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Conference Information
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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Conference Report and Welcoming Speeches
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.
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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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Keynote Speaker

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
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Assoc. Prof. Dr. John L. Conant
Address
Indiana State University
Department of Economics
Terre Haute, IN 47809
(812) 237-2163

128 Lakeshore Drive
Terre Haute, IN 47803
(812) 877-6222
jconant@isugw.indstate.edu

Education
Ph.D. Economics University of Tennessee, Knoxville, Tennessee
M.A. Economics
Washington University, St. Louis, Missouri
B.S. Economics
University of Missouri, St. Louis, Missouri
B.A. Biology
University of Missouri, St. Louis, Missouri
Working Experience
July 1996 - Present:
August 1995 - present:
August 1993 - present:
August 1987 - August 1983:
August 1981 - August 1987:
August 1980 - May 1981:

1984
1978
1976
1976

Chairperson, Dept. of Economics
Director, Center for Economic Education
Professor of Economics, Indiana State University
Associate Professor of Economics, Indiana State University
Assistant Professor of Economics, Indiana State University
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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Invited Speaker

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.
M. S.
B. A.

The University of Iowa, 1983, Student Development in Post-Secondary Education
Miami University, 1973, Personnel Counseling
Beloit College, 1972, History and Philosophy

Working Experience
2005 – Present
1994 – 2005
1988 – 1994
1987 – 1998
1984 – 1987
1982 – 1983
1979 – 1981
1978 – 1979
1974 – 1976

Program Evaluation, Foundations of Education, and Research Seminar.
Member, ISU Graduate Faculty
Associate Professor, Department of Counseling, Indiana State University
Student Affairs and Higher Education Program Coordinator, ISU Graduate
Faculty
Independent researcher, Department of General Psychology, Budapest,
Hungary
Lecturer, Department of Counseling (College of Education) and Department
of Business Administration (School of Business), Indiana State University
Management Consultant, Coordinator of the Wellness Resource and the
Employee Assistance Programs
Office of Consultation and Research in Medical Education, the University of
Iowa
Office of V.P. for student services, Iowa Student Development Project, the
University of Iowa
Area Coordinator and Hall Director, Northwest Missouri State University
Department of Housing
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Conference Program
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

Thursday, July 21st , 2011

Time

08.00 -09.00

09.00-10.30

10.30-12.00

Registration

Winyoo Kuwanunt
Hall
5th Fl. (Bld.15)

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.)

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

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

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

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

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

Note:

Place

LCC. Bld. = Language Center and Computer Building
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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”

150703
7th Fl. (Bld.15)

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

150704
7th Fl. (Bld.15)

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

150705
7th Fl. (Bld.15)
150707
7th Fl. (Bld.15)
150708
7th Fl. (Bld.15)
4B Hall
4thFl. (LCC. Bld.)

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

-Presentations in Computer Education
13.00-16.00

-Presentations in Education

150701,150702 7thFl.
(Bld.15)

-Presentations in Sciences and Applied Sciences

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

-Presentations in Human and Social Sciences

-Presentations in Agricultural Sciences and Technology
08.00-16.00
(All day)

- Exhibition on “ Sustainable Development in Agricultural Technology “
-Poster Presentations
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150506,150410
4th,5th Fl. (Bld.15)
150703,150704
150705,150707
150708
7thFl. (Bld.15)
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 “

09.00-10.30

Oral Presentations
-Presentations in Computer Education

-Presentations in Sciences and Applied Sciences

-Presentations in Human and Social Sciences

09.00-10.45

10.45-12.00

10.45-12.00

4C Hall
4thFl. (LCC. Bld.)
150701,150702 7thFl.
(Bld.15)

-Presentations in Education

09.00-12.00

Winyoo Kuwanunt
Hall
5thFl. (Bld.15)

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

150408,150505
4th,5th Fl. (Bld.15)
150506,150410 4th,5th
Fl. (Bld.15)

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

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

4 Fl. (LCC. Bld.)

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

4thFl. (LCC. Bld.)

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 “
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Time

Friday , July 22nd 2011

10.45-12.00

Oral Presentations
-Presentations in Computer Education

Place

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

-Presentations in Education

150701,150702 7thFl.
(Bld.15)

-Presentations in Sciences and Applied Sciences

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

-Presentations in Human and Social Sciences

12.00-13.00

LUNCH

13.00-16.00

Oral Presentations

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

Ground Fl.
(LCC. Bld.)

-Presentations in Educational Administration

Winyoo Kuwanunt
Hall
5thFl. (Bld.15)

-Presentations in Computer Education

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

-Presentations in Education

150701,150702 7thFl.
(Bld.15)

-Presentations in Sciences and Applied Sciences

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

-Presentations in Agricultural Sciences and Technology

-Presentations in Human and Social Sciences
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Time

08.00-16.00

Friday , July 22nd 2011

- Exhibition on “ Sustainable Development in Agricultural Technology “
-Poster Presentations

Place

Ground Fl.
(Bld.15)

H.M. the King’s 80th
Anniversary
Celebration
Conference Building

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)

10.00-17.00

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

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)
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Chor Kaew Room
(Bld.7)
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Oral & Poster Presentation
Oral Presentation
Session:
Time:
Room:
No
1

Code
SC01

2

SC02

3

SC03

4

SC04

5

SC05

6

SC06

7

SC07

8

SC08

9

SC09

10

SC10

11

SC11

12

SC12

Session:
Time:
Room:
No
1

Code
SC13

2

SC14

3

SC15

4

SC16

5

SC17

6

SC18

7

SC19

8

SC21

Science and Applied Science
21st July 2011
13.00-17.00 pm
150408 , Bld.15 (4th Fl.)

Chair person : Dr. Phanwilai Chomchit
Assoc.Prof.Dr.Nittaya Saezim
Dr. Wuttikorn Saikeaw
Asst.Prof. Kanjana Khamsombat

Topic
Effect of Heating Temperature on Browning Reaction in Chicken Extract
Miss Patimarat Noiram
Cylindrical Waveguide Antenna with an Offset Parabolic Reflector Expansion Gain for
WLAN
Mr. Sompop Pimpol
Thermodynamic Study of Tar Removal from Fuel Gas from Biomass Gasification
Using Tar Steam Reforming Using Tar Steam Reforming
Ms. Daranee Rulerk
Effect of Thermal Treatment on Taxiphyllin Degradation in Bamboo Shoot
Miss Akkanut Teeranopphawat
Effects of Different Process Temperatures on Quality of Sweet Corn Kernels in Brine
Packed in Semi-Rigid Containers during Storage
Mr.Sorose Ketsarin
Antibacterial Activity of the Saussurea Lappa Extract
Mr.Tanasak Kaewsomboon
The Extension Process of Sufficiency Economy Philosophy for Farmers in Phitsanulok
Province, Thailand
Ms.Sirin Simarak
Reducing Delays in the Delivery of Ammunition Production
Mr.Theerawit Leardlob
The Heat Energy of Husk Charcoal and Corn Hulls Charcoal
Mr.Montree Nanta
The Development of Facial Soap Made with Honey and Five Types of Thai Medicinal
Herbs
Ms.Lumprai Prechachot
Electrical Energy Saving of Heating Air for Hot Air Dryer
Ms. Sakultala Wannapakhe
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
Science and Applied Science
21st July 2011
13.00-17.00 pm
150505 , Bld. 15 (5th Fl.)

Time
13.00-13.20

Page
2

13.20-13.40

12

13.40-14.00

19

14.00-14.20

30

14.20-14.40

36

14.40 -15.00

47

15.00-15.20

54

15.20-15.40

66

15.40-16.00

74

16.00-16.20

80

16.20-16.40

87

16.40-17.00

93

Chair person : Dr. Netchanok Jansawang
Asst.Prof. Dr.Wassana Keawla
Dr. Nukul Kudtalang
Dr. Manit Unyapo

Topic
The Effects of Animal Manures on Capsaicinoids Content in E-san Hot Pepper
Cultivars (Capsicum annuum. and C. frutescense )
Mr. Pattana Pasorn
Influence of the Nitrogen Sources on ABE Production from Sugarcane Juice
Miss Nuntanut Sasananonth
Effect of Carbon and Nitrogen Sources on Oleaginous Yeast Lipid Production
Mr..Kanapat Benjawongsathien
Atractylodes Lancea and Its Growth Inhibition Against Pathogenic Bacteria
Mr. Akarapol Tangtongbenjasin
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
The Notification Computer Repair System through the Internet
Asst.Prof. Natthapong Phanmanee
Chloride Penetration of Ground Bottom Ash Concrete using Fully Immersed Method
Mr.Phakhapol Changyant
Pork Drying using a Solar Tunnel Dryer
Mr. Wittawat Tipsaenprom
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President
Director
Director
Secretary

President
Director
Director
Secretary

Time
13.00-13.20

Page
100

13.20-13.40

107

13.40-14.00

113

14.00-14.20

121

14.20-14.40

129

14.40-15.00

135

15.00-15.20

142

15.40-16.00

149
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Session:
Time:
Room:
No
1

Code
SC22

2

SC23

3

SC24

4

SC25

5

SC26

6

SC27

Session:
Time:
Room:
No
1

Code
SC28

2

SC29

3

SC30

4

SC31

5

SC32

Science and Applied Science
22nd July 2011
09.00-12.00 am
150408 , Bld. 15 (4th Fl.)

Chair person : Dr. Phanwilai Chomchit
Assoc.Prof.Dr.Nittaya Saezim
Dr. Wuttigol Saikeaw
Asst.Prof. Kanjana Khamsombat

Topic
Fabrication and Characterization of the Coated LSCF-GDC Cathode on Porous
Alumina Support for SOFC
Mr. Anuwat Srisuwan
Microstructure, Phase and Properties of Illite-Rich Clays Mixture in Triaxial
Porcelain Bodies
Mr. Chiawchan Saengthong
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
A Systemic Design of Electronically Tunable Ladder Filters Employing CC-DVCCs
Mr. Saravut Konglumphun
The Tomato Planted in Membrance-House Covered By Converting Light
Polyethylene Film in Membrane Quang Binh Vietnam
Dr. Nguyen Duc Vuong
Reduction of Ammonia Nitrogen and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) from Soil
Leachate by Wetland Plants
Mr. Chatpong Sameanram
Science and Applied Science
22nd July 2011
09.00-12.00 pm
150505 , Bld. 15 (5th Fl.)

President
Director
Director
Secretary

Time
09.00-09.20

Page
156

09.20-09.40

168

09.40-10.00

182

10.00-10.20

190

10.20-10.40

199

10.40-11.00

206

Chair person : Dr. Netchanok Jansawang
Asst.Prof. Dr.Wassana Keawla
Dr. Nukul Kudtalang
Dr. Manit Unyapo

President
Director
Director
Secretary

Topic
Product Development of Dried Ma-kok (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) Chilli Paste
Miss Jirarat Kantakhoo
Silk Saket Image Clustering by Using k-mean Algorithm
Miss Kanittha Chun-ngam

Time
09.00-09.20

Page
212

09.20-09.40

219

The Study of Thermal Comfort of The Building with Ivy Planting on The Roof Top
Mr. Sittipong Permpituck
Study on Water Quality of Floating Fish Cage in Chi River : A Case Study in Maha
Sarakham Province
Mrs Somsanguan Passsago
Design The Solar Dryer System for Mulberry Leaves and Quality
Dr.Bordin Weawsorn

10.00-10.20

223

10.20-10.40

229

10.40-11.00

245
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Session:
Time:
Room:
No
1

Code
Hu01

2

Hu02

3

Hu03

4

Hu04

5

Hu05

6

Hu06

7

Hu07

8

Hu08

9

Hu09

10

Hu10

Session:
Time:
Room:
No
1

Code
Hu11

2

Hu12

3

Hu13

4

Hu14

5

Hu15

6

Hu16

7

Hu17

8

Hu18

9

Hu19

10

Hu20

Humanity and Social Sciences
21st July 2011
13.00-17.00 pm
150506 , Bld. 15 (5th Fl.)

Chair person : Asst.Dr. Sunee Satitanan
Assoc.Prof.Theerachai Boonmathum
Assoc.Prof. Dr. Wongphattana Sriprasert
Dr.Sangrawee Donkeawbour

Topic
A Research of the Names of Local Villages Inconsistent with their Cultural
Background in Maha Sarakham Province
Assoc. Prof. Theerachai Boonmatham
Social Movement of Disable People
Mr.Wichai Chanboon
The Development of “Diverting water from Chantaburi to Rayong provinces
project” in the period of 2009-2010”
Assoc. Prof. Dr. Pichai Saranrom
Job Motivation of University Staffs in Loei Rajabhat University
Dr. Kalaya Yotcamlue
Local Capacity for Managing Risks and Vulnerabilities in the Thai-Lao Border Area
Mrs.Panadda Pucharoensilp
Participation Activity Factor of Students in Loei Rajabhat University
Dr. Surapong Punchago
Ideology of the United States Declaration of Independence
Mr.Trần Thị Thanh Hòa.
Positive Subculture of Nonrecidivist Juvenile Offenders in Northeast of Thailand
Mr.Rattana Worabundit
Empowerment on Family Caregivers for Quality of Life Development in People
Living with HIV/AIDS.
Asst.Prof.Dr. Kittiyaporn Choksawadphinyo
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
Humanity and Social Sciences
21st July 2011
13.00-16.00 pm
150410 , Bld. 15 (4th Fl.)

President
Director
Director
Secretary

Time
13.00-13.20

Page
251

13.20-13.40

259

13.40-14.00

263

14.00-14.20

272

14.20-14.40

276

14.40-15.00

289

15.00-15.20

293

15.20-15.40

299

15.40-16.00

308

16.00-16.20

316

Chair person : Assoc. Prof.Dr. Surapol Saolom
Assoc.Prof.Dr. Narongrit Sopa
Assoc.Prof. Dr. Mayureesirin Siriwan
Miss Apinya Anpanlum

President
Director
Director
Secretary

Topic
Well-being Futures for Isaan Universities: a Scenario.
Mr.Martin Allinson
The Buddhist-Ethical Outlook towards the Buddha Image in Isan Thailand
Miss Thidarat Duangsin
Enhancing EFL Learner Autonomy for Sustainable Development
Assistant Professor Dr. Amporn Sa-ngiamwibool
The Role of Elephant Leaders Among The Kui People
Mr.Poorite Poomiprathat

Time
13.00- 13.20

Page
321

13.20-13.40

340

13.40-14.00

346

14.00-14.20

357

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

14.20-14.40

363

14.40-15.00

368

15.00-15.20

375

15.20-15.40

378

15.40-16.00

405

16.00-16.20

413

Ms. Supanee Thongchai
The Study of Limitations of Public Participations in Urban Environmental
Management in University Surrounding Areas: A Case Study of Naresuan
University
Dr.Witiya Pittungnapoo
Language and Culture in Thai-Isan lullaby
Ms. Phongnapa Phromkat
Wisdom Inculcation Style of Thai-Isan and Lao Traditional Healers
Ms.Buathong Chooumprabutra
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
Business Counselor Development Mahasarakham Province Project, Thailand. Year
2010-2011
Dr. Bordin Weawsorn
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Session:
Time:
Room:
No
1

Code
Hu21

2

Hu22

3

Hu23

4

Hu24

5

Hu25

6

Hu26

7

Hu27

8

Hu28

9

Hu29

Session:
Time:
Room:
No
1

Code
Ed01

2

Ed02

3

Ed03

4

Ed04

5

Ed05

6

Ed06

7

Ed07

8

Ed08

Humanity and Social Sciences
22nd July 2011
09.00-12.00 pm
150506 , Bld. 15 (5th Fl.)

Chair person : Asst.Prof.Dr. Sunee Satitanan
Assoc.Prof.Teerachai Boonmathum
Assoc.Prof. Dr. Wongphattana Sriprasert
Dr.Sangrawee Donkeawbour

Topic
Social Security of Female Workers in Informal Sector
Mr.Sakson Akawasai
Khok Yai Forest: The Area of Fighting and Negotiation for Power over Community
Resource Management
Mr.Tatchawat Laosuwun
Street Furniture for Supporting Traffic Safety on University Campuses A Case
Study of Naresuan University
Dr. Witiya Pittungnapoo
People’s Political Movement in Nawa Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom
Province
Dr. Putthachak Sitthi
Political Victims
Mr.Warit Rasri
Factors Influencing Staffs’ Work Efficiency and Effectiveness of Philips Electronics
(Thailand) Limited
Miss Patraporn Nernkrang
Community Conflict Management in Public Lands in Maha Sarakham Province
Mr. Witaya Charoensiri
Understanding and Application of Thai Television Rating System: A Survey among
Parents in Bangkok
Ms. Chutipa Kongsombut
A Development of Urban Community Leaders’ Critical Thinking : In Case of
Muang Maha Sarakham Municipality
Asst Prof. Sasithorn Chaowarat
Education
21st July 2011
13.00-17.00 pm
150701 , Bld. 15 (7th Fl.)

Chair person :

Time
09.00-09.20

Page
422

09.20-09.40

429

09.40-10.00

435

10.00-10.20

442

10.20-10.40

449

10.40-11.00

454

11.00-11.20

463

11.20-11.40

470

15.20-15.40

483

Assoc.Prof.Dr. Somsong Suwapanit
Asst.Prof.Dr. Tipaporn Sutjaree
Assoc.Prof. Kanok Samawattana
Miss Sirimanee Derassamee

Topic
Prathomsuksa Sixth Students’ Higher-Order Thinking Representation in Human’s
Body by Blended Learning and Six Thinking Hats Technique
Miss Chanoknat Chuemanee
The Development of Computer Assisted in Struction on the Network. The Analysis
of Basic Learning. To Teaching and Learning to Respond to Learner have Basic
Knowledge of Different
Mr. Chaiyan Sakulthai
Wikis in Online Collaborative Learning: Challenges to Learners and Teachers
Asst. Prof. Zainee Waemusa
The Implementation of SQ3R Strategy to Enhance English Reading Comprehension,
Retention, and Satisfaction of Grade Twelve Students
Mr. Prapan Thammawat
Some Solutions for Applying Information and Communication Technology (ICT) to
Support in Teaching
Ma Le Minh Thang
Some Preparations for Introducing a TOEIC Oriented Program to Vinh University
in Vietnam
Le Thi Tuyet Hanh
Knowledge Management Model for Community Group : A Case Study of Brass
Weaving Handcraft, Mueng, Chachoengsao
Mrs. Suchanat Pattanavongngam
The Synthesis Model of Blended Learning with Project Based and Scaffolding for
Information Technology for Life Subject for Undergraduate Students at Rajabhat
University
Mr. Chaiyut Chanpang

xxxiv

President
Director
Director
Secretary

President
Director
Director
Secretary

Time
13.00-13.20

Page
493

13.20-13.40

504

13.40-14.00

514

14.00-14.20

539

14.20-14.40

551

14.40-15.00

558

15.00-15.20

578

15.40-16.00

590
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Session:
Time:
Room:

No
1

Code
Ed09

2

Ed10

3

Ed11

4

Ed12

5

Ed13

6

Ed14

7

Ed15

8

Ed16

9

Ed17

Session:
Time:
Room:

No
1

Code
Ed18

2

Ed19

3

Ed20

4

Ed21

5

Ed22

6

Ed23

7

Ed24

8

Ed25

9

Ed26

Education
22nd July 2011
09.00-17.00 pm
150701 , Bld. 15 (5th Fl.)

