัเอง    
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อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจารณ์ครัง้นี ้ คือ   ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนกัศึกษาคณะ          

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ซึง่จะแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน  
ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ จากการวิเคราะห์เนือ้หาจากใบงานแต่ละกิจกรรม พบว่า นกัศึกษารู้จักส ารวจ

ตวัเอง เข้าใจความจริง รักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง และก าหนดเป้าหมายของทางด้านการเรียนและอาชีพได้ ทัง้นี ้สรุางค์ 
โค้วตระกลู (2550: 169-170) กลา่ววา่ แรงจงูใจที่มาจากภายในตวับคุคล จะเป็นแรงขบัที่ท าให้บุคคลนัน้แสดงพฤติกรรม
โดยไม่หวังรางวลัหรือแรงเสริมภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายในมาจากความต้องการทางจิตวิทยาที่ต้องการ ที่จะเป็นผู้มี
สมรรถภาพต้องการที่จะมีประสบการณ์ว่าตนเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการที่จะเป็นอิสระ เป็นตัวของตวัเอง 
ต้องการที่จะเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรมของตนเอง มีแรงจูงใจท่ีจะเอือ้อาทรผู้ อ่ืน  ทัง้แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ประเภทหนึง่ซึง่  พรรณี ช.เจนจิต (2545: 292-293) กลา่วว่า ลกัษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู เป็นผู้ ท่ีมีความมานะ
บากบัน่ พยายามที่จะเอาชนะความล้มเหลวตา่ง ๆ พยายามที่จะไปให้ถึงจดุหมายปลายทาง เป็นผู้ท างานมีแผน เป็นผู้ตัง้
ระดบัความคาดหวงัไว้สงู จะเห็นได้ว่า การสร้างแรงจูงใจภายในจะท าให้ตวับคุคลมีแรงขบั มีความมุ่งมัน่เพื่อประกอบ
กิจกรรมตา่งๆ ให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และน าไปสูก่ารประสบความส าเร็จในแตล่ะด้านของชีวิต สรุปได้ว่าได้ว่าการวิจยั
ครัง้นี ้โปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถน าไปพฒันานกัศกึษาเพื่อเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษาที่เข้าร่วมโปรแกรม
ได้  

ผลการตอบแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ของนกัศกึษา พบวา่ คา่มธัยฐานและคา่เบี่ยงเบนควอไทล์ของ
แบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุ่มและต่อผู้น ากลุม่ภายหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมแนะแนวกลุ่ม อยู่ในระดบั มาก ถึง มาก
ที่สดุ (ระหว่าง 3.00  ถึง 4.00)  และมีการกระจายของคะแนนในระดบัน้อย (ระหว่าง 0.00 ถึง 0.50)  แสดงว่านกัศึกษา
กลุม่ทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้ ตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมแนะแนว
กลุ่ม คือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ได้ส ารวจตนเองในด้านความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรม ได้ร่วมแสดงความคิดและระบายความรู้สึก ท าให้มีความเข้าใจปัญหาและมีแนวทางในการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเอง ทัง้นี ้นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุ่มได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้ 
แรงจงูใจภายใน  ตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ คือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส ารวจตวัเอง มีความรัก
และเห็นคณุคา่ของตนเอง การก าหนดเป้าหมายทางด้านการเรียนและอาชีพ ท าให้นกัศึกษามีแนวทางในการน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กบัตวัเอง 
    2. การสร้างโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

การสร้างโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั   
ราชภฏัมหาสารคามนัน้พฒันาแรงจูงใจภายในตวับคุคล คือ การส ารวจตวัเอง  การรักและเห็นคณุค่าในตวัเอง และการ
ก าหนดเป้าหมายของชีวิต โดยให้นกัศึกษาได้ศึกษาจากบทความ การสอนความรู้บรรยายให้กับนกัศึกษา การแบ่งปัน
ประสบการณ์ การได้สะท้อนความคิด การสรุป ประยุกต์แนวคิด โดยล าดับขัน้ของกิจกรรม คือ ขัน้น าเป็นการสร้าง
ความรู้สกึ สร้างความพร้อม สร้างบรรยากาศสร้างสมาธิ ขัน้ด าเนินกิจกรรมเป็นขัน้ท่ีนกัศกึษาด าเนินกิจกรรมร่วมกนัท าให้
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เกิดการเรียนรู้โดยตรงและเกิดปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ ขัน้สรุป นกัศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ร่วมกนัในกิจกรรมนัน้และขัน้
ประเมินผลเป็นการวดัความรู้ความเข้าใจจากใบงาน  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษาเร่ืองผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ทีม่ีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนักศกึษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน นกัศกึษาสามารถส ารวจตวัเองได้  

รู้จกัรักและเห็นคณุคา่ในตวัเอง ก าหนดเป้าหมายและวางแผนทางด้านการเรียนและอาชีพได้  
 2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ที่มีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายใน นกัศกึษาเกิดความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมโปรแกรม 
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้โปรแกรมแนะแนวกลุม่ทีม่ีตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ และนกัวิชาการทางการศกึษาน าไปปรับใช้กบันกัศกึษาเพื่อ 
การเสริมสร้างแรงจงูใจภายในของนกัศกึษา 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการสอนวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัเร่ืองนีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและการดแูลเอาใจใสจ่ากคณาจารย์หลายทา่น  ผู้วิจยัขอ
กราบขอบพระคณุ ผศ.ดร.ยพุาศรี ไพรวรรณ อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง อาจารย์ ดร.นลนิรัตน์ อภิชาต อาจารย์จนัทร์
เพ็ญ ภโูสภา และอาจารย์บญุสง่ คงแสนค า ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอยา่งดียิง่  
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมแนะแนวกลุม่เพื่อน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  
 ผู้วิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชัน้ปีที่ 1 ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนท าให้
งานวิจยันีส้ าเร็จได้ 

สดุท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคณุคณุพอ่ประสทิธ์ิ และคณุแมท่ศพร ตระกลูรัมย์และขอขอบใจ  น้องลดัดาวลัย์ ท่ี
เป็นก าลงัใจแก่ผู้วจิยัด้วยดเีสมอมาจนท าให้งานวิจยัเร่ืองนีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง  
จ าเนยีร  ช่วงโชติ.  2547.  เทคนคิการแนะแนว.  พิมพ์ครัง้ที่ 8.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
พรรณี  ช. เจนจิต.  2545.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครัง้ที ่5.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท คอมแพคท์ พริน้ 

จ ากดั. 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1261 

 

ลกัขณา สริวฒัน์.  2549.  การคิด (Thinking).  กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพ์เดยีนสโตร์. 
___________    .  2543.  การแนะแนวเบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
สรุางค์  โค้วตระกลู.  2550.  จิตวิทยาการศกึษา.  พิมพ์ครัง้ที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สมุาลยั  วงศ์เกษมและคณะ.  2546.  พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน.  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: ประสานการพิมพ์. 
อริยา  คหูา.  2546.  แรงจงูใจและอารมณ์.  ปัตตาน:ี ฝ่ายเทคโนโลยี ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี. 
อารียา  พนัธ์มณี.  2542.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทต้นอ้อ 1999 จ ากดั. 
Eggen, P.  1997.  Educational Psychology.  Third Edition.  New York: Prentice-Hall,Inc. 
Johnson W. F. , B. Stefflre. and R. A. Edelfelt.  1961.  Pupil Personnel and Guidance Services .  New York: 

McGraw-Hill Book Company. 
Michael, R.  1997.  Groupwork in Education and Training.  London: Kogan Page Limited.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intanin.lib.ku.ac.th/search/a%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B674%7D%7B691%7D%7B722%7D+%7B714%7D%7B707%7D%7B724%7D%7B711%7D%7B721%7D%7B693%7D%7B697%7D%7B748%7D+/a%7Cc5d1a1a2b3d2+cac3d4c7d1b5b9ec/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=a|c5d1a1a2b3d2+cac3d4c7d1b2b9ec&2%2C%2C7/indexsort=-
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007111914350208256&skin=nida&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=2009&u1=2009&t1=Englewood%20Cliffs,%20N.J.%20%3a%20Prentice%20Hall,%201990.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007111914350208256&skin=nida&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=2009&u1=2009&t1=Englewood%20Cliffs,%20N.J.%20%3a%20Prentice%20Hall,%201990.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1


International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1262 

 

การใช้ใบทองหลางเป็นอาหารหยาบส าหรับแพะ 
Use of Erythrina subumbrans Leaves as Roughage for Goat 

 

ถาวร  ฉิมเลีย้ง1* 

Thaworn  Chimliang1* 

 

บทคดัย่อ 
 

 การทดลองนีเ้ป็นการศกึษาการใช้ใบทองหลางเป็นอาหารหยาบส าหรับแพะ โดยใช้แพะลกูผสมพืน้เมือง จ านวน 
16 ตวั น า้หนกัเฉลีย่ 13.00 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design สุม่แบง่เป็น 4 กลุม่ ๆ 
ละ 4 ตวั เลีย้งด้วยอาหารหยาบสดที่แตกตา่งกนั คือ กลุม่ที่ 1 หญ้าขนสดล้วน  กลุม่ที่ 2 หญ้าขนสด 75 % + ใบทองหลาง
สด 25 %  กลุม่ที่ 3 หญ้าขนสด 50% + ใบทองหลาง 50 %  กลุม่ที่ 4 ให้ใบทองหลางล้วน และแพะทกุกลุม่เสริมด้วย
อาหารข้น  ท าการทดลองทีค่ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ 
ระยะเวลาทดลอง 90 วนั  ผลการทดลองพบวา่ อตัราการเจริญเตบิโต  ปริมาณอาหารท่ีกิน  และประสทิธิภาพการเปลีย่น

อาหารเป็นเนือ้ของแพะทกุกลุม่ไมม่ีความแตกตา่งกนั(P0.05)  เมื่อคิดต้นทนุคา่อาหารพบวา่ แพะในกลุม่ที่ 1 ที่ให้หญ้า
ขนสดล้วนมีต้นทนุคา่อาหารรวมต ่ากวา่กลุม่อื่น(P<0.01)  แพะในกลุม่ที่ 2 ที่ให้หญ้าขนสด 75 % + ใบทองหลาง 25 % 
จะมีต้นทนุคา่อาหารรวมสงูสดุแตจ่ะให้ผลตอบแทนจากการเลีย้งมากกวา่กลุม่อื่น(P<0.05)  ดงันัน้ในการเลีย้งแพะด้วยใบ
ทองหลางสดและหญ้าขนสด ควรใช้ในสดัสว่นใบทองหลางสด 25 % ตอ่ หญ้าขนสด 75%. 
ค าส าคัญ : ทองหลาง, อาหารหยาบ, แพะ 
 

ABSTRACT 
 

 A trial of the use of Erythrina subumbrans leaves as roughage for goat was conducted. Sixteen 
native crossbred  mixed – sex of goats  averaging 13.00 kg.initial of body weight were randomly allocated into 
4 groups with 4 replications of Randomized Completely Design. Each group received fresh roughage as 
followed : group 1 para-grass, group 2 para-grass(75 %) and Erythrina subumbrans leaves (25 %), group 3 
para-grass(50 %) and Erythrina subumbrans leaves (50 %) and group 4 Erythrina subumbrans leaves. Every 
groups were supplemented with concentrate (14 % crude protein). The experiment was conducted at Faculty 
of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Amphoe Muang, Chanthaburi Province. The 
duration of the experiment was 90 days. The results had shown that : there were no significant differences on  
everage daily gain, feed consumption and feed conversion ratio. When the total feed cost was considered, it 
was found that feed cost of group 1 which received para-grass was lower than another groups(P<0.01).  Feed 
cost of group 2 which received 75 % para-grass and 25 % Erythrina subumbrans leaves was the highest.  
 
_______________________ 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ22000 
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However, the economic responses from group 2 was higher than another groups(P<0.05). It was concluded 
that Erythrina subumbrans leaves and para-grass can be used as roughage for goat at the ratio 75 % : 25 %. 
KEYWORDS : Erythrina subumbrans, Roughage, Goat 
 
บทน า 
 แพะเป็นสตัว์เคีย้วเอือ้งขนาดเลก็ที่เลีย้งงา่ย ขยายพนัธุ์ได้รวดเร็ว ทนทานตอ่สภาพแวดล้อมทรุกนัดาร กินอาหาร
ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตรทีม่ีมากในประเทศไทย  แพะสามารถเปลีย่นอาหารเยื่อใย
สร้างให้เป็นโปรตีนจากสตัว์ในรูปของเนือ้-นม ได้เป็นอยา่งดี (บญุเหลอื, 2531; สมเกียรติ, 2528)    สว่นใหญ่การเลีย้งจะมี
มากในภาคใต้(กรมปศสุตัว์,2552) ความต้องการของตลาดเนือ้แพะเร่ิมมีมากขึน้ การเลีย้งแพะนัน้เทา่ที่เป็นอยูร่ะบบการ
เลีย้งแพะจะใช้วิธีการเลีย้งปลอ่ยหากินเอง บางแหง่อาจมีแหลง่หญ้าหรือวสัดเุศษเหลอืทางการเกษตรมาใช้เลีย้ง ถือวา่
เป็นวิธีการงา่ยและลงทนุต ่าที่สดุ แตอ่ยา่งไรก็ตามที่แพะกินอาหารหยาบเพียงอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการ 
จึงจ าเป็นต้องเสริมอาหารข้น ปัจจบุนัวตัถดุิบอาหารสตัว์แหลง่อาหารโปรตีนหลกั มีราคาสงูขึน้มาก ทางเลอืกหนึง่ส าหรับ
เกษตรกร คือ การน าเอาใบพืชอาหารสตัว์ซึง่ได้แก่ ใบพืชตระกลูถัว่ชนิดตา่ง ๆ เช่น ใบกระถิน ใบแค ฯลฯ หรือ ใบพืชอื่น ๆ 
เช่น ใบมนัส าปะหลงั ท่ีเป็นวสัดเุศษเหลอืจากการเกษตรมาใช้เป็นอาหารแพะ เนื่องจากใบพืชอาหารสตัว์เหลา่นีม้ีโปรตีน
สงูเฉลีย่ประมาณ 20 % (นพวรรณ, 2541) สามารถใช้เป็นแหลง่อาหารเสริมโปรตีนได้อยา่งดี ชว่ยเพิ่มการสร้าง microbial 
protein โดยเฉพาะในแบคทีเรียพวกที่ยอ่ยเซลลโูลส (Hungate, 1966) ที่ส าคญัคือ เกษตรกรสามารถปลกูไว้ใช้เองจงึ
เหมาะทีจ่ะน าไปใช้เลีย้งแพะเพื่อลดต้นทนุคา่อาหาร 
 ทองหลาง (Erythrina subumbrans) ซึง่เป็นพืชตระกลูถัว่พวกหนึง่ที่นิยมปลกูกนัทัว่ไป สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หลายอยา่ง ทัง้ปลกูงา่ยโดยใช้ก่ิงเพาะช าที่มีอายปุระมาณ 4 เดือน หลงัจากปลกูจนมอีายปุระมาณหนึง่ปีจะ
เก็บผลผลติใบมาใช้ประโยชน์ได้ ใบทองหลางมีคณุคา่ทางอาหารสงูคือ มีโปรตีนหยาบ 19.48-20.63 % (ศภุชยั  และคณะ
, 2539) และมีคา่วตัถแุห้งที่ยอ่ยได้ 49.2 % (ชาญชยั  และคณะ, 2529) ต้นทองหลางยงัทนแล้ง และยงัสามารถให้ผลผลติ
ในฤดแูล้งได้เป็นอยา่งดี ในการพฒันาสง่เสริมอาชีพการเลีย้งแพะให้เจริญก้าวหน้านัน้ การจดัการเลีย้งดโูดยเฉพาะการให้
อาหารเป็นปัจจยัที่ส าคญัยิง่อนัหนึง่  ดงันัน้การศกึษาการใช้ใบทองหลางเป็นอาหารหยาบส าหรับแพะ น่าจะเป็นวิธีที่งา่ย
และเป็นการน าเอาพืชตระกลูถัว่ที่มีอยูใ่นท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้เป็นอาหารสตัว์ จะเป็นแนวทางพฒันา
ปรับปรุงการจดัการด้านอาหารแพะให้มีประสทิธิภาพดีขึน้  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การใช้ใบทองหลางเป็นอาหารหยาบส าหรับแพะด าเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยั
ราชภฎัร าไพพรรณี  อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ ระหวา่งมถินุายน 2553  ถึง  กนัยายน 2553  รวมระยะเวลาในการทดลอง 
90 วนั โดยวางแผนการทดลองแบบCompletely Randomized Design(CRD) ใช้แพะลกูผสมพืน้เมืองกบัแองโกลนเูบีย้น
คละเพศ อายปุระมาณ 4 – 5 เดอืน น า้หนกัประมาณ 13.00 กิโลกรัม จ านวน 16 ตวั  แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 4 ตวั(ตวั
ผู้  2 ตวั ตวัเมีย 2 ตวั) ซึง่แพะในแตล่ะกลุม่จะให้อาหารข้นเสริมอตัรา 1 % ของน า้หนกัตวั แตจ่ะท าการสุม่โดยการเลีย้ง
ด้วยอาหารหยาบสดที่แตกตา่งกนั ดงันี ้กลุม่ที่ 1 ให้หญ้าขนสด  กลุม่ที่ 2 ให้หญ้าขนสด 75 % + ใบทองหลางสด 25 %  
กลุม่ที่ 3 ให้หญ้าขนสด 50 % + ใบทองหลางสด 50 %  กลุม่ที่ 4 ให้ใบทองหลางสด โดยสดัสว่นของหญ้าขนและใบ
ทองหลางคิดตามน า้หนกัสด 
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การเตรียมสตัว์และคอก  ก่อนการทดลองจะท าการถ่ายพยาธิ ท าวคัซีนและปรับสภาพแพะทกุตวัให้คุ้นเคยกบั
คอกและอาหารก่อนท าการเก็บข้อมลูประมาณ 10 วนั  จากนัน้น าแพะเข้าทดลองในคอกขงัเดี่ยวพืน้ดินขนาด 2 × 3 เมตร 
ที่ได้ท าความสะอาดจดัเตรียมไว้  วิธีการเลีย้งและการให้อาหาร  การให้อาหารจะให้วนัละ 2 เวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 7.00 
น. และช่วงเย็นเวลา 15.30 น. โดยจะให้อาหารหยาบกินอยา่งเต็มที่ สว่นในช่วงเย็นจะให้อาหารข้นที่มีโปรตีน 14 % เสริม
ทกุตวั จดัหาน า้สะอาดและอาหารให้กินอิสระอยา่งเต็มที่และมีแร่ธาตกุ้อนวางไว้ให้เลยีกินอยา่งอิสระ ในระหวา่งการ
ทดลองจะท าการจดัเตรียมใบทองหลางสดโดยการริดใบอายปุระมาณ 60 วนัและหญ้าขนสดที่ใช้ส าหรับเลีย้งแพะทกุวนั  
และท าการเปลีย่นถา่ยน า้ดื่มกินที่สะอาดทกุวนั  มีการท าความสะอาดเก็บกวาดมลูทกุวนั เพื่อให้แพะมีสขุภาพท่ีดี 

ท าการเก็บรวมรวมข้อมลู บนัทกึอาหารท่ีให้  อาหารท่ีเหลอืทกุวนัเป็นรายตวั บนัทกึน า้หนกัแพะทกุตวัเมื่อเร่ิม
การทดลองและทกุ ๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการทดลอง 90 วนั สุม่ตวัอยา่งอาหารข้น หญ้าขน และใบทองหลางทกุ
สปัดาห์ โดยรวบรวมเพื่อท าการวเิคราะห์คณุคา่ทางอาหาร การวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมดโดยวิธี Analysis of Variance ของ
การทดลองแบบCRD และเปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยวิธี Least Significant Difference(LSD) 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