Chair person : Asst.Prof.Dr.Pradit Akatas
Dr.Prisan Worakam
Asst.Prof.Dr.Aran Zuikraduang
Dr.Sompong Srikhanya
Miss Bussakorn Khachornphak

President
Director
Director
Director
Secretary

Topic
Classroom-Related English Vocabulary Learning Strategy Use of Undergraduate
Students: A Case Study of Rajabhat Maha Sarakham Universit
Dr. Mayureesirin Siriwan
The Comparison of English Reading and Writing Skills of Mattayomsueksa 4
Students in Phadungnaree Maha Sarakham School Employing Language-ElementsBased Teaching and Teacher’s Manual Teaching
Mr. Kasidet Phikhrohroek
The Development of Science process skills by Constructivist Teaching
Approach for Student in Pratomsuksa IV
Miss Boonruen Pongmoe
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.
Miss Sangduan Sangkhanak
A Conceptual Framework of Professional Experience Training Process Model
According to Thailand Qualifications Frameworks by Using Information and
Communication Technology
Mr. Denchai Sompong
The Development of Supplementary English Reading Comprehension Exercises by
KWLH-Plus Technique on 4001101 English for Sciences 1 Course
Ms. Nuttaya Jaiboon
The Development of Computer-Assisted Instruction on the topic of Poetry of
Kap in Thai Fundamental subject for Mattayomsuksa 1
Mrs. Sutin Sutticharoen
The Construction of Basic School Pricipal’s Leadership Strategies
Mr. Chaturong Thanaseelangkun

Time
09.00-09.20

Page
606

09.20-09.40

625

09.40-10.00

635

10.00-10.20

645

10.20-10.40

653

10.40-11.00

662

11.00-11.20

676

11.20-11.40

687

The Scenario Situation in The Educational Management of Kalasin Provincial
Administrative Organization in The Next Decade (2011 - 2020)
Mr. Kittisak Chaejamroon

11.40-12.00

696

Education
22nd July 2011
09.00-15.00 pm
150702 , Bld. 15 (7th Fl.)

Chair person : Assoc.Prof.Dr.Prapatsorn Preiam
Dr.Phusit Boonthongthurng
Dr. Prasopsuk Rittidet
Dr. Piyatida Punya
Ms. Wanicha Pangkot

Topic
Development of Key Performance Indicators for Government Universities
Mrs. Kritsana Sukboonyasatit
The Information and Communications Technology Competency Synthesis of
The Office Workers Level in The Local Administrative Organization
Mr. Chanachai Eonwung
Web Site Development in Management Information System (MIS) for Lecturers
Mr. Jarun Jermlae
The Effects of Training Model of Electronic Book Development to Private
Vocational Schools in the Central Region
Miss Apida Runvat
The Development of Communication and Dissemination of Publicity Materials for
Quality Assurance into
Rajabhat Maha Sarakham University Organization
Miss Sununta Klintawon
Developing on Instructional Sequence in Electromagnetic Waves Using Mixed
Method
Mr. Somsakun Nuekchob
Approaches in Activity Space Designs for Teenagers’ Emotional Quotient
Development
Mr. Ekapol Jeewasuwan
The Synthesis Model of Learning Activity by Camping with Social Network for
Technology Competency of Primary Student
Ms. Srisomporn Jantalerd
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
Mrs. Ladawan Dawsornprasart

xxxv

President
Director
Director
Director
Secretary

Time
09.00-09.20

Page
704

09.20-09.40

724

09.40-10.00

733

10.00-10.20

741

10.20-10.40

749

10.40-11.00

757

11.00-11.20

765

11.20-11.40

776

11.40-12.00

787
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Session:
Time:
Room:

No
1

Code
CEd1

2

CEd2

3

CEd3

4

CEd4

5

CEd5

6

CEd6

7

CEd7

8

CEd8

9

CEd9

10

CEd10

11

CEd11

12

CEd12

Computer Education
22nd July 2011
13.00-17.00 pm
4C Meeting Room
The Language Center and
Computer Bulding

Chair person :

Dr.Suksean Kukanok
Miss Apida Runnawat
Mr. Nattapong Pralabraksa
Mr.Tawatchai Sahaphong

Topic
A Continuous Training Course in Using Technology for Life-Long Learning
Education for Teachers, Educational Personnel and Learners by a Professional
Development Model
Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard
The Development Interactive Multimedia for Second Year of Kindergarten By
Technology Multipoint
Ms. Supawadee Junkua
The Development Multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of “Data
Communication And Computer Network” With Problem base Learning
Mrs. Apiruedee Phutla
The Development of a learning activity using a multimedia of the RMU-eDL
Project on the Topic of “Program Microsoft Word 2007”
Mrs. Wiparat Pimsri
An Analysis of the ICT Competency Elements of Administrators in Basic
Education Schools
Mr. Pramote Wangsa-ard
Learner-Centered Instruction through Practical Application of Research for the
Enhancement of Learning Skills and Learning Experiences
Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard
Multimedia Development of the RMU-eDL Projection on The Topic of “Creative
Work Project with Program PowerPoint 2007” for Problem-Based Learning
Management
Mr. Pranot Payubuth
Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Application of
Microsoft Office Excel 2007” by Using Problem-Based Instruction
Miss Duan Gudtrasang
Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on Computer Programming
By apply Problem-base Learning
Miss Sarunya Keawhan
The Results of Learning by Lessons Computer Assisted Instruction the a Branching
Model the Topic of “ Computer Technology” of Elementary Class 4 th Students with
Different Characteristics
Miss Yoksaya Kot – arsa
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of
“C Programming Language with Co-Operative Learning Techniques STAD”
Mr. Adisak Soontorn
The Synthesize of Electronic Learning Courseware Model Using Tutorial Video
Incorporated Problem Based Learning in Solving Mathematics Problem for
Prathom Suksa 6 Students.
Ms. Nucharapron Pasanea

xxxvi

President
Director
Director
Secretary

Time
13.20-13.40

Page
797

13.40-14.00

804

14.00-14.20

811

14.20-14.40

819

14.40-15.00

827

15.00-15.20

834

15.20-15.40

841

15.40-16.00

849

16.00-16.20

856

16.20-16.40

863

16.40-17.00

870

17.00-17.20

877
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Session:
Time:
Room:

Computer Education
22nd July 2011
13.00-17.00 pm
260305 Room
The Language Center and Computer
Bulding

No
1

Code
CEd13

2

CEd14

3

CEd15

4

CEd16

5

CEd17

6

CEd18

7

CEd19

8

CEd20

9

CEd21

10

CEd22

11

CEd23

Session:
Time:
Room:

No
1

Code
CEd24

2

CEd25

3

CEd26

4

CEd27

5

CEd28

6

CEd29

Chair person : Asst. Prof. Dr.Wittaya Arreerard
Mr. Weerapon Panurak
Mr. Apichat Lekdee
Mr. Chanachai Oun-wang

Topic
Research and Development of Tourism Data Management for Being the
Tourism Information Center of Thailand at Rajabhat Maha Sarakham University
Asst Prof. Dr. Wittaya Arreerard
Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Information
Technology” for Students with Different Learning Abilities
Miss Natarika Tongsomnuek
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “ Creative
Work Project with C++ Language Program”
Mr. Uthit Nonthawongsa
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
Miss Supranee Kunwean
Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of
“Microsoft PowerPoint 2007”for Problem-Based Learning Management
Mrs. Supan Wisedwoot
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Creative
work Project with Program Microsoft Office Excel 2007” for Project Based
Learning
Mrs. Ladawan Bumrung
The Development Interactive Multimedia For Second Year of Kindergarten By
Technology Multipoint
Mrs. Nutkrita Bauchum
A Comparison of Learning Achievement in Information Technology of 8 th
Grade Students by Using Collaborative Learning Method and Individual
Learning Method through Web-Based- Instruction Lessons
Mrs. Siriwanna Phookongchai
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of
“Information Technology” with Learning Center
Miss Wilawan Prompan
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Operation
of Computer for Collaborative Learning Management”
Mrs. Siriporn Busabong
Multimedia Development of Thai Subject on the Topic of “ Tonal Marks” for 7 th
Grade Based on Constructivist Concept
Ms. Darut khumkhaew
Computer Education
22nd July 2011
13.00-17.00 pm
260304 Room
The Language Center and Computer
Bulding

Chair person :

xxxvii

Time
13.20-13.40

Page
882

13.40-14.00

888

14.00-14.20

896

14.20-14.40

904

14.40-15.00

912

15.00-15.20

920

15.20-15.40

928

15.40-16.00

934

941
16.00-16.20
16.20-16.40

949

16.40-17.00

957

Dr. Saichol Jinjo
Dr. Padej Pormsaka
Mr. Saengpet Prasai
Mr. Keerati Thongnet

Topic
The Development of Multimedia on the Topic of Natural Forces and Electric
Energy in Learning Area of Science for Prathomsuksa 2
Mrs. Poonsawat Namsook
Provision of Academic of Web-Based Instruction on the Topic of Introduction
to Internet The Learning of Career and Technology for Mathayomsuksa1
Mr. Thaisamutr Polhong
The Development of Multimedia on the Topic of Weighing in Learning
Strand Of Mathematic for Prathomsuksa 3
Mrs. Somrudee Kayota
The Development of Multimedia on the Topic of Words with Clusters /ror/ ,
/lor/ , /wor/ in Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 3
Mr. Supat Dolkul
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
Ms. Banthao Wannasa
The Results of Multimedia on the Topic of Royal Word and Polite Word
The Learning Area of Thai Language for Pratomsuksa 5
Mrs. Srilakorn Attanak

President
Director
Director
Secretary

President
Director
Director
Secretary

Time
13.20-13.40

Page
964

13.40-14.00

972

14.00-14.20

980

14.20-14.40

988

14.40-15.00

995

15.00-15.20

1003
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No
7

Code
CEd30

8

CEd31

9

CEd32

10

CEd33

11

CEd34

12

CEd35

13

CEd36

14

CEd37

15

CEd38

Session:
Time:
Room:

No
1

Code
EdA 01

2

EdA 02

3

EdA 03

4

EdA 04

5

EdA 05

6

EdA 06

7

EdA 07

8

EdA 08

9

EdA 09

10

EdA 10

Topic
The Result of Development Multimedia on the Topic of My Activities
In Learning Area of Foreign Language for Mathayomsuksa 1
Mr. Srisak Sorapetch
Results of Multimedia on the Topic of Earth’s Atmosphere in Learning Area of
Science for Mathayomsuksa 1
Mrs. Priwan Nillapai
The Construction of Multimedia on the Topic of Inherent Vowel and Change
Vowel in Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 1
Mrs. Boonma Srikampol
Report on Multimedia Development on the Topic of “Acid-Base” for Secondry
Education (7th Grade)
Mrs. Duangurai Sorapecth
Results of Multimedia on the Topic of “Percentage Problems with Purchasing
and Sale” in of Mathematic Learning Area for Prathomsuksa 6 Students
Mr. Apiwat Srikampol
Results of Multimedia on the Topic of Our solar system In Learning Area of
Science for Prathomsuksa 4
Mrs. Jamsai Wannasa
Results of Multimedia on the Topic of the World Phenomenon in Learning Area
of Science for Prathomsuksa 6
Mrs. Jantra Surapon
Results of Multimedia on the Topic of Words with the letter in Learning Area of
Thai Language for Prathomsuksa 2
Mrs. Srisawang Dolkul
Results of Multimedia on the Topic of Thai word is usually written wrong in
Learning Area of Thai Language for Prathomsuksa 6
Ms. Yuvapa Chitcheun
Eduactional Administration
22nd July 2011
13.00-17.00 pm
Winyoo Kuwanunt Hall
5th Fl. (Bld.15)

Time
15.20-15.40

Page
1011

15.40-16.00

1019

16.00-16.20

1027

16.20-16.40

1035

16.40-17.00

1042

17.00-17.20

1050

17.20-17.40

1058

17.40-18.00

1066

18.00-18.20

1074

Chair person : Assoc.Prof.Dr. Somjet Poosri
Assoc.Prof.Somshai Wongkasem
Asst.Prof.Dr.Siri Teearsana
Dr.Jumnien Phonharn
Dr.Teerawat Yiemsang

Topic
The Development of Knowledge, Abilities and Attitudes of School
Administrators Based on the Functional Competency by Using Action
Research
Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana
Students’ Quality Development According to Contemplative Education
Guideline in Pathumratpittayakom School
Mr. Sane Saowphan
Report of Teacher development for Enhancement in critical Thiking of students
Mrs. Darin Boonpromma
Proposed Strategy for Development of Moral & Ethics for Sport School’s
students Roi – Et by Participatory Action Research : PAR
Mr. Prawit Owataganon
Encouraging to Use The Information Technology and Communication to
Communities in Rajabhat Mahasarakham University Context
Assoc. Prof. Dr. Somjet Phusri
The Development of Public Mind Process of Students, Kongchaiwittayakom
School
Mrs.Sommai Wisetchoo
The Development Teacher in Learning by Knowledge Management Strategy :
Ban Buakhao (Wankru 2500) School the Office of Kalasin Primary Education
Area Zone 3
Miss Surangrat Treehara
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
Mrs. Urairat Sopha
The Study of Sustainable Counseling Achievement of Students in
Triratwittayakom School, Kongchai District, the Secondary Educational Service
Area 24
Ms. Suravong Sudson
The Development of Indicator Characteristics for the Second Educational
Reform of the Basic Education Schools under the Ministry of Education
Mr. Wattanachai Tirasilawet
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Director
Director
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Time
13.00-13.20

Page
1082

13.20-13.40

1093

13.40-14.00

1102

14.00-14.20

1110

14.20-14.40

1115

14.40-15.00

1123

15.00-15.20

1129

15.20-15.40

1137

15.40-16.00

1144

16.00-16.20

1151
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Poster Presentation
Session:
Time:
Room:
No
1

Code
P1

2

P2

3

P3

4

P4

5

P5

6

P6

7

P7

8

P8

Session:
Time:
Room:

No
1

Code
P9

2

P10

3

P11

4

P12

5

P13

6

P14

7

P15

8

P16

9

P17

10

P18

11

P19

12

P20

13

P21

14

P22

Poster Presentation
21st July 2011
13.00-17.00 pm
Ground Fl. (Bld.15)

Chair person : Asst.Prof. Sittichai Budsaman
Asst.Prof.Dr.Songsak Songsanit
Asst.Prof.Kannikar Thongdonprang
Mrs. Metta Kangchuvang

Topic
Internet Using Behavior of Primary School Students of Nong Yai Pim school Group
under Buriram Primary Educational Service Area Office 3
Mr. Manorom Chartprasop
Sanitary Ware with Glass Leavings to Decrease Energy Consumption
Asst.Prof. Monthol Vachirakomen
Prevalence of Parasitic Infections in Blood, Muscle and Intestinal Tissues of the Local
Rodents (bank voles) Living in Maesot District, Tak Province
Assist.Prof.Dr. Phuangphet W Molee
Prevalence of Parasitic Infection of the Population in Amphoe Lan Sak, Uthaithani
Province
Assist.Prof.Dr. Phuangphet W Molee
The Metacognitive Awareness of English Reading Strategies on Expository Texts
Among Thai EFL Students
Ms. Nualchan Thianwan
Effects of Charcoal Addition on the Properties and Microstructure of Lightweight Clay
Brick
Mr. Nonthaphong Phonphuak
Solving of the Multiple Traveling Salesman Problem (mTSP) Using Genetic Algorithm
(Ga)
Mr. Siwadol Kanyakam
A Study of Context and Synthesis a Model Adaptive Hypermedia System
Mr. Thaksinapat Srikuachai
Poster Presentation
22nd July 2011
09.00-16.00 pm
Ground Fl. (Bld.15)

Time
13.00-13.30

Page
1159

13.30-14.00

1167

14.00-14.30

1174

14.30-15.00

1180

15.00-15.30

1185

15.30-16.00

1204

16.00-16.30

1212

16.30-17.00

1218

Chair person : Asst.Prof.Dr.Rangsan Singhalert
Mr.Anusal Tusinkan
Mr.Tatchawat Laosuwun
Asst.Prof.Dr.Pravit Simmatan
Miss Amphon Sangchaya

Topic
Photometry and Evolution of Binary System DF Hydrae
Ms. Wiraporn Maithong
The Instructional Model of Computer Programming with Collaborative Problem-Based
Learning Via Computer Network
Asst.Prof.Dr.Sanit Teemuangsai
A Development Science Process Skill of Students with Participation Activity
Mrs. Natchanun Prainet
Product Development of Ma-khaen (Zanthoxylum Limonella Alato) curry cube
Mrs. Busaba Manosan
The Effects of Group Guidance Program on Developing Intrinsic Motivation of the
Students of the Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
Miss Siripinya Tragoonram
Use of Erythrina subumbrans Leaves as Roughage for Goat
Assoc. Prof. Dr. Thaworn Chimliang
Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron (PM10) in Faculty of Engineering
Naresuan University Buildings
Asst. Prof. Dr. Pajaree Thongsanit
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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, c  c0  kt , the first-order reaction,
c  c0 exp  kt , and the second-order reaction, 1  1  kt where c0 is the initial concentration of reaction, k is
c

c0

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
Concentration
Chemical composition
-1
(mmol kg of chicken breast)
(x ± SD )
pH
aw

6.54 ± 0.00
0.96 ± 0.02

Reducing sugar
Glucose
Fructose
Ribose

2.29 ± 0.13
ND
ND

Free amino acid
Aspartic acid

0.041 ± 0.003
5
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Concentration
(x ± SD )
0.104 ± 0.001
0.062 ± 0.007
0.113 ± 0.040
0.014 ±0.000
0.093 ± 0.003
0.341 ± 0.002
0.330 ± 0.010
0.130 ± 0.001
0.112 ± 0.008
0.024 ± 0.001
0.041 ± 0.005
0.056 ± 0.003
0.014 ± 0.001
0.128 ± 0.003
0.092 ± 0.002
0.076 ± 0.002

Chemical composition
(mmol kg-1 of chicken breast)
Glutamic acid
Serine
Threonine
Glycine
Alanine
Arginine
Proline
Valine
Methionine
Isoleucine
Leucine
Phenylalanine
Cysteine
Lysine
Histidine
Tyrosine

x: mean, SD: standard deviation, ND: not detected.

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.
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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)

k1

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.
0

ln (C/C0)

-0.5
-1

-1.5
-2
-2.5
0

5

10

15

20

25

30

35

time (min)

Figure 2 Fit of the kinetic model of glucose consumption in Scheme 1 during heating at
(♦) 100 °C, (■) 120°C, (▲) 140°C, (×) 160 °C.
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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 k

Intermediate

k2

1

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.
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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
Scheme 1
Scheme 2
(°C)
k ×10-2
R2
k ×10-2
R2
(min-1)
(min-1)
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
9
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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.
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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 pointto-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 halfpower 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],
GdBi

 2  D 2 
 10log      ,
   


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 Hplane 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. Frontto-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 copolarization.
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 pointto-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 (400700๐C) 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 processrelated 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.
C7 H 8  7 H 2O 
 7CO  11H 2
C10H8  10H 2O 
10CO  14H 2
C16

∆H393K = +1,177.8 kJ/mol
H
16H

16kJ/mol
CO  21H
∆H393K
= O+651.7
10

2

C6 H 6O  5H 2O 
 6CO  8H 2

∆H = +209.44 kJ/mol
CO∆H
 H O
 CO  H
393K= -40.01 kJ/mol

CH 4  H 2O 
 CO  3H 2
393K
2

2

2

2

∆H393K = +881.74 kJ/mol
(4)
(5)
∆H393K = +1,834.7 kJ/mol
(7)
(8)

(3)

(6)

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
N2 balance
S/C ratio
Tar obtain biomass gasification
Temperature
Inlet tar
Inlet water
Pressure

1%mol
99%mol
1.33 ” 2.33
700 ” 900 ๐C
400 ” 700 ๐C
300 ๐C
110 ๐C
1 atm
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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).

Tar compound

Toluene

Naphthalene

Pyrene

Phenol

Reaction
Temperature
(๐C)

Gas Composition (%mol)
CO
CO2 CH4

H2

tar

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

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

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

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

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

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gas composition (mol%)

C
O
C
O
2

1.331.672.012.352.693.033.373.714.05
S/C ratio

(c) Pyrene
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

(d) Phenol

Gas composition (mol%)

C
O
C
O
2

1.331.672.012.352.693.033.373.714.05
S/C ratio

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).
Tar from
biomass gasification
(๐C)
700

800

900

Reaction
Temperature
(๐C)
400
500
600
700
400
500
600
700
400
500
600
700

Gas Composition
CO
CO2
37.4
9.6
48.7
0.7
47.0
>0.1
43.8
>0.1
37.9
9.7
49.3
0.7
47.6
>0.1
44.4
>0.1
36.7
8.4
46.8
0.6
45.0
>0.1
42.0
>0.1

(%mol)
CH4
47.9
40.1
30.7
19.3
46.8
39.3
30.0
18.9
47.3
40.0
30.6
19.2

** Reaction condition: steam / carbon : 2.33 (water and nitrogen are neglect.)
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H2
2.6
8.5
20.0
34.2
2.5
8.3
19.7
33.6
2.5
8.4
20.0
34.0

C16H10
2.6
2.0
2.2
2.6
3.1
2.4
2.6
3.0
5.1
4.2
4.4
4.7
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(c)

(b)

60

70
0
C

Composition of CH4 (mol%)

50
40
30
20
10
0
1.331.672.012.352.693.033.373.714.05
S/C ratio

40
(d)
35
30
25
20
15
10
5
0

Composition of H2 (mol%)

(a)

70
0
C

1.331.672.012.352.693.033.373.714.05
S/C ratio

(e)

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
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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 PhaiTong (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 PhaiRuak 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.
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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.
5
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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.

Taxiphyllin content (mg HCN/kg fresh shoot)

Figure 3 Preparation of the samples (Phai-Ruak) for studying taxiphyllin degradation.
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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( ).
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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 85  45  110-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 UV2101 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 (F0 = 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*/L0* 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/A0420. 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/A0420 values increased with
increasing storage time and storage temperature, especially at 40 and 50oC. Figure 2 shows that A420/A0420 of
F6-121 is higher than other processes while A420/A0420 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)
Initial product temp Process temp
40
118
40
121
40
124
40
127

CUT
17
17
17
17

Time (min)
Process
22
16
12
9

F0 (min)
6.1
6.1
6.1
6.3

Table 2 Microbiological evaluation results
Microbiological testing
Mesophilic flat sour bacteria
Putrefactive anaerobes
Sulfide spoilage
Thermophilic anaerobic bacteria
Thermophilic flat sour bacteria

Sample taken
2g
2g
1g
2g
2g
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Result
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected

Method
TIS, 335-2523
TIS, 335-2523
TIS, 335-2523
TIS, 335-2523
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/A0420 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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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]; antiangiogenesis (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.
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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
B. subtilis
S. aureus
Hexane
18.83 ± 0.76
17.17 ± 0.58
Acetone
19.17 ± 1.04
18.67 ± 1.16
Ethanol
8.00 ± 0.50
8.33 ± 0.29
Methanol
8.67 ± 0.3
7.67 ± 0.29
Water
0
0
a
Mean value of three determinations, each from a different plate
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Gram-negative Bacteria
E. coli
12.67 ± 0.76
16.50 ± 0.50
8.83 ± 0.58
8.67 ± 0.76
0
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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)
‚...คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ไม่มใี นตําราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้ คํานี ้ ปี ที่แล้ วพูดว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะหาคําอื่นไม่ได้ และได้ พดู อย่างหนึง่ ว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี ้ให้ ปฏิบตั ิเพียงครึ่งเดียวคือ ไม่ต้องทังหมด
้
หรื อ
แม้ จะเศษหนึง่ ส่วนสีก่ ็พอ ในคราวนันเมื
้ ่อปี ที่แล้ วก็นกึ ว่าเข้ าใจกัน แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ วมีผ้ ทู ี่ควรจะรู้เพราะว่าได้
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การพัฒนามาช้ านานแล้ ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนีด่ ีมากแล้ วก็เข้ าใจว่าปฏิบตั ิเพียงเศษหนึง่ ส่วนสีก่ ็
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พอนัน้ หมายความว่า ถ้ าทําได้ เศษหนึง่ ส่วนสีข่ องประเทศก็พอนัน้ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําได้ เพียงเศษ
หนึง่ ส่วนสีก่ ็พอนัน้ ไม่ได้ แปลว่าเศษหนึง่ ส่วนสีข่ องพืน้ ที่ แต่เศษหนึง่ ส่วนสีข่ องการกระทํา ต้ องพูดเข้ าในเรื่ องเลย เพราะ
หนักใจว่า แม้ แต่คนทีเ่ ป็ นดอกเตอร์ ก็ไม่เข้ าใจอาจจะพูดไม่ชดั แต่เมื่อกลับไปดูที่เขียนจากที่พดู ก็ชดั เจนแล้ วว่าควรจะ
ปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทังหมด
้
เพียงครึ่งหนึง่ ก็ใช้ ได้ แม้ จะเป็ นเศษหนึง่ ส่วนสีก่ ็พอ หมายความว่าวิธีปฏิบตั ิ
เศรษฐกิจพอเพียงนันไม่
้ ต้องทําทังหมดและขอเพิ
้
่มเติมว่าถ้ าทําทังหมดก็
้
จะทําไม่ได้ ฉะนันจึ
้ งพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบตั ิเศษหนึง่ ส่วนสีก่ ็ควรจะพอและทําได้ อันนี ้เป็ นข้ อหนึง่ ที่จะอธิบายคําพูดทีพดู มาเมื่อปี ที่แล้ ว ...‛
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 indepth 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.
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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.
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6.
7.
8.

Animal husbandry was protein source of food and increase income.
Flower and ornamental plants were beauty, recreation and increase income
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.
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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 selfinvestigation 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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การลดความล่ าช้ าของการส่ งมอบงานของกระบวนการผลิตกระสุน
Reducing Delays in the Delivery of Ammunition Production
ธีรวิทย์ เลิศลบ1 และสีรง ปรีชานนท์ 2
Theerawit Leardlob, Seeronk Prichanont

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตกระสุน เพื่อให้ สง่ มอบ
สินค้ าได้ ทนั ตามกําหนด โดยได้ ทําการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการจัดการวัตถุดิบ และขันตอนในการวางแผนการ
้
ผลิต โดยทําการศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต แยกตามประเภทกลุม่ สินค้ าเพื่อนํามาวิเคราะห์ความต้ องการใช้
วัตถุดิบและกําหนดนโยบายในการสัง่ ซื ้อ ซึง่ งานวิจยั นี ้ได้ นําระบบกําหนดจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ (Order Point Order
Quantity) มาใช้ ผลจากการปรับปรุงโดยใช้ ข้อมูลในการสัง่ ซื ้อในปี 2553 พบว่า สามารถลดความล่าช้ าในการส่งมอบงาน
ให้ หมดไปได้ โดยการแก้ ปัญหาการร้ างวัตถุดิบ ลดการสูญเสียโอกาสจากการไม่มีสนิ ค้ าส่งมอบ และช่วยลดต้ นทุนรวมของ
การควบคุมพัสดุคงคลังต่อปี ลงจากเดิม 20.35%
คาสาคัญ: ระบบจุดสัง่ ใหม่, การวางแผนการผลิต, การควบคุมวัสดุคงคลัง
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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บทนา
โรงงานที่ทําการศึกษา เป็ นโรงงานที่ดําเนินการผลิตและจําหน่ายดินส่งกระสุนและกระสุนปื นครบนัดให้ กบั ส่วน
ราชการและภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานด้ านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้ อมทังพั
้ ฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้ ในอนาคต โดยในครัง้ นี ้ได้ ทําการศึกษาในส่วนที่เป็ นกระบวนการ
วางแผนและควบคุมการผลิตกระสุน
สําหรับปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ การส่งมอบสินค้ าไม่ทนั กําหนด จากรายงานของแผนกแผนการผลิตในปี 2551 และ
2552 ทางโรงงานส่งสินค้ าไม่ทนั กําหนดจํานวน 9 รายการ จากทังหมด
้
66 รายการ หรื อคิดเป็ น 13.64% และแต่ละ
รายการส่งมอบล่าช้ าเป็ นเวลาประมาณ 160 วัน ทําให้ ทางโรงงานต้ องเสียค่าปรับ เสียความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และขาด
เงินทุนหมุนเวียน
ในงานวิจยั ที่ผา่ นมา การแก้ ปัญหาในการส่งมอบสินค้ าให้ ทนั ตามกําหนด (ณฐิ ณี เทียนน้ อย, 2550) ได้ กําหนด
นโยบายในการสัง่ ซื ้อ ซึง่ ได้ นาํ ระบบกําหนดจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ (Order Point Order Quantity) มาใช้ ในการปรับปรุง
นโยบายการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ ทําให้ แก้ ปัญหาในการส่งมอบงานล่าช้ าได้ และ (ชัยยงค์ สุขศรี สมบูรณ์, 2550) ได้ ทําการวิจยั
เกี่ยวกับการจัดการยาคงคลังของสถาบันเวชศาสตร์ การบิน โดยนําหลักการ การจัดการสินค้ าคงคลังด้ วยการประยุกต์ใช้
ตัวแบบ EOQ (Economic Order Quantity) ร่วมกับจุดสัง่ ซื ้อ (Reorder Point) มาใช้ ทําให้ สามารถควบคุมปริ มาณยาคง
คลัง และกําหนดจุดสัง่ ซื ้อได้ อย่างเหมาะสม รวมทังสามารถลดค่
้
าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานลงได้
ในส่วนของการวางแผนการผลิตที่เป็ นการวิจยั ในการปรับปรุงระบบแผนการผลิต (ดวงกมล สมบูรณ์มนัสชัย,
2549) ได้ ทําการปรับปรุงระบบแผนงานการผลิตในการชุบเคลือบผิวชิ ้นงานแบบถังกลิ ้ง เพื่อปรับปรุงระบบแผนงานการ
ผลิต โดยใช้ วธิ ีการแก้ ไขโดยการดําเนินการปรับปรุงค่าเวลาทีใ่ ช้ ในการผลิต การจัดตารางการผลิต ทําให้ สามารถปรับปรุง
ระบบแผนงานการผลิตได้ ดีขึ ้น และ(วิภาวี พิเชฐพงศา, 2549) ได้ ทําการพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตสําหรับโรงงาน
ขนม ซึง่ มีลกั ษณะการผลิตตามความต้ องการของลูกค้ า และผลผลิตมีความต้ องการทางตลาดที่หลากหลาย จึงได้ มี
การศึกษาระบบการวางแผนการผลิตใหม่โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตในแต่ละกระบวนการ เพื่อย่นระยะเวลาใน
การผลิต ทําให้ สง่ สินค้ าได้ ทนั ตามกําหนด
ในส่วนของระบบ (Material Requirements Planning, MRP) (Adel A. Ghobbar* and Chris H. Friend,
2004) สํารวจบริษัทการบิน 175 แห่งมี 152 แห่งที่ใช้ ระบบ Reoder Point ที่เหลือใช้ ระบบ MRP ในการบํารุงรักษา และ
ควบคุมพัสดุคงคลัง พบว่า บริ ษัทที่ใช้ ระบบ MRP นี ้ทําให้ ผลกําไรเพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายของพัสดุคงคลังลดลง มีการตอบสนอง
ต่อความต้ องการของตลาดได้ เร็ วขึ ้น สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ตามกําหนด
จากงานวิจยั (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2551) ได้ ทําการจําลองสถานการณ์กบั การจัดการสินค้ าคงคลังของวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใช้ ในการวางแผนการสัง่ ซื ้อ และกําหนดปริ มาณวัตถุดิบคงคลังเพือ่ การบริ หารวัตถุดิบคงคลัง
และลดค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ การจัดการวัตถุดิบคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ลดความล่าช้ าของการส่งมอบสินค้ า
2. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื ้อวัตถุดบิ
3. ทําการจําลองสถานการณ์ก่อนนําไปใช้ จริ ง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นของโรงงานกรณีศกึ ษา
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณซึง่ โรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นลักษณะการผลิตแบบตามสัง่ ผู้วจิ ยั ได้ ทําการค้ นหา
สาเหตุของปั ญหาโดยทําการศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต (ชุมพล ศฤงคารศิริ 2552) โดยเก็บข้ อมูลในปี 25512552 จากการสอบถามแผนกแผนการผลิต โดยเริ่ มตังแต่
้ การติดต่อกับลูกค้ า การประมาณการวางแผนการจัดซื ้อ การ
จัดซื ้อ การจัดตารางการผลิต การผลิต จนถึงการส่งมอบ เพื่อทีจ่ ะทราบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้ การส่งมอบล่าช้ าเกิดจากสาเหตุ
ใด เพื่อจะได้ ดาํ เนินการแก้ ไขปรับปรุง
จากการศึกษาขันตอนในการทํ
้
างานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต และจากแผนภูมิกระบวนการผลิต
สามารถสรุปได้ วา่ สาเหตุที่สง่ มอบสินค้ าไม่ได้ ทนั ตามกําหนด เกิดจากการขาดวัตถุดิบประกอบกระสุนซึง่ เป็ น 8 รายการ
จาก 9 รายการที่ทําให้ สง่ มอบสินค้ าล่าช้ า และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้ เกิดการขาดวัตถุดิบพบว่า ได้ รับวัตถุดิบล่าช้ า
กว่าทีก่ ําหนด ซึง่ เป็ นขันตอนของการจั
้
ดซื ้อและรอรับที่ต้องใช้ ระยะเวลานาน และมีความไม่แน่นอนที่เกิดทังภายในและ
้
ภายนอกโรงงาน สําหรับนโยบายการจัดซื ้อวัตถุดิบที่ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั จะทําการสัง่ ซื ้อจากแผนการผลิต ซึง่ การ
จัดหาวัตถุดิบจนถึงการทําสัญญาซื ้อขาย มีความไม่แน่นอนในเรื่ องของเวลานํา ทําให้ ไม่สามารถผลิตได้ ตามตารางการ
ผลิต เมื่อกําหนดวันส่งมอบให้ ลกู ค้ า จึงไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ทนั ตามกําหนด
2) การดําเนินการแก้ ปัญหา
1. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื ้อวัตถุดิบ โดยกําหนดขอบเขตการทดลองตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2552 ถึง มิถนุ ายน
2553
เนื่องจากฝ่ ายจัดซื ้อจะต้ องรอฝ่ ายผลิตเสนอให้ จดั หาวัตถุดิบมาก่อน และจากการที่วตั ถุดิบแต่ละชนิดมี
ระยะเวลาจัดหาที่นาน และการจัดซื ้อที่มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้นจากภายในและภายนอกโรงงาน ทําให้ ผลิตสินค้ าไม่ได้
ทันตามกําหนดส่งมอบ การปรับปรุงนโยบายการจัดซื ้อวัตถุดิบ เพื่อแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้น สามารถ
ทําโดยการกําหนดวัตถุดิบสํารองขึ ้นเพื่อให้ มวี ตั ถุดิบอยูใ่ นคลังสําหรับกรณีฉกุ เฉิน และในเรื่ องระยะเวลานําของวัตถุดิบ
(พิภพ ลลิตาภรณ์ 2552) จะกระทําโดยการนําเอาระบบกําหนดจุดสัง่ ใหม่มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา ซึง่ เมื่อฝ่ ายผลิตได้ รับ
คําสัง่ ผลิต และทําการวางแผนเสร็ จแล้ ว ก็สามารถเบิกวัตถุดิบมาใช้ ได้ ทนั ที ซึง่ มีวตั ถุดิบทังหมด
้
14 รายการ
จากความต้ องการวัตถุดิบที่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสินค้ า มาทําการทดสอบ One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549) พบว่าความต้ องการมีรูปแบบเป็ นปกติ (Normal Distribution)
ด้ วยเหตุนี ้จึงสามารถนําค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความต้ องการวัตถุดิบมา
ใช้ เป็ นพารามิเตอร์ ในการคํานวณจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ ซื ้อได้
การหาค่าใช้ จา่ ยในการสัง่ ซื ้อและจัดเก็บวัตถุดิบ (พิภพ ลลิตาภรณ์, 2552)
1) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดซื ้อ (Ordering Cost) หาได้ จากค่าเอกสารการสัง่ ซื ้อ ค่าโทรศัพท์และค่าโทรสาร เงินเดือน
ของพนักงานฝ่ ายจัดซื ้อ ซึง่ รวมค่าใช้ จ่ายในการสัง่ ซื ้อทังสิ
้ ้นประมาณ 3,068 บาทต่อครัง้
2) ค่าใช้ จา่ ยในการเก็บรักษา (Carrying Cost) คือค่าใช้ จ่ายในการดูแลคลังวัตถุดิบได้ แก่ ต้ นทุนเงินทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการดูแลคลังวัตถุดิบ และเงินเดือนฝ่ ายคลังวัตถุดิบ ซึง่ รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาทังหมดเท่
้
ากับ
511,713 บาท/ปี และนํามาคิดเป็ นสัดส่วนโดยเปรี ยบเทียบกับมูลค่าวัตถุดิบคงคลังโดยเฉลีย่ ซึง่ เท่ากับ 3,324,849 บาทต่อ
ปี ดังนันจะได้
้
สดั ส่วนในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลังเฉลีย่ เท่ากับ 0.1539 หรื อคิดเป็ น 15.39% ต่อปี
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การคิดค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบโดยแยกตามรหัสวัตถุดิบจะคํานวณได้ จากสมการที่ (1) โดยแสดง
ตัวอย่างการคํานวณวัตถุดิบรหัส A2 ที่มีราคาวัตถุดิบต่อหน่วย (C) เท่ากับ 2.75 บาท และค่าใช้ จ่ายทังหมดในการเก็
้
บ
รักษา (h) เท่ากับ 15.39% ต่อปี
H = hC
(1)
H = 0.1539 x 2.75
H = 0.423 บาท/หน่วย/ปี
ดังนันค่
้ าใช้ จา่ ยในการเก็บรักษาวัตถุดิบรหัส A2 เท่ากับ 0.42 บาท/หน่วย/ปี
การคํานวณหาจุดสัง่ และปริ มาณสัง่
1) คํานวณปริ มาณสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากสมการที่ (2) โดยวัตถุดิบรหัส A2 ค่าเก็บรักษาวัตถุดิบ (H) เท่ากับ 0.42
บาท/หน่วย/ปี หรื อเท่ากับ 0.035 บาท/หน่วย/เดือน ค่าใช้ จา่ ยในการสัง่ ซื ้อต่อครัง้ (P) เท่ากับ 3,068 บาท/ครัง้ และค่า
ความต้ องการใช้ วตั ถุดิบ (D) จะได้ จากค่าเฉลีย่ ความต้ องการในการใช้ วตั ถุดิบที่เกิดขึ ้น เท่ากับ 43,525 ชิ ้น/เดือน
Q = ((2*D*P)/H)
(2)
Q = (2 × 43,525 × 3,068)/0.035)
Q = 87,353.04 ชิ ้น
ดังนันจะสั
้ ง่ ซื ้อวัตถุดิบครัง้ ละเท่ากับ 87,400 ชิ ้น
2) การคํานวณวัตถุดิบสํารองจากสมการที่ (3) โดยแสดงตัวอย่างการคํานวณวัตถุดิบรหัส A2 ซึง่ มีระยะเวลานํา
(LT) โดยเฉลีย่ ของการรอรับวัตถุดิบเท่ากับ 3.5 เดือน (ที่มา: ฝ่ ายจัดซื ้อ) ในกรณีนี ้ทางโรงงานได้ กําหนดเป้าหมายตาม
ตัวชี ้วัด ในประเด็นการตอบสนองต่อการจัดหากระสุนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ โดยมีตวั ชี ้วัดในเชิงปริ มาณที่ต้องให้
การสนับสนุนได้ ร้อยละ 95 ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้จึงใช้ ระดับการให้ บริ การเท่ากับ 95% ซึง่ จะได้ คา่ Z เท่ากับ 1.645 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน d เท่ากับ 41,240 ชิ ้น/เดือน แต่เนื่องจากเวลานํายาวกว่า 1รอบ โดยรอบการสัง่ (T) ในแต่ละครัง้ จะมี
ระยะเวลาประมาณ 87,400/43,525 เท่ากับ 2.01 เดือน และ m คือจํานวนเต็มน้ อยที่สดุ ของ LT/T ซึง่ เท่ากับ 3.5/2.01 = 1
ss = Z*d* -mT)
(3)
ss = 1.645 × 41,240 ×(3.5-(1 × 2.01))
ss = 82,809 ชิ ้น
ดังนันวั
้ ตถุดิบสํารองคลังรหัส A2 เท่ากับ 82,809 ชิ ้น
3) คํานวณจุดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากสมการที่ (4) โดยอัตราเฉลีย่ ความต้ องการวัตถุดิบ A2 เท่ากับ 43,525 ชิ ้น/เดือน
เวลานําโดยเฉลีย่ (LT) เท่ากับ 3.5 เดือน วัตถุดิบสํารองคลัง ss เท่ากับ 2,250 ชิ ้น
ROP = ((d*LT) ” m(T*d)) + ss
(4)
ROP = {(43,525 × 3.5) ” 1(2.01 × 43,525)} + 82,809
ROP = 147,661 ชิ ้น
ดังนันจุ
้ ดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรหัส A2 จะเท่ากับ 147,661 ชิ ้น
3) การสร้ างตัวจําลองแบบสถานการณ์
การจําลองสถานการณ์ (Simulation) (รุ่งรัตน์ ภิสชั เพ็ญ, 2553) เป็ นการสร้ างแบบจําลอง เพื่อเลียนแบบ
สถานการณ์จริ งของระบบต่างๆ เพื่อที่จะศึกษาการไหลของกิจกรรม โดยการอ้ างอิงข้ อมูลในอดีต เพื่อหาผลลัพธ์ของ
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กระบวนการทังหมด
้
ซึง่ ช่วยวิเคราะห์สภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ของระบบ และช่วยหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม ก่อนนําไปใช้
กับการปฏิบตั ิงานจริง
กระบวนการในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ จะใช้ นโยบายคลังวัตถุดิบด้ วยรอบเวลาในการสัง่ ซื ้อไม่คงที่ด้วยนโยบาย (s, Q)
(ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2551) โดยทางแผนกคลังจะตรวจสอบระดับคงคลังเมื่อมีการเบิกของออกไปผลิตสินค้ า และเมื่อ
ระดับสินค้ าตํา่ กว่าค่า Smin จะต้ องมีการสัง่ สินค้ าเข้ ามาใหม่ โดยปริ มาณในการสัง่ จะเท่ากับ Q โดยมีระยะเวลานําของ
สินค้ า และจากข้ อมูลในอดีตลูกค้ ามีความต้ องการสินค้ าเป็ นแบบปกติ และเมื่อใดที่ลกู ค้ าสัง่ สินค้ าแล้ ว มีสนิ ค้ าไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการ ลูกค้ าจะรอรับสินค้ า โดยแสดงลําดับขันตอนการทํ
้
างานในแบบจําลองดังรูปที่ 1
Customer
order
Receive Demand Quantity