คุณค่าทางอาหารของใบทองหลาง หญ้าขนและอาหารข้น 
 ผลจากการวิเคราะห์หาคณุคา่ทางอาหารของใบทองหลางที่น ามาใช้ในการเลีย้งแพะโดยวิธีประมาณ(proximate 
analysis)ดงัแสดงในตารางที่ 1 พบวา่ใบทองหลางสดเก็บโดยการริดใบเมื่ออาย ุ60 วนัมีคา่วตัถแุห้ง(dry matter,DM) 
32.50 % โปรตีน(crude protein,CP) 20.32%  ไขมนัรวม(ether extract,EE) 3.67%  เยื่อใยหยาบ(crude fiber,CF) 
28.55%  เถ้า(ash) 6.29 % และคาร์โบไฮเดรต(nitrogen free extract,NFE) 33.13 % ตามล าดบั  ซึง่คณุคา่ทางอาหาร
ของใบทองหลางที่น ามาใช้ในการเลีย้งแพะนี ้มคีา่ใกล้เคยีงกบัรายงานของกองอาหารสตัว์(ชาญชยั และคณะ,2529)ที่ได้
วิเคราะห์คณุคา่ทางอาหารของใบทองหลาง พบวา่ มีความชืน้ 12.31 % โปรตีนหยาบ 18.74 % ไขมนั 8.78 % เยื่อใย
หยาบ 15 30%  เถ้า 12.52%  คาร์โบไฮเดรต(NFE) 32.35 %  ADF 27.82 % และ NDF 29.02%  แตอ่าจจะมีปริมาณ
โปรตีนหยาบน้อยกวา่รายงานการศกึษาของ  พิมพาพร  และคณะ(2543)ที่พบวา่ใบทองหลางมีโปรตีนหยาบ 26.71 %    
อยา่งไรก็ตามใบทองหลางจดัวา่มีคณุคา่ทางอาหารสงูไมว่า่จะเป็นการศกึษาของศภุชยั  และคณะ(2539)ที่พบวา่ใบ
ทองหลางมีโปรตีนหยาบ 19.48 – 20 63 % และมีคา่วตัถแุห้งที่ยอ่ยได้ 49.2 % (ชาญชยั และคณะ,2529)  สว่นหญ้าขน
สดและอาหารข้นมีโปรตีนหยาบเทา่กบั 9.87 และ 15.52 % ตามล าดบั(ตารางที่ 1 )  ซึง่ระดบัโปรตีนในพืชอาหารสตัว์โดย
ปกติไมค่วรต ่ากวา่ 7 % ของวตัถแุห้ง ถ้าต ่ากวา่นีถื้อวา่มีคณุคา่ทางอาหารต า่  เนื่องจากใบทองหลางมีปริมาณโปรตีนสงู
(Pezo et al.,1990) และมีโปรตีนสงูกวา่หญ้าขนมาก   ใบทองหลางเหมาะส าหรับใช้เลีย้งแพะตามที่ Walton(1984)ได้
รายงานวา่สตัว์เคีย้วเอือ้งต้องการโปรตีนในพืชอาหารสตัว์ 8 – 10 % ส าหรับการด ารงชีพและถ้าโปรตีนในอาหารต ่ากวา่ 7 
% จะท าให้สตัว์กินอาหารได้น้อยลงอีกด้วย(Milford and Minson,1967)  
 

การเจริญเติบโต 
ในการเลีย้งแพะด้วยการใช้ใบทองหลางสดเป็นอาหารหยาบสดคอืกลุม่ที่ 1 ให้หญ้าขนสด  กลุม่ที่ 2 ให้หญ้าขน

สด 75% + ใบทองหลางสด 25 %  กลุม่ที่ 3 ให้หญ้าขนสด 50  % + ใบทองหลางสด 50 %  และกลุม่ที่ 4 ให้ใบทองหลาง
สด  และทกุกลุม่เสริมด้วยอาหารข้น  เป็นเวลา 3 เดือน  จะเห็นได้วา่น า้หนกัเร่ิมต้นการทดลองไมม่คีวามแตกตา่งกนั(P > 
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0.05)  เมื่อสิน้สดุการทดลอง พบวา่แพะมีน า้หนกัเพิ่มขึน้เทา่กบั 3.65,  4.15,  3.80, และ 3.75 กิโลกรัมตอ่ตวั ตามล าดบั  
มีอตัราการเจริญเติบโตตลอดการทดลองเทา่กบั 40.56,  46.11,  42.22, และ 41.67 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั ตามล าดบั(ตารางที่ 
2)  เมื่อพิจารณาถงึน า้หนกัเพิ่มและอตัราการเจริญเติบโตของแพะในทกุกลุม่ไมม่ีความแตกตา่งกนั(P> 0.05)  อยา่งไรก็
ตามจะเห็นได้วา่แพะในกลุม่ที่ 2 ที่ให้หญ้าขนสด 75 % + ใบทองหลางสด 25 %มีน า้หนกัเพิ่มและอตัราการเจริญเติบโตดี
ที่สดุ  แตเ่มื่อเพิม่สดัสว่นของใบทองหลางสดให้แก่แพะมากขึน้ น า้หนกัเพิม่และอตัราการเจริญเตบิโตของแพะท่ีทดลองมี
แนวโน้มที่ลดลง ทัง้นีอ้าจจะเนื่องจากใบทองหลางมีปริมาณวตัถแุห้งที่ยอ่ยได้คอ่นข้างต า่  ใบทองหลางจะมีคณุคา่ทาง
อาหารสงู แตม่ีปริมาณวตัถแุห้งที่ยอ่ยได้ต า่  จึงท าให้แพะได้รับพลงังานและโปรตีนไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการในการ
เจริญเติบโตของแพะเทา่ทีค่วรตามที่ Kearl(1982)ระบวุา่แพะน า้หนกัเฉลีย่ 10 – 15 กิโลกรัม ต้องการโภชนะเพื่อเพิ่ม
น า้หนกัตวัวนัละ 50 กรัมหรือมีอตัราการเจริญเติบโต 50 กรัมตอ่วนั ต้องได้รับปริมาณวตัถแุห้งตอ่วนั 3.7 %ของน า้หนกัตวั  
มีโภชนะที่ยอ่ยได้ทัง้หมด(TDN) ไมต่ ่ากวา่ 0.25 กิโลกรัมตอ่วนัและปริมาณโปรตีนหยาบไมต่ ่ากวา่ 39 กรัมตอ่วนั  ซึง่
สอดคล้องกบัการศกึษาของชาญชยั และคณะ(2529)พบวา่ ใบทองหลางมีคา่วตัถแุห้งที่ย่อยได้ 49.2 % และยงัสอดคล้อง
กบัการรายงานของ Kass et al.(1993)ที่กลา่ววา่พืชในกลุม่ทองหลางมีโปรตีนท่ีมกีารยอ่ยได้คอ่นข้างต า่ในกระเพาะรูเมน 
เนื่องจากมีผนงัเซลล์คอ่นข้างมาก  ด้วยเหตผุลดงักลา่วจึงท าให้อตัราการเจริญเติบโตของแพะท่ีทดลองมีอตัราการ
เจริญเติบโตต ่ากวา่วนัละ 50 กรัม  
 
ตารางที่ 1 คณุคา่ทางอาหารของใบทองหลางสด หญ้าขนสดและอาหารข้นท่ีใช้ทดลอง 

สว่นประกอบ ใบทองหลาง หญ้าขน อาหารข้น 
วตัถแุห้ง(DM),% 32.50 28.74 90.61 
สว่นประกอบทางเคม ี    
ความชืน้,% 8.04 8.13 6.55 

โปรตีนหยาบ(CP),% 20.32 9.87 15.52 
ไขมนัรวม(EE),% 3.67 1.38 2.99 
เยื่อใยหยาบ(CF),% 28.55 31.24 16.32 
เถ้า(Ash),% 6.29 8.62 9.82 
คาร์โบไฮเดรต(NFE),% 33.13 40.76 49.80 

 
การเจริญเติบโตและน า้หนกัเพิม่ของแพะในการทดลองนีย้งัคงอยูใ่นเกณฑ์ดีที่ถือได้วา่มีประสทิธิภาพ อาจจะมี

ข้อจ ากดัในด้านพนัธุ์ด้วยเหมือนกนั เนื่องจากแพะทีใ่ช้ทดลองมีสายเลอืดของแพะพืน้เมืองผสมอยู ่ซึง่มีโครงสร้างเลก็ การ
เจริญเติบโตช้าแม้วา่จะกินอาหารได้มากก็ตาม  รวมทัง้แพะต้องมกีารปรับตวัให้คุ้นเคยกบัสภาพการขงัเดี่ยวในคอก ซึง่
สอดคล้องกบัวินยั(2528)กลา่ววา่ การเจริญเติบโตของแพะหลงัหยา่นมขึน้อยู่กบัปัจจยัใหญ่ ๆ ได้แก่ คณุภาพและปริมาณ
อาหารท่ีให้  เพศ  พนัธุ์  อาย ุ น า้หนกัเมื่อหยา่นม รวมทัง้สภาพแวดล้อมที่แพะอาศยัอยู ่เช่นเดียวกบัสมเกียรติ และคณะ
(2528)พบวา่ แพะพืน้เมืองทัว่ไป มีการเจริญเติบโตต ่า  
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ปริมาณอาหารที่กนิ 
 ในการทดลองครัง้นีใ้ห้แพะทัง้ 4 กลุม่กินอาหารหยาบสดทัง้หมดคดิเป็นวตัถแุห้งได้เทา่กบั 623.36, 634.79, 
629.23, และ 578.40 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั ตามล าดบั โดยแพะกินอาหารหยาบได้เทา่กบั 349.29, 359.18, 353.82, และ 
305.56 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั ตามล าดบั และแพะกินอาหารข้นได้เทา่กบั 274.07, 275.61, 275.41, และ 272.84 กรัมตอ่ตวั
ตอ่วนั ตามล าดบั  ปริมาณอาหารท่ีกินทัง้หมดเทา่กบั 4.08, 4.10, 4.07 และ 3.78 %ของน า้หนกัตวั(ตารางที ่2) จะเห็นได้
วา่ปริมาณอาหารหยาบท่ีแพะกินโดยเฉพาะใบทองหลางคอ่นจะน้อยกวา่หญ้าขน(กลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2) เนื่องจากแพะยงั
ปรับตวัอยูใ่นช่วงเดือนแรกจงึกินได้น้อยและสามารถกินได้มากขึน้ในระยะตอ่มา ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของวินยั(2528)ที่
กลา่ววา่การเจริญเติบโตของแพะหลงัหยา่นมขึน้อยูก่บั คณุภาพและปริมาณอาหารท่ีให้ เพศ พนัธุ์ อาย ุน า้หนกัหยา่นม 
รวมทัง้สภาพแวดล้อมที่แพะอาศยัอยู ่ดงันัน้แพะทีใ่ช้ทดลองในครัง้นีจ้ึงต้องมีการปรับตวัให้คุ้นเคยกบัสภาพการขงัเดีย่วใน
คอกและอาหารท่ีให้แพะกิน  แตเ่มื่อพิจารณาปริมาณอาหารหยาบ  อาหารข้น  ปริมาณอาหารท่ีกินทัง้หมด  และปริมาณ
อาหารท่ีกินทัง้หมดเป็น%ของน า้หนกัตวัของแพะทกุกลุม่ไมม่ีความแตกตา่งกนั(P> 0.05)   ซึง่ปริมาณอาหารท่ีกินได้
ทัง้หมดเป็น%ของน า้หนกัตวัของการทดลองนีส้อดคล้องกบัเอกสารค าแนะน าของกรมปศสุตัว์(2550)ที่กลา่วา่แพะจะกิน
อาหารได้ 3 – 6 %ของน า้หนกัตวั และรายงานของปริญญา และสมศกัดิ์ (2549)ที่เลีย้งขนุแพะลกูผสมแองโกลนเูบีย้น
พืน้เมือง เพศผู้ ด้วยใบกระถินสด และหญ้าแพงโกลา่ร่วมกบัอาหารข้นท่ีมีโปรตีน 16 %แพะกินอาหารได้เทา่กบั 3.83 และ 
5.98 %ของน า้หนกัตวั ตามล าดบั และจากรายงานของ Devendra and Mcleroy(1982)กลา่ววา่แพะในเขตร้อนชืน้ทัว่ไป
กินอาหารได้ตอ่วนัคดิเป็น 4 – 5 %ของน า้หนกัตวั  แตป่ริมาณอาหารที่กินได้ทัง้หมดเจะมากกวา่รายงานของพิสทุธ์ิ และ
คณะ(2547)ทีเ่ลีย้งแพะพืน้เมืองเพศผู้ ด้วยอาหารหยาบแตกตา่งกนัคือ หญ้าซิกแนลเลือ้ยล้วน , หญ้าซิกแนลเลือ้ยและถัว่
ทา่พระสไตโล สดัสว่น 1 ตอ่ 1 ,และ ถัว่ทา่พระสไตโลล้วน ขงัเดีย่วในคอกโดยเสริมอาหารข้นอตัรา 1 %ของน า้หนกัตวั 
แพะจะกินอาหารได้เทา่กบั 3.28, 3.40, และ 3.41 ของน า้หนกัตวั ตามล าดบั 
 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ 
 ประสทิธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ของแพะทัง้ 4 กลุม่ มีคา่เทา่กบั 16.10, 14.12, 15.42, และ 13.91 
ตามล าดบั(ตารางที่ 2)  อยา่งไรก็ตามประสทิธิภาพการใช้อาหารของแพะในการทดลองนีไ้มม่ีความแตกตา่งกนั(P> 0.05)  
ซึง่ใกล้เคยีงกบัรายงานผลของพิสทุธ์ิ และคณะ(2547)จากการเลีย้งแพะเนือ้กลุม่ที่ใช้หญ้าซิกแนลเลือ้ยล้วนเสริมด้วย
อาหารข้น 1 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนกัตวัที่มีประสทิธิภาพการเปลีย่นอาหารเทา่กบั 15.91 และใกล้เคียงกบัรายงานของ
ปริญญา และสมศกัดิ(์2549)ที่เลีย้งแพะเนือ้ด้วยใบกระถินสดอยา่งเดยีวมีประสทิธิภาพการเปลีย่นอาหารเทา่กบั 16.88  
แตป่ระสทิธิภาพการเปลีย่นอาหารของแพะในการทดลองนีจ้ะด้อยกวา่แพะเนือ้กลุม่ที่ใช้ด้วยหญ้าซิกแนลเลือ้ยผสมถัว่ทา่
พระสไตโล สดัสว่น 1 : 1  เสริมด้วยอาหารข้น 1 %ของน า้หนกัตวั และกลุม่ที่ใช้ถัว่ทา่พระสไตโลล้วนเสริมด้วยอาหารข้น 1 
เปอร์เซ็นต์ของน า้หนกัตวัที่มีประสทิธิภาพการใช้อาหารเทา่กบั 10.92 และ 10.71 ตามล าดบั(พิสทุธ์ิ และคณะ,2547)  ยงั
ด้อยกวา่รายงานของสมุน และประเสริฐ(2537)ทีข่นุแพะเนือ้ในคอกด้วยหญ้าขนสดเต็มที่ เสริมด้วยอาหารข้นตา่งชนิดกนั  
 

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะ 
 เมื่อค านงึถงึต้นทนุและผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะท่ีใช้ใบทองเป็นอาหารหยาบ(ตารางที ่3) จะเห็นได้วา่แพะ
ทัง้ 4 กลุม่ มีต้นทนุคา่อาหารรวมเทา่กบั 248.65, 290.97, 276.24, และ 286.15 บาทตอ่ตวั ตามล าดบั  ซึง่ต้นทนุ
คา่อาหารรวมของแพะในการทดลองนีม้ีความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัยิง่ทางสถิติ(P< 0.01) โดยต้นทนุคา่อาหารรวม
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ของแพะในกลุม่ที่ใช้หญ้าขนสดเป็นอาหารหยาบมีคา่ต า่สดุ และต้นทนุคา่อาหารรวมของแพะในกลุม่ที่ให้หญ้าขนสด 75 
% + ใบทองหลางสด 25 %มีคา่สงูสดุ  ต้นทนุคา่พนัธุ์แพะ และ ต้นทนุรวมเฉลีย่ไมม่คีวามแตกตา่งกนั(P> 0.05)  สว่น
รายได้จากการจ าหนา่ยแพะเทา่กบั 2070.00, 2142.00, 2094.00, และ 2070.00 บาทตอ่ตวั ตามล าดบั ซึง่รายได้จากการ
จ าหนา่ยแพะไมม่คีวามแตกตา่งกนั(P> 0.05) สว่นผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลีย้งเทา่กบั 189.35, 469.53, 179.76, 
และ 163.85 บาทตอ่ตวั ซึง่ผลตอบแทนท่ีได้จากการเลีย้งแพะในกลุม่ที่ 2 เลีย้งด้วยหญ้าขนสด 75 %และใบทองหลางสด 
25 % มีคา่มากที่สดุแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(P< 0.05) 
กบัผลตอบแทนที่ได้จากการเลีย้งแพะในกลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 3 และกลุม่ที่ 4 หรือ การเลีย้งแพะด้วยหญ้าขนสด 75 %และใบ
ทองหลางสด 25 %จะมีก าไรสงูสดุ  ถ้าหากคิดต้นทนุรวมทัง้หมดแล้วการเลีย้งแพะด้วยวิธีการนีจ้ะขาดทนุ ไมคุ่้ม
คา่แรงงาน ซึง่สอดคล้องกบัท่ีสมุน และประเสริฐ(2537)พบวา่การขนุแพะลกูผสมพืน้เมืองในคอกด้วยหญ้าขนสดและ
อาหารข้นเต็มที่ จะท าให้ผู้เลีย้งขาดทนุ  เช่นเดียวกบับญุเหลอืและลกัษณ์(2535)ที่รายงานวา่การเลีย้งแพะขนุโดยขงัคอก
แบบประณีต ให้กินหญ้าสดเตม็ที่ทัง้เสริมและไมเ่สริมอาหารข้น ท าให้ผู้ เลีย้งขาดทนุ กบัผลตอบแทนที่ได้จากการเลีย้งแพะ
ในกลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 3 และกลุม่ที่ 4 หรือ การเลีย้งแพะด้วยหญ้าขนสด 75 %และใบทองหลางสด 25 %จะมีก าไรสงูสดุ  ถ้า
หากคดิต้นทนุรวมทัง้หมดแล้วการเลีย้งแพะด้วยวิธีการนีจ้ะขาดทนุ ไมคุ่้มคา่แรงงาน ซึง่สอดคล้องกบัท่ีสมุน และประเสริฐ
(2537)พบวา่การขนุแพะลกูผสมพืน้เมืองในคอกด้วยหญ้าขนสดและอาหารข้นเต็มที่ จะท าให้ผู้ เลีย้งขาดทนุ  เช่นเดยีวกบั
บญุเหลอืและลกัษณ์(2535)ที่รายงานวา่การเลีย้งแพะขนุโดยขงัคอกแบบประณีต ให้กินหญ้าสดเตม็ที่ทัง้เสริมและไมเ่สริม
อาหารข้น ท าให้ผู้ เลีย้งขาดทนุได้ 
 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต  ปริมาณอาหารท่ีกิน และประสทิธิภาพการใช้อาหารของแพะทีใ่ช้ใบทองหลางสดเป็นอาหาร
หยาบ 

สิง่ที่ศกึษา กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 กลุม่ที่ 3 กลุม่ที่ 4 CV,% 
จ านวนสตัว์ทดลอง,ตวั 4 4 4 4  
ระยะเวลาการทดลอง,วนั 90 90 90 90  
นน.เร่ิมทดลอง,กก. 13.60 13.70 13.65 13.60 14.60 
นน.สิน้สดุการทดลอง,กก. 17.25 17.85 17.45 17.25 15.15 
นน.เพิ่มตลอดการทดลอง,กก./ตวั 3.65 4.15 3.80 3.75 19.31 
อตัราการเจริญเติบโต,กรัม/ตวั/วนั 40.56 46.11 42.22 41.67 19.28 
ปริมาณอาหารท่ีกิน(วตัถแุห้ง),กรัม./ตวั/วนั 623.36 634.79 629.23 578.40 5.12 
-อาหารหยาบ 349.29 359.18 353.82 305.56 9.12 
-อาหารข้น 274.07 275.61 275.41 272.84 1.03 
ปริมาณอาหารทัง้หมดที่กินได้,% ของ นน.ตวั 4.08 4.10 4.07 3.78 9.33 
ปริมาณโปรตีนหยาบท่ีได้รับ,กรัม/ตวั/วนั 77.00d 87.63c 96.16b 104.43a 4.59 
ประสทิธิภาพการเปลีย่นอาหาร 16.10 14.12 15.42 13.91 20.44 

ตวัเลขที่มอีกัษรตา่งกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยวธีิ LSD ที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 % 
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สรุปผลการทดลองและช้อเสนอแนะ 
จากการทดลองนีจ้ะเห็นได้วา่ใบทองหลางสามารถใช้เป็นอาหารหยาบในการเลีย้งแพะได้ โดยไมม่ีผลกระทบตอ่

การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินและประสทิธิภาพการใช้อาหารของแพะแตใ่นการใช้ใบทองหลางและหญ้าขนเป็น
อาหารหยาบควรใช้ในสดัสว่นคือ ใบทองหลางสดในสดัสว่น 25 %ตอ่หญ้าขนสด 75 % จะดีที่สดุ เนื่องจากมีอตัราการ
เจริญเติบโตสงูสดุ และผลตอบแทนจากการเลีย้งสงูสดุ 
 ในการใช้ใบทองหลางเลีย้งแพะ จึงควรใช้ร่วมกบัหญ้า เช่น หญ้าขน  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติแพะ
พืน้เมือง และลดต้นทนุในการผลติ 
 
ตารางที่ 3 ต้นทนุและผลตอบแทนจากการเลีย้งแพะท่ีใช้ใบทองหลางเป็นอาหารหยาบ 

ต้นทนุและผลตอบแทน กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 กลุม่ที่ 3 กลุม่ที่ 4 CV,% 
ต้นทนุคา่อาหาร(บาท/ตวั)      
   คา่อาหารหยาบ 51.32c 92.53a 77.95b 89.71a 9.52 
   คา่อาหารข้น 197.33 198.44 198.29 196.44 0.92 
   รวม 248.65c 290.97a 276.24b 286.15ab 2.86 
คา่พนัธ์แพะ(บาท/ตวั) 1632.00 1631.50 1638.00 1620.00 16.57 
ต้นทนุรวมเฉลีย่(บาท/ตวั) 1880.65 1922.47 1914.24 1906.15 14.50 
รายได้จากการจ าหนา่ยแพะ(บาท/ตวั) 2070.00 2142.00 2094.00 2070.00 12.57 
ผลตอบแทนจากการเลีย้ง(บาท/ตวั) 189.35b 469.53a 179.76b 163.85b 29.21 
ต้นทนุคา่อาหารตอ่การเพิ่ม นน. 1 กก. 71.20 72.04 75.34 76.49 18.95 

หมายเหต ุ 1.ตวัเลขที่มีอกัษรตา่งกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงความแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวิธี LSD 
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
   2.ราคาอาหารหยาบคิดจาก  หญ้าขน 1.50 บาท/กก.(นน.แห้ง).ใบทองหลาง ราคา 3 00 บาท/กก.(นน.แห้ง).
อาหารข้น ราคา 8.00 บาท/กก. 

 ราคาซือ้ขายแพะมีชีวิตในท้องถ่ิน 120 บาท/กก. 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron (PM10) in Faculty of Engineering  

Naresuan University Buildings 
 

ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท1* 

Asst. Prof. Dr. Pajaree Thongsanit 
 

บทคดัย่อ 
 
  งานวิจยันีศ้กึษา ปริมาณฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร  เก็บตวัอย่างทัง้หมด 10 
ห้อง ได้แก่  ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง ห้องส านักงานวิชาการ  ห้องเลขานุการภาควิชาโยธา  ห้องเลขานุการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ห้องปฏิบตัิการสิง่แวดล้อม ห้องสมดุ  ห้องเรียน ห้องน า้หญิง  และห้องน า้ชาย  พบว่า ปริมาณฝุ่ นขนาด
เลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM10) ที่เวลาเฉลีย่ 24 ชัว่โมง  มากที่สดุคือ ห้องน า้หญิง มีค่าเท่ากบั 133.22 µg/m3 ห้องน า้ชายมี
คา่เทา่กบั 103.54 µg/m3 และห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคา่เทา่กบั  64.63 µg/m3 ซึง่ปริมาณฝุ่ น PM10 ที่ตรวจพบ
นัน้มีคา่ไมเ่กินมาตรฐานคณุภาพอากาศภายในอาคารก าหนด ที่เวลาเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไว้ที่ 150 µg/m3 ซึง่ระบบหมนุเวียน
อากาศภายในอาคารเป็นสาเหตุของการสะสมฝุ่ น PM10 โดยมีนิสิตและบคุลากรพาอนภุาคของฝุ่ นจากภายนอกเข้าสู่
ภายในอาคาร  
ค าส าคัญ   ฝุ่ น PM10 , ภายในอาคาร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 

ABSTRACT 
 

This research studied of the determination of PM10 in offices and classrooms at Faculty of 
Engineering, Naresuan University. The ten sampling rooms were collected at two lecturer’s offices, the office 
of academic affair, the secretary of civil engineering office, the secretary of faculty of engineering office, the 
room of environmental engineering laboratory, library, classroom, male and female toilets. The results found 
that the top three maximum of particulate sizing smaller than 10 micron (PM10) concentration at 24 hours 
were 133.22 µg/m3,103.54 µg/m3and 64.63 µg/m3, at female and male toilets and the library, respectively. 
Those levels were not exceeding the indoor air quality standard at 150 µg/m3of 24 hours. Circulation air is the 
cause of the accumulation of dust PM10, with the students and staffs carried particles from entering the 
buildings. 
KEYWORDS:  PM10, Indoor, Faculty of Engineering, Naresuan Universit 
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บทน า 
    ปัญหาด้านมลพิษอากาศด้านฝุ่ นละอองในบรรยากาศ  ซึ่งมีผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัและการด ารงชีวิตของ
มนษุย์  มีผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของมนษุย์ กลา่วคือ เมื่อมนษุย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อ
การท างาน หรือสภาวะอากาศท่ีไม่เหมาะสมต่อการท างานจะไม่สมัฤทธ์ิผลดี  ดงันัน้การท างานให้ได้ประสิทธิภาพท่ีดี  
ต้องอยูใ่นสิง่แวดล้อมที่ดี  เช่น  การท างานภายในหรือภายนอกอาคารส านกังานต้องไม่พบปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กว่า 
10 ไมครอน (PM10)  เกินมาตรฐาน  คณุภาพอากาศภายในห้องส านกังานควรมีบรรยากาศที่ดีปราศจากฝุ่ นละอองเหมาะ
แก่การท างาน   
 ฝุ่ นละอองเข้าสูร่่างกายในปริมาณมากเกินไปสง่ผลตอ่สขุภาพได้และอาจก่อให้เกิดโรคได้  เช่น โรคมะเร็ง  โรคแพ้
ฝุ่ น  โรคแพ้จากอากาศ  ดงันัน้ภายในห้องเรียน  อาคารส านกังาน  จึงจ าเป็นต้องมีคุณภาพอากาศที่ดี  ปราศจากฝุ่ น
ละออง  ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของมนษุย์ทัง้ภายในอาคารส านกังานและห้องเรียนหรือภายนอกอาคาร 
 ปัญหาดงักล่าวนีส้อดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยันเรศวร  ที่จะให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั  
เป็นมหาวิทยาลยัสะอาดร่มร่ืน (Green  and  Clean  University) สิ่งแวดล้อมที่ดี  สนบัสนุนการเรียนรู้ที่ดี  ด้วย
มหาวิทยาลยัได้มีนโยบายสง่เสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อเอือ้อ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต  อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลยันเรศวร  จึงควรมีการศึกษาคุณภาพอากาศภายใน
อาคารส านกังานและห้องเรียนในมหาวิทยาลยันเรศวร 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพื่อศกึษาฝุ่ น PM10 ภายในส านกังานและห้องเรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
    เลอืกพืน้ท่ีศกึษา โดยใช้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร แบง่การศกึษา เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้องที่
มีระบบปรับอากาศ และห้องที่ไม่มีระบบปรับอากาศ  จ านวน 10 ห้อง ห้องที่มีระบบปรับอากาศ ได้แก่  ห้องพกัอาจารย์ 
(CE216)  ห้องพกัอาจารย์ (CE 217)  ห้องส านกังานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( CE 115)   ห้องเลขานกุารภาควิชา
วิศวกรรมโยธา (CE 425) ห้องเลขานกุารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE 106)  ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์  (LR) 
ห้องเรียน  (EN 311) ห้องที่ไม่มีระบบปรับอากาศ   ห้องน า้ชาย (CE 201)  ห้องน า้หญิง (CE 203)  ห้องปฏิบตัิการ
สิง่แวดล้อม (Lenvi.)   

 วดัความเข้มข้นของฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  โดยเคร่ืองดดูฝุ่ นสว่น
บคุคล( Personal  Air  Sampler)  เป็นวิธีที่ใช้หาความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในอากาศ  เคร่ืองดดูอากาศมีอตัราความเร็ว
ของอาการคงที่ประมาณ 1.17 ลิตร/นาที   ขัน้ตอนการเก็บตวัอย่างอากาศจะถกูดดูผ่านกระดาษกรอง (Glass  Micro  
Fiber  Filter) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  37  มิลลิเมตร จ านวน 1  แผ่นต่อครัง้  ติดตัง้ในตลบัใสก่ระดาษกรอง 3 ชัน้  ต่อ
เข้ากบัหวัแยกเก็บฝุ่ นละอองแบบไซโคลน  เก็บฝุ่ นละอองแบบ  PM10  จะถกูกรองติดที่กระดาษกรอง  ความเข้มข้นของฝุ่ น
ละอองในอากาศ   มีหนว่ยเป็น ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร  

      ท าการเก็บตวัอยา่งในทกุวนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัศกุร์ วนัละ 24 ชัว่โมง รวม 3 วนัเป็น  72 ชัว่โมง ต่อ 1 ตวัอย่าง 
การวิเคราะห์ปริมาณฝุ่ น PM10 ค านวณหาปริมาณอนภุาคฝุ่ นละออง PM10 ในอากาศ หาจากน า้หนกักระดาษกรองก่อน
และหลงัเก็บตวัอยา่งและปริมาตรของอากาศ 
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ผลการวิจัย 
      การศึกษาความเข้มข้นฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร  เก็บตวัอย่าง
ทัง้หมด 10 จุดเก็บ ได้แก่  ห้องพกัอาจารย์ CE 216 และ CE 217 ห้องวิชาการ (CE115)  ห้องเลขานกุารภาควิชาโยธา 
(CE425)   ห้องเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE106)   ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (Lenvi.)  ห้องสมุด (LR)   
ห้องเรียน (EN 311)  ห้องน า้หญิง   (CE 203)  และห้องน า้ชาย (CE 201)  โดยใช้เคร่ืองดดูอากาศสว่นบคุคล (Personal 
air sampler)  ท าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น PM10  ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน  2553  ถึง เดือน มกราคม  2554 ในวนัจนัทร์  
วนัพธุ และวนัศกุร์  เก็บตวัอยา่ง 24 ชัว่โมง รวม 3 วนั เป็น 72 ชัว่โมงตอ่หนึง่ตวัอยา่ง เมื่อน ามาหาคา่เฉลีย่ เป็น 24 ชัว่โมง 
แสดงใน ภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่  1  ปริมาณฝุ่ น PM10 ที่ 24 ชัว่โมง  ภายในอาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ความเข้มข้นของฝุ่ นมีค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง  จากห้องที่มีระบบปรับอากาศเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 
ห้องสมุด (LR)   ส านกังานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE 425) ส านกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE 106)  
ห้องพกัอาจารย์ (CE 216)  ห้องพกัอาจารย์ (CE 217) ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (EN 311)  และส านกังานวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์   (CE 115)  ได้ค่าดงัต่อไปนี ้64.63, 48.143, 37.59, 29.01, 23.08, 15.17 และ 11.87 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร  ตามล าดบั ห้องที่ไม่มีระบบปรับอากาศเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ห้องน า้หญิง (CE 203)  
ห้องน า้ชาย (CE 201) และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Lenvi.)  ได้ค่าดังต่อไปนี ้133.22,103.54,8.57 
ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร  ตามล าดบั  ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ น PM10 ไม่เกิน
มาตรฐานที่ก าหนดทื่ 150 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร ช่วงระยะเวลาการเก็บตวัอย่างคือในช่วงฤดหูนาว ตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน 2553 ถึง มกราคม 2554 ฝุ่ นที่พบในบริเวณห้องน า้มีปริมาณสงูเนื่องจากเป็นห้องที่ได้รับฝุ่ นจากภายนอก
อาคาร บริเวณห้องน า้จะอยู่บริเวณปีกอาคารทัง้สองข้างของตึก ห้องน า้ที่ท าการตรวจวัดอยู่ที่บริเวณชัน้ 2 ของตึก
วิศวกรรมโยธา มีความสงู 7 ชัน้  

คณุภาพอากาศภายในอาคาร มีความสมัพนัธ์กบัการป่วยของการอยู่ในอาคาร (Sick  Building  Syndrome)  
เป็นภาวะที่ผู้อยูอ่าศยัในอาคารเกิดความไมส่บายอยา่งเฉียบพลนั  มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาที่อยู่อาศยั  ไม่พบสาเหตุ
ที่ชัดเจน แต่สัมพันธ์กับสาเหตุเกิดจากการถ่ายเทอากาศที่ไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะจากระบบระบายอากาศและ
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เคร่ืองปรับอากาศ  สารเคมีฟุ้ งกระจายภายในอาคาร  เช่น  เฟอร์นิเจอร์ไม้  น า้ยาท าความสะอาด  ควนับหุร่ี  เตาอบใช้ก๊าซ  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เป็นต้น  สารเคมีภายนอกอาคาร  คือ  ควนัจากรถยนต์หรือรถจกัยานยนต์  ควนัจากการปรุงอาหาร   
แนวทางการแก้ไขภยัจากการอยู่ในอาคาร  คือ  ก าจดัแหลง่สารปนเปือ้นคือการท าความสะอาด  พืน้  พรม  ฝ้า  เพดาน  
รวมถึงการเพิ่มระบบการถ่ายเทอากาศ  เช่น  ในห้องน า้  ในห้องเคร่ืองถ่ายเอกสาร  หรือห้องที่มีเคร่ืองพิมพ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศกึษาปริมาณฝุ่ น PM10 ภายในส านกังานและห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรนัน้
พบวา่  ห้องที่ไมม่ีระบบปรับอากาศมีปริมาณฝุ่ น PM10 มากกว่าห้องที่มีระบบปรับอากาศ   ฝุ่ นละอองภายในอาคารเกิด
จากภายนอกอาคาร  และจ านวนคนงานที่ท ากิจกรรมภายในห้องนัน้ มีส่วนส าคัญในการกักเก็บฝุ่ นละออง รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายในห้อง  ความเป็นระเบียบภายในห้อง  การสะสมของฝุ่ นละออง  ในเฟอร์นิเจอร์ ชัน้หนงัสือ ตู้  โต๊ะ
ตา่งๆ ในห้องส านกังานและห้องพกัอาจารย์    
 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
     ทราบปริมาณฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน ซึง่มีผลกระทบตอ่สขุภาพของคนที่อาศยัภายในอาคาร ข้อมลูที่ได้
สามารถท าการควบคมุ และศกึษาการลดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM10) ในส านกังานและ
ห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากฝุ่ นภายนอกอาคาร การสะสมของฝุ่ นในเฟอร์นิเจอร์ ชัน้หนงัสอื ตู้  โต๊ะตา่งๆ  ใน
อาคาร 
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ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของกรดแกลลกิจากมะกอกฝร่ัง ฝร่ัง และพุทรา 
Antioxidant Activity of Gallic Acid from Great Hog Plum, Guava and Jujube 

 
อโนดาษ์ รัชเวทย์1 และ ธนรัตน์  เขตตวิัน2 

Anodar Ratchawet1  and Tanarat Khettiwan2 
 

บทคดัย่อ 
การวิ เคราะห์หาป ริมาณกรดแกลลิก ด้วย เทคนิคยูวี -วิสิ เบิล  สเปกโทรโฟโตเมต รีในมะกอกฝร่ัง  

(Spondias cytherea Sonn.), ฝร่ัง (Psidium guajava Linn.) และพทุรา (Zizyphus mauritiaa Lamk.)   โดยสกดัแยก
กรดแกลลกิด้วยเทคนิคสกดัแบบย้อนกลบัด้วยตวัท าละลายเมทานอล  เมื่อน าสารละลายสกดัผลไม้ตัวอย่างไปวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีที่ความยาวคลื่นสงูสดุ 270.0 นาโนเมตร  พบว่ามีปริมาณกรดแกลลิกในผลไม้
ตวัอยา่ง มะกอกฝร่ังสด ฝร่ังสด และพทุราสด ดงันี ้ 0.4462, 1.4097 และ 0.9046 mg/L ตามล าดบั ดงันัน้ในฝร่ังสดจะมี
ปริมาณกรดแกลลกิมากที่สดุ และมะกอกฝร่ังสดจะมีปริมาณกรดแกลลกิน้อยที่สดุ 

 จากการน าสารละลายสกัดจากผลไม้ตัวอย่างไปศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิ ธี  DPPH  
และน าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีพบว่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ตวัอย่าง คือ 
มะกอกฝร่ังสด ฝร่ังสด และพทุราสด ดงันี ้21.18, 64.08 และ 38.92 % ดงันัน้ในฝร่ังสดสามารถต้านอนมุลูอิสระได้ดีที่สดุ 

ค าส าคัญ: สารต้านอนมุลูอิสระ, กรดแกลลกิ, ดีพีพีเอช, มะกอกฝร่ัง, ฝร่ัง, พทุรา 
 

ABSTRACT 
 

Gallic acid in great hog plum (Spondias cytherea Sonn.), guava (Psidium guajava Linn.) and jujube 
(Zizyphus mauritiaa Lamk.) was analyzed via UV-VIS Spectrophotometric technique. The extraction of all fruits 
by soxhlet used methanol as the solvent. The extraction solutions was examined for gallic acid using UV-VIS 
Spectrophotometer at wavelength at 270.0 nm. The results showed gallic acid in great hog plum, guava and 
jujube at 0.4462, 1.4097 และ 0.9046 mg/L, respectively. From the results, guava had the highest quantity of 
gallic acid and great hog plum had the lowest quantity of gallic acid. 

Antioxidant activity which used DPPH method with UV-VIS Spectrophotometry technique at 517.0 nm 
showed results of fresh great hog plum, guava and jujube were 21.18, 64.08 and 38.92 %, respectively. Fresh 
guava had the highest antioxidant activity. 
KEYWORDS  :  Antioxidant,  Gallic acid, DPPH radical, Great Hog Plum, Guava, Jujube 
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บทน า 
อนมุลูอิสระ (free radical) คืออะตอมหรือโมเลกลุที่มีอเิลก็ตรอนไมค่รบคู่ โดยอนมุลูอิสระนัน้มคีวามไมเ่สถียร 

และมีความวอ่งไวตอ่การเกิดปฏิกิริยา อนมุลูอิสระเป็นกญุแจส าคญัในปฏิกิริยาออกซเิดชนั ซึง่เป็นสาเหตทุี่ส าคญัที่ท าให้
เซลล์ถกูท าลาย และเป็นต้นเหตขุองโรคหลายชนิดในมนษุย์  ในผกัและผลไม้ถือวา่เป็นแหลง่ของสารต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั เช่น วิตามินซี วิตามินอี และบีต้าแคโรทีน โดยจะชว่ยป้องกนัโรคตา่งๆ นอกจากนีส้ารประกอบฟีนอลซึง่เป็น
กลุม่สารท่ีพบในพืชแทบทกุชนิดนัน้ยงัมีฤทธ์ิในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชนัได้ดเีช่นเดียวกนั   ดงันัน้ผู้คนจงึนิยมบริโภค
ผกัผลไม้กนัมากขึน้เพื่อรักษาสขุภาพของตนเอง (นฤภทัร ฤทธ์ินภา, 2550)  สาเหตขุองการเกิดอนมุลูอิสระสามารถแบง่
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อนมุลูอิสระท่ีเกิดขึน้ภายนอกร่างกาย เช่น สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมลพษิ รังสเีอกซ์  อาหารท่ีเกิด
จากกระบวนการปิง้ ยา่ง เผา เนือ้กรอบ ไหม้เกรียม เป็นต้น สว่นอีกประเภทคืออนมุลูอิสระท่ีเกิดขึน้ในร่างกาย ซึง่เกิดจาก
การเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลงังานในร่างกาย  (metabolism) ซึง่การเผาผลาญจะท าให้ได้อนมุลูอิสระมากมาย  
อนมุลูอิสระเหลา่นีไ้วตอ่การเกิดปฏิกิริยามาก (highly reactive) โดยเร่ิมกระตุ้นการจบัอเิลก็ตรอนของโมเลกลุหนึง่จะท า
ให้โมเลกลุนัน้ขาดอิเลก็ตรอน จงึต้องไปจบัอเิลก็ตรอนของโมเลกลุอื่นตอ่ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะมตีวัหยดุปฏิกิริยา และตวั
หยดุปฏิกิริยาได้แก่ตวัที่สามารถให้โปรตอน (H+)  ซึง่ก็คือสารต้านอนมุลูอิสระ   