Inventory level
>= Demand
Quantity?

Yes

No
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

No

Inventory level +
onorder <= Smin
?
Yes
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
end
Inventory enough
to fill order ?

No

Yes
Decrease Inventory level
Inventory level = Inventory level - Backorder
Varbackorder = Varbackorder - Backorder

Wait until enough

รูปที่ 1 แผนภาพลําดับขันตอนการทํ
้
างานในแบบจําลอง
ผลการวิจัย
1. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของจํานวนวัตถุดิบโดยการจําลองสถานการณ์
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของจํานวนวัตถุดิบขาดมือ จํานวนวัตถุดบิ คงคลังเฉลีย่ ในระบบ และค่าใช้ จ่ายรวมของ
วัตถุดิบคงคลังของระบบนโยบายจุดสัง่ ปริมาณสัง่ กับนโยบายแบบเดิม โดยค่าเฉลีย่ ของจํานวนวัตถุดิบขาดมือลดลง 67%
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จํานวนวัตถุดิบคงคลังเฉลีย่ ในระบบ เพิ่มขึ ้น 8% ซึง่ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาของการขาดวัตถุดิบที่เกิดขึ ้น แต่
ค่าใช้ จา่ ยรวมของวัตถุดิบคงคลังก็มีคา่ เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน ซึง่ เท่ากับ 62% เพราะการนําระบบจุดสัง่ ปริ มาณสัง่ มาใช้ ต้ อง
มีการจัดเตรี ยมวัตถุดิบสํารองคลังไว้ ด้วย จึงทําให้ คา่ ใช้ จ่ายส่วนนี ้เพิ่มเข้ ามา
2. การปรับปรุงนโยบายการจัดซื ้อวัตถุดิบ
หลังจากการจําลองสถานการณ์ของระบบแล้ ว จึงนําระบบกําหนดจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ มาใช้ ในการปรับปรุง
นโยบายในการจัดซื ้อวัตถุดิบ โดยจะเริ่มตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2552 ถึง มิถนุ ายน 2553 โดยงานวิจยั นี ้กําหนดให้ วตั ถุดิบ ที่มี
การสัง่ ซื ้อครัง้ แรก มีจํานวนเท่ากับระดับจุดสัง่ ซื ้อรวมกับปริ มาณสัง่ ซื ้อวัตถุดิบของรหัสวัตถุดิบ A2 ซึง่ เท่ากับ 235,061 ชิ ้น
โดยสมมติฐานคือ ทีเ่ วลาเริ่ มต้ น (เดือนกันยายน พ.ศ.2552) จะมีจํานวนวัตถุดิบอยูใ่ นคลังพร้ อมพร้ อมที่จะนําไปใช้ ในการ
ผลิต เมื่อนํานโยบายมาใช้ จะได้ ตวั อย่างดังตารางที่ 1 (รหัสวัตถุดิบ A2 ที่มีจดุ สัง่ อยูท่ ี่ 147,661 ชิ ้น และปริ มาณสัง่ ที่
87,400 ชิ ้น)
ตารางที่ 1 แผนการจัดซื ้อวัตถุดิบรหัส A2
จํานวนวัตถุดิบ (ชิ ้น)
ช่วงเวลา
(เดือน)

ก.ย.

อุปสงค์

0

พ.ศ. 2552
ต.ค.
พ.ย.
100,600

50,000

พ.ศ. 2553
มี.ค.
เม.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0

24,000

0

0

0

0

รับ

พ.ค.

มิ.ย.

80,000

55,000

0

87,400

0

0

0

คงคลัง

235,061

134,461

84,461

84,461

60,461

60,461

147,861

67,861

12,861

12,861

ออกออเดอร์
สถานะคง
คลัง

0

0

87,400

0

0

0

0

0

87,400

87,400

235,061

134,461

171,861

171,861

147,861

147,861

147,861

67,861

100,261

187,661

หลังจากการนําระบบกําหนดจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ มาใช้ ในการปรับปรุงนโยบายในการจัดซื ้อวัตถุดบิ ทังหมด
้
14
รายการแล้ วทําให้ มวี ตั ถุดิบสําหรับรอรับการผลิตจากลูกค้ าได้ ทงหมด
ั้
แต่มีรายการวัตถุดิบ A10 และ A11 ที่มีการขาด
แคลนเมื่อลูกค้ าสัง่ สินค้ าเข้ ามา แต่ระยะเวลาของการขาดวัตถุดบิ เท่ากับ 1 เดือนเท่านัน้ ซึง่ ไม่สง่ ผลต่อการส่งมอบสินค้ า
เพราะอยูใ่ นกําหนดส่ง
การประเมินต้ นทุนรวมของการควบคุมพัสดุคงคลังต่อปี เมื่อนําระบบกําหนดจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ มาใช้ โดยการ
คํานวณได้ จากสมการที่ (5) (พิภพ ลลิตาภรณ์ 2552) โดยแสดงตัวอย่างการคํานวณต้ นทุนรวมของวัตถุดิบรหัส 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
โดยต้ นทุนรวมในการควบคุมวัตถุดิบคงคลังต่อปี (โดยไม่รวมต้ นทุนราคาพัสดุคงคลัง) หลังนําระบบกําหนดจุด
สัง่ และปริ มาณสัง่ มาใช้ จะลดลงเท่ากับ 59,891.54 บาท หรื อเท่ากับ 20.35%
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับหลักการในการจัดการพัสดุคงคลังในเรื่ องของการแก้ ปัญหาความไม่แน่นอนของ
เวลาในการจัดหาวัตถุดิบ ซึง่ สนับสนุนกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาในเรื่ องของการจัดการพัสดุ ในงานวิจยั นี ้ถึงแม้ วา่ ค่าใช้ จ่ายรวม
ของวัตถุดิบคงคลังเพิ่มขึ ้น ซึง่ ต่างจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา แต่ต้นทุนรวมในการควบคุมวัตถุดิบคงคลังต่อปี ลดลงเหมือนกับ
งานวิจยั ที่ผา่ นมา โดยงานวิจยั นี ้ มีความไม่แน่นอนของความต้ องการสินค้ ามาก จึงเป็ นเหตุที่ทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยรวมของ
วัตถุดิบคงคงเพิ่มขึ ้น
สรุ ปผลการวิจัย
จากปั ญหาที่เกิดขึ ้น คือการส่งมอบสินค้ าไม่ทนั กําหนด ทําให้ ต้องทบทวนการวางแผนการผลิตของกระบวนการ
ผลิตกระสุน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา และพบว่ามาจากการขาดวัตถุดิบประกอบกระสุน ที่มกี ารส่งมอบล่าช้ าจากผู้
จําหน่าย เพราะมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่มาจากทังภายใน-ภายนอกของโรงงาน
้
และ
ทางผู้จําหน่าย ดังนันจึ
้ งนําระบบจุดสัง่ และปริ มาณสัง่ มาใช้ ซึง่ จะช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดจากความไม่แน่นอน โดยการหา
ค่าตัวแปรต่างๆทีใ่ ช้ ในการคํานวณ จากนันทํ
้ าการออกแบบระบบจําลองสถานการณ์เพื่อทดสอบก่อนนําไปใช้ จริ ง พบว่า
ระบบจําลองแสดงถึงการขาดวัตถุดิบลดลง แต่มีคา่ ใช่จา่ ยรวมของวัตถุดิบคงคลังเพิม่ ขึ ้นและจึงนําไปทดสอบกับความ
ต้ องการสินค้ าตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2552 ถึง มิถนุ ายน 2553 พบว่า สามารถลดการขาดแคลนวัตถุดิบลงได้ และสามารถ
ผลิตสินค้ าได้ ทนั ตามกําหนดทังหมดจํ
้
านวน 23 รายการ แต่มวี ตั ถุดิบ 2 รายการที่มีการขาดแคลนเกิดขึ ้น แต่ไม่ทาํ ให้ สง่
มอบสินค้ าล่าช้ าเพราะวัตถุดิบมาถึงในเดือนถัดไป ซึง่ สามารถผลิตสินค้ าได้ ทนั ตามกําหนดส่งมอบ และสามารถลดต้ นทุน
รวมในการควบคุมวัตถุดิบคงคลังต่อปี ลงได้ ดังนันในการนํ
้
าระบบจุดสัง่ ปริ มาณสัง่ มาใช้ ในการแก้ ปัญหา สามารถทําให้ ลด
ความล่าช้ าของการส่งมอบงานของกระบวนการผลิตกระสุนลงได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ทําให้ ทราบถึงการแก้ ปัญหาในกรณีของกระบวนการผลิตที่เกิดความไม่แน่นอนในเรื่ องของ
ระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบ โดยนําวิธีระบบจุดสัง่ ปริ มาณสัง่ มาใช้ ในการแก้ ปัญหา ในกรณีที่ปริ มาณความต้ องการ
สินค้ ามีความไม่แน่นอนสูง โดยการจําลองสถานการณ์ในตอนแรก เพื่อดูผลการจําลองก่อนที่จะนําไปใช้ จริ ง ทําให้ ทราบว่า
ระบบนี ้เหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้ ปฏิบตั ิจริ งหรื อไม่
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จะไม่ต้องซื ้อ
โปรแกรมสําเร็ จรูปที่มีราคาแพงมาใช้
เอกสารอ้ างอิง
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2549. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยงค์ สุขศรี สมบูรณ์ 2550. การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลังสําหรับคลังยากองทัพอากาศ วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต การจัดการด้ าน โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาติรส สัมมะวัฒนา 2551. การประยุกต์ใช้ เทคนิคการจําลองสถานการณ์กบั การจัดการสินค้ าคงคลังของวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
ชุมพล ศฤงคารศิริ 2552. การวางแผนและควบคุมการผลิต พิมพ์ครัง้ ที่ 19 กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน).
ุ่ 2-10.
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ณฐิ ณี เทียนน้ อย 2550. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผม วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล สมบูรณ์มนัสชัย 2549. การปรับปรุงระบบแผนงานการผลิตในการชุบเคลือบผิวชิ ้นงานแบบถังกลิ ้ง วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
พิภพ ลลิตาภรณ์ 2552. การบริ หารพัสดุคงคลัง. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
156-165.
วิภาวี พิเชฐพงศา 2549. การพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตสําหรับโรงงานขนม วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งรัตน์ ภิสชั เพ็ญ 2553. คูม่ ือสร้ างแบบจําลองด้ วยโปรแกรม Arena (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชัน่ . 15-18.
Adel A. Ghobbar* and Chris H. Friend 2004. The material requirements planning system for aircraft
maintenance and inventory control: a note Journal of Air Transport Management 10, 217”221.
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พลังงานความร้ อนของถ่ านแกลบและถ่ านเปลือกข้ าวโพด
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
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาและเปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้ อนที่ได้ จากการเผาในระบบปิ ดแบบจํากัด
อากาศ ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด โดยทดลองบรรจุแกลบและเปลือกข้ าวโพดใน
ภาชนะปิ ดสนิทแล้ วนําไปเผาในเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมใิ ห้ คงที่ ที่อณ
ุ หภูมิและเวลาที่แตกต่างกัน คือทดลองที่อณ
ุ หภูมิ
o
o
o
o
400 C, 500 C, 600 C และ 700 C เป็ นเวลา 2, 3, 4 และ 5 ชัว่ โมง และหาค่าพลังงานความร้ อนโดยบอมบ์แคลอรี
มิเตอร์ พบว่า ถ่านแกลบเผาที่อณ
ุ หภูมิ 600 oC เวลา 3 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนมากที่สดุ คือ 19,973 J/g ถ่าน
แกลบเผาที่อณ
ุ หภูมิ 700 oC เวลา 2 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนน้ อยที่สดุ คือ 18,282 J/g ถ่านเปลือกข้ าวโพดเผาที่
อุณหภูมิ 600 oC เวลา 3 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนมากที่สดุ คือ 28,892 J/g ถ่านเปลือกข้ าวโพดเผาที่อณ
ุ หภูมิ 400
o
C เวลา 2 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนน้ อยที่สดุ คือ 25,432 J/g โดยค่าพลังงานความร้ อนของทังถ่
้ านแกลบและถ่าน
เปลือกข้ าวโพดที่เผา ณ อุณหภูมแิ ละเวลาต่าง ๆ มีคา่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : พลังงานความร้ อน, ถ่านแกลบ, ถ่านเปลือกข้ าวโพด
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
บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของประชาชน เมื่อเกิดวิกฤติการณ์การขาด
แคลนพลังงาน ทําให้ มกี ารวิจยั พัฒนานําวัสดุที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นหรือในประเทศมาใช้ ประโยชน์มากขึ ้นเพื่อเป็ นพลังงาน
ทางเลือก เช่น การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างฟางข้ าวกับซังข้ าวโพดมาผลิตเป็ นแท่งเชื ้อเพลิงแข็ง (พร และคณะ,
2548) การศึกษาเปรี ยบเทียบการผลิตถ่านเชื ้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทซังข้ าวโพดและใบไม้ แห้ งและวัสดุอื่นโดยผสม
วัสดุเหลือใช้ กบั แป้งและนํ ้า ในอัตราส่วนต่างกัน(สหรัตน์ และสิงห์แก้ ว, 2549) การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ จาก
การเกษตรกรรม ประเภทเปลือกถัว่ ลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถัว่ ลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวัน(วานิช และ
คณะ, 2550) การผลิตเชื ้อเพลิงแข็งโดยการนําวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ได้ แก่ กะลามะพร้ าว และไม้ ไผ่ ที่ได้ ทําการเผา
ที่อณ
ุ หภูมิ 600 องศาเซลเซียสจนเกิดเป็ นผงถ่านแล้ วนํามาอัดในเครื่ องอัดเชื ้อเพลิงแข็งที่ผลิตขึ ้น (กิตติศกั ดิ์ และอัญชลา
,2550) การศึกษาการเตรี ยมถ่านจากของแข็งที่เป็ นของเสียที่ได้ จากการหีบนํ ้ามันปาล์ม (palm-oil mill solid waste)( Guo
and Lua ,1998) เป็ นต้ น
ประเทศไทยเป็ นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นกสิกร ทําการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้ าว ข้ าวโพด อ้ อย
ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ในจํานวนพืชที่กสิกรปลูกดังกล่าวนี ้ ข้ าวมีพื ้นที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ คิดเป็ นพื ้นที่
ประมาณ 11.3% ของพื ้นที่ทวั่ ประเทศ (ประพาส วีระแพทย์, 2550) ในแต่ละปี ประเทศไทยได้ แกลบ ปี ละกว่า 6 ล้ านตัน
จากโรงสีทวั่ ประเทศ สามารถนํามาใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ปีละกว่า 1.2 - 1.6 ล้ านตัน และเหลือทิ ้งอยูต่ ามแปลงนาทัว่
ประเทศอีกกว่า 4.3 ล้ านตัน พื ้นที่ปลูกข้ าวโพดในประเทศไทยมีถงึ 6.61 ล้ านไร่ มีมลู ค่าการส่งออกถึง 1,491 ล้ านบาทใน
ปี 2548 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเป็ นภาคที่มกี ารปลูกข้ าวโพดมากที่สดุ ตามลําดับ (ปวิชนนท์,
2551) ในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีข้าวโพดซึง่ เป็ นผลผลิตทางการเกษตรปริ มาณมาก ในแต่ละปี มีผลผลิต
ข้ าวโพดสูงราว 20,000 ตัน ทําให้ มีปริ มาณเปลือกข้ าวโพดสูงถึง 3,333.34 ตัน ซึง่ เปลือกข้ าวโพดเหล่านี ้จะถูกกําจัดด้ วย
การเผาทิ ้ง ทําให้ เกิดมลพิษทางอากาศ ขณะที่นกั วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ศกึ ษาการผลิตนํ ้าตาลไซโลส
จากเปลือกข้ าวโพดแห้ งด้ วยวิธีทางชีวภาพให้ ปริ มาณนํ ้าตาลไซโลสสูง สามารถนําใช้ เป็ นสารตังต้
้ นผลิตนํ ้าตาลไซลิทอล
เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร ทังยั
้ งลดปั ญหามลพิษจากการเผากําจัดเปลือกข้ าวโพด (ศูนย์สอื่ สารวิทยาศาสตร์
ไทย, 2552) นอกจากนี ้ยังมีผ้ ทู าํ การศึกษาวิจยั เพื่อออกแบบและสร้ างเตาเผาแกลบ หาสูตรผสมการอัดถ่านแกลบและหา
ค่าประสิทธิภาพการใช้ งานค่าความร้ อนของถ่านแกลบ (รักษ์ ชาติ, 2549)
จากความตื่นตัวทางด้ านการพัฒนาพลังงานทางเลือก การนําเศษวัสดุเหลือใช้ จากภาคเกษตรกรรมมาก่อ
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า โดยการนําเอาเศษวัสดุเหลือใช้ ตา่ งๆ มาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวล จึงเป็ นแนวทางหนึง่ ในการนํา
เศษวัสดุเหลือใช้ จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ ประโยชน์ด้านพลังงานให้ มากที่สดุ อนึง่ แกลบและเปลือกข้ าวโพดเป็ นวัสดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตรที่มีอยูจ่ ํานวนมากในภาคเหนือ ทําให้ ก่อปั ญหาขยะทางการเกษตร ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาสมบัติทาง
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ความร้ อนของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด ที่เผาในระบบปิ ดแบบจํากัดอากาศ ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ เพื่อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สดุ มาแปรรูปเป็ นถ่านอัดแท่งนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างง่าย สะดวก และประหยัดเงินตรา ลดการพึง่ พา
พลังงานจากต่างประเทศ ทําให้ มนุษยชาติสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนตามเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ ประเทศมีความ
เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อหาค่าพลังงานความร้ อนจากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพดที่ได้ จากการเผาในระบบปิ ดแบบจํากัด
อากาศ ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้ อนที่ได้ จากการเผา ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ในระบบปิ ดแบบจํากัด
อากาศ ของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด
วิธีดาเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ การเตรี ยมตัวอย่าง ได้ แก่ แกลบ และเปลือกข้ าวโพด การเผา
ถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด และการหาค่าพลังงานความร้ อนของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด ในการเตรียม
ตัวอย่างทําการอบแกลบ และ เปลือกข้ าวโพด ในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 120 oC จนนํ ้าหนักของวัตถุดิบลดลงจนมีคา่ คงที่ จากนัน้
นําวัตถุดิบ ปริ มาณ 150 กรัม เข้ าสูก่ ระบวนการเผา โดยใส่วตั ถุดบิ ในภาชนะสแตนเลสทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ ้ว สูง 10 นิ ้ว ปิ ดฝาให้ สนิทแล้ วนําไปเผาในเตาเผาไฟฟ้ า ที่ควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 400 oC, 500
o
C, 600 oC และ 700 oC เป็ นเวลา 2, 3, 4 และ 5 ชัว่ โมง นําวัตถุดบิ ที่ได้ จากการเผาบดให้ ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 38 (Sieve No. 38) เพื่อให้ มีขนาดน้ อยกว่า 1.0 mm จากนันนํ
้ าผงถ่านที่ได้ เข้ าสูก่ ระบวนการหาค่าพลังงานความ
ร้ อนโดยใช้ เครื่ องบอมบ์แคลอรี มเิ ตอร์ จากนันเปรี
้ ยบเทียบค่าพลังงานความร้ อนที่ได้ จากการเผา ณ อุณหภูมิและเวลาต่าง
ๆ ของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพด โดยหาค่าความแตกต่างของพลังงานความร้ อนที่ได้ จากถ่านแกลบและถ่าน
เปลือกข้ าวโพด จากการทดสอบสมมติฐานแบบสองทางโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis
of Variance: ANOVA,F-test)ที่คา่ ระดับนัยสําคัญ 0.05

ภาพที่ 1 แสดงภาชนะสแตนเลสทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ้ว สูง 10 นิ ้ว
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ผลการวิจัย
การหาค่าพลังงานความร้ อนจากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพดที่เผาในระบบปิ ดแบบจํากัดอากาศ ณ
อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ให้ ผลการวิจยั ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังนี ้
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ภาพที่ 3 แสดงค่าพลังงานความร้ อนของถ่านเปลือกข้ าวโพดที่เผา ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ
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อภิปรายผลการทดลอง
ผลการหาค่าพลังงานความร้ อนของถ่านแกลบจากการเผาในภาชนะปิ ดสนิท ณ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ พบว่า
ให้ พลังงานความร้ อนในช่วง 18,282 – 19,973 J/g โดยเผาที่อณ
ุ หภูมิ 700 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงให้ คา่ พลังงานความร้ อน
ตํ่าสุด และเผาที่อณ
ุ หภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนสูงที่สดุ ผลของค่าพลังงานความร้ อนที่ได้
ต่างจากงานวิจยั ของรักชาติ ท่าโพธ์ (2549) ที่เผาแกลบในถังนํ ้ามัน 200 ลิตร ให้ คา่ พลังงานความร้ อนสูงสุดเพียง
16,814.5 J/g
ผลการหาค่าพลังงานความร้ อนของถ่านเปลือกข้ าวโพดจากการเผาในภาชนะปิ ดสนิท ณ อุณหภูมิและเวลา
ต่างๆ พบว่า ให้ พลังงานความร้ อนในช่วง 25,432 ” 28,892 J/g โดยเผาที่อณ
ุ หภูมิ 400 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงให้ คา่
พลังงานความร้ อนตํา่ สุด และเผาที่อณ
ุ หภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนสูงที่สดุ ขณะที่สหรัตน์
วงษ์ ศรี ษะ และสิงห์แก้ ว ป๊ อกเทิง่ (2549)ได้ เผาใบไม้ แห้ งให้ เป็ นคาร์ บอนที่อณ
ุ หภูมิ 350 oC ใช้ เวลา 20 ” 30 นาที ให้ คา่
พลังงานความร้ อนในช่วง 18,643 ” 20,189 J/g
จากผลของพลังงานความร้ อนที่ได้ จากทังกรณี
้
ของถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพดที่ได้ จากการเผาในภาชนะ
o
ปิ ดสนิท ณ อุณหภูมิ 600 C เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จะให้ คา่ พลังงานความร้ อนสูงสุดและให้ คา่ ความร้ อนสูงกว่าการเผาในถัง
นํ ้ามัน 200 ลิตร อาจเป็ นผลมาจากในกระบวนการเกิดถ่านที่ได้ จากการเผาในภาชนะปิ ดที่ไม่ให้ อากาศเข้ าเป็ นการจํากัด
การคาร์ บอ-ไนเซซันไม่ให้ เกิดรวดเร็ วมากเกินไป อีกทังวั
้ ตถุดิบที่ใช้ ในการเผาได้ จํากัดความชื ้นให้ ตํ่ามาก ๆ จะทําให้
สามารถเกิดคาร์ บอ- ไนเซซันได้ ดี กระบวนการเกิดคาร์ บอไนเซซันจะเสร็ จสมบูรณ์ที่อณ
ุ หภูมิ 400oC แต่จําเป็ นต้ องให้
ความร้ อนต่อไปเพื่อลดปริ มาณสารระเหย และเพิม่ ปริ มาณคาร์ บอนคงที่ของถ่านทําให้ ถ่านที่ได้ มคี า่ ความร้ อนสูง แต่ถ้าให้
อุณหภูมิถึง 700 oC สารระเหยจะถูกลดลงจนไม่มีอยูเ่ ลย และถ่านที่ได้ จะประกอบด้ วยคาร์ บอนและเถ้ าเท่านันส่
้ งผลให้ คา่
พลังงานความร้ อนที่ได้ มีคา่ ตํา่
สรุ ปผลการวิจัย
การเผาที่อณ
ุ หภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ให้ คา่ พลังงานความร้ อนสูงที่สดุ ทังกรณี
้
ของถ่านแกลบและถ่าน
เปลือกข้ าวโพด และจากการเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้ อนของทังถ่
้ านแกลบและถ่านเปลือกข้ าวโพดโดยใช้ F- test ค่า
พลังงานความร้ อนที่ได้ จากการเผา ณ อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆมีคา่ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีนนควรต้
ั้
องใช้ วตั ถุดิบที่มีคา่ ความชื ้นตํ่ามาก ๆ และถ่านควรเผา
ในภาชนะปิ ดแบบจํากัดอากาศ และใช้ อณ
ุ หภูมใิ นการเผาที่ 600 oC เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ ที่ให้ คําปรึกษาในการออกแบบภาชนะสําหรับ
เผาวัตถุดิบ ขอขอบพระคุณคุณพิชิต พรมเสนใจ นักวิชาการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ให้ ความช่วยเหลือตลอดจนอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจยั ขอขอบคุณสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโนยี(สสวท.) ทีใ่ ห้ ทนุ อุดหนุนการทําวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอขอบคุณโรงเรี ยนศรี สวัสดิ์
วิทยาคารจังหวัดน่านทีเ่ อื ้อเฟื อ้ สถานที่และเตาอบสําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่ล้างหน้ าจากนา้ ผึง้ โดยมีส่วนผสมสมุนไพร 5 ชนิด
The Development of Facial Soap Made with Honey and Five Types of Thai Medicinal Herbs
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้ าจากนํ ้าผึ ้ง โดยมีสว่ นผสมสมุนไพร 5 ชนิด คือ 1) ศึกษาคุณสมบัติ
ทางเคมีความเป็ นกรดด่าง ของสบู่ล้างหน้ าจากสบู่ผสมนํ ้าผึง้ และนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด 2)ศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพของสบู่ล้างหน้ าจากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด 3) ศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์สบูล่ ้ างหน้ าของสบูล่ ้ างหน้ าจากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด ประกอบด้ วยสี, ความสวย
ใส,ความสมํ่าเสมอ, ความคงทนของเนื ้อสบู่, ฟอง, กลิ่น, ความปลอดภัย, ความสามารถในการลดจุดด่างดําพร้ อมทํา ให้
ผิวหน้ าขาว และการทําให้ ผิวชุ่มชื ้นหลังการใช้
จากการศึกษาพบว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสบู่นํ ้าผึ ้งและสบู่นํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ผสมนํ ้าผึ ้ง, นํ ้ามะขามเปี ยก, นํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก, ขมิ ้นผง, นํ ้าคันว่
้ านหาง
จระเข้ และเปลือกมังคุดผง มีคา่ เฉลีย่ 9.30, 9.26, 9.26, 9.23, 9.20 และ8.93 พีเอช(pH ) ตามลําดับ ระยะเวลาในการ
แข็งตัวสบูแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ สบูผ่ สมเปลือกมังคุดผง, นํ ้าผึ ้ง, ขมิ ้นผง, นํ ้า
มะขามเปี ยก, นํ ้าคันว่
้ านหางจระเข้ และนํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก มีค่าเฉลี่ย 92.33, 76.00, 71.66, 68.00, 66.33 และ 64.33
นาที ตามลําดับ ความคงทนเมื่อสัมผัสกับนํ ้าของสบู่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ
ผสมนํ ้าผึ ้ง, นํ ้าคันว่
้ านหางจระเข้ , นํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก, ขมิ ้นผง, นํ ้ามะขามเปี ยก และเปลือกมังคุดผง มีค่าเฉลี่ย 18.53,
17.83, 17.50, 17.43, 16.53 และ 15.66 ชัว่ โมง ตามลําดับ สําหรับความพึงพอใจที่มีตอ่ สบูน่ ํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร
5 ชนิด เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย พบว่า ความปลอดภัย, สี, สมํ่าเสมอ, ความชุ่มชื ้น, สวยใส, ฟอง, กลิ่น, ความคงทน
และลดจุดด่างดํา
มีคา่ เฉลีย่ 4.79, 4.35, 4.30, 4.27, 4.20, 4.07, 3.81, 3.75 และ 3.53 คะแนน ตามลําดับ
คาสาคัญ การผลิต, นํ ้าผึ ้ง, สมุนไพร, คุณสมบัติทางเคมี, คุณสมบัติทางกายภาพ และความพึงพอใจ
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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
บทนา
สบูเ่ ป็ นของใช้ ที่ใกล้ ตวั มากที่สดุ คนเราใช้ สบูท่ ําความสะอาดร่างกายในทุกๆวัน สบูจ่ ึงเป็ นของใช้ ที่จําเป็ นมากต่อ
ทุกคน คนส่วนมากจะใช้ สบูก่ ้ อนโดยสบูก่ ้ อนทํามาจากสารเคมี คือ ทํามาจากไขมันสัตว์และโซดาไฟ ซึง่ ในบางครัง้ การใช้
สบูเ่ หล่านี ้นันบางคนอาจเกิ
้
ดอาการแพ้ สารเคมีที่นํามาทําสบูไ่ ด้
ปั จจุบนั จึงมีการประยุกต์และพัฒนาสบูเ่ ป็ น สบู่
สมุนไพร สบูย่ า สบูน่ มสด สบูเ่ พื่อสุขภาพ และอื่นๆ ทําให้ ผ้ ชู ้ ามารถเลือกใช้ สบูไ่ ด้ ตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ ตาม
ประโยชน์ และคุณค่าต่างๆที่จะได้ รับจากการใช้ สบู่ หรื อแม้ กระทัง่ เรื่ องของราคา สบูผ่ สมสมุนไพรสมารถทําใช้ เองได้ ง่าย
แต่ผ้ ใู ช้ ทวั่ ไปมักจะซื ้อสบูม่ าใช้ เอง จะไม่คอ่ ยทําขึ ้นมาใช้ เอง ดังนันจึ
้ งมีผ้ ผู ลิตบางรายได้ ผลิตสบูเ่ พือ่ จําหน่าย ทําให้ มีชมุ ชน
หลายแห่งได้ ผลิตสบูก่ ้ อนใสและนําไปจดทะเบียนเป็ นสินค้ าโอทอปขึ ้น โดยการผลิตสบูน่ นจะมี
ั ้ การผสมสมุนไพรหลายชนิด
ลงไปในสบู่ ซึง่ ส่วนผสมที่มีผ้ นู ิยมใช้ มาก ได้ แก่ นํ ้าผึ ้ง และสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกมาก เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ มโี อกาสได้ เลือกซื อ้ ใช้ ตาม
คุณสมบัติของสมุนไพรชนิดนันๆ
้ แต่ในบางครัง้ ผู้ผลิตเองก็ควรทีจ่ ะมีการพิจารณาด้ วยว่า จะใช้ สมุนไพรอะไร เพราะ
สมุนไพรบางชนิดเมื่อนํามารวมกัน สมุนไพรที่ใช้ นนจะมี
ั ้ ฤทธิ์ไปต่อต้ านสมุนไพรอื่นที่หรื อไม่ หรื อผสมกันแล้ วจะเกิดการ
แยกตัวหรื อไม่ และสมุนไพรที่ใช้ นนจะไปทํ
ั้
าลายความเป็ นด่างของสบูห่ รื อไม่
สบูก่ ้ อนที่มีขายโดยทัว่ ไปจะแตกต่างกับสบูก่ ้ อนใส เพราะสบูก่ ้ อนแข็งส่วนใหญ่จะสกัดเอากลีเซอรีนออก เป็ น
ของแข็งทีม่ ีลกั ษณะลืน่ และให้ ฟองเมื่อละลายนํ ้า เป็ นผลผลิตที่ได้ จากการที่ไขมัน ไม่วา่ จากพืชหรื อสัตว์ทําปฏิกิริยากับด่าง
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(ฉันทรา พูนศิริ, ม.ป.ป.) แต่สบูก่ ลีเซอรี นหรื อสบูก่ ้ อนใส จะใช้ สารตังต้
้ นที่เป็ นกลีเซอรี น ซึง่ สารนี ้มีราคาแพง แต่จะช่วย
เพิ่มความชุ่มชื่นให้ กบั ผิวอาบแล้ วไม่ร้ ูสกึ ผิวแห้ ง แต่กลับนุม่ สบาย(Marcel and Ronni,1996) ผู้วจิ ยั จึงมีแนวความคิด
พัฒนาสูตรการทําสบู่ เพื่อทําให้ ลดต้ นทุนการผลิตลง โดยเฉพาะสบูท่ ี่มีสว่ นผสมของสมุนไพรชนิดต่างๆมาเป็ นส่วนผสมใน
สบูก่ ้ อนใส เช่น นํ ้าผึ ้ง, ขมิ ้นผง, เปลือกมังคุดผง, นํ ้ามะขามเปี ยก, นํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก และนํ ้าคันว่
้ านหางจระเข้ (นงเยาว์
เทพยา, 2549) (พิชยั และคณะ, 2551) เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี ้มีคณ
ุ สมบัติที่สามารถนํามาใช้ เป็ นส่วนผสมในสบูไ่ ด้
และจากการศึกษาพบว่า นํ ้าผึ ้งมีคณ
ุ ประโยชน์ พร้ อมทังสมุ
้ นไพรที่ได้ จากพืชก็มีประโยชน์กบั ผิวพรรณด้ วยเช่นกัน (เมวิ
การ์ เกตุนอก, 2553)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ด้ านระยะเวลาในการแข็งตัว และความคงทนของสบูเ่ มื่อสัมผัสกับนํ ้า ของสบู่
ล้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์สบูล่ ้ างหน้ าจากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสม
สมุนไพร 5 ชนิด
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
1. การศึกษาคุณสมบัติด้านเคมี ของสบู่ โดยการที่นําสบู่ไปทดสอบ หาค่าความเป็ นกรดด่าง (pH/พีเอช) วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) เครื่ องมือการทดสอบ คือ เครื่ องวัดพีเอช(pH ”
meter) รุ่น S-40 ยี่ห้อ METTLER TOLEDO ระบบ Seven Multi Made in china
2. การศึกษาคุณสมบัตดิ ้ านกายภาพ โดยการวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของสบู่, ความคงทนของสบู่ วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) การแข็งตัวของสบูว่ ดั โดยเมื่อเทสบูท่ ี่ละลายหมดแล้ วเทลงใน
พิมพ์สบู่ ก็เริ่ มจับเวลา จนกระทัง่ สบูแ่ ข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้ ก็ถือเป็ นเวลาสิ ้นสุด ส่วนความคงทนของสบู่ วัด
โดยการนําสบูม่ าแช่นํ ้า แล้ วจับเวลา จนกว่าสบูก่ ้ อนนันจะละลายจนหมดก้
้
อน
3. ศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสม
สมุนไพร 5 ชนิดโดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ สบู่ แบ่งออกเป็ น 9 ข้ อ คือ สี, ความสวยใส, ความสมํ่าเสมอ
ของเนื ้อสบู,่ ความคงทนของเนื ้อสบูข่ ณะฟอก, ฟองของสบู,่ กลิน่ ของสบู,่ ความปลอดภัยในการใช้ ของสบู่, ความสามารถใน
การลดจุดด่าง-ดําพร้ อมทําให้ ผิวหน้ าขาวหลังการใช้ และการทําให้ ผิวชุ่มชื ้นหลังการใช้
การทดสอบระดับความพึงพอใจ เป็ นการนําสบู่ไปให้ ผ้ ทู ดสอบได้ ลองใช้ สบู่และตอบแบบสอบถาม กําหนดระดับ
ความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ โดยทดสอบกับเพศหญิง จํานวน 20 คน ซึ่งเป็ นการถามความคิดเห็นของผู้ทดสอบสบู่
เมื่อสบูแ่ ข็งตัวแล้ วเก็บไว้ 2 สัปดาห์ จึงนําสบูไ่ ปให้ ผ้ ทู ดลองใช้ ได้ ใช้ หลังจากมีการใช้ สบู่แล้ วก็ตอบแบบสอบถาม จากนั น้
นํามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และโดยกําหนดเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด. 2535) ดังนี ้ ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ , 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก, 2.50 –
3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง, 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อย, 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจน้ อยที่สดุ
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ผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูล่ ้ างหน้ าจากนํ ้าผึ ้ง โดยมีสว่ นผสมสมุนไพร 5 ชนิด ได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
1. ความเป็ นกรด-ด่ าง ของสบู่ล้างหน้ าที่ได้ จากนา้ ผึง้ และนา้ ผึง้ ผสมสมุนไพร 5 ชนิด ดังนี ้
ตาราง 1. แสดงค่าความเป็ นกรด-ด่างของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
สบู่นา้ ผึง้
สบู่นา้ ผึง้
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
สบู่
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
ผสม
สบู่นา้ ผึง้ ผสมนา้ คัน้
ผสมนา้
นา้ คัน้ ว่ าน
นา้ ผึง้
ขมิน้ ผง
เปลือก
มะละกอสุก
ซา้
มะขามเปี ยก
หางจระเข้
(pH)
(pH)
มังคุดผง
(pH)
(pH)
(pH)
(pH)
1
9.5
9.3
9.0
9.3
9.2
9.2
2
9.4
9.2
8.9
9.3
9.3
9.2
3
9.0
9.2
8.9
9.2
9.3
9.2
เฉลีย่ * 9.30b
9.23b
8.93a
9.26b
9.26b
9.20b
หมายเหตุ – ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแสดงค่าความแตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 1. ผลการศึกษาทางด้ านเคมี สบูท่ ี่นําไปทดสอบ หาค่าความเป็ นกรด-ด่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดย สบู่นํ ้าผึ ้งผสมเปลือกมังคุดผง มี
ค่าเฉลีย่ ความเป็ นกรด – ด่าง น้ อยที่สดุ และสบูผ่ สมนํ ้าผึ ้ง มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง มากที่สดุ
2. คุณสมบัติทางด้ านกายภาพ โดยการวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของสบูแ่ ละความคงทนของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จาก
นํ ้าผึ ้ง และนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
ตาราง 2 แสดงคุณสมบัติทางด้ านกายภาพ (ระยะเวลาในการแข็ ง ตัว /นาที ) ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้ง และนํ ้าผึ ้ง
ผสมสมุนไพร 5 ชนิด
สบู่
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
สบู่นา้ ผึง้
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
สบู่นา้ ผึง้ ผสม
ซา้
นา้ ผึง้
ขมิน้ ผง
ผสม
นา้ มะขามเปี ยก นา้ คัน้ มะละกอ นา้ คัน้ ว่ านหาง
(นาที)
(นาที)
เปลือกมังคุด
(นาที)
สุก
จระเข้
ผง
(นาที)
(นาที)
(นาที)
1
75
71
90
69
65
66
2
78
72
95
65
65
65
3
75
72
92
70
63
68
c
b
d
ab
a
เฉลีย่ * 76.00
71.66
92.33
68.00
64.33
66.33a
หมายเหตุ – ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแสดงค่าความแตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 2. ผลการศึกษา ระยะเวลาในการแข็ ง ตัว (นาที ) ของสบู่ล้างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้ง และนํ ้าผึ ้งผสม
สมุนไพร 5 ชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการแข็ ง ตัว ของสบู่ มีความแตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดย สบูน่ ํ ้าผึ ้งผสมนํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก มีการแข็งตัวเร็ วที่สดุ
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ตาราง 3. แสดงคุณสมบัติทางด้ านกายภาพ (ความคงทนของสบูเ่ มื่อสัมผัสกับนํ ้า /ชัว่ โมง) ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้ง
และนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
สบู่
สบู่นา้ ผึง้ ผสม สบู่นา้ ผึง้ ผสม สบู่นา้ ผึง้ ผสมนา้ สบู่นา้ ผึง้ ผสม สบู่นา้ ผึง้ ผสม
ซา้
นา้ ผึง้
ขมิน้ ผง
เปลือกมังคุด
มะขามเปี ยก
นา้ คัน้
นา้ คัน้ ว่ าน
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
ผง
(ชั่วโมง)
มะละกอสุก
หางจระเข้
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
1
18.3
17.2
15,4
16.2
17.2
18.0
2
18.0
17.1
15.3
17.2
17.2
17.4
3
19.3
18.0
16.3
16.2
18.0
18.1
c
bc
a
ab
ab
เฉลีย่ *
18.53
17.43
15.66
16.53
17.50
17.83bc
หมายเหตุ – ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแสดงค่าความแตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 3 ผลการศึกษาทางด้ านกายภาพ(ความคงทนของสบูเ่ มื่อสัมผัสกับนํ ้า /ชัว่ โมง) ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้
จานํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด พบว่า ค่าเฉลีย่ มีความแตกต่างกันของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยสบูน่ ํ ้าผึ ้งไม่ผสมสมุนไพรมีความคงทนมากที่สดุ
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สบู่ล้างหน้ าที่ได้ จากนา้ ผึง้ และนา้ ผึง้ ผสมสมุนไพร 5
ชนิด
ตาราง 4. แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ สบูท่ ี่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์สบูล่ ้ างหน้ าจากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด
ชนิดสบู่
สบู่นา้ ผึง้
ความพึงพอใจ