สารต้านอนมุลูอิสระ (antioxidant) หมายถึง สารประกอบท่ีสามารถป้องกนัหรือชะลอกระบวนการเกิด
ออกซิเดชนั กระบวนการออกซเิดชนัคือ การให้โปรตอนแก่โมเลกลุหรือไอออนอื่น เพื่อให้โมเลกลุหรือไอออนเกิดความ
เสถียรมากขึน้   แม้วา่ในปัจจบุนัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์จะมคีวามก้าวหน้า 
แตก็่ยงัไมส่ามารถแก้ปัญหาโรคภยับางชนดิที่พฒันาตวัตามภาวะตา่งๆ ได้ จึงต้องอาศยัวิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดโรคแทน   
ในแตล่ะกลไกอาจจะต้องใช้สารต้านอนมุลูอิสระท่ีแตกตา่งกนัในการหยดุยัง้กระบวนการออกซิเดชนั และบทบาทของสาร
ต้านอนมุลูอิสระคือท าลายฤทธ์ิของอนมุลูอิสระ  สารต้านอนมุลูอิสระมีอยู ่ 3 ประเภท ได้แก่ สารต้านอนมุลูอิสระท่ีพบใน
ร่างกายซึง่จดัเป็นเอนไซม์ เช่น Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutathione peroxidase (GPX) เป็น
ต้น  สารต้านอนมุลูอิสระท่ีพบในร่างกาย แตไ่มจ่ดัเป็นเอนไซม์ เช่น Glutathione, Lipoic acid, Ceruloplasmin เป็นต้น 
และสารต้านอนมุลูอิสระท่ีพบในอาหาร ผกัและผลไม้และไมจ่ดัเป็นเอนไซม์ เช่น Tocopherols (Vitamin E), 
Carotenoids, Flavonoids, Gallic acid เป็นต้น ในการวิจยันีต้้องการศกึษากรดแกลลกิ (Gallic acid, 3,4,5,-
Trihydroxybenzoic acid) มีสตูรทางเคมคีือ C7H6O5  แหลง่ที่พบกรดแกลลกิพบคือในเมลด็ gallnuts, sumac, witch 
hazel, ใบชา โกโก้ (H.Osman, 2003) ผลล าไย (นชุนาถ รังคดิรก, 2005), ผลองุ่น เปลอืกมงัคดุ รวมถงึผลไม้บางชนดิที่มี
รสฝาด เช่น มะกอกน า้ (อธิยา เรืองจกัรเพ็ชร, 2007) ฝร่ัง (Satoru Kondo, 2005) เป็นต้น  ประโยชน์ของกรดแกลลกินอก
จากจะเป็นสารต้านอนมุลูอิสระแล้ว ยงัถกูน าไปใช้ในอตุสาหกรรมทางยาซึง่ใช้ในการสงัเคราะห์ยาหลอนประสาทท่ีรู้จกักนั
ในช่ือ 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine, ใช้ในอตุสาหกรรมทางอาหาร ใช้เป็นสย้ีอมหมึก ใช้ในโรงงานผลติกระดาษ 
เป็นต้น 

ดงันัน้ การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัจงึสนใจที่จะหาปริมาณกรดแกลลกิด้วยเทคนิคยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี และ 
ศกึษาฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระด้วยวธีิ DPPH ในผลไม้ 3 ชนิด คอื มะกอกฝร่ัง ฝร่ัง และพทุรา  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางใน
การเลอืกผลไม้รับประทานท่ีอดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอิสระ  รวมทัง้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อหาปริมาณ และเปรียบเทยีบกรดแกลลกิในผลไม้ตวัอยา่ง 
2. เพื่อศกึษา และเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH ในผลไม้ตวัอยา่ง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1  ผลไม้ตวัอย่าง 
มะกอกฝร่ัง (Spondias cytherea Sonn.), ฝร่ัง (Psidium guajava Linn.) และ พทุรา (Zizyphus mauritiaa 

Lamk.) 
3.2 เคร่ืองมือ-อปุกรณ์ 
ชดุสกดัแบบย้อนกลบั, เคร่ืองบดละเอียด และ เคร่ืองยวู-ีวิสเิบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS  

Spectrophotometer), Shimadzu, UV1601, Japan 
3.3 สารเคมี 
เมทานอล (Methanol, CH3OH), MW 32.04 g/mol, Commercial grade, เฮกเซน (Hexane, C6H14),  

MW 86.18g/mol, Commercial grade. กรดแกลลิก (Gallic acid, C7H6O5) assay 98.0%, MW 170.12 g/mol, Fluka, 
Spain. และ 2,2’-ไดฟีนิลพิคริลไฮดราซิล เรดดิเคิล (2,2’-Diphenylpicrylhydrazyl radical, C18H12N5O6) assay 85.0%, 
MW 394.33 g/mol, Fluka. 

3.4 วิธีการวิจยั 
3.4.1  การเตรียมสารละลายสกดัผลไม้ตวัอย่าง 

 ท าความสะอาดผลไม้ตวัอยา่ง  หัน่ผลไม้ตวัอยา่งเป็นชิน้เลก็ๆ  แล้วน าไปอบท่ีอณุหภมูิ 60 oC นาน 6 ชัว่โมง  
น าผลไม้ตัวอย่างที่แห้งมาบดด้วยเคร่ืองบดละเอียด  ชั่งผลไม้ตัวอย่างที่แห้งละเอียด 5.0000 g ในทิมเบิล   
แล้วน ามาสกัดด้วยเมทานอล โดยใช้เทคนิคการสกัดแบบย้อนกลับ ท าการสกัดนาน 3 ชั่วโมง  จากนัน้น าส่วนของ
สารละลายสกดัที่ได้จากผลไม้ตวัอย่างมาสกดัด้วยเฮกเซน 2 ครัง้โดยใช้อตัราสว่นระหว่าง สารสกดัผลไม้ตวัอย่าง ต่อ เฮ
กเซน เทา่กบั 1: 3  จากนัน้น าสว่นท่ีเป็นสว่นของเมทานอลเก็บไปวิเคราะห์ในขัน้ตอ่ไป 

3.4.2 การวิเคราะห์ปริมาณแกลลิกในตวัอย่างดว้ยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี 
สารละลายสกัดผลไม้ตัวอย่าง 5 มิลลิลิตร น าไปปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนครบ 25 มิลลิลิตร 

ในขวดวดัปริมาตร แล้วน าไปวดัคา่การดดูกลนืแสงที่ความยาวคลืน่ 270.0 นาโนเมตร  โดยเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน 
แกลลกิที่ความเข้มข้น 1, 3, 5, 7, และ 9 mg/L ตามล าดบั 

3.4.3 การศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนมูุลอิสระะดว้ยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี 
 สารละลายสกดัผลไม้ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 0.1 มิลลลิติร  แล้วเติมสารละลาย 7 mg/L DPPH ปริมาตร 3  
มิลลลิติร  แล้วทิง้ไว้ที่อณุหภมูิห้องนาน 30 นาที  แล้วน าไปวดัคา่การดดูกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร  โดย
เทียบกบัสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความเข้มข้น 1, 3, 5, 7 และ 9 mg/L ตามล าดบั 

 
 
 
 

 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1278 

 

ผลการวิจัย 
4.1  ผลการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานแกลลิก และการสร้างกราฟมาตรฐานแกลลิก 
จากการน าสารละลายมาตรฐานแกลลิกที่ความเข้มข้น 0, 3, 5, 7, 9 และ 11 mg/L วดัค่าการดูดกลืนแสงด้วย

เทคนคิยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีที่ความยาวคลืน่สงูสดุ 270.0 นาโนเมตร กราฟมาตรฐานแกลลกิแสดงดงัรูปท่ี 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       
   รูปที่1  กราฟมาตรฐานแกลลกิ              รูปที่2  กราฟมาตรฐาน DPPH 
 

4.2 ปริมาณแกลลิกของสารละลายสกัดผลไม้ตัวอย่าง 
เมื่อน าสารละลายสกัดผลไม้  ตัวอย่าง 5 มิลลิลิตรไปปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนครบ 25 มิลลิลิตร 

ในขวดวดัปริมาตร แล้วน าไปวดัคา่การดดูกลนืแสงด้วยเทคนิคยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีที่ความยาวคลืน่สงูสดุ 270.0 
นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐานแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ ซึ่งได้ค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณแกลลิ
กของสารละลายสกดัผลไม้ตวัอยา่ง ดงัตารางที่ 1 พบวา่สารละลายที่สกดัจากฝร่ังสดมีปริมาณแกลลกิมากที่สดุคือมีความ
เข้มข้น 1.4097 mg/L รองลงมาคือสารละลายสกดัจากพทุราสด มีความเข้มข้นเทา่กบั 0.9046 mg/Lและ จากมะกอกฝร่ัง
สด มีความเข้มข้นเทา่กบั 0.4462 mg/L ตามล าดบั 
    ตารางที่ 1  คา่การดดูกลนืแสงของสารละลายตวัอยา่งที่ความยาวคลืน่ 270.0 นาโนเมตร กบัความเข้มข้นเฉลีย่ 

ผลไม้ตวัอยา่ง คา่การดดูกลนืแสงเฉลีย่ ความเข้มข้นเฉลีย่
(mg/L) 

AF 0.0220 0.4462 
BF 0.0695 1.4097 
CF 0.0446 0.9046 

     AF, BF , CF  คือสารสกดัจากมะกอกฝร่ังสด สารสกดัจากฝร่ังสด และสารสกดัจากพทุราสด ตามล าดบั 
 

4.2 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH และการสร้างกราฟมาตรฐาน DPPH  
จากการน าสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5, 7 และ9 mg/L วดัค่าการดูดกลืนแสงด้วย

เทคนิคยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีที่ความยาวคลืน่สงูสดุ 517.0 นาโนเมตร ได้กราฟมาตรฐาน DPPH ดงัรูปท่ี 2     
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 DPPH กบัค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH
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4.3   ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารละลายสกัดผลไม้ตัวอย่าง 
จากการน าสารละลายสกดัผลไม้ตวัอยา่ง 0.1 มิลลลิติร แล้วเติมสารละลาย 7 mg/L DPPH 3 มิลลลิติร  

แล้วทิง้ไว้ที่อณุหภมูิห้องนาน 30 นาที จากนัน้น าไปวดัคา่การดดูกลนืแสงที่ความยาวคลืน่สงูสดุ 517.0 นาโนเมตร โดย
เทียบกบัสารละลายมาตรฐานแกลลกิที่ความเข้มข้นตา่งๆ ซึง่ได้คา่การดดูกลนืแสง และความเข้มข้นของสารละลาย 7 
mg/L DPPH ที่ลดลงดงัตารางที ่2 พบวา่สารละลายที่สกดัจากฝร่ังสดมีกิจกรรมการต้านอนมุลุอสิระได้ดีที่สดุ เนื่องจากมี
การลดลงของความเข้มข้นกรดแกลลกิมากที่สดุคือลดลงจากความเข้มข้น 7 mg/L เหลอืความเข้มข้น 5.0110 mg/L    
รองลงมาคือสารละลายที่สกดัจากพทุราสดมีความสามารถในการลดลงของกรดแกลลกิเหลอืความเข้มข้นเทา่กบั 5.8140 
mg/L และสารละลายที่สกดัจากมะกอกฝร่ังสด มคีวามสามารถในการลดลงของกรดแกลลกิเหลอืความเข้มข้นเทา่กบั 
6.1220 mg/L ตามล าดบั    

 
ตารางที่ 2     คา่การดดูกลนืแสงของสารละลายตวัอยา่งที่ความยาวคลืน่ 517.0 นาโนเมตร 

ผลไม้ตวัอยา่ง คา่การดดูกลนืแสงเฉลีย่ ความเข้มข้นเฉลีย่ 
 (mg/L) 

AF 0.1666 6.1220 
BF 0.1363 5.0110 
CF 0.1582 5.8140 

      AF, BF , CF  คือ สารสกดัจากมะกอกฝร่ังสด, สารสกดัจากฝร่ังสด และสารสกดัจากพทุราสด ตามล าดบั 
        
 การค านวณเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ 

       100
B) - (A

D) -(C - B) - (A
    ง์์การยบัยั ้เปอร์เซ็นต    

เมื่อ A = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร 
                    โดยไมไ่ด้ท าปฏิกิริยากบัสารสกดัจากผลไม้ตวัอยา่ง 

 B          = คา่การดดูกลนืแสงของเมทานอล 
C = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร 
        โดยได้ท าปฏิกิริยากบัสารสกดัจากผลไม้ตวัอยา่ง 

 D = คา่การดดูกลนืแสงของสารสกดัจากผลไม้ตวัอยา่งในเมทานอล 
4.4 เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้อนุมูลอิสระ 

การค านวณเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้อนมุลูอิสระ โดยใช้สมการข้างต้นได้ และได้ผลการค านวณดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่  3   การค านวณเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้อนมุลูอิสระของผลไม้ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง A B C D เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ 

AF  
0.1860 

 
0.0000 

0.1666 0.0220 21.18 
BF 0.1363 0.0695 64.08 
CF 0.1582 0.0446 38.92 

AF, BF , CF คือ สารสกดัจากมะกอกฝร่ังสด สารสกดัจากฝร่ังสด และสารสกดัจากพทุราสด ตามล าดบั 
 จากจากตารางพบวา่สารละลายที่สกดัจากฝร่ังสดมกีารยบัยัง้อนมุลูอิสระได้มากที่สดุคอื 64.08 % รองลงมาคือ
สารละลายที่สกดัได้จาก พทุราสด คือยบัยัง้ได้เทา่กบั 38.92 % และสารละลายทา่กดัได้จากมะกอกฝร่ังสด คือยบัยัง้ได้
เทา่กบั 21.18 % ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ปริมาณแกลลกิด้วยเทคนิคยวู-ีวิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรีในผลไม้ตวัอยา่งทัง้หมด 3 ชนิด คือ 
มะกอกฝร่ัง ฝร่ัง และพทุรา พบวา่ฝร่ังสดมีปริมาณแกลลกิมากทีส่ดุ และมะกอกฝร่ังสดมีปริมาณแกลลกิน้อยที่สดุ  สว่น
การศกึษาการต้านอนมุลูอิสระด้วยวธีิ DPPH ในผลไม้ตวัอยา่งทัง้ 3 ชนิด คือมะกอกฝร่ัง ฝร่ัง และพทุรา พบวา่ฝร่ังสด
สามารถต้านอนมุลูอิสระได้ดีที่สดุ และมะกอกฝร่ังสดสามารถต้านอนมุลูอิสระได้น้อยที่สดุและจากการค านวณเปอร์เซ็นต์
การยบัยัง้ของอนมุลูอิสระจากผลไม้ตวัอยา่งพบวา่ฝร่ังสดสามารถยบัยัง้อนมุลูอิสระได้มากที่สดุ คอื 64.08 % และมะกอก
ฝร่ังสดสามารถยบัยัง้ได้น้อยสดุคือ 21.18 %  ส าหรับข้อเสนอแนะคือ  เนื่องจากการสกดัสารละลายจากผลไม้เหลา่นีเ้ป็น
ผลไม้สดทัง้สิน้ ดงันัน้ควรค านงึถึงอณุหภมูิในการสกดั และเวลาในการสกดัเป็นอยา่งมากและอปุกรณ์ในการท าวจิยัควร
อยูใ่นรูปภาชนะแก้วสชีาและให้โดนแสงน้อยที่สดุ 

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากในการวิจยัในครัง้นีผู้้วจิยัหาปริมาณกรดแกลลกิด้วยเทคนิคยวูี-วิสเิบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี และ 
ศกึษาฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระด้วยวธีิ DPPH ในผลไม้ 3 ชนิด คอื มะกอกฝร่ัง, ฝร่ัง และพทุรา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เลอืกผลไม้รับประทานที่อดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอิสระ รวมทัง้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ขอขอบคณุภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ที่สนบัสนนุทนุในการ
วิจยัในครัง้นี ้
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Riparian Vegetation Biodiversity of the Chi River in Maha Sarakham Province 
 

Nukool  Kudthalang1,  Piya  Mokkamul1 and Chompoo  Nuasri1 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study on riparian vegetation biodiversity of the Chi River in Maha Sarakham 

Province. The research sites were selected from the most abundantly vegetation in three districts that located 
next to the Chi River. Sampling plots were constructed using Line Plot System that is a hundred meter long of 
the base line in each village. The result reveals that this plant community combined with 79 species of the 
tree, 95 species of sapling and 130 species of seedling and other ground covered-plants. The highest IVI 
value species of tree are Streblus asper Lour., Cansjera rheedei J.F. Gmel. and Crateva magna (Lour.) DC. 
with IVI value 47.8036  26.1496 and 24.7891, respectively. The lowest  IVI  species  are Flacourtia indica 
(Burm. f.) Merr., Mitrasacme vandaeflora Kurz. and Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. with  IVI value 0.7478  
0.7625 and 0.7788. The saplings that have the highest IVI value are Ficus heterophylla L.f., Mimosa pigra L. 
and Streblus asper Lour. with IVI value 121.5542  29.4205 and 11.4339, respectively.  The lowest IVI value 
species of sapling are Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz., Quisqualis indica Linn. and Phyllodium 
pulchellum (L.) Desv. with IVI  value 0.2910  0.2911 and 0.2914, respectively. And the Shannon Index of  
Diversity of tree, sapling and seedling are 4.174, 1.6575 and  3.4648, respectively. It’s concluded that the 
number of the species of riparian vegetation in decrease. As a result, the number and species of riparian 
vegetation. The forest on both sides of the Chi River has been deforested. The number and species of 
riparian vegetation decrease. People in this area should be trained about conservation of riparian forest. 
KEYWORDS : Chi River , Biodiversity,  Riparian Vegetation 
 
INTRODUCTION 

Biodiversity is the degree of variation of life forms within a given ecosystem, biome, or an entire 
planet. Biodiversity is a measure of the health of ecosystems. Greater biodiversity implies greater health. 
Biodiversity is in part a function of climate. In terrestrial habitats, tropical regions are typically rich whereas 
polar regions support fewer species. Rapid environmental changes typically cause extinctions. One estimate 
is that less than 1% of the species that have existed on Earth are extant (Raup, 1994). This includes species 
diversity, genetic diversity and ecology diversity. Thailand is one of the countries in Indo-Burma, Indochina  
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and Malaysian regions that has a great genetic diversity and richness in plants diversity. Approximately, over 
12,000 species of vascular plants and 2,154 of non-vascular plants have been identified. However, the 
country has developed without regard to the sustainability of biodiversity resources such as an extravagant 
consumption of resources regardless of the limitations and potential for recovery of those resources, and 
deforestation causing a continuous loss of the biodiversity. The natural rate of extinction in the past were 1 
specie per year, 2-3 species per year and 5 species per year at 600, 400 and 100 million years ago. Since 
humans had turned into the modern industry and agriculture about 100-200 years ago, habitats in water and 
on land have destroyed. As a result, many creatures are extinct and the ecosystems are affected more or less 
depending on the role of the creature’s extinct (Baimai, 2005). 

The riparian vegetation is a forest that occurs along the river which is part of the forest swamp or 
fresh water swamp forest. This includes a wide range of plants which are so important to communities along 
the riparian. These plants provide benefits to communities in various kinds such as food, medicinal herb, and 
charcoal. In addition, these plants are important to the aquatic ecosystem benefits in preventing the erosion 
of the embankment, filtering chemical sediments that will be blown into the water and energy resource for all 
living organisms in the ecosystem. Nowadays, the riparian vegetation biodiversity along the Chi River in the 
Maha Sarakham province, North-eastern, Thailand, have been depleted by agriculture and sand dredging. As 
consequence, the plant species are continuously reduced affecting the ecosystem of the river. Therefore, our 
research group has interested in the biodiversity of riparian vegetation of the Chi River. We aim to create a 
body of knowledge, provide knowledge and awareness on the sustainable conservation of species diversity 
along the river to the local communities. 
 
MATERIALS AND METHODS 

To study the riparian vegetation biodiversity of the Chi River in Maha Sarakham Province, North-
eastern, Thailand was conducted in Kosumpisai, Kantharawichai and Muang district.  
 

Research Methodology 
The field works were conducted by using the Systematic Sampling, the Line Plot Systems. The 

sampling plots were selected as 3 rows x 100 m long perpendicular to the river shore, and each row was 
divided into 4 sampling plots. Plant species composition by placing three species block sizes as described. 
The sampling plots size 10 × 10 m were set up to collect data of trees with a cross-sectional area at breast 
height (1.3 metres above the ground) greater than or equal to 4.5 cm. The sampling plots size 5 × 5 m were 
set to collect data of saplings with a cross-sectional area at breast height (1.3 meters above the ground) less 
than 4.5 cm. The sampling plots size 1 × 1 m were set to collect data of seedling and  ground covered-plants 
with a height of less than 1.30 meters. Plants specimens, native names; common names, and scientific names 
were identified by a supporting of the local wisdoms. The data were recorded as quantitative table of plant 
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species. The plant species identifications were identified in by referring with references. (Smitinand, 2001). 
The qualitative analysis such as Importance Value Index (IVI), Density (D), frequency (F) were determined as 
described in; (Kutintara, 1998) 

 
 The data were calculated and demonstrated as follow :  

1) Density (D) is an expression of the numerical strength of a species and is calculated by the 
equation: 
 

D   =   
studied quadrats ofnumber  total

quadrants allin  species  treea of sindividual ofnumber  Total   

 
2) Frequency (F) refers to the degree of dispersion of individual tree species in an area and is 

calculated by the equation:  
 

F   =    100
studied quadrants ofnumber  Total

occurred species hein which t quadrants ofNumber 
  

 
3) Basal Area (BA) is the cross-sectional area (over the bark) at breast height (1.3 metres above the 

ground) measured in meters squared. It is calculated by the equation:  
 

BA    =   
studied of area Total

species  theall of area sectional-cros Total
 

 
4) Relative Frequency (RF) refers to the degree of dispersion of individual tree species in an area in 

relation to the number of all the tree species occurred.  
 