1.
สี
2.
สวยใส
3.
สมํ่าเส
มอ
4.
คงทน
5.
ฟอง
6.
กลิน่
7.
ความ
ปลอดภัย
8.
ลดจุด
ด่างดํา
9.ความชุม่ ชื ้น
เฉลี่ย

สบู่นา้ ผึง้
สบู่นา้ ผึง้
สบู่นา้ ผึง้
ผสมเปลือก
ผสมนา้
ผสมขมิน้ ผง
มังคุดผง มะขามเปี ยก

สบู่นา้ ผึง้
ผสมนา้ คัน้
มะละกอสุก

สบู่นา้ ผึง้
ผสมนา้ คัน้
ว่ านหาง
จระเข้

เฉลี่ย

4.35
4.20
4.30
3.75
4.07
3.81
4.79
3.53
4.27

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

4.27

4.00

3.80

4.13

4.26

4.25
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูล่ ้ างหน้ าจากนํ ้าผึ ้ง โดยมีสว่ นผสมสมุนไพร 5 ชนิด สรุ ปผลการศึกษาได้
ดังนี ้
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้ านเคมี ความเป็ นกรด-ด่าง ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5
ชนิด ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
1). ความเป็ นกรด- ด่างของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยสบูน่ ํ ้าผึ ้งผสมเปลือกมังคุดผง มีคา่ เฉลีย่ ความเป็ นกรด-ด่าง น้ อยที่สดุ
2). ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้ านกายภาพของสบู่ล้างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด ได้
ผลการวิจยั ดังนี ้
2.1) ระยะเวลาในการแข็ ง ตัว (นาที ) ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้ง และนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5 ชนิด มีความ
แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 โดยสบูน่ ํ ้าผึ ้งผสมนํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก ใช้ ระยะเวลาในการแข็งตัวน้ อยที่สดุ
2.2) ความคงทนของสบูเ่ มื่อสัมผัสกับนํ ้า (ชัว่ โมง) ของสบูล่ ้ างหน้ าที่ได้ จากนํ ้าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งผสมสมุนไพร 5
ชนิด มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 โดยสบูท่ ี่มีนํ ้าผึ ้งไม่ผสมสมุนไพร มีความคงทนมากที่สดุ คือละลายนํ ้า
ช้ าที่สดุ
3). ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้ าจากนํา้ ผึ ้ง และนํ ้าผึ ้งผสม
สมุนไพร 5 ชนิด พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีตอ่ สี อยูใ่ นระดับมาก, ความสวยใส อยูใ่ นระดับพอใจมาก, ความ
สมํ่าเสมอของเนื ้อสบู่ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก, ความคงทนของเนือ้ สบู่ขณะฟอก อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก, ฟอง
ของสบู่ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก, กลิน่ ของสบู่ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก, ความปลอดภัยในการใช้
ของสบู่ อยู่ในระดับมากที่สดุ , ความสามารถในการลดจุดด่างดําและทําให้ ผิวหน้ าขาว อยู่ในระดับมาก และ ความรู้ สึก
ด้ านการทําให้ ผิวชุ่มชื ้น อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ เปรี ยบเทียบกับสบู่ชนิดพบว่าผู้ใช้ มี
ความพึงพอใจกับสบูท่ ี่นํามาให้ ทดสอบมากกว่าทังในด้
้ านสี,ความสวยใส, ความปลอดภัย, การทําให้ หน้ าขาว และการทํา
ให้ ผิวชุ่มชื ้น
สรุ ปผลการวิจัย
ความเป็ นกรด- ด่างของสบูน่ ํ ้าผึ ้งผสมเปลือกมังคุดผง ดีที่สดุ คือ มีค่าความเป็ นกรด –ด่าง เหมาะกับผิวคนมาก
ที่สดุ สําหรับระยะเวลาในการแข็งตัวสบู่ สบู่นํ ้าผึ ้งผสมนํ ้าคันมะละกอสุ
้
ก แข็งตัวเร็ วที่สดุ ด้ านส่วนสบู่ผสมนํ ้าผึ ้ง ละลาย
นํ ้าช้ ากว่าสบู่ผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆ ทางด้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ ทงั ้ 9 ด้ าน ผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อสบู่ผสมนํ ้าผึ ้ง
มากกว่าสบูผ่ สมสมุนไพรชนิดอื่นๆ

การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
เกษตรกรหรื อผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากนํ ้าผึ ้ง และสมุนไพรในรูปของสบูล่ ้ างหน้ า โดยผู้ใช้ ให้
ความพึงพอใจเพิ่มมากขึ ้น สมควรที่จะนําชนิดของนํ ้าผึ ้งเพิ่มเติม เช่น นํ ้าผึ ้งจากชันโรง และควรจะเพิ่มสมุนไพรชนิดต่างๆ
ให้ หลากหลายเพิ่มมากขึ ้น รวมทังอั
้ ตราหรื อสัดส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมแต่ละชนิดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาม
ความนิยมของตลาดหรื อลูกค้ า
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การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่ วนของการทาอากาศร้ อนสาหรับเครื่องอบลมร้ อน
Electrical Energy Saving of Heating Air for Hot Air Dryer
สกุลตลา วรรณปะเข1 , กฤษฎากร บุดดาจันทร์ 2 , ศิระษา เจ็งสุขสวัสดิ์3
Sakultala Wannapakhe1 , Khridsadakhon Booddachan2 , Sirasa Jengsooksawat3
บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การอบแห้ งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถือได้ ว่าเป็ นกรรมวิธีที่นิยมใช้ ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรแต่ในการอบแห้ งโดยใช้ เครื่ องอบลมร้ อนก็มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องอบลมร้ อนมากซึ่งโดยปกติทวั่ ไปแล้ ว
เครื่ องอบลมร้ อนที่ใช้ ไฟฟ้ าจะต้ องใช้ ฮีทเตอร์ ในการทําอากาศให้ ร้อนซึ่งถือได้ ว่าเป็ นส่วนที่ใช้ พลังงานไฟฟ้ าเป็ นปริ มาณ
มากส่วนหนึ่งในการอบแห้ งโดยใช้ เครื่ องอบลมร้ อนทัว่ ไป ดังนันงานวิ
้
จัยนี ้จึงประยุกต์ใช้ ท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่
ติดตังวาล์
้ วกันกลับมาช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในส่วนของการทําอากาศร้ อน ท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่
ติดตังวาล์
้ วกันกลับทําจากท่อทองแดงแบบคาปิ ลลารี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 mm อุณหภูมิที่ใช้ ในการทดสอบ
o
90 C และที่ความเร็ วลม 0.5 m/s , 1.0 m/s และ 1.5 m/s พบว่าเครื่ องอบลมร้ อนที่ติดตังท่
้ อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่
ติดตังวาล์
้ วกันกลับสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ 46.18 % , 25.55 % และ 12.66 % ที่ความเร็ วลม 0.5 , 1.0 และ
1.5 m/s ตามลําดับ
คาสาคัญ ท่อความร้ อน , เครื่ องอบลมร้ อน , เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน , ท่อความร้ อนแบบสัน่
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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายประเภท และหลายประเภทมีการผลิตเพื่อการ
ส่ง ออก ดัง นัน้ จึ งต้ อ งมีก ารถนอมอาหารซึ่ง การอบแห้ ง ก็ ถือ เป็ นอี ก วิธี ห นึ่ง ที่ นิย มใช้ กับ ผลิต ผลทางการเกษตร แต่
กระบวนการอบแห้ งนันถึ
้ งแม้ วา่ จะมีข้อดีหลายด้ านแต่ก็มีข้อเสียในเรื่ องของการใช้ พลังงาน โดยเฉพาะถ้ าเป็ นเครื่ องอบลม
ร้ อนที่อบที่อณ
ุ หภูมิสงู มักจะต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้ าในการอุ่นอากาศให้ ได้ อณ
ุ หภูมิตามที่กําหนด โดยการอุ่นอากาศนี ้โดย
ส่วนใหญ่จะใช้ ฮีทเตอร์ ในการอุน่ อากาศซึง่ สิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าเป็ นจํานวนมาก ดังนันหากเราสามารถอุ
้
น่ อากาศก่อนที่
จะผ่านฮีทเตอร์ ก็จะเป็ นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ท่อความร้ อน (heat pipe) เป็ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้ อนที่มีคา่ การนําความร้ อนสูงมาก เมื่อเปรี ยบเทียบค่า
การนําความร้ อนของท่อความร้ อนกับโลหะทองแดงที่มีมิติเท่ากันแล้ ว ค่าความร้ อนก็จะสูงกว่าถึง 300 เท่า (ประดิษฐ์
เทอดทูล, 2536) ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เนื่องจากท่อความร้ อนทํางานโดยอาศัยความร้ อนแฝง ในการระเหยและควบแน่นของสาร
ทํางานซึ่งสารทํางานที่ใช้ ส่วนมากจะเป็ นสารที่ใช้ กบั เครื่ องทําความเย็น เช่น R123, R134a, นํ ้า, เอทานอล, แอมโมเนีย
ฯลฯ โดยชนิดของสารทํางานที่เลือกใช้ ก็จะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการนําไปประยุกต์ใช้ งาน ซึ่งปั จจุบนั นันท่
้ อความร้ อนได้ ถูก
พัฒนาและมีหลากหลายประเภทซึ่งท่อความร้ อนที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้เลือกใช้ ท่อความร้ อนแบบสัน่ ซึ่งถือเป็ นท่อความร้ อน
ชนิดใหม่ที่มีการส่งถ่ายความร้ อนที่แตกต่างจากท่อความร้ อนแบบธรรมดา คือ การเกิดแท่งฟองไอและของเหลวในท่อจะ
ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่แบบสัน่ ของของไหลทํางานซึ่งเกิดขึ ้นด้ วยตัวเอง (Self excited Oscillating) โดยเกิดขึ ้นจากแรงขับ
ของคลืน่ แรงดันที่ไม่แน่นอนอย่างรุนแรงสาเหตุมาจากการเดือดแบบฟองและการควบแน่นของสารภายในท่อสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 3 ชนิดหลัก ๆ คือ ท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบ ท่อความร้ อนแบบสัน่ ปลายปิ ด และท่อความร้ อนแบบสัน่
ปลายปิ ดแบบมีวาล์วกันกลับ และจากท่อความร้ อนแบบสัน่ ทัง้ 3 ชนิดนี ้ได้ มีการศึกษาถึงคุณลักษณะการถ่ายเทความร้ อน
(Rittidech, S., 2007) พบว่าท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับเป็ นท่อความร้ อนที่สามารถส่งถ่ายความ
ร้ อนได้ ดีกว่าท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบและแบบสัน่ ปลายปิ ด นอกจากนันยั
้ งได้ มีนกั วิจยั ที่ได้ ทําการทดลองประยุกต์ใช้
ท่อความร้ อนมาช่วยในการลดความชื ้นสัมพัทธ์ ของอากาศในระบบอบแห้ งคือ Meena, P. ในปี 2007 เช่นกัน ได้ ศึกษา
เพื่อออกแบบ สร้ าง และทดสอบ เครื่ องอุน่ อากาศที่ใช้ ท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบติดตังวาล์
้ วกันกลับสําหรับลดความชื ้น
สัมพัทธ์ในระบบอบแห้ ง พบว่าสามารถนําเครื่ องอุน่ อากาศที่ใช้ ทอ่ ความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับสําหรับลด
ความชื ้นสัมพัทธ์ในระบบอบแห้ ง สามารถลดความชื ้นสัมพัทธ์และเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในระบบอบแห้ งได้
ดัง นัน้ จากเหตุผลข้ างต้ นสําหรั บ งานวิจัยนี จ้ ึง ได้ เ ลือ กใช้ ท่อ ความร้ อนแบบสั่นวงรอบที่ ติด ตัง้ วาล์ วกันกลับ
ประยุกต์ใช้ กบั เครื่ องอบลมร้ อนเพื่อช่วยลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนการทําอากาศร้ อนของเครื่ องอบลมร้ อน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ ทอ่ ความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับเพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนการ
ทําอากาศร้ อนของเครื่ องอบลมร้ อน
วิธีดาเนินการวิจัย
ทําการออกแบบและสร้ างเครื่ องอบลมร้ อนเพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบในการทดสอบ ดังภาพที่ 2 โดยเครื่ องอบลมร้ อนที่
ยังไม่ได้ ตดิ ตังเครื
้ ่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบท่อความร้ อน CLOHP/CV ทดสอบวัดค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของ
ฮีทเตอร์ หลังจากนันติ
้ ดตังเครื
้ ่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบท่อความร้ อน CLOHP/CV ซึง่ CLOHP/CV ทําจากท่อทองแดง
คาปิ ลลารี่ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 mm จํานวนโค้ งเลี ้ยว 40 โค้ งเลี ้ยว และติดตังวาล์
้ วกันกลับ 2 ตัว สารทํางานที่
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ใช้ คือนํ ้า โดยเติมเข้ าไปในท่อ 50% โดยปริ มาตรรวมของท่อ CLOHP/CV หลังจากสร้ างเครื่ องอบลมร้ อนที่ติดตังท่
้ อ
CLOHP/CV เรี ยบร้ อยแล้ วก็ทาํ การทดสอบเพื่อหาค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของฮีทเตอร์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ คือ
อุณหภูมิที่ใช้ ในการทดสอบคือ 90 oC วัดค่าอุณหภูมิโดยใช้ เครื่ องวัดอุณหภูมิ รุ่น testo 177-t4 v01.10 สายวัดทีใ่ ช้ คือ
สายเทอร์ โมคัปเปิ ล้ Type K ความเร็ วของอากาศร้ อนที่ใช้ คือ 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s โดยเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวัดความเร็ว
ของอากาศร้ อนทีใ่ ช้ คือ เครื่ องวัดความเร็วลมรุ่น testo 425 ในการวัดค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของฮีทเตอร์ วดั ได้ จาก
การบันทึกเวลารวมที่ฮีทเตอร์ ทํางานตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดเครื่ องอบลมร้ อนโดยใช้ เวลาทดสอบ 2 ชัว่ โมง โดยวัสดุทใี่ ช้ ในการ
ทดสอบการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของฮีทเตอร์ คือวัสดุพรุนขนาดพื ้นที่โดยรวม 16 m2 นอกจากนันเมื
้ ่อมีการจ่าย
กระแสไฟเข้ าสูฮ่ ีทเตอร์ ให้ ทาํ การวัดกระแสไฟฟ้ าและค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้ าโดยคลิปแอมป์มิเตอร์ ที่ใช้ ของฮีทเตอร์
ทังหมดเพื
้
่อนําไปใช้ ในวิเคราะห์หาค่าปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าเป็ น kW.hr โดยใช้ ความสัมพันธ์
กําลังไฟฟ้ า (วัตต์)
= ความต่างศักย์ (โวลต์) x กระแสไฟฟ้ า (แอมแปร์ )
พลังงานไฟฟ้ า (กิโลวัตต์.ชัว่ โมง)
= กําลังไฟฟ้ า (กิโลวัตต์) x เวลา (ชัว่ โมง)
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า (%) = [(พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ ของเครื่ องอบลมร้ อนที่ไม่ได้ ติดตังท่
้ อ
CLOHP/CV ” พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ของเครื่ องอบลมร้ อนที่ตดิ ตังท่
้ อ
CLOHP/CV) x 100%] / พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ ของเครื่ องอบลม
ร้ อนที่ไม่ได้ ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV

ภาพที่ 1 ท่อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับ (CLOHP/CV)
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ภาพที่ 2 เครื่ องอบลมร้ อน ก.) ที่ไม่ได้ ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV ข.) ที่ติดตังท่
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ภาพที่ 3 แสดงทิศทางการไหลของอากาศร้ อนผ่านเครื่ องอบลมร้ อนที่ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV
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โบ
เวอร์
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ทิศทางการไหลของ
ฮีสเตอร์
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วัด vair

Tair
ภาพที่ 4 แสดงทิศทางการไหลของอากาศร้ อนผ่านเครื่ องอบลมร้ อนที่ไม่ได้ ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในการอบแห้ ง
ความเร็วลม พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ในการ
(m/s)
ของเครื่ องอบลมร้ อนที่ไม่ได้
ทดสอบของเครื่ องอบลมร้ อนที่
ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV (kW.hr) ติดตังท่
้ อ CLOHP/CV (kW.hr)
0.5
7.630
4.106
1.0
1.5

8.523
13.299

6.345
11.6151
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อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั นี ้ได้ ศึกษาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าเฉพาะในส่วนของการทําอากาศให้ ร้อนของเครื่ องอบลมร้ อน
โดยทําการทดสอบที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส และที่ความเร็ วลม 0.5 m/s , 1.0 m/s และ 1.5 m/s พบว่าเมื่อติดตังท่
้ อ
ความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับสามารถช่วยลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ โดยพบว่าที่ความเร็ วลม 0.5 m/s
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ 46.18 % , ที่ความเร็ วลม 1.0 m/s สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ 25.55 % และที่
ความเร็ วลม 1.5 m/s สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ 12.66 % เนื่องจากที่ความเร็ วลมตํ่าท่อความร้ อน CLOHP/CV
สามารถถ่ายเทความร้ อนให้ กบั อากาศได้ ดีกว่าที่ความเร็ วลมสูงและที่ความเร็ วลมตํ่าอากาศที่ผา่ นฮีทเตอร์ ได้ รับการถ่ายเท
ความร้ อนจากฮีทเตอร์ ได้ ดีกว่าที่ความเร็ วลมสูง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Meena, P. (2007) โดยพบว่าที่ความเร็ วลม
ตํ่าท่อ CLOHP/CV สามารถถ่ายเทความร้ อนให้ กบั อากาศได้ ดีกว่าที่ความเร็ วลมที่สงู กว่า ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ฮีทเตอร์ ทํางาน
น้ อยลง ทําให้ มีการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ กบั ฮีทเตอร์ น้อยกว่าที่ความเร็ วลมสูง ดังตารางที่ 1
สรุ ปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี ้ได้ ทําการศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าโดยทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็ วลม 0.5, 1.0 และ 1.5 m/s พบว่าเมื่อติดตังท่
้ อความร้ อนแบบสัน่ วงรอบที่ติดตังวาล์
้ วกันกลับสามารถช่วยลดการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ จากผลการทดสอบจะพบว่าความเร็ วลมมีผลต่อการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของการทําอากาศให้ ร้อน
โดยพบว่าที่ความเร็ วตํ่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ มากกว่าที่ความเร็ วลมสูง
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั นี ้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั งานด้ านการถนอมพืชผลทางการเกษตรโดยใช้ วิธีอบแบบลมร้ อน โดย
จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในส่วนของการทําอากาศให้ ร้อน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากโครงการวิจยั กลุม่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เอกสารอ้ างอิง
ประดิษฐ์ เทอดทูล, 2536. ท่อความร้ อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Meena, P., and others. 2007. Closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CVs) airpreheater for reducing relative humidity in drying systems. Applied Energy. 84 : 363”373.
Rittidech, S., and others. 2007. Heat-transfer characteristics of a closed-loop oscillating heat-pipe with
check valves. Applied Energy. 84 : 565”577.
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อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรีย์+ชีวภาพ) ที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
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 สราญรมย์ 2 และวริศชนม์ นิลนนท์ 3
Peerapong Klongtam1 Pichai Saranrom2 and Waritchon Ninlaon 3
บทคัดย่ อ
อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ) ที่มีตอ่ การเจริ ญเติบโตและผลผลิตของ
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ด้ านความกว้ างของ
ทรงพุม่ และจํานวนใบต่อต้ น ในแต่ละ ช่วงอายุ คือ อายุ 3 , 5 และ 7 เดือน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย ที่มีผลต่อ
นํ ้าหนักผลสด โดยดําเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี เริ่ มต้ นปลูกเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํ ้า โดยแต่ละปั จจัยของปุ๋ยทัง้ 6 ปั จจัย คือ 1.ไม่ใช้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ(กลุม่ ควบคุม =
control) 2.ปุ๋ยชีวภาพโดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ 3.ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก 4.ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ 5.ปุ๋ยเคมี และ 6.ปุ๋ย
ผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ) เก็บข้ อมูลทางด้ านความกว้ างของทรงพุม่ และจํานวนใบ/ต้ นเมื่อครบ 3, 5 และ 7 เดือน รวมทัง้
นํ ้าหนักผลสดเมื่อผลมีอายุครบ 135 วัน
จากการศึกษาพบว่าชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยเคมี
ุ จะมีความกว้ างของทรงพุม่ มากที่สดุ รองลงมาในช่วงระยะ 3 เดือน, 5
เดือน คือ การให้ ป๋ ยเคมี
ุ ผสมอินทรี ย์, ในช่วงระยะ 7 เดือน คือ ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก และชุดทดลองที่มีความกว้ างของ
ทรงพุม่ น้ อยที่สดุ คือชุดทดลองทีไ่ ม่ใช้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) ซึง่ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับ
การศึกษาการเจริ ญเติบโตทางด้ านจํานวนใบ/ต้ นในช่วงอายุ 3, 5 และ 7 เดือน พบว่าชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ
สําหรับ
การศึกษานํ ้าหนักผลสดของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเมื่ออายุครบ 135 วัน พบว่าชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยชี
ุ วภาพจากปลาหมัก
จะทําให้ ผลสับปะรดมีนํ ้าหนักมากที่สดุ รองลงมาคือชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยเคมี
ุ
และชุดทดลองที่มีนํ ้าหนักผลสดน้ อยที่สดุ คือ
ชุดทดลองที่ไม่ให้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆ เลย(กลุม่ ควบคุม) ซึง่ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนันจากการศึ
้
กษานี ้สรุป
ได้ วา่ ในการผลิตสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองควรมีการให้ ป๋ ยชี
ุ วภาพจากปลาหมักเนื่องจากทําให้ ผลผลิตของสับปะรดพันธุ์
ตราดสีทองมีนํ ้าหนักผลสดมากสุดและยังเป็ นการประหยัดค่าใช้ จา่ ยมากกว่าปุ๋ยเคมีเพราะต้ นทุนการผลิต ที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ นนั ้
สูงมากกว่าการให้ ป๋ ยชี
ุ วภาพจากปลาหมัก
คาสาคัญ สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง, ความกว้ างของทรงพุม่ , จํานวนใบต่อต้ น, นํ ้าหนักผลสด
_____________________________
1
นักศึกษา ป.โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี
2
รศ.ดร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี
3
ผศ.ดร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี
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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
บทนา
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สบั ปะรดแปรรูปเป็ นอันดับหนึง่ ของโลกด้ วยมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2 หมื่น
ล้ านบาทติดต่อกันมาเป็ นเวลานานกว่า 15 ปี โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด ร้ อยละ 35 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2549)
ประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดกันมากมายเพื่อการบริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยสับปะรดที่ปลูก
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ ส่งโรงงานเพื่อแปรรูป ได้ แก่พนั ธุ์ ปั ตตาเวีย สําหรับพันธุ์ที่ใช้ รับประทานผลสดได้ แก่ 1.ภูแล 2.
ศรี ราชา 3.ภูเก็ต 4. อินทรชิต และ 5.ตราดสีทอง ซึง่ สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง (จินดารัฐ วีระวุฒิ, 2541) มีจดุ เด่นคือ
ปลูกง่าย ทนทานต่อโรคและแมลงรวมทังสภาพแวดล้
้
อมต่างๆ ได้ ดีมีความต้ องการทางตลาดสูงจนได้ รับการยอมรับให้ เป็ น
ผลไม้ ประจําจังหวัดตราดอีกชนิดหนึง่ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เช่น ระกํา ยางพารา ปาล์มนํ ้ามัน เป็ นต้ น ซึง่
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง สามารถเก็บผลได้ ตลอดทังปี
้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะเด่นทางด้ านผลที่ใหญ่ รสชาติหอม
หวาน กรอบ สามารถบริ โภคได้ หมดทังเนื
้ ้อและแกนใน อีกทังยั
้ งขยายพันธุ์ ได้ ง่าย เพราะแตกหน่อได้ มาก สามารถ
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ขึ ้นได้ ดีในสภาพภูมิประเทศและดินในจังหวัดตราด (สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด, 2549) และยังมีคณ
ุ ประโยชน์ทางด้ าน
ยารักษาโรคด้ วยซึง่ มีปรากฏในตํารายาไทย (กรมป่ าไม้ , 2530, พิชยั สราญรมย์, 2552) ซึง่ ในขณะนี ้ทางจังหวัดได้ มีการ
ผลักดันด้ านการส่งออกของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองและยังมีการส่งเสริ ม พัฒนาให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นเพื่อที่จะให้
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองของจังหวัดตราดนันได้
้ ก้าวไปสูต่ ลาดโลกต่อไปในอนาคตแต่ปัญหาที่สาํ คัญทางด้ านการผลิตนัน้
ก็คือต้ นทุนการผลิตที่สงู โดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีทมี่ ีราคาสูงมากจึงทําให้ เกษตรกรประสบปั ญหาการขาดทุนและเลิกปลูก
จึงทําให้ ผลผลิตที่ออกสูต่ ลาดลดน้ อยลงด้ วยจากปั ญหาดังกล่าวจึงจําเป็ นที่จะต้ องมีการจัดการด้ านการปลูกที่ยงั คงรอการ
พัฒนาทางด้ านการให้ ป๋ ยซึ
ุ ง่ ปั จจุบนั มีทงปุ
ั ้ ๋ ยอินทรี ย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยสูตรผสมต่างๆสมควรที่จะมีการศึกษาหาข้ อมูลเพื่อ
ปลูก
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี ย์ และปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรี ย์ ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้ น
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง โดยศึกษาความกว้ างของทรงพุม่ และจํานวนใบต่อต้ น
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี ย์ และปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรี ย์ ที่มีผลต่อนํ ้าหนักผลสดเมือ่ อายุ
ครบ 135 วัน ของผลสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
1.สถานที่ดาํ เนินการทดลองทีค่ ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ทางด้ านการบันทึก ข้ อมูลและกระบวนการทดลองต่างๆ โดยดําเนินการปลูกในแปลง หมูท่ ี่ 1 ตําบลท่าโสม อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
2.ระยะเวลาดําเนินการทดลอง
เริ่ มปลูกสับปะรด เดือนกรกฎาคม 2552 และเก็บเกี่ยวเดือน สิงหาคม 2553
3.แผนการทดลอง
3.1 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํ ้า
3.2 ปั จจัยที่ใช้ ในการทดลองคือ 1.ไม่ใช้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) 2.ปุ๋ยอินทรี ย์โดยเชื ้อจุลนิ ทรีย์
(ปุ๋ยนํ ้าชีวภาพ) 3.ปุ๋ยอินทรี ย์โดยนํ ้าสกัดชีวภาพจากปลาหมัก 4.ปุ๋ยอินทรี ย์โดยสูตรธรรมชาติ (ปุ๋ยนํ ้าชีวภาพ) 5.ปุ๋ยเคมี
(สูตร 13-13-21 และสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา1: 1,สูตร 15-15-15 และสูตร 15-15-15:21-0-0 อัตรา
1: 1) และ 6.ปุ๋ยเคมีผสมอินทรี ย์(สูตรบํารุง, สูตรฟื น้ ฟูและสูตรสะสมอาหาร เท่ากับ 9-3-0+5-3-5+3-9-9+3-9-9)
3.3 นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ F ” test หาค่าเฉลีย่ ค่าวาเรี ยนซ์ และทดสอบความ
แตกต่างของ ค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิติโดย ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป
4.ข้ อมูลที่ศกึ ษา
4.1 ศึกษาการเจริ ญเติบโตทางด้ านความกว้ างทรงพุม่ โดยทําการวัดความกว้ างของทรงพุม่ และการ
นับจํานวนใบต่อต้ นในช่วงอายุ 3, 5 และ 7 เดือน
4.2 ศึกษานํ ้าหนักผลผลิตทางด้ านนํ ้าหนักผลสดเมื่อครบ 135 วัน
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ผลการทดลอง
ผลการทดองทางด้ านการเจริ ญเติบโตประกอบด้ วยความกว้ างทรงพุม่ และจํานวนใบต่อต้ น ได้ ผลสรุปดังนี ้
1.ความกว้ างของทรงพุม่ เมื่อได้ รับปุ๋ยทัง้ 6 ชนิด
ตาราง 1. แสดงค่าเฉลีย่ ความกว้ างของทรงพุม่ ของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในช่วงระยะ 3 เดือน 5 เดือน และ 7 เดือน
ที่ได้ รับปุ๋ยทัง้ 6 ชนิด
ไม่ ใช้ ป๋ ุยชนิด ปุ๋ยชีวภาพ
อายุของ
ปุ๋ยชีวภาพจาก ปุ๋ยชีวภาพโดย
ปุ๋ยผสม (เคมี+
ใดๆเลย(กลุ่ม
โดย
ปุ๋ยเคมี
สับปะรด
ปลาหมัก
สูตรธรรมชาติ
อินทรีย์+
ควบคุม)
เชือ้ จุลนิ ทรีย์
(ซม.)
(เดือน)
(ซม.)
(ซม.)
ชีวภาพ) (ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
3
50.40a
55.22bc
56.52bc
53.22ab
57.32c
56.82bc
5
90.08A
92.04AB
96.38C
94.00BC
100.84D 99.90D
7
115.46a
119.08bc
122.14d
118.58b
124.04e 120.08c
หมายเหตุ – ค่าเฉลีย่ ในแต่ละช่วงอายุของสับปะรดที่มตี วั อักษรกํากับอักษรใดอักษรหนึง่ ที่เหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ค่าเฉลีย่ ที่มีตวั อักษรกํากับไม่มตี วั ใดตัวหนึง่ ทีเ่ หมือนกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 1. พบว่าความกว้ างของทรงพุม่ ของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ในช่วงระยะ 3, 5 เดือน และ 7 เดือน
ชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยเคมี
ุ มีคา่ เฉลีย่ ความกว้ างของทรงพุม่ สูงที่สดุ รองลงมา ในช่วงระยะ 3 เดือน 5 เดือน คือ การให้ ป๋ ยเคมี
ุ
ผสมอินทรี ย์, และในช่วงระยะ 7 เดือน คือ ปุ๋ยอินทรี ย์โดยนํ ้าสกัดชีวภาพจากปลาหมัก และชุดทดลองที่มีความกว้ างของ
ทรงพุม่ น้ อยที่สดุ คือชุดทดลองทีไ่ ม่ใช้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย(กลุม่ ควบคุม) ซึง่ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลําดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยชีวภาพโดย
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 57.32, 56.82, 56.52,
55.22, 53.22 และ50.40 ซม. ตามลําดับ สําหรับในช่วงอายุ 5 เดือน ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ย
ผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ, ปุ๋ยชีวภาพโดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ และไม่
ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย (กลุม่ ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 100.84, 99.9, 96.38, 94.00, 92.04 และ 90.08 ซม. ตามลําดับ ในช่วง
อายุ 7 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ย
ผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพโดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย (กลุม่
ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 124.04, 122.14, 120.08, 119.08, 118.58 และ 115.46 ซม. ตามลําดับ
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2.จํานวนใบต่อต้ น เมื่อได้ รับปุ๋ยทัง6
้ ชนิด
ตาราง 2. แสดงค่าเฉลีย่ จํานวนใบต่อต้ นของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในช่วงระยะ 3 เดือน 5 เดือน และ 7 เดือน
ที่ได้ รับปุ๋ยทัง้ 6 ชนิด
ไม่ ใช้ ป๋ ุย
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ
อายุของ ชนิดใดๆ
ปุ๋ยชีวภาพจากปลา
ปุ๋ยผสม (เคมี+
โดย
โดยสูตร
ปุ๋ยเคมี
สับปะรด เลย(กลุ่ม
หมัก
อินทรีย์+
เชือ้ จุลนิ ทรีย์
ธรรมชาติ
(ซม.)
(เดือน)
ควบคุม)
(ซม.)
ชีวภาพ) (ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
3
31.60a
33.00a
35.80b
32.80a
37.40b
33.40a
5
46.00A
48.00B
53.40C
48.00B
58.00D
53.00C
7
58.20a
60.60b
68.20c
61.60b
72.20d
68.00c
หมายเหตุ – ค่าเฉลีย่ ในแต่ละช่วงอายุของสับปะรดที่มตี วั อักษรกํากับอักษรใดอักษรหนึง่ ที่เหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ค่าเฉลีย่ ที่มีตวั อักษรกํากับไม่มตี วั ใดตัวหนึง่ ทีเ่ หมือนกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 2 พบว่า จํานวนใบต่อต้ นของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในช่วงระยะ 3, 5 เดือน และ 7 เดือนนันชุ
้ ด
ทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ มีการเพิ่มจํานวนใบได้ สงู ที่สดุ รองลงมา คือ ชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยปุ
ุ ๋ ยอินทรี ย์โดยนํ ้าสกัดชีวภาพจากปลา
หมัก และชุดทดลองที่มีจํานวนใบต่อต้ นน้ อยที่สดุ คือ ชุดทดลองที่ไม่ให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย(กลุม่ ควบคุม) ซึง่ มีความแตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+
ชีวภาพ),
ปุ๋ยชีวภาพโดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) มี
ค่าเฉลีย่ 37.40, 35.75, 33.40, 33.00, 32.80 และ31.60 ใบตามลําดับ สําหรับในช่วงอายุ 5 เดือน ลําดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้ อย ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพโดย
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 58.00, 53.40, 53.00,
48.00, 48.00 และ 46.00ใบ ตามลําดับ ในช่วงอายุ 7 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหา
น้ อย คือ ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ, ปุ๋ยชีวภาพ
โดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์, และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 72.20, 68.20, 68.00, 61.60, 60.60 และ 58.20 ใบ
ตามลําดับ
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3.ผลผลิตของสับปะรดทางด้ านนํ ้าหนักผลสดเมื่อได้ รับปุ๋ยทัง6
้ ชนิด
ตาราง 3. แสดงนํ ้าหนักผลสดของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเมื่ออายุครบ 135 วัน หลังจากการบังคับดอก ที่ได้ รับปุ๋ยทัง้
6 ชนิด
ไม่ ใช้ ป๋ ุย
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพจาก ปุ๋ยชีวภาพโดย
ปุ๋ยผสม
ซา้
ชนิดใดๆเลย
โดย
ปุ๋ยเคมี
ปลาหมัก
สูตรธรรมชาติ
(เคมี+อินทรีย์+
(กลุ่มควบคุม) เชือ้ จุลนิ ทรีย์
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
ชีวภาพ) (กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
1
994.62
1314.98
1661.63
1592.50
1298.26 1309.05
2
796.78
1192.66
1439.29
1311.54
1371.66 1163.30
3
1224.18
1072.58
1485.55
1401.11
1476.90 1447.69
4
1090.98
948.39
1398.14
1179.07
1539.60 1257.31
5
1063.19
1321.09
1498.50
1184.61
1552.29 1355.54
รวม 5169.75
5849.70
7483.11
6668.83
7238.71 6532.39
เฉลีย่ * 1033.95a
1169.94ab
1496.62c
1333.77bc
1447.74c 1306.48bc
หมายเหตุ – ค่าเฉลีย่ ในแต่ละช่วงอายุของสับปะรดที่มตี วั อักษรกํากับอักษรใดอักษรหนึง่ ที่เหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ค่าเฉลีย่ ที่มีตวั อักษรกํากับไม่มตี วั ใดตัวหนึง่ ทีเ่ หมือนกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
จากตาราง 3 พบว่า นํ ้าหนักผลสดของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเมื่ออายุครบ 135 วัน ชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์
โดยนํ ้าสกัดชีวภาพจากปลาหมัก มีคา่ เฉลีย่ ของนํ ้าหนักผลสดสูงที่สดุ รองลงมา คือ ชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ
และชุดทดลอง
ที่ให้ นํ ้าหนักผลสดน้ อยที่สดุ คือ ชุดทดลองที่ไม่ให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย(กลุม่ ควบคุม) ซึง่ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
0.05 ลําดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมัก, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพโดยสูตรธรรมชาติ, ปุ๋ยผสม
(เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ), ปุ๋ยชีวภาพโดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์, และไม่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตรใดๆเลย(กลุม่ ควบคุม) มีคา่ เฉลีย่ 1496.62,
1447.74, 1333.77, 1306.48,1169.94 และ 1033.95 กรัม ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตทางด้ านกายภาพ คือ ความกว้ างของทรงพุม่ , จํานวนใบต่อต้ น และผลผลิต
ทางด้ านนํ ้าหนักผลสดเมื่ออายุ 135 วัน ของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้
1) ผลการศึกษา ความกว้ างของทรงพุม่ ของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ในช่วงระยะ 3 เดือน 5 เดือน และ 7
เดือน พบว่า สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ
มีการเจริ ญเติบโตดีที่สดุ ในทุกช่วงอายุทมี่ ีการวัดผลทังนี
้ ้เนื่องจาก มี
ความกว้ างของทรงพุม่ มากกว่าการให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดอื่นๆ
2) ผลการศึกษาการนับจํานวนใบต่อต้ นของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในช่วงระยะ 3 เดือน 5 เดือน และ 7 เดือน
พบว่า สับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ
มีจํานวนใบมากที่สดุ ในทุกช่วงอายุที่มกี ารวัดผล คือ มีจํานวนใบมากกว่าการ
ให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดอื่นๆ
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3) ผลการศึกษาการชัง่ นํ ้าหนักของผลสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเมื่อครบ 135 วัน พบว่า สับปะรดพันธุ์ตราดสี
ทองที่ให้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์โดยนํ ้าสกัดชีวภาพจากปลาหมัก มีนํ ้าหนักผลสดเฉลีย่ สูงที่สดุ คือ มีนํ ้าหนักต่อผลสดสูงกว่าการให้ ป๋ ยุ
ชนิดอื่นๆ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการอิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยผสม (เคมี+อินทรี ย์+ชีวภาพ) ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง สรุปได้ วา่ ชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตของสับปะรดพันธุ์ตราดสี
ทองนันทํ
้ าให้ มีความกว้ างของทรงพุม่ มากที่สดุ ชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยชนิ
ุ ดอื่นๆ รองลงมา คือ ชุดทดลองที่มีความกว้ างของทรง
พุม่ น้ อยที่สดุ คือชุดทดลองที่ไม่ใช้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย (กลุม่ ควบคุม)
การศึกษาการเจริ ญเติบโตทางด้ านจํานวนใบต่อต้ นของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง พบว่า ชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ มี
การเพิม่ จํานวนใบได้ สงู ที่สดุ รองลงมา คือ ชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยชี
ุ วภาพจากปลาหมัก และชุดทดลองที่มีจํานวนใบต่อต้ นน้ อย
ที่สดุ คือ ชุดทดลองที่ไม่ให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย (กลุม่ ควบคุม)
การศึกษานํ ้าหนักผลสดของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเมื่ออายุครบ 135 วัน พบว่า ชุดทดลองทีใ่ ห้ ป๋ ยชี
ุ วภาพจาก
ปลาหมัก มีคา่ เฉลีย่ ของนํ ้าหนักผลสดสูงที่สดุ รองลงมา คือ ชุดทดลองที่ให้ ป๋ ยเคมี
ุ
และชุดทดลองที่ให้ นํ ้าหนักผลสดน้ อย
ที่สดุ คือ ชุดทดลองที่ไม่ให้ ป๋ ยชนิ
ุ ดใดๆ เลย (กลุม่ ควบคุม)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
เกษตรกรสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ ในการผลิตสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนําปุ๋ยจากปลา
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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 JanuaryMay 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 (8methyl-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
Dihydrocapsaicin
Nordihydrocapsaicin
Capsaicinods Pungency
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(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
Capsaicin1
Dihydrocapsaicin
Nordihydrocapsaicin
Capsaicinods pungency
pepper
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(SHU)
variety
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).
mean
2.63
1.68
1.26
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

pig

N (%)
1.73
1.58
4.40
3.66
2.36
2.20
2.83
3.09

P (%)
0.49
0.86
3.70
0.74
4.50
2.10
6.25
3.46

K (%)
0.3
2.05
5.25
3.62
0.40
1.00
0.11
2.08
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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
No.
1
2
3
4

Cell
Total
Nitrogen conc.
growth solvent
(g/L)
(g/L) (g/L)
NH4 acetate 8
1.2
18.1
yeast extract 6
2.3
24.8
NH4 acetate 3
4.3
31.2
yeast extract 8
NH4 acetate 3
yeast extract 2
1.9
21.8
tryptone 6

Solvent conc. (g/L)
Acetone

Butanol

Ethanol

7.4
8.3

5.8
9.6

4.9
6.8

Residual
substrate (g/L)
48.4
3.9

13

13.4

4.8

4.3

6.2

13.4

2.2

4.02

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.
ACKNOWLEDGEMENTS
This research was financially supported by PTT Researcher and Technology Institute, PTT Public
Company Limited (PTT).
REFERENCES
Kapdan IK, Kargi F. 2006 Bio-hydrogen production from waste materials. Enzyme Microb Technol 38, 569”
582.
Monot F, Martin JR, Petitdemange H, Gay R. 1982 Acetone and butanol production by Clostridiurn
acetobutylicum in a synthetic medium. Appl Environ Microbiol 44, 1318-1324.
Monot F, Engasser JM. 1983 Continuous production of acetone-butanol on an optimized synthetic medium.
Europ J Appl Microbiol Biotechnol 18, 246-248.
Monot F, Engasser JM. 1983 Production of acetone and butanol by batch and continuous culture by
Clostridium acetobutylicum under nitrogen limitation. Biotechnol
Lett 5, 213-218.
Welsh FW, Veliky IA. 1984 Nutritional requirements of Clostridium acetobutylicum. In: Klass DL, Elliot HH (ed)
Energy from Biomass and Wastes. VIII. Institute of Gas Technology, Chicago, II1., pp 1275-1294.
Ennis BM, Gutierrez NA, Maddox IS. 1986 The acetone-butanol-ethanol fermentation: a current
assessment. Process Biochem 21, 131-147.
Jones DT, Woods DR. 1986 Acetone-butanol fermentation revisited. Microbiol Rev 50, 484-524.
McNeil B, Kristiansen B. 1986 The acetone butanol fermentation. Adv Appl Microbiol 31, 61-92.
Rogers PL. 1986 Genetics and biochemistry of Clostridium relevant to development of fermentation
processes. Adv Appl Microbiol 31, 1-60.
Abou-Zied AA, Fouad M, Yassein M. 1976 Fermentative productionof acetone and butanol by Clostridium
acetobutylicum. Indian J Technol 14, 349-352.
Welsh FW, Veliky IA. 1986 The metabolism of lactose by Clostridium acetobutylicum. Biotechnol Lett 8, 43-46.
Angkhana Sutcharit, Chutimon Satirapipathkul, Chirakarn Muangnapoh, Vorakan Burapatana and Muenduen
Phisalaphong. 2010 Butanol production from sugarcane juice by Clostridium spp. in batch fermentation.
KKU Engineering Journal 37(4), 339-347.
Shaheen, R., Shirley M., and Jones, T. D. 2000 Comparative Fermentation Stidies of Industrial Strains
Belonging to Four Species of Solvent-Producing Clostridia.J. Mol. Microbiol. Biotechnol 2(1), 115-124.

112

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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. Shakeflask 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.
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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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4.

Data was analysed using statistical analysis method: ANOVA (MINITAB® Release 14) with α = 0.05.
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.
Diameter of Inhibition zones (mm) ± S.D.a
Solvents
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.
MIC value of solvent extract (mg ml-1) a
Solvent
Negative
extract
Positive Control
E. coli
B. subtilis
S. aureus
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 gramnegative 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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ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในระบบแพทย์ พนื ้ บ้ านต่ อการชะลอการป่ วยด้ วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญเขมร :
กรณีศึกษาวัดในจังหวัดศรีสะเกษและ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นในระบบการแพทย์พื ้นบ้ านต่อการชะลอการป่ วยด้ วย
โรคเบาหวานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญเขมร : กรณีศกึ ษาในจังหวัดศรี สะเกษและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหา
ภูมิปัญญาด้ านการรักษาผู้ป่วยเบาหวานแบบพื ้นบ้ านในพื ้นที่อีสานใต้ และเพื่ออธิบายบทบาททางสังคมของพระสงฆ์ใน
การดูแลสุขภาพด้ วยองค์ความรู้ในระบบการแพทย์พื ้นบ้ านกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของสายตระกูลมอญเขมรด้ วยกรอบแนวคิดทาง
มานุษยวิทยาการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบดังเดิ
้ มที่มีตอ่ ผู้ป่วยเบาหวานในบริ เวณพื ้นที่ของสองจังหวัด ทํา
การเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ ย่อย และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างมีสว่ นร่วม
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่ชาวบ้ านศรัทธายังมีความเชื่อในการดูแลสุขภาพตามแนวทางการรักษา
แบบพึ่งพาภูมิปัญญาพืชสมุนไพรที่ใช้ รักษาเบาหวานที่ให้ รสขม เปรี ย้ วและฝาด มาบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้
รวมทัง้ การนําหลักการของสรรพสิ่งในธรรมชาติมาทําการรั กษาผู้ป่วยให้ เกิดความเข้ าใจได้ อย่างกลมกลืนเป็ นสาระ
เดียวกันโดยใช้ กรรมวิธีการรั กษาแบบพื ้นบ้ านผสมผสานไปกับหลักการอธิ บายองค์ความรู้ ในร่ างกายคนโดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระบบจักรวาลภายในร่างกายมนุษย์แบบองค์รวม แสดงให้ เห็นว่าความรู้ ในการดูแลสุขภาพที่พระสงฆ์ได้ สืบ
ทอดมา เป็ นองค์ความรู้ในศาสตร์ การแพทย์ตะวันออกและเป็ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่นซึ่งตรงข้ ามกับรู ปแบบการรักษาเชิง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์สมัยใหม่ที่มีระบบการรักษาบําบัดผู้ป่วยด้ วยศาสตร์ ทางความคิดแบบการลดส่วน
คาสาคัญ : ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ระบบแพทย์พื ้นบ้ าน โรคเบาหวาน กลุม่ ชาติพนั ธุ์
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.
________________________________________________________
1
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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
บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีเอกราช มีอารยธรรมที่งดงามประเทศหนึ่ง แต่ละภาคมีลกั ษณะเด่นแตกต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาคอีสานที่เน้ นไปถึงคุณค่าภูมิปัญญา ในหลายด้ าน ที่เห็นได้ ชัดเจนก็คือภูมิปัญญา
ด้ านวัฒนธรรมชุมชน ซึง่ จัดว่าเป็ นอัตลักษณ์ที่ชี ้ให้ เห็นถึงการมีแนวความคิดในการดํารงอยู่ของชุมชนที่มีการสืบทอดกัน
มาจากรุ่นสูร่ ุ่น ในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง มุขปาฐะ และการแสดงความรู้ สกึ ที่เป็ นภาษาในฐานะที่
ภาษาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ รวมทังความรู
้
้ ในการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและงาน
ฝี มือแบบดังเดิ
้ ม (tranditional craft - manship) เมื่อพิจารณาถึงความเกี่ยวพันของมนุษย์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม
ทังที
้ ่จบั ต้ องไม่ได้ และที่จบั ต้ องได้ ด้ วยเงื่อนไขทางกระบวนการโลกาภิวตั น์และการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ที่ชมุ ชนที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงต่อการมีปฏิสมั พันธ์ ใหม่ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก อาจก่อให้ เกิ ดการคุกคามต่อมรด กทางวัฒนธรรม
เนื่องจากขาดการค้ นหาทรัพยากรที่จะมาคุ้มครองซึง่ ว่าด้ วยอนุสญ
ั ญาเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ ให้ ความสําคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ อัน
ได้ แก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็ นหลักประกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ มุ่งความสนใจร่ วมกันในอันที่จะ
คุ้มครองทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ของมนุษยชาติ
ชุมชนต่าง ๆ ในภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยได้ ก่อกําเนิดการมีชมุ ชนในหลากหลายรูปแบบทังชุ
้ มชนพื ้นเมือง กลุม่
ชุม ชนต่า งได้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ของตนด้ า นวัฒ นธรรมที่ เป็ นเครื่ อ งคํ า้ จุน ให้ สงั คมอยู่ร อดได้ หากวิ เคราะห์ ใ นมิติ ข อง
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมชุมชน จะเห็นว่า ชุมชนหมู่บ้านและวัดใน ตําบลต่าง ๆ เช่น อําเภอจอมพระ อําเภอเขวาสินริ นทร์
จังหวัดสุรินทร์ เป็ นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ ที่บนั ทึกไว้ เป็ นตํานานซึง่ มีมาคูก่ บั ชุมชนเมืองสุรินทร์ ในสมัยพระยาสุรินทร์ ภกั ดี
ศรี ณรงค์จางวาง และชุมชนเมืองลีงมีภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ที่อดุ มสมบูรณ์อย่างรอบด้ าน เช่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านศิลปะ
พื ้นบ้ าน ด้ านอาหาร-ขนม