RFA    =   100
species  theall of occurrence ofNumber 

species  theof occurrence ofnumber 
x  

 
5) Relative Density (RD) is the relative value of density of individual tree species to density of all the 

tree species   
 

RDA  =  (density of tree specie A)  × 100   
     Density of the overall tree species 
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6) Relative Basal area (RBA) is the ratio of total basal area of a single tree species to the total basal 
area of all tree species sampled.  

 
   RBA =    (total basal area of tree specie A)  × 100 
           Total basal area of all the tree species sampled 
 

7) Importance Value Index (IVI) is the total sum of percentage values of the relative frequency, 
relative density and relative dominance.  

 
  IVI    =     RFA + RDA + RBA 
 

In addition, the Shanon-Weiner biodiversity index was also measured. It is calculated by the 
equation: 

 
H' = 

 
Where,   H' = Shannon-Weiner biodiversity index; 
 Pi = fraction of the entire population made up of species i 

 
RESULTS 
 

The result were summarized as follow : 
 
Table 1 The biodiversity index of riparian vegetation in Chi River Maha Sarakham Provinec. 
 

 tree sapling seeding 

species 79 95 130 
RFA The 

highest 
Streblus asper Lour.  
(8.9820%)   

Streblus asper Lour.  
(4.5977%) 

 

The 
lowest 

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 
(0.5988%) 

Leea rubru Blume ex Spreng.  
(0.2874%) 

RDA The 
highest 

Streblus asper Lour.  
(26.8158%) 

Ficus heterophylla L.f.  
(77.4880%)   

The 
lowest 

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 
(0.1397%) 

Phyllodium pulchellum (L.) Desv.  
(0.0036 %) 
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 tree sapling seeding 

species 79 95 130 
RBA The 

highest 
Cansjera rheedei J.F. Gmel. 
(21.5598% )  

Ficus heterophylla L.f.  
(39.7559%) 

The 
lowest 

Mitrasacme vandaeflora Kurz. 
(0.0240%) 

Gymnopetalum cochinchinense 
(Lour.)Kurz.  
(0.00002%) 

IVI The 
highest 

Streblus asper Lour.  
(47.8036) 

Ficus heterophylla L.f.  
(121.5542)   

The 
lowest 

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 
(0.7478)   

Gymnopetalum cochinchinense 
(Lour.)Kurz.  
(0.2910) 

H’ 4.174 1.6575 3.4648 
 

The result  from Table 1 show that the highest relative frequency of tree was Streblus asper Lour. and 
the lowest was Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.. The highest relative density of tree was Streblus asper Lour. 
and the lowest was Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.. The highest relative basal area of tree was Cansjera 
rheedei J.F. Gmel. and the lowest was Mitrasacme vandaeflora Kurz. The highest IVI value of tree was 
Streblus asper Lour. and the lowest was Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.. The Shannon-Weiner Index value 
of tree was 4.174. The highest relative frequency of sapling was Streblus asper Lour. and the lowest was 
Leea rubru Blume ex Spreng.. The highest relative density of sapling  was Ficus heterophylla L.f. and the 
lowest was Phyllodium pulchellum (L.) Desv.. The highest relative basal area of sapling  was Ficus 
heterophylla L.f. and the lowest was Gymnopetalum cochinchinense (Lour.)Kurz.. The highest IVI value of 
sapling was Ficus heterophylla L.f. and the lowest was Gymnopetalum cochinchinense (Lour.)Kurz.. The 
Shannon-Weiner Index value of sapling was 1.6575 and seeding was 3.4648. 
 
DISCUSSION 
 The result show most of the species of three were found in the study sites is Streblus asper Lour.. 
Because bird like to eat Streblus asper Lour. fruits and they usually take Streblus asper Lour.  seeds to 
anywhere. Cansjera rheedei J.F. Gmel. has the highest relative dominance value. Indicate that Cansjera 
rheedei J.F. Gmel. affects ecosystem of riparian vegetation of Chi River. Ficus heterophylla L.f. can grow well 
in both sides of Chi River and tolerate   in the wet land. Streblus asper Lour. has the highest IVI value. The 
finding indicate that Streblus asper Lour. is important for riparian vegetation. Ficus heterophylla L.f. the 
highest of the IVI value of sapling is Ficus heterophylla L.f.. Because Ficus heterophylla L.f. can grow well in 
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the soil of both sides of Chi River and it is not useful for people in community. Regarding, the Shannon-Weiner 
Index, it indicate that there are variety of tree in this area. 
 
CONCLUSIONS 

It is concludes that the biodiversity of riparian vegetation has decreased gradually. It is cause by 
deforestation of people in community use the area for agriculture. Therefore, the people should be aware of 
the important of biodiversity in both sides of the Chi River. 
SUGGESTIONS 

1. The study should be presented to inform the communities and other organizations to set a plan for 
sustainable conservation of the local biodiversity. 

2. The community should participate in the study, which will provide them a role in sustainable 
conservation of natural resources.  

3. The more study on the relationship of riparian vegetation and the aquatic ecosystem should be 
done. 

4. The more studies on riparian vegetation diversity in other areas should be carried out. These will 
be useful in riparian vegetation diversity conservation. 
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Antioxidant Activity of Peel and Seed Fraction of Thai Fruits 
 

C. Satirapathkul1, P.  Kittisaratham1 
 

ABSTRACT 
 

   The antioxidant activities of peel and seed fractions of fruits commonly consumed in Thailand were 
determined using FRAP assays. In addition, the relationship between antioxidant activity, solvent type and 
particle size was investigated. The results showed that Mango seed had the highest FRAP value among all 
fruit samples. Most of fruit seed fractions were higher than the peel fractions in antioxidant activity based on 
their FRAP values. Ethanol and water are better than acetone for extraction. Moreover, decreasing the particle 
size of mango seed from 850 to 150 μm enhance antioxidant activity. The antioxidant activities of extracts 
were significantly correlated with the total phenolic and flavonoid content (but not the anthocyanins content). 
Phytochemical contents and antioxidant properties of Mango (Mangifera indica L.), especially their by-
products (peel/seed), indicate health benefits for consumer. They should be regarded as a potential 
antioxidant-rich raw material. 

 
KEYWORDS:  Fruit Seeds, Peels, Antioxidant Activity, FRAP Assay  
 
1. INTRODUCTION 

Natural antioxidants present in foods and other biological materials have attracted considerable 
interest because of their presumed safety and potential nutritional and therapeutic value. The increased 
interest in natural antioxidants has led to the antioxidant evaluation of many species of fruits, vegetables and 
herbs [1-2]. Several natural antioxidants have already been isolated from different kinds of plant materials, 
such as seeds, leaves and peels [3-5]. Fruit seeds and peels do not generally acquire much attention as 
antioxidant sources due to lacking of popularity and lack of commercial applications. However, there are 
considerably high amount ratios of by-products arising from fruit-processing such as fruit juices and derived 
products [6-8]. It would be beneficial, in improving seed and peel applications, if they could be used as a 
source of natural food additives and ingredients. 

  In the present study, the ferric reducing/antioxidant power assay (FRAP assay) [9] of peel and seed 
fractions of common fruits in Thailand was determined in an attempt to their antioxidant activities of their peels 
and seeds.  
 
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Plant materials 

           Mango (Mangifera indica L.), longan (Dimocarpus longan Lour.), guava  (Psidium guajava L.)  and 
jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.)  were purchased on several separate occasions from local markets 
in Bangkok.    
 

2.2 Sample preparation 
      All fruits were flushed by tap water and then washed in distilled water. Both seeds and peels were 
removed. All samples were also oven-dried at 60 °C for 72 h. Sample particle size was determined using 
standard sieves.   
    In order to investigate the effect of solvent type and particle size, dried fruit fraction was selected. 
The extracts were obtained by homogenizing the dried fruit in three different solvents (acetone, ethanol, and 
water) keeping fruit fraction to solvent ratio of 1:10. Extraction was carried out on an orbital shaker for 24 h at 
room temperatures. The homogenates were centrifuged at 15,000 rpm at 4°C for 10 min and the supernatants 
were allowed to react with the FRAP reagent. 
 

2.3 Ferric-reducing antioxidant power assay 
The FRAP assay was carried out by using a modified method of Benzie and Szeto [9]. The principle 

of this method is based on the reduction of a ferric-tripyridyltriazine complex to its ferrous, colored form in the 
presence of antioxidants. Briefly, the FRAP reagent contained 2.5 ml of a 10 mmol/L TPTZ (2,4,6- tripyridy-s-
triazine, Sigma) solution in 40 mmol/L HCl, 2.5 ml of 20 mmol/L FeCl3 and 25 ml of 0.3 mol/L acetate buffer, pH 
3.6. It was prepared freshly and warmed at 37°C.  

1 – 5 g of each samples were accurately weighed and ground in a mortar after addition of distilled 
water (1:9 w/v). The homogenate was centrifuged at 6000g for 15 min. The supernatant was recovered and 
directly measured in the FRAP assays without storage.  

40 μl sample were mixed with 0.2 ml distilled water and 1.8 ml FRAP reagent. Absorbance of 
reaction mixture at 593 nm was spectrophotometrically measured after incubation at 37°C for 10 min. 
Aqueous solutions of known Fe (II) concentration (FeSO4  7H2O) were used for calibration of the FRAP 
assay. Antioxidant power was expressed as μmol/g FRA.  Adequate dilution was needed if the FRAP value 
measured was over the linear range of standard curve. 

 
 
 
 
 
 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1290 

 

 2.5 Estimation of total phenolics 
           The content of total polyphenolics in the extract was determined by the method of Swain and Hillis 
[10] at 725 nm. Gallic acid was used as a standard. The content of total polyphenolics in the extract was 
expressed as gallic acid equivalents (GAE).  Monomeric anthocyanin contents of the mango extracts were 
measured using a spectrophotometric pH differential method of Wolfe et al. [11]. Anthocyanin content was 
expressed as mg cyanidin 3-glucosides equivalent/100 g mango samples for the triplicate extracts. The 
values were expressed as mean ± SD. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
3.1 Determination of antioxidant efficiency 

 
Table 1. Antioxidant efficiency of the seed and peel of Thai fruits (μmol/g ) by FRAP assay. 

 
 Seed  Peel 

Mango 1912 ± 98.7 1113 ± 118.5 
Guava 521 ± 13.1 1247 ± 110.1 
Logan 1737 ± 8.5 416 ± 7.2 
Jackfruit 16± 2.04 75± 1.20 

Data are expressed as mean ± SD. Each sample was analyzed five times. 
 

FRAP assay is one of the most simple, rapid, inexpensive tests and useful for routine analysis. It is 
developed for direct test of total antioxidant power of a sample. FRAP value of peel and seed of three fruits is 
summarized in Table 1 on the basis of 100g wet weight. The results showed that, for the seed extract, mango 
showed the highest antioxidant efficiency, followed by longan, guava and jackfruit. For the peel extract, guava 
showed the highest antioxidant efficiency, followed by mango, longan and jackfruit. FRAP value of most fruit 
seed fractions also was higher than that of fruit peels with the exception of guava. Overall, seeds showed 
higher antioxidant efficiency than the peels, suggesting that the fruit seeds should be further utilized rather 
than just discarded as waste. 

 
3.2 Total phenolic and anthocyanin content  

         Mango fruit is rich in organic acids such as citric, malic and oxalic acids [12]. Mango peel and seed 
are rich in polyphenols and anthocyanins.  These compounds posses good antioxidant properties. As can be 
seen from Table 2, total polyphenols in the acetone extract was 98.57 ± 1.04 mg/g mango peel, whereas it 
was 129 ± 3.17 mg/g in mango seed. The anthocyanin content was 200.1 ± 4.30mg/g in mango peels and 
19.13 ± 0.58 mg/g in mango seeds.  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607004062#bib37
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607004062#bib37
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607004062#bib43
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607004062#tbl1
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       Table 2.  Total phenolic and anthocyanin contents in acetone extracts of mango samplesa. 
 

 
Total phenolics (mg/g) 

Anthocyanin content 
(mg/100 g ) 

Seed 129 ± 3.17 19.13 ± 0.58 
Peel 98.57 ± 1.04 200.1 ± 4.30 

   a Dry weight basis   
     Data are expressed as mean ± SD. Each sample was analyzed five times. 

 
 

3.3 Effect of solvent type on antioxidant efficiency 
Antioxidant efficiency of the different the extracts was shown in Table 3. Results clearly indicated that 

all the extracts of mango seeds exhibited antioxidant activity and it was dose dependent acetone > ethanol > 
water. It revealed that an acetone soluble factor was most likely responsible for reducing potency of the 
extracts. 
  

Table 3. Effect of solvent extraction on Antioxidant efficiency (μmol/g ) by FRAP assay 
 

 
Seed  

  Acetone 2011.9 ±176.6 
  Ethanol 715.2 ± 18.04 
  Water 89.06 ± 2.50 

     Data are expressed as mean ± SD. Each sample was analyzed five times. 
 
  3.4 Effect of different particle size on antioxidant efficiency 
 

Table 4. Effect of particle size on Antioxidant efficiency (μmol/g ) by FRAP assay 
 

Mesh size 
(um) 

Antioxidant efficiency 
(um/g) 

  850 1089 ± 105.3 
  300 1445 ± 136.4 
  150 2379 ± 104.6 
>150 821 ± 1.04 

Data are expressed as mean ± SD. Each sample was analyzed five times. 
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Antioxidant efficiency of the different particle size was shown in Table 4.  The particle size affects 
extraction of antioxidants in the seed samples.  It appeared that decreasing the particle size by grinding  from 
850 to 150 μm increased its ability to enhance antioxidant activity. These results suggest mechanical 
activation effects on intracellular materials, presumably by increased exposure of target compounds to 
solvent during destruction of the plant cell wall and enhanced potential solvent extraction. However, 
overprocessing to reduce particle size lower than 150 μm might have inactivated a portion of the effective 
antioxidants by both mechanical damage and extensive exposure to the ambient air, thereby reducing the 
antioxidant efficiency. 
 
4. CONCLUSION 

Some fruit peel and seed extracts have strong antioxidant activity. They may be potential sources of 
antioxidants. Mango seeds, by-product of fruit processing industry, could be considered as a potential source 
of polyphenols and anthocyanins. Fruit peel and seeds if conveniently processed, could furnish useful 
products resulting in reduction of waste treatment costs, and therefore the cost of main product is reduced.  
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Acetone-Butanol-Ethanol Production from Sweet Sorghum Juice 
 

C. Satirapathkul1, N. Sasanannoth1  
 

ABSTRACT 
 

  These studies were conducted in order to compare the productivity of acetone-butanol-ethanol (ABE) 
fermentation from Sweet sorghum juice using three clostridia strains Clostridium, C. acetobutylicum ATCC 
824, C. butylicum NRRL B592 and Clostriduim  sp.8P-2  screened from soil in Thailand. The fermentation 
condition was 40 g l-1 reducing sugar concentration at 35 °C, pH 5.0 for 72 hour.  It was found that butylicum 
NRRL B592 yielded the highest solvent concentration, compared with the other two strains. The maximum 
solvent production of 11.358  g l-1 could be obtained and the percentage of conversion was 29.8. The 
component of butanol ,acetone and  ethanol  were 76.50, 21.71 and  1.79%, respectively. 
KEYWORDS:  Fermentation, Acetone-Butanol-Ethanol (ABE), Clostridia Strains, Sweet Sorghum Juice 
 
1. INTRODUCTION 
        Sweet sorghum   [Sorghum bicolor (L.) ] is a high biomass- and sugar-yielding crop [1].  It contains 
approximately equal quantities of soluble (glucose and sucrose) and insoluble carbohydrates (cellulose and 
hemicellulose) [2]. It is a potentially good alternative crop to sugar cane [3]. Some of the advantages of 
sweet-stem sorghum over sugar cane include its ability to withstand dry conditions, a lower requirement for 
fertilizer, a rapid growth rate, and ease of planting. [4]. It can be used as substrates for the production of 
sugar, alcohol, syrup, fodder, fuel, and paper [5]. Due to the energy crisis in many countries, renewable 
carbohydrate materials including sweet sorghum have become of interest for biological transformation into 
ethanol or butanol. Most studies on ethanol production from sweet sorghum juice have been carried out using 
yeast strains [6,7]. The fermentation of carbohydrates to acetone, butanol, and ethanol (ABE) by the 
solventogenic clostridia is well known [8]. Butanol has many characteristics which make it a better fuel 
extender than ethanol, now used in the formulation of gasohol. [9]. However, there are relatively few studies 
on butanol production from sweet-stem sorghum.  This study was therefore aimed to screening clostridia 
strains for their potential to convert sweet sorghum juice to  ABE in terms of concentration of total solvent 
production, butanol yield and solvent yield using batch fermentation.          
 
 
 
1Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Inoculum 

      C. acetobutylicum ATCC 824, C. butylicum NRRL B592 and Clostridium sp. 8P-2 were stored in 
distilled water at 4 °C. Spores of the cultures were heat shocked at 80 °C for 2 min followed by transferring to 
Reinforced Clostridium Medium (RCM). The RCM solution was autoclaved at 121 °C for 15 min followed by 
cooling to 35 °C. The heat-shocked spores were incubated at 35 °C for 16-18 h when it was ready for 
inoculums development. This culture was used to inoculate (10% v/v) 6 mL of RCM. Cultures were grown for 
48 h under anaerobic conditions at 35°C before transferring into fermentation medium. 
 

2.2 Raw material 
           Sweet sorghum juice   [Sorghum bicolor (L.) ] extracted from its stalks  was kept at –18 °C until use.  
 

2.3 Fermentation media 
         In one liter, it consisted  of 6 g  yeast extract, 0.5 g  KH2PO4, 0.3 g MgSO4.7H20,  and 10 mg FeSO4.7 
H20 [10]. The fermentor was sterilized by autoclaving at the typical 121 °C for 15 min. Fermentations were 
routinely performed in the 1 L- fermentor with a 700 ml working volume. Sweet sorghum juice was adjusted 
with reducing sugar to give 40 g l-1. Then, the juice was prepared separately from the fermentation medium. 
The sterilized sweet sorghum juice (110 °C for 20 min) was added to the cooled fermentation medium. 
 

2.4 Fermentation process. 
           Fermentor with sterilized media was warmed to 35 °C and purged of oxygen by bubbling with 
ultrapure nitrogen for 30 min prior to and after inoculation. Fermentation temperature was maintained at 35 °C 
with an external water bath. All fermentations were performed with agitation at 200 rpm and were stopped 
after 96 h. The samples were collected at time intervals for analysis.   
 

2.5 Analysis. 
         The fermentation broth was centrifuged at 13,000 rev/min for 10 min. The supernatant was then 
determined for total residual sugars by the 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) method. Solvent and acids were 
analyzed by gas chromatography (Shimadzu model GC 7 AG). Cell concentration was estimated by optical 
density using a predetermined correlation between optical density at 650 nm and cell dry weight.  
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1 Comparison of ABE production by three clostridia strains. 

 
Table 1 Comparison of the production of various fermentation products by three strains grown in sweet 
sorghum juice medium containing 4 % reducing sugar. 

 
C. acetobutylicum 

ATCC 824 
C. butylicum 
NRRL B592 

Clostridium sp. 
8P-2 

Fermentation time 
(h)a 

 
65 

 
65 

 
65 

Acetone (g l-1) 2.190 2.745 2.083 
Butanol (g l-1) 6.584 8.416 4.361 
Ethanol (g l-1) 0.164 0.197 0.141 

Total solvent (g l-1) 8.938 11.358 6.585 
Acetate (g l-1) 0.571 0.401 0.542 
Butyrate (g l-1) 0.722 1.004 0.829 

Sugar utilized (g l-1) 36.2 38.1 32.8 
Butanol yieldb 0.168 0.221 0.133 
 Solvent yieldb 0.247 0.298 0.201 

    a Fermentation time at which the highest butanol concentration was recorded and all other values were 
determined 
    b Yield was determined by dividing grams of butanol or total solvent produced by grams of glucose utilized 
 

The batch fermentations were carried out to evaluate the ability of different clostridia strains to 
ferment sugars presented in sweet sorghum juice.  The initial sugar was 40 g l-1 and the temperature was 35 
°C. The result is shown in Table 3.1. The fermentations were run for 65 h, which was the appropriate period for 
maximum total solvent production from the strains of C. acetobutylicum ATCC 824, C. butylicum NRRL B592, 
and Clostridium sp. 8P-2. Maximal ABE production in three strains was achieved in the late stationary phase. 
It was found that C. butylicum NRRL B592 yielded the highest solvent concentration, compared that the other 
two strains. The maximum solvent production of 11.358 g l-1 could be obtained and the percentage of 
conversion was 29.8. 
 

3.2 Time course of ABE production and sugar utilization 
      Figure 1 shows the time course of ABE production and cell growth of C. butylicum NRRL B592 on 
sweet sorghum juice.  ABE production starts from day 1 and continues till 70 h of fermentation. As shown in 
the figure, maximal ABE production is achieved in the late stationary phase. Maximal ABE production was 
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achieved in 65 h of fermentation, and the total sugars were almost completely consumed as only 4.75%  
sugars were remained in the fermentation broth. The culture produced 2.745 g l-1 acetone, 8.416 g l-1 butanol 
and 0.197 g l-1 ethanol. However, this strain provided low biomass (data not shown). 
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         Fig. 1 Time course of acid and solvent production of C. butylicum NRRL B592 in sweet sorghum juice 
(40 g l-1) at 35 °C  
 
4. CONCLUSION 
   The results of this study demonstrated that all clostridia strains can utilize sugars in sweet sorghum juice. 
The C. butylicum NRRL B592 was an effective strain that could be employed for ABE production when sweet 
sorghum juice was used as a raw material.  It produced 8.416 g l-1 butanol at 35 °C from sweet sorghum juice 
medium composed of 40% total sugars by fermentor cultivation. Though it was quite obvious that low cells 
density in the batch fermentations in the 1 L fermentor resulted in unsatisfactorily moderate solvent 
production, increasing the initial cell concentration together with increasing the nitrogen concentration might 
be employed to remedy this problem. 
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ส ารวจ รวบรวม ศึกษาความหลากหลายภมิูปัญญาพืน้บ้านและการใช้ประโยชน์ของผักและไม้ผลพืน้เมือง 
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนบริเวณจังหวดัริมแม่น า้โขง 

Study on Diversity and Uses of the Indigenous Vegetables and Fruits in the Thai-Laos Border of 
North and Northeastern Provinces  Neighboring  the  Me Khong  River 

 
วินัย สมประสงค์1    ปราโมทย์ ไตรบุญ2   บดินทร สอนสุภาพ3  วิลาสนีิ ปานอนิทร์4 

Winai Somprasong1  Pramote Triboun2  Bodinton Sonsupab3  Wilasini  Pan-in4   
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาความหลากหลายภมูิปัญญาพืน้บ้านและการใช้ประโยชน์ของผกัและผลไม้พืน้เมืองบริเวณจงัหวดัริม
แมน่ า้โขง ทัง้ภาคเหนือ 1 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงราย และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เลย 
หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อ านาจเจริญ และอบุลราชธานี ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2551 ถึง เดือนกนัยายน 2553 โดยท า
การเก็บตวัอย่างพรรณไม้ในแหล่งธรรมชาติ และ รวบรวมข้อมลูจากแหลง่การค้าในตลาดท้องถ่ิน บนัทึกข้อมลูลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ภาคสนาม การใช้ประโยชน์  วิเคราะห์ลกัษณะของพืชโดยใช้ข้อมลูด้านสณัฐานวิทยาของล าต้น ใบ ดอก 
ผล และเมลด็ ประกอบคูม่ือตรวจสอบลกัษณะของวงศ์พืช  เอกสารวิชาการทางอนกุรมวิธานพืช  พร้อมเปรียบเทียบ และ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพืชจากตวัอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภณัฑ์พืชกรุงเทพ กองคุ้มครองพนัธุ์พืช กรม
วิชาการเกษตร และ หอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  จ าแนกลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็น พืชผกั 
136 ชนิด และ ไม้ผลพืน้เมือง 45 ชนิด  และ การจ าแนกลกัษณะของพืชตามข้อมลูอนกุรมวิธานพืช เป็น 68 วงศ์ 181 ชนิด  
ชนิดที่พบมีความแตกต่างกนัระหว่างภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากข้อมลูการใช้ประโยชน์ผกัและผลไม้
พืน้เมืองของกลุม่ชาติพนัธุ์ริมแมน่ า้โขงทางภาคเหนือ และ กลุม่ชาติพนัธุ์ริมแมน่ า้โขงทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า
มีความแตกตา่งกนัเป็นสว่นใหญ่  กลุม่ชาติพนัธุ์บริเวณริมโขงในจงัหวดัเชียงราย วฒันธรรมดัง้เดิมสว่นใหญ่ เป็นกลุม่ไท
ลือ้ ไทใหญ่ และ ขมุ ใช้ประโยชน์จากผกัพืน้เมืองกินใบ เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 42 ชนิด  ผลไม้พืน้เมือง พบรายงาน 22 
ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ชาติพนัธุ์ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น กลุม่ชาติพนัธุ์ ส่วนใหญ่เป็น ไททรงด า ผู้ ไท 
ไทยลาว ญวน กะเลิง บูรู พบมีความหลากหลายของชนิดของผกัพืน้เมือง 94 ชนิด และ ผลไม้พืน้เมือง 17 ชนิด ความ
หลากชนิดของผกัและผลไม้พืน้เมืองในช่วงฤดกูาลพบวา่ ช่วงปลายฤดฝูน ตัง้แต่เดือนกนัยายน ถึง เดือน ตลุาคม ช่วงฤดู
หนาวตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ พบชนิดผลไม้พืน้เมืองมากที่สุด ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้านการ
อนรัุกษ์ ได้จัดเก็บตวัอย่างพรรณไม้เพื่อการอ้างอิง  จัดบนัทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของศนูย์ข้อมูลพนัธุกรรมพืช โครงการ
อนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมวิชาการเกษตร และ ปลกูรักษาเป็นตวัอยา่งมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ใน
กิจกรรมพิเศษสนบัสนนุการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชในเครือข่ายของโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชฯ ของกรมวิชาการเกษตร
ในสว่นภมูิภาค 
ค าส าคัญ   ผกัพืน้เมือง  ไม้ผลพืน้เมือง  ความหลากหลาย  จงัหวดัริมแมน่ า้โขง 
________________________________ 
1 วท.ม. (พฤกษศาสตร์) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2ปร.ด. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3วท.ม. (เกษตรศาสตร์) บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4วท..ด. (เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว) บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
 

 The exploration of indigenous vegetables and fruits in the  Thai-Laos Border of North and 
Northeastern Provinces Neighboring  the  Me Khong  River (Chiang Rai, Loei, Nongkhai, Nakhon Phanom, 
Mukdahan, Amnat Charoen and Ubon Ratchathani) was carried out during October, 2008  to September, 
2010.  The study on diversity based on morphological characters, i.e. vegegative branch, leaf, flower, fruit 
and seed, uses by local people as mentioned.  The result shows that the number of taxa (68 families and 181 
species) are enumerated. As a result of intensive field studies, their traditional uses are discussed and they 
can be obscurely identified into 2 groups such as green vegetables and wild fruits, 136 and 45 species, 
respectively.  The utilization of  indigenous vegetables and fruits the people at Thai-Laos Border in the North 
and Northeastern regions shows the difference in two regions in which the Northeast consumed a number of 
indigenous vegetables and fruits 94 species and 17 species more than that in the North, 42 and 22 species, 
respectively.  Most of them are sold at local markets and some species were sent from Laos to Thai Borders, 
especially being rich in the late rainy season.  The herbarium specimens were deposited at Bangkok 
Herbarium, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, THAILAND and some of them 
also are grown at the Sisaket Horticultural Research Centre for conservation and sustainable uses as a 
contribution to indigenous vegetable collection of  Princess Sirindhorn’s  Plant  Conservation Project, Sisaket 
Province Branch. 
KEYWORDS:  Indigenous Vegetables,  Fruits,  Diversity,  Me Khong  River, Thai-Laos Border 
 
บทน า 

ระบบนิเวศตา่งๆ ในลุม่แมน่ า้โขงตอนลา่งที่มีพรมแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีทัง้ที่เป็นแหล่งอาศัยตลอดริมฝ่ังแม่น า้โขง พืน้ที่สามเหลี่ยมปากแม่น า้ที่น า้ท่วมถึงเป็นครัง้คราว ป่าชายเลน บึงและ
ชายฝ่ังทะเล และป่าไม้ ระบบนิเวศเหลา่นีเ้ป็นแหลง่พนัธุกรรมพืชที่มีประโยชน์หลายชนิด ซึ่งระบบนิเวศในลุม่น า้นีน้บัว่ามี
ความสมบรูณ์และความหลากหลายมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก แต่ระบบนิเวศเหล่านีก้ าลงัถกูรบกวนอย่างหนกัจากการ
ขยายตวัของประชากรและภาคอตุสาหกรรมในบริเวณลุม่น า้ สาเหตมุาจากการตดัไม้เชิงพาณิชย์ การเก็บของป่า เก็บไม้
ฟืน การขยายพืน้ท่ีการเกษตร ท าให้พืน้ท่ีป่าหายไปโดยเฉพาะในบริเวณลุม่แม่น า้โขงตอนล่างที่เหลือพืน้ที่ป่าอยู่เพียงร้อย
ละ 27 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  ตามล าดบั ชมุชนในเขตริมแมน่ า้โขง มกัประกอบด้วย กลุม่ชาติพนัธุ์เดิม หลายกลุม่หลากหลาย 
เช่น ทางภาคเหนือ เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์ ไทลือ้  ไทใหญ่ ขม ุเป็นต้น  สว่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์  ไท
ทรงด า ผู้ ไท ไทยลาว ญวน กะเลิง บรูู ฯลฯ   จนัทรารักษ์ (2541) ศึกษาพฤกษศาสตร์พืน้บ้านของชาวไทลือ้ ชาวม้ง และ
ชาวเย้าในบางพืน้ที่จังหวดัน่าน พบรายงานพืชอาหารจ านวน 70 วงศ์ 199 ชนิด   ปรีชา (2541) ศึกษาพฤกษศาสตร์
พืน้บ้านบริเวณต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหวัสะพาน จังหวดัอ านาจเจริญ  พบว่า พืชที่ใช้เป็นอาหาร 101 ชนิด 48 วงศ์   
สริิวรรณ (2546) ศกึษาพฤกษศาสตร์พืน้บ้านในบริเวณเขตห้ามลา่สตัว์ป่าบงึโขงหลง จงัหวดัหนองคาย พบวา่ พืชอาหารที่
ใช้ประโยชน์ 46 วงศ์ 86 สกลุ 107 ชนิด  แก้ว และ คณะ (2551) ศกึษาพฤกษศาสตร์พืน้บ้านของกลุม่ชาติพนัธุ์บรูและกลุา
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ในจงัหวดัอบุลราชธานี ของ พบวา่ ชาวบรู และ ชาวกลุา มีการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารจ านวน 79 ชนิด 41 วงศ์ และ 63 
ชนิด 32 วงศ์  
วัตถุประสงค์ 

การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความหลากหลายของชนดิ ภมูิปัญญาพืน้บ้าน และการใช้ประโยชน์ผกั
และผลไม้พืน้เมืองที่เป็นความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบตัิสบืตอ่กนัมา ในแหลง่การค้าชมุชนบริเวณจงัหวดัริมน า้
โขงของประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การส ารวจข้อมลูความหลากหลายของชนดิ ภมูิปัญญาพืน้บ้าน และการใช้ประโยชน์ผกัและผลไม้พืน้เมือง ใน
แหลง่การค้าชมุชนบริเวณจงัหวดัริมน า้โขงของประเทศไทย ดงันี ้ภาคเหนือ 1 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงราย และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัเลย หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อ านาจเจริญ และอบุลราชธานี ตัง้แต่
เดือนตลุาคม 2551 ถึง เดือนกนัยายน 2553 โดยท าการเก็บตวัอยา่งพรรณไม้ในแหลง่ธรรมชาติ และ รวบรวมข้อมลูจาก
แหลง่การค้าในตลาดท้องถ่ิน บนัทกึข้อมลูลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ภาคสนาม การใช้ประโยชน์  วเิคราะห์ลกัษณะของ
พืชโดยใช้ข้อมลูด้านสณัฐานวิทยาของล าต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็ ประกอบคูม่ือตรวจสอบลกัษณะของวงศ์พชื  เอกสาร
วิชาการทางอนกุรมวิธานพืช  พร้อมเปรียบเทยีบ และ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูพืชจากตวัอยา่งพรรณไม้อ้างองิใน
พิพิธภณัฑ์พืชกรุงเทพ กองคุ้มครองพนัธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และ หอพรรณไม้ กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์
พืช  
 
ผลการวิจัย 
 จากข้อมลูการใช้ประโยชน์ผกัและผลไม้พืน้เมืองจากแหลง่การค้าในตลาดท้องถ่ิน ของจงัหวดัริมแมน่ า้โขง 
สามารถจ าแนกลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็น พืชผกั 136 ชนิด และ ไม้ผลพืน้เมือง 45 ชนิด  และ การจ าแนกลกัษณะของ
พืชตามข้อมลูอนกุรมวิธานพืช เป็น 50 วงศ์ 181 ชนิด  (ตาราง )   
 
ตาราง วงศ์และชนดิของผกัและผลไม้พืน้เมือง บริเวณแหลง่การค้าของชมุชนจงัหวดัริมแมน่ า้โขง  

 
วงศ์ จ านวนชนิด จงัหวดัที่เก็บข้อมลู* การใช้ประโยชน์ 

ผกัพืน้เมือง ผลไม้พืน้เมือง 
Aizoaceae 2 1  2  3 2 - 
Alismataceae 3 2   4  5 3 - 
Amaranthaceae 3 1  5 3 - 
Anacardiaceae 4 2  3 1 3 
Annonaceae 2 1  2 - 2 
Apocynaceae 2 2  3 1 1 
Araceae 2 1  4  5 2 - 
Araliaceae 2 1  3  6 2 - 
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วงศ์ จ านวนชนิด จงัหวดัที่เก็บข้อมลู* การใช้ประโยชน์ 
ผกัพืน้เมือง ผลไม้พืน้เมือง 

Asclepiadaceae 5 1  6  7 4 1 
Asparacaceae 1 6 1 - 
Bambusaceae 1 1 1 - 
Bignoniaceae 4 1 4 - 
Burseraceae 1 7 - 1 
Capparaceae 1 2  3 1 - 
Celastraceae 1 4  5 1 - 
Combretaceae 1 2  3  4  5  6 - 1 
Compositae 5 1  6  7 5 - 
Convolvulaceae 4 6  7 4 - 
Cruciferae 3 6  7 3 - 
Cucurbitaceae 5 1 5 - 
Dilleniaceae 1 5 - 1 
Dracaenaceae 1 1 1 - 
Ebenaceae 1 6  7 - 1 
Elaeagnaceae 1 1 - 1 
Elaeocarpaceae 1 3  4  5 - 1 
Ericaceae 1 1 - 1 
Euphorbiaceae 4 1 1 3 
Fagaceae 3 1  2 1 2 
Flacourtiaceae 2 2  3  4  5  6  7 - 2 
Guttiferae 5 3  4  5 4 1 
Hydrocharitaceae 3 3  4  5  6 3 - 
Irvingiaceae 1 3  4 - 1 
Labiatae 5 1 5 - 
Lecythidaceae 2 2  4 2 - 
Leguminosae 18 1 17 1 
Liliaceae 1 1 1 - 
Limnocharitaceae 3 3  4  5 3 - 
Malvaceae 2 1 2 - 
Melastomaceae 1 4  7 - 1 
Meliaceae 1 1 1 - 
Memecylaceae 1 4  5 - 1 
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วงศ์ จ านวนชนิด จงัหวดัที่เก็บข้อมลู* การใช้ประโยชน์ 
ผกัพืน้เมือง ผลไม้พืน้เมือง 

Menispermaceae 1 6 1 - 
Moraceae 2 1 - 2 
Moringaceae 1 3  4  5 1  
Myrsinaceae 3 3  6 2 1 
Myrtaceae 2 2  3  4  5  6 1 1 
Olacaceae 2 1 1 1 
Palmae 2 1 1 1 
Passifloraceae 1 3  4  5  7 1 - 
Peperomiaceae 1 2  3  4 1 - 
Piperaceae 2 1 2 - 
Polygonaceae 1 1 1 - 
Pontederiaceae 3 3  4  5  6 3 - 
Portulacaceae 1 3  7 1 - 
Punicaceae 1 1 1 - 
Rubiaceae 7 1 2 5 
Rutaceae 6 1 4 2 
Sapindaceae 3 2  3  6  7 - 3 
Scrophulariaceae 3 3  4  5 3 - 
Solanaceae 3 1  6 3 - 
Symplocaceae 1 1 1 - 
Taccaceae 1 3 1 - 
Theaceae 1 1 1 - 
Tiliaceae 1 3  5 - 1 
Umbelliferae 8 1 8 - 
Vitaceae 1 6  7 - 1 
Xanthophyllaceae 2 3  5 2 - 
Zingiberaceae 11 1 10 1 
หมายเหต ุ * 1 =  เชียงราย 2 = เลย 3 = หนองคาย 4 = นครพนม 5 = มกุดาหาร 6 = อ านาจเจริญ 7 = อบุลราชธาน ี           
 
อภปิรายผลการวิจัย 

พืชวงศ์ที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดของชุมชนในตลาดท้องถ่ินจังหวัดริมแม่น า้โขง 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จงัหวดัเลย หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อ านาจเจริญ และอบุลราชธานี คือ วงศ์ Leguminosae (18 ชนิด)  มี
ความแตกต่างกนัระหว่างภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า กลุม่ชาติพนัธุ์บริเวณริมโขงในจงัหวดัเชียงราย 
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วฒันธรรมดัง้เดิมสว่นใหญ่ เป็นกลุม่ไทลือ้ ไทใหญ่ และ ขม ุใช้ประโยชน์จากผกัพืน้เมืองกินใบ เป็นสว่นใหญ่ จ านวน 42 
ชนิด    ผลไม้พืน้เมือง พบรายงาน 22 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ชาติพนัธุ์ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น กลุม่
ชาติพนัธุ์ สว่นใหญ่เป็น ไททรงด า ผู้ไท ไทยลาว ญวน กะเลงิ บรูู พบมีความหลากหลายของชนิดของผกัพืน้เมือง 94 ชนิด 
และ ผลไม้พืน้เมือง 17 ชนิด สว่นใหญ่เป็นเก็บหาจากป่าชุมชนในฤดกูาลแล้งระหว่าง ตุลาคม ช่วงฤดหูนาวตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ สอดคล้องกบั แก้ว และ คณะ (2551) ยกเว้นพืชอาหารที่คนท้องถ่ินที่มีเชือ้สายในกลุม่
ชาติพนัธุ์ชาวบรูและกลุาใช้ประโยชน์มากที่สดุคือ วงศ์ Euphorbiaceae    
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การใช้ประโยชน์ของผกัและผลไม้พืน้เมืองบริเวณจงัหวดัริมแมน่ า้โขง ทัง้ภาคเหนือ 1 จงัหวดั คอื จงัหวดั
เชียงราย และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัเลย หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อ านาจเจริญ และ
อบุลราชธานี ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2551 ถึง เดือนกนัยายน 2553  จ าแนกลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็น พืชผกั 136 ชนิด 
และ ไม้ผลพืน้เมือง 45 ชนิด   

2. การจ าแนกลกัษณะของพืชตามข้อมลูอนกุรมวิธานพืช เป็น 68 วงศ์ 181 ชนิด   
3. พืชที่ใช้ประโยชน์มากที่สดุคือ วงศ์ Leguminosae สว่นใหญ่ใช้เป็นพืชผกัพืน้เมือง   

 
การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1. การน าพชืผกัพืน้เมือง จ านวน 20 ชนิด ไปปลกูรักษาในแปลงรวบรวมพนัธุกรรมพชื กิจกรรมปลกูรักษา 
พนัธุกรรมพืช โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี จงัหวดัศรีสะเกษ ของ กรมวิชาการเกษตร เพื่อการใช้เป็นแหลง่พนัธุกรรมผกัพืน้เมือง และ การจดัแสดงในแปลง
รวบรวมพนัธุ์  

2. การจดัแสดงนิทรรศการข้อมลูการเรียนรู้ผกัและผลไม้พืน้เมืองอีสาน พร้อมตวัอยา่งของจริง จ านวน 10  
รายการ ในงาน 90 ปี พิพิธภณัฑ์พืชกรุงเทพ กองคุ้มครองพนัธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 ณ 
อาคารพิพิธภณัฑ์พชืสริินธร กองคุ้มครองพนัธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
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Effects of Using Songs to Enhance English Vocabulary Achievement of Prathomsuksa 5 Students, 
Khetkarnthagnsongkroh 5 School 

 
Bussaba Kulkittiyanon1 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this study were: 1) to construct and find efficiency of the English songs for 

Prathomsuksa 5 students, and 2) compare the vocabulary achievement of students before and after by using 
songs.  The samples consisted of 26 Prathomsuksa 5 students, selected by simply random sampling from 2 
classes at Khetkarnthangsongkroh 5 School under Buriram Educational Service Area Office 1 in the first 
semester, 2010 academic year.  These samples were studied ten song lesson plans.  The duration of 
experiment covered 20 periods for 10 weeks.  The instruments used for collecting data were 10 English songs 
for Prathomsuksa 5 students, 10 song lesson plans, and English vocabulary achievement tests.  The statistics 
used in analyzing the data were mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. The findings 
revealed that the students’ achievements on the English songs were 85.00/ 88.36. This means that the 
efficiency of English songs was at a very good level.  In addition, the students’ English vocabulary 
achievement after learning by using English songs was significantly higher than before using English songs at 
0.01 level. 

 
1. INTRODUCTION 

Due to the advancement of technology and as a result of rapid globalization, English has secured as 
the most utilized international language.  It is used as a primary tool for communication and giving information 
to exchange thoughts and culture of people who live in different countries all over the world.  It is used not 
only for business and entertainment but also for education in the vast number of countries which pursue 
learning English as a foreign language (EFL). Vocabulary is a major component and fundamental stage to 
learn all skill of a language (Harris, 1996).  According to Lipton and Wixson (2003), knowledge of vocabulary 
is a key predictor to effective reading. As a result, many children who have inadequate vocabulary have 
difficulty with reading (Biemiller, 1999, cited in Sarom, 2010).  

As suggested by Huckin and Bloch (1993, cited in Sarom, 2010), research has shown that second 
language readers rely heavily on vocabulary knowledge.  A lack of vocabulary knowledge is thus the largest 
obstacle for second language readers to overcome.  It is also widely accepted that communicating 
adequately and efficiently in another language is strongly dependent on a good command of vocabulary  
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items, in contrast language learners with insufficient knowledge of vocabulary are generally impeded in their 
academic activities (Alavi & Kaivanpanah, 2006). According to Katamba (1994, p. 2), attaining a larger 
corpus of the words are very rewarding object of study for the students because an understanding of words 
promote the students wide view of language structure.  Moreover, it is certain that is a crucial part in the 
acquisition of an expanded vocabulary foreign language learning.  As Krashen and Terrell (1983) state about 
an acquisition process, vocabulary building plays a major role for developing one’s competence in language. 
Similarly, Wiriyachitra (1986, p.130, cited in Sarom, 2010), confirms that knowing more vocabulary is essential 
for communication and comprehension. In addition, with its important status, lack of an adequate vocabulary 
still appears as a major problem among Thai students who study English as a foreign language (EFL). 
Sawangwaroros (1984, cited in Sarom, 2010) indicates that Thai EFL learners exhibit a weakness in 
vocabulary acquisition and knowledge, making them less capable to effectively perform the four language 
skills, namely, listening, speaking, reading, and writing skills. 

The researcher takes a great effort to enhance the learners’ English achievement by using songs for 
motivational purposes and special focuses on attaining additional vocabulary knowledge.  The students may 
improve their own basic language skills (listening, speaking, reading and writing) at a higher level than the 
past.  As Grenough (1993, pp.9-16) indicates that students often enjoy listening to songs, singing along with 
individuals or in groups and containing contexts from song lyrics. There are many reasons for using songs in 
the classroom. Firstly, music brings enjoyment to the language classroom and offers linguistics, and cultural 
elements appropriate for teaching of English (Meloni, 2000, p.23). Secondly, songs are highly accepted as 
motivating and relaxing (Murphy, 1992; Davanellos, 1999).  Thirdly, Davanellos (1999) points out that songs 
are highly memorable. Lastly, Abbott (2002) claims that the activity or song words should be related to the 
theme, topic, or function which is covered in class. 

  In conclusion, songs can provide a good source of material to promote the students in language 
learning.  Songs are not only useful to the students to understand the meaning of words from songs in class 
but also promote atmosphere of positive confidence for communication and for those who grasp its benefits. 

The purposes of this study are as follows: 
1. To construct and test the efficiency of the CD song for teaching English vocabulary achievement 

for Prathomsuksa 5 students at Khetkarnthangsongkroh 5 School under Buriram Educational Service Area 
Office 1 at 75/75. 
 2. To compare the students’ scores of English vocabulary achievement learning test before and after 
teaching by using songs.  

In this study, the following research questions are addressed: 
1. Does A CD songs improve Prathomsuksa 5 students’ English vocabulary acquisition? 

 2. Are there any significant differences between the Pre-test and Post- test scores? 
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The study was intended to have the following benefits: the results of the study would be beneficial to 
English teachers to find out whether the songs could help students to gain more English vocabulary 
achievement. The results could also show whether the English vocabulary achievement of the Prathomsuksa 
5 students taught through songs is improved. The results could be used as guidelines for teachers of English 
to improve their methods in increasing the achievement of students’ English vocabulary.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Population and Samples 
 The research population of this study were 52 Prathomsuksa 5 students in total, who enrolled in the 
first semester of academic year 2010 of  Khetkarntangsongkroh 5 School in Muang District, Buriram Province 
under Buriram Educational Service Area Office 1. The samples of the study were 26 Prathomsuksa 5 students 
who enrolled in the first semester of academic year 2010 of Khetkarntangsongkroh 5 School in Muang District, 
Buriram Province under Buriram Educational Service Area Office 1, selected by using the simple random 
sampling technique from 2 classes consisting of a mix of low, moderate and high proficiency students. 

2.2 Research Instruments  
The instruments used in this study were below: 
1. CD Songs 
- The researcher studied the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D.2008) about vision, 

principles, goals, learner’s key competencies, desirable characteristics, learning standards of foreign 
languages, indicators, learning areas, strands and learning standards of foreign languages. 
  - Studied the limit and details of contents in curriculum based on English learning for Prathomsuksa 5 
students of Khetkarnthaangsongkrog 5 school in Muang District, Buriram Province under Buriram Educational 
Service Area Office 1. 
 - Constructed by choosing words and sentences from the content,  then arranged them into the familiar 
melody; Thai traditional, pop song, etc. 
  - CD was examined by advisors and three research experts for comments on the appropriateness 
between lyrics and contents, lyrics and objectives.  

2. The English Vocabulary Lesson Plans by Using CD Songs 
- The researcher studied and analyzed  the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D.2008) about 

vision, principles, goals, learner’s key competencies, desirable characteristics, learning standards of foreign 
languages, indicators, learning areas, strands and learning standards of foreign languages. 

- The researcher studied the limited and details of contents in curriculum based on English learning for 
Prathomsuksa 5 students of Khetkarnthaangsongkrog 5 School Muang District under Buriram Educational Service 
Area Office 1 

- The researcher studied the guidebooks course books of  
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Prathomsuksa 5 for learning English language. 
    - The researcher studied the methods and employed the steps of songs in class from the Basic 
Education Core Curriculum B.E. 2544 (A.D.2001) and technique of constructing lesson plans for teaching 
(Ragsutee, 2001)  
    - The researcher constructed 10 lesson plans for improving English vocabulary learning focusing on 
teaching through songs; comprised of objectives, contents, activities, material, evaluation, and suggestions. 
    - Lesson plans were examined by 3 experts about IOC of lyrics and contents, appropriateness of lyrics 
and objectives, activities, learning media and learning assessment to give comments about the content 
validity quality.  

3. English Vocabulary Achievement Test 
- The researcher studied the documents and books, such as ‚Testing English as a Second 

Language‛ by Harris (Harris,1969, pp. 58-67) and ‚Testing and Assessment of Teaching English‛ by 
Wongsothorn (1995, pp. 131-208). 

- The researcher conducted the test consisting of 60 multiple choice questions with four alternatives 
to measure English vocabulary achievement based on 10 units (125 words which containing in lyrics of 10 
songs contents ).  
 - The researcher calculated IOC index, and choose the questions which have IOC index at 0.5 to 1.00.  
         - The completed test was piloted with 150 non-sample Prathomsuksa 5 students who study English in 
the first semester of academic year 2010 of Anubarn School, Maung District, Buriram Province, under Buriram 
Educational Service Area Office 1. 
An item analysis is carried out from the data obtained. Each question is analyzed for the level of difficulty (p) 
and the discrimination power (B) by Bennan method with the software programmed.  The criteria used to 
select the test items are level of difficulty (p) at 0.2-0.8, and the discrimination power (B) at 0.2-1.0 (Srisa-ard, 
2002). 
 - The reliability of the test is determined by using the Lovett’s method. The software programmed is 
used to calculate the data, the reliability of the test will be accepted at ≥0.7 (Srisa-ard, 2002).    
 - The researcher selects 40 items which have level of difficulty (p) at 0.2-0.8 and the discrimination 
power (B) at 0.2-1.0 as a pre-test and a post-test (achievement test). 

 
2.3 Data Collection Procedures  

 This research is experimental research using one group pre-test and post-test design. The data 
collection procedures are as follows: 
 2.3.1 The researcher gave the orientation to students before they begin doing the test.  This orientation 
involves letting the students know about the learning method, students role, learning objectives and the 
assessment procedure.  
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 2.3.2 The researcher applied the pre-test for 150 sample students by using a Multiple Choice test of 40 
items. 
 2.3.3 The researcher tried out teaching through the 10 lesson plans.  Each lesson covered 2 periods 
and each period was 1 hour.  
 2.3.4 After completing the 10 lesson plans, the researcher let students took the mini test.  To check the 
students’ comprehension, the researcher complicated the items of the test and choices.  
2.4 Data Analyses 
 The collected data were analyzed as follows: 
 2.4.1 In order to evaluate students before and after being taught through songs, the pre-test and 
post-test were computed for the mean ( X ) and standard deviation (S.D.).      
 2.4.2 The scores obtained from the exercises and a post-test were calculated to find out the 
efficiency of process (E1) and the efficiency of outcomes (E2), respectively.  
 2.4.3 Dependent samples t-test was used to compare the difference between pre-test and post-test 
to detect a significant differences set at .05. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Research Question One: Does the CD song improve Prathomsuksa 5 students’ English 
 vocabulary acquisition? 
To answer research question one, Table 4.1 show the results: 
 
Table 4.1: The Scores of Experimental Group (E1)  (N  =  26) 

Songs 
(E1) 

X  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 
scores 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 

1 8 10 10 8 9 8 7 8 9 10 87 9 
2 8 9 9 8 8 7 9 9 8 9 84 8 
3 9 9 9 9 8 10 8 10 8 8 88 9 
4 7 8 8 10 9 8 8 8 9 8 83 8 
5 8 8 7 8 8 7 9 9 8 9 81 8 
6 7 9 8 9 7 7 10 8 10 8 83 8 
7 7 9 8 8 9 8 9 8 9 9 84 8 
8 8 7 9 10 8 8 10 8 8 10 86 9 
9 8 7 10 9 8 9 8 9 8 10 86 9 
10 9 8 7 8 9 10 8 10 9 9 87 9 
11 10 7 10 8 10 10 9 8 10 9 91 9 
12 10 10 8 7 8 9 9 8 8 8 85 9 
13 9 8 7 9 9 9 10 9 9 9 88 9 
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Songs 
(E1) 

X  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 
14 9 7 8 8 8 8 9 9 8 8 82 8 
15 8 7 8 9 8 8 8 8 8 9 81 8 
16 8 8 9 7 9 7 8 9 9 8 82 8 
17 9 7 9 9 8 7 9 8 9 9 84 8 
18 9 7 8 8 10 9 8 8 9 8 84 8 
19 8 8 8 8 9 10 7 9 10 9 86 9 
20 8 8 9 7 8 10 9 9 9 7 84 8 
21 7 9 7 10 10 9 8 7 9 10 86 9 
22 7 9 8 8 9 9 9 10 9 8 86 9 
23 8 8 7 7 9 8 8 9 9 10 83 8 
24 9 8 8 9 7 8 8 10 8 9 84 8 
25 8 10 7 7 7 9 10 8 9 8 83 8 
26 7 9 10 10 8 10 9 9 8 9 89 9 

Total 213 214 216 218 220 222 224 225 227 228 2207 221 

X  8.2 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 85 8.0 
S.D 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 0.9 0.8 0.7 0.8 2.5 0.9 

% 81.92 82.3 83.07 83.84 84.61 86.53 86.15 86.53 87.30 87.6 84.88 
85.0

0 

 
According to Table 4.1, the percentage score of the process of experimental group was 85.00, the 

mean score ( X ) was  8.0 and the standard deviation (S.D.) was 0.9. The data showed that the students in 
average got the scores more than the expected purpose (75 %). 
 
Table 4.2: Efficiency of Process and Product 

Test % Mean SD n 
Efficiency of Process (E1) 85.00 8.0 0.9 26 

Post-test 88.36 35.3 1.5 26 

 
As shown in Table 4.2, it reveals the percentage score of the process of the experimental group was 

85.00,  the mean score ( X ) was 8.0 and the standard deviation ( S.D.) was 0.9. Similarly, the percentage 
score of the      Post-test of the experimental group was 88.36, the mean score ( X ) was  35.3 and the 
standard was 1.5.     The results indicated that the experimental group improved their vocabulary knowledge 
as a result of experiment. 
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4.2.2 Research Question Two: Are there any significant differences between the Pre-test and Post- 
test scores? 
 To explore the answer of research question 2 by comparing the Pre – test and Post – test scores of 
the experimental group. The data obtained from the experimental group’s achievement was shown in the 
table 4.3. 
 
Table 4.3: Comparison of Pre-test and Post-test Mean Scores of Experimental Group (N = 26) 

No. 
(Pre - Test) (Post-Test) 

D D 2  
40 40 

1 23 34 11 121 
2 22 32 10 100 
3 25 35 10 100 
4 21 34 13 169 
5 23 36 13 169 
6 24 37 13 169 
7 24 36 12 144 
8 23 35 12 144 
9 22 36 14 196 
10 24 36 12 144 
11 23 35 12 144 
12 21 32 11 121 
13 22 36 14 196 
14 23 37 14 196 
15 24 36 12 144 
16 22 35 13 169 
17 23 36 13 169 
18 24 37 13 169 
19 24 37 13 169 
20 23 35 12 144 
21 23 36 13 169 
22 24 36 12 144 
23 22 35 12 144 
24 23 32 14 196 
25 25 36 12 144 
26 24 37 12 144 
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No. 
(Pre - Test) (Post-Test) 

D D 2  
40 40 

Total 601 919 322 4018 

  23.1 35.3 12.4 154.5 
S.D. 1.1 1.5 1.1 26.7 
% 57.78 88.36   

 
As showed in table 4.3, the mean score of the post-test of the experimental group (35.3) was higher 

than that of the pre-test (23.1). Similarly, the percentage of the post-test (57.78) was higher than that of pre-
test (88.36). The results indicated that the experimental group improved their knowledge. 

 
 In order to further analyze the significant difference between the pre-test and the post-test scores of 
the experimental group shown in term of mean scores, S.D. and showed in table 4.4 as follow: 
 
Table 4.4: Differences of the Pre-test and the Post-test 

Test n % X SD t-test (α) .05 
Pre-test 26 57.78 23.1 1.1 

57.5 .01** 
Post-test 26 88.36 35.3 1.5 

 
 The data gained showed that the average scores of pre-test was 57.78 and post-test was 88.36. 
Data were analyzed by using the paired t – test, the result was significantly different between the pre-test and 
the post-test score of the experimental group at the .01 level. That means the achievement in vocabulary 
learning of the students taught by using songs is significant at high level. 
 From the research questions and the researcher’ findings in Chapter Four, the results can be 
discussed and interpreted as follows: 

The results from the pretest and posttest of the experimental group revealed that the students’ score 
from efficiency of process (E1) could get was 85.00, the mean scores was 8.0 and 0.9 (S.D.). Similarly, the 
posttest scores were 88.36 which that were higher than criteria set. The result of the achievement score of the 
students taught through songs which were significantly.  Because of the researcher studied the detail of 
vocabulary in curriculum, the method to construct songs for teaching. Then those songs were analyzed by 
three experts.  Similarly, the lesson plans and the vocabulary achievement tests were checked and revised by 
experts too.  The students’ achievement on songs was 85.00/88.36. This means that the efficiency of songs 
was at a very good level.  In addition, the students’ English vocabulary achievement after learning by using 
songs was significantly higher than that before using English songs at .01 levels. The data gained show that 
the average scores of pretest was 57.78 and posttest was 88.36.  That means the achievement in vocabulary 
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learning of the students taught by using songs is significant at high level.        
  The findings were related to the finding of Kakir (2000) who found that songs can help the younger 
learner improving their language achievement. These findings also supported by the work of Dee (2003) and 
Harn (1973), more specifically, songs are wonderful materials multiple respects. They are comprehensible, 
they are enjoyable, they are authentic, and they are full of chunks of language that students need to use in 
real life situation.  The students remembered the respective pattern and structures well.  They agree that the 
students get more ability of vocabulary achievement by using songs. In the same view of Mosowitz (1978), 
Dakin (1985), Malkoc and Janthawimol (1990) stated that songs contain not only improving vocabulary 
achievement but also those convey relaxing, comprehension and cultural as well. This proved that interesting 
materials in classroom were effective in the students’ development in vocabulary learning. 

 
4. CONCLUSIONS 

In summary, the results of this study indicated that; the finding one: this study was experimental to 
test the effectiveness of CD songs in increasing English vocabulary achievement. The result showed the 
percentage scores of process was 85.00 and the percentage scores of product was 88.36. We can see from 
table 4 and table 5, hence supported the purpose 1. According to the result showed that the efficiency of the 
CD song were higher than 75/75 prescribed criteria and the finding 2, the result of this study indicated the 
difference pre- test and post-test scores of English vocabulary achievement of the students taught by using 
songs was significant at the .01 level.  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าปริวรรตกับการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ในอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

The Relationship between Transformational Leadership and Academic Administration of School 
Adminstrators in Prakonchai District, Buriram Province 

 
อมลวรรณ  ภผูาจง 1 

Amolwan puphachong 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์  เพือ่  1)  เพื่อศกึษาภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียน  2)  ศกึษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  3)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั  คือ ครูโรงเรียนในเขตอ าเภอประโคนชยั  
จงัหวดับรีุรัมย์ ปีการศึกษา  2553  จ านวน  1,273  คน  กลุม่ตวัอยา่งได้จากการเลอืกแบบตามความสะดวก  จ านวน  290  
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่และแบบสอบถามปลายเปิด   
ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเทา่กบั  0.9302  ข้อมลูได้จากครูโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์   
ปีการศกึษา  2553  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ การแจกแจงความถ่ี  คา่ร้อยละ  คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  (rxy) แบบเพียร์สนั  และก าหนดคา่สถิติที่ระดบั
นยัส าคญั .01  ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  ภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ตามความคิดเห็นของครู  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายลกัษณะ  ปรากฏวา่ ทกุลกัษณะมีภาวะผู้น าปริวรรต  อยูใ่นระดบัมาก   
โดยเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่สงูไปต ่า  ได้ดงันี ้ ลกัษณะที่ 1  เชิงอดุมคต ิ ลกัษณะที่ 2  เชิงใสใ่จเฉพาะรายบคุคล  ลกัษณะ
ที่ 3  เชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา  และลกัษณะที่ 4  เชิงจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจ  ตามล าดบั  

2.  การบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ตามความคดิเห็นของครู  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏวา่  การบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาหลกัสตูรและด้าน
การจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั  สว่นการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศภายในโรงเรียนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง   
 3.   ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั   
จงัหวดับรีุรัมย์  ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก  โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พิจารณารายด้าน  
พบวา่ภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  กบัการบริหารงานวชิาการด้านการพฒันาหลกัสตูร
และด้านการจดัการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัมาก  สว่นด้านการนิเทศภายในโรงเรียนมี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกในระดบัปานกลาง   
ค าส าคัญ  :  ภาวะผู้น าปริวรรต,   ผู้บริหารโรงเรียน,  การบริหารงานวิชาการ,  การพฒันาหลกัสตูร,  การจดัการเรียน 
                   การสอน,  การนิเทศภายในโรงเรียน 

1 คม.  การบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์,   a_krujum@hotmail.com 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were : 1)  to investigate the transformational leadership of school 
administrators ; 2)  to study the academic administration of school administrators ; and  3)  to study the 
relationship between transformational leadership and academic administration of school administrators in 
Prakhonchai District, Buriram Province. The population of the research were 1,273 teachers in Prakhonchai 
District, Buriram Province in academic year 2010. The samples of the study consisted of 290 teachers in 
Prakhonchai District, Buriram Province, selected by convenience sampling. The research instrument was a 
rating scale questionnaire, and open-ended questions. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Person product moment correlation (rxy) at the 
statistical significance .01 level.   The findings were as follows. 

1. The transformation leadership of school administrators in Prakhonchai District, Buriram Province 
both as a whole and each aspect were at high levels. The ranking from high to low mean scores were 
idealism, individual intention, intellectual encouragement, and inspired motivation, respectively.  
 2. The academic administration of school administrators in Prakhonchai District, Buriram Province as 
a whole was at high level. When considering each aspect, it was found that the aspects of curriculum 
development and instructional management were at high levels while the aspect of internal supervision was at 
moderate level. 
 3. The relationship between transformational leadership and academic administrator of school 
administrators in Prakhonchai district, Buriram Province as a whole was a high positive relation. When 
considering each aspect, it was found that the aspects of curriculum development, and instructional 
management were high positive relations; whereas, the aspect of internal supervision was a moderate positive 
relation. 
KEYWORDS:  Transformational Leadership.  School administrators,  Academic Administration,  Curriculum  
                         development,   Learning and Teaching,  School Supervision 

 
บทน า 
 การจดัการศกึษาเป็นปัจจยัที่จะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงขององค์ความรู้ตา่ง ๆ พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ซึง่เป็นกฎหมายแมบ่ทในกระบวนการจดัการศกึษาของ
ประเทศไทย  มีเนือ้หาให้ปรับเปลีย่นเก่ียวกบัสาระของการจดัการศกึษาในทกุ ๆ ด้านการเปลีย่นแปลงตามพระราชบญัญตัิ
นีถื้อเป็นการปฏิรูปการศกึษาครัง้ใหญ่  ซึง่ปฏิรูปทัง้ระบบ  มีการเปลีย่นแปลงทกุระดบั การปฏิรูประดบัสถานศกึษาให้
สอดคล้องกบักฎหมายและนโยบายการด าเนินการด้านการศกึษาของประเทศ  เป็นกลไกที่ท าให้การพฒันาคณุภาพการ
เรียนการสอนประสบความส าเร็จ  การปฏิรูปขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ด้านท่ีส าคญั แตปั่จจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลของ
โรงเรียนมาก  คือ  ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บริหารที่จะประสบความส าเร็จในการบริหาร    ต้องใช้ยทุธศาสตร์หลาย ๆ อยา่ง  
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ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัตวัหนึง่ก็คือการมีภาวะผู้น าและภาวะผู้น าทีผู่้บริหารโรงเรียนน ามาใช้ กนัมากในปัจจบุนั  คือ  ภาวะ
ผู้น าปริวรรต  ซึง่จะชว่ยให้การบริหารมีประสทิธิภาพและเกิดความส าเร็จ   ตอ่โรงเรียนมากยิ่งขึน้    
 ปัจจบุนัการเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียน  รวมทัง้ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์  ได้มา
จากการสอบคดัเลอืก  ซึง่ผู้ที่มคีวามพร้อมมาก  เช่น  มีความพร้อมด้านการอา่นหนงัสอื วยั เวลาและอื่น ๆ  จะเป็นผู้ที่สอบ
ผา่นได้รับการคดัเลอืกให้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารโรงเรียนแตบ่คุคลเหลา่นัน้อาจไมม่ีภาวะผู้น า  เนื่องจาก  ขาด
ประสบการณ์ ทกุวนันีโ้รงเรียนต้องการภาวะผู้น าทีเ่ข้มแขง็ และควรได้รับการแตง่เติมคณุภาพโดยผู้บริหารโรงเรียน ความ
ต้องการภาวะผู้น าในโรงเรียนจงึขึน้อยูก่บัคณุภาพภาวะผู้น าของผู้บริหารในการท าให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า มีการ
จดัการศกึษาทีม่ีคณุภาพ ซึง่จะมผีลโดยตรงตอ่คณุภาพการศกึษาที่สงูของนกัเรียน  ภาวะผู้น าปริวรรตจะเป็นแบบผู้น าที่
สามารถท าให้ผู้บริหารเป็นผู้น าโรงเรียนที่มีประสทิธิผล สามารถสร้างความรักความศรัทธา ความผกูพนั และความพงึ
พอใจของครู นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน ให้เกิดกบัโรงเรียนและผู้บริหาร จึงจะท าให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องรวมพลงักนัจดั
การศกึษาของโรงเรียนได้อยา่งมคีณุภาพจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีคณุภาพและในที่สดุก็จะสามารถพฒันาครู และ
นกัเรียนเป็นคนมีคณุภาพ ของสงัคมและประเทศชาติได้สบืตอ่ไป 

งานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร แบง่เป็น 7 ประเภท  ได้แก่  งานวชิาการ  งานบคุลากร งานกิจการนกัเรียน   
งานการเงิน  งานอาคารสถานท่ี  งานความสมัพนัธ์กบัชมุชนและงานบริหารทัว่ไป  ได้มีการจดัล าดบัความส าคญัของงาน
วิชาการไว้เป็นอนัดบัแรกของงานในความรับผิดชอบของผู้บริหารซึง่ ดงันี ้ งานบริหาร  งานวิชาการ  ร้อยละ 40   
งานบริหารบคุลากร  ร้อยละ 20  งานบริหารกิจการนกัเรียนร้อยละ 20  งานบริหารการเงิน  ร้อยละ 5  งานบริหาร   อาคาร
สถานท่ี  ร้อยละ 5  งานบริหารความสมัพนัธ์กบัชมุชน ร้อยละ 5 งานบริหารทัว่ไป  ร้อยละ 5  ซึง่จะเห็นวา่    งานวิชาการ
เป็นงานท่ีมีความส าคญัที่ต้องมกีารจดัระบบงานให้รัดกมุและมีการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ      นกัการศกึษาได้ให้
ความส าคญัของงานวิชาการวา่เป็นหวัใจของโรงเรียนเป็นชีวิตจิตใจของสถาบนั  สว่นงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบทีจ่ะ
ท าให้สถาบนัด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเทา่นัน้  ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าปริวรรต  ทกุคนควรจะรับผิดชอบเป็น
ผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอนัดบัแรก  เพราะหน้าทีข่องโรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษา   ทกุแหง่ คือ  การให้ความรู้แก่
นกัเรียนในด้านวิชาการ  โดยการท างานร่วมกบัครู  กระตุ้นเตือนครู ให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทกุคนท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในการสอน  งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศกึษาไมว่า่สถานศกึษาจะเป็น
ประเภทใด  มาตรฐานและคณุภาพของสถานศกึษาจะพิจารณาได้จากผลงาน     ด้านวชิาการ  เนือ่งจากงานวชิาการ
เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการจดัโปรแกรมการศกึษาและการจดัการเรียนการสอน  ซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษาซึง่อาจจะ
เก่ียวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนัน้  (วิโรจน์  บญุเรือง.  2551)   
 ดงันัน้การท่ีหลายโรงเรียนมีผลงานทางด้านวชิาการดเีดน่อาจไมใ่ช่เพราะผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าปริวรรตแต่
เป็นเพราะปัจจยัอื่น  ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัในฐานะครูโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยัจงัหวดับรีุรัมย์  มีความสนใจจะศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดั
บรีุรัมย์  เพื่อเป็นข้อพิจารณาเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน และวงการศกึษาโดยรวม
ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อศกึษาภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ ในความคิดเห็นของครู  

ตามแบบของเบอร์น  (Burn)  4  ลกัษณะ ได้แก่  ลกัษณะที่ 1  ภาวะผู้น าเชิงอดุมคติ  (Idealized influence)  ลกัษณะที่ 2  
ภาวะผู้น าเชิงจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจ  (Inspirational motivation)  ลกัษณะที่ 3  ภาวะผู้น าเชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา  
(Intellectual stimulation)  ลกัษณะที่ 4  ภาวะผู้น าเชิงใสใ่จเฉพาะรายบคุคล  (Individualized consideration) 
 2.  เพื่อศกึษาการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ตามความคิดเห็น
ของครู ตามกรอบงานวิชาการ  3  ด้าน ดงันี ้ ด้านการพฒันาหลกัสตูร  ด้านการจดัการเรียนการสอน  ด้านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั  คือ ครูโรงเรียนในเขตอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ ปีการศกึษา  2553  
จ านวน  1273  คน  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย ครูโรงเรียนในเขตอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ปี
การศกึษา  2553  จ านวน  290  คน โดยก าหนดขนาดตามตารางของเครจซีและมอร์แกน  (Krejcie & Morgan)  
(ประสทิธ์ิ  สวุรรณรักษ์.  2542 : 151)  หลงัจากนัน้สุม่แบบแบง่กลุม่ยอ่ยเป็น  4  กลุม่ คือ  โรงเรียนมธัยมศกึษา  จ านวน  
140  คน โรงเรียนประถมศกึษา (ขยายโอกาส) จ านวน  50  คน  โรงเรียนประถมศกึษา  จ านวน  75  และโรงเรียนเอกชน  
จ านวน  25  คน  ซึง่การสุม่กลุม่ยอ่ยดงักลา่วตามสดัสว่นด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย  (Simple random sampling) แบบ
เจาะจง    
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามจ านวน  1  ฉบบั  แบง่เป็น 4  ตอน  ดงันี ้
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ท างานใน
ต าแหนง่ปัจจบุนั  วฒุกิารศกึษา  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check lists) 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผู้น าปริวรรตตามแบบของเบอร์น  (Burn) 4  ลกัษณะ ได้แก่  ลกัษณะ
ที่ 1  ภาวะผู้น าเชิงอดุมคติ  (Idealized influence)  ลกัษณะที่ 2  ภาวะผู้น าเชิงจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจ  (Inspirational 
motivation)  ลกัษณะที่ 3  ภาวะผู้น าเชิงกระตุ้นให้เกิดสติปัญญา  (Intellectual stimulation)  ลกัษณะที่ 4  ภาวะผู้น าเชิง
ใสใ่จเฉพาะรายบคุคล  (Individualized consideration)  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating scale)  5  
ระดบั  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย 3  ด้าน  คือ  
ด้านพฒันาหลกัสตูร  ด้านการจดัการเรียนการสอน  ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่  (Rating scale)   

ตอนที่ 4  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  (Open form)  เพื่อให้กลุม่ตวัอยา่ง  ได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาแล้วเก่ียวกบั ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการ
บริหารงานวิชาการท่ีประกอบด้วย  3  ด้าน  คือ  ด้านการพฒันาหลกัสตูร  ด้านการจดั 
การเรียนการสอน  ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 



International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011) 

Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand  21-22 July 2011  

  

1319 

 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยสง่แบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บด้วยตนเองจึงสามารถ
รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 290  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละร้อย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      4.1  วิเคราะห์ ภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2  ด้วย
การหาคา่เฉลีย่ (Mean)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) น าเสนอเป็นตารางประกอบ 
การบรรยาย 
      4.2  วิเคราะห์ระดบัการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์  ด้วย
การหาคา่เฉลีย่ (Mean)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) น าเสนอเป็นตารางประกอบ 
การบรรยาย 
      4.3  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบับริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  (rxy)  แบบเพียร์สนั  (Pearson product moment  
correlation)  โดยก าหนดคา่สถิตทิี่ระดบันยัส าคญั  .01 
       4.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวชิาการ  ซึง่เป็นข้อความ
ปลายเปิด  ด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  โดยจดัค าตอบเข้าประเด็นเดยีวกนั  แล้วแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
น าเสนอเป็นตารางและประกอบการบรรยาย 
       4.5  เกณฑ์ในการแปลความหมายคา่เฉลีย่ ภาวะผู้น าปริวรรตและการบริหารงานวชิาการ 
โดยวิเคราะห์คะแนนเป็นรายข้อ  โดยหาคา่เฉลีย่ (Mean)  (บญุชม  ศรีสะอาด.  2535 : 100)   
    4.6  วิเคราะห์วา่ตวัแปร  2  ตวั  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  พิจารณาจากเคร่ืองหมาย ซึง่มี  2  กรณี   คือ  (ชศูรี  วงศ์
รัตนะ.  2541 : 316) 
            4.6.1  ถ้าคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  (rxy)  เป็นบวก  แสดงวา่ตวัแปร  2  ตวั  นัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวก  
ถ้าคะแนนสงูในตวัแปรที่หนึง่จะได้คะแนนสงูในตวัแปรที่สองด้วย 
         4.6.2  ถ้าคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  (rxy)  เป็นลบ  แสดงวา่ตวัแปร  2 ตวันัน้ มีความสมัพนัธ์ทางลบ   
ถ้าคะแนนสงูในตวัแปรที่หนึง่จะได้คะแนนต า่ในตวัแปรที่สอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประ
โคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปผลได้ ดงันี ้
 1.  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ตามความ
คิดเห็นของครู  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายลกัษณะ  พบวา่  
ทกุลกัษณะมกีารปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
 2.  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ตามความ
คิดเห็นของครู  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากจ านวน  2 ด้าน  คือ  
ด้านการพฒันาหลกัสตูรและด้านการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน  1 ด้าน  คือ ด้านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน   
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 3.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่สว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัมาก 
 4.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  เรียงตามล าดบั  5  ล าดบัแรก  ได้แก่  อนัดบัท่ี 1  ควรรับฟังความคิดเห็นในการ
สง่เสริมงานวชิาการและยดึประโยชน์ที่นกัเรียนจะได้รับมากกวา่ท าตามความต้องการของตนเอง  อนัดบัท่ี 2  การ
บริหารงานวิชาการควรพิจารณาจากภาพความเป็นจริงด้านหลกัสตูรที่สอดคล้องกบัท้องถ่ิน  พืน้ฐานของนกัเรียน  อนัดบัท่ี 
3  ผู้บริหารควรประสานความร่วมมือ  สือ่สารและสร้างความเข้าใจในการพฒันาหลกัสตูรระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศกึษาครูผู้สอนและชมุชนให้เป็นระบบ  อนัดบัท่ี 4  ผู้บริหารควรมุง่เน้นการพฒันางานด้านวชิาการโดยสง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ครูและนกัเรียนได้รับการพฒันาตนองและอนัดบัท่ี 5  ควรให้ความส าคญักบังานวชิาการมาก ๆ 
 
อภปิรายผล       
 จากการศกึษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกับการบริหาร 
งานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  อภิปรายผลการวจิยั ดงันี ้
 1.  ภาวะผู้น าปริวรรตของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นีเ้นือ่งจากผู้บริหารโรงเรียนในยคุปัจจบุนัได้พฒันาตนเองให้สอดคล้องกบักระแสความ
เปลีย่นแปลงและความต้องการของสงัคม  โดยได้รับปัจจยักระตุ้นจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่
ต้องการเปลีย่นคา่นิยมและวฒันธรรมในการท างานของข้าราชการโดยยดึหลกัธรรมภิบาลและถือประชาชนเป็นฐานในการ
ให้บริการประกอบกบัการปรับเปลีย่นโครงสร้างของกระทรวงศกึษาธิการตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ. 2546  ที่กระจายอ านาจการบริหารการศกึษาให้กบัโรงเรียน  โดยก าหนดให้โรงเรียนเป็นนิติ
บคุคล  (มาตรา 35)  และพระราชบญัญตัิครูและบคุลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2547  ที่ให้อ านาจผู้บริหารโรงเรียนสามารถ
ตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้มากขึน้เป็นต้น  ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความตื่นตวั   มองเห็นความส าคญั
และความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบับทบาทหน้าที่ของตน  โดยการพฒันา
พฤติกรรมของตน  ปรับกระบวนการบริหารจดัการโดยเน้นการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายทีม่ีสว่นได้เสยี  พฒันาด้านความรู้  
ความสามารถ  มีการสร้างทมีงานให้ความส าคญักบัเพื่อนร่วมงานและมีการกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานได้พฒันาตนเอง ให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และหานวตักรรมใหม ่ๆ มาพฒันาโรงเรียนอยูเ่สมอ  จากเหตผุลดงักลา่วจึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมี
ภาวะผู้น าปริวรรตอยูใ่นระดบัมาก  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของณรงค์  ปานด ารงค์  (2545 : บทคดัยอ่)  ที่พบวา่ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวดัสกลนคร  อยูใ่นระดบัสงู  วลญัชร  อดิพฒัน์  
(2545 : บทคดัยอ่)  ที่พบวา่  ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน  สงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสจกัรในประเทศไทย  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและสอดคล้องกบัความเห็นของทิชชีและเดวานา  (Tichy and Devana.  1986 : 17 – 32)  กลา่ว
วา่ผู้น าแบบเปลีย่นสภาพเป็นผู้น าเพื่อการเปลีย่นแปลง  จะเปลีย่นแปลงองค์กรทีต่นรับผิดชอบไปสูเ่ป้าหมายที่ดีกวา่  เป็น
คนกล้าเปิดเผยและกล้าเสีย่งแตม่ีความสขุมุรอบคอบ  มีจดุยืนของตนเอง  สนใจและเช่ือมัน่ในความสามารถของผู้อื่นโดย
มอบหมายงานให้ท า ใช้คณุคา่เป็นแรงผลกัดนั  โดยชีน้ าให้ผู้ตามตระหนกัถึงคณุคา่ของเป้าหมายเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.  การบริหารงานวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์ ตามความคดิเห็นของครู
โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมาก  จ านวน  2 ด้าน  คือ  ด้าน    การ
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พฒันาหลกัสตูรและด้านการจดัการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน  1 ด้าน  คือ ด้านการนิเทศภายใน
โรงเรียน  ทัง้นีเ้นื่องจากได้รับความสนใจและเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัจากผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน กรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานและผู้ปกครอง  ประกอบกบัปัจจยัทางด้านการกระจายอ านาจการศกึษาทีเ่น้นให้โรงเรียนจดัการศกึษา  มีการ
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัให้โรงเรียนมีหน้าทีจ่ดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและเปิดโอกาสให้
ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา  การปรับโครงสร้างการบริหารการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ตาม
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ. 2546 ที่มอบอ านาจการบริหารลงสูโ่รงเรียนมากขึน้ ท า
ให้การบริหารด้านวิชาการสามารถด าเนินงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม  เอกรินทร์  สีม่หาศาล  (2545 : 174)  กลา่ววา่  
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาโดยร่วมประสานกบับคุลากรทกุฝ่าย  เพื่อก าหนดวิสยัทศัน์และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ตลอดจนสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร  ตลอดทัง้สนบัสนนุบคุลากรในการจดัท าหลกัสตูรโรงเรียน  จดัเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้และจดั
ให้ติดตามผลการใช้หลกัสตูรอยา่งมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน  ชมุชนและท้องถ่ิน  ดงันัน้จงึ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนทีจ่ะต้องเอาใจใสด่แูลพฒันาคณุภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพราะครูเป็นตวั
จกัรส าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นหลกัสตูรให้เกิดผลกบัผู้ เรียนที่แท้จริง  ครูจึงต้องได้รับการพฒันาควบคูไ่ปพร้อมกบัหลกัสตูร
สถานศกึษา   
 3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  
จงัหวดับรีุรัมย์  ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบวา่สว่นใหญ่มี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้  4  ด้าน  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวจิยัที่ตัง้ไว้  ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าปริวรรตอยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกับการบริหารงานวิชาการท่ี
อยูร่ะดบัมากซึง่สอดคล้องซึง่กนัและกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ   บญุมี  ก่อบญุ  (2550 : บทคดัยอ่)  ที่ศกึษา
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกบัประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร  เขต 3  ผลการวิจยัพบวา่องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลีย่นของผู้บริหารโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร  เขต 3  โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงบวกทกุด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
งานวจิยัของธีระพงษ์  วีระชานนท์  (2550 : บทคดัยอ่)  ที่ศกึษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครพนม  เขต 2  ผลการวิจยัพบวา่  ภาวะผู้น าและประสทิธิผลของโรงเรียนมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวก     เดชด ารง  ตรุะซอง  (2548 : บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการกบั
คณุภาพการศกึษาด้านคณุลกัษณะของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามกุดาหาร  
ผลการวิจยัพบวา่  ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการกบัคณุภาพการศกึษาด้านคณุลกัษณะของนกัเรียนในโรงเรียน
ประถมศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามกุดาหาร  โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั  .01   
 จากเหตผุลดงักลา่ว  จงึสง่ผลให้การวจิยัครัง้นีไ้ด้พบวา่  ภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าปริวรรตกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรีุรัมย์  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      จากผลการวิจยัที่วา่ ด้านการพฒันาหลกัสตูรและด้านการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ดงันัน้  ผู้บริหารโรงเรียนจงึควรให้ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่องและตอ่ไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสทิธิภาพกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  โดยพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมและท าอยา่งตอ่เนื่อง 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
      2.1  ควรท าการศกึษาเชิงคณุภาพเพิ่มเติม  โดยน าผลการศกึษานีไ้ปหาค าตอบจากผู้ เก่ียวข้อง และศกึษาเพื่อ
ทราบเหตผุลให้มากขึน้เพื่อพฒันาและกระตุ้นผู้บริหารโรงเรียนให้มีการพฒันาตนเองมากขึน้ 
       2.2  ควรศกึษาจากกลุม่ผู้บริหารโดยตรงด้วย  ซึง่กลุม่นีน้า่จะให้เหตผุลได้ด้วยวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนี ้
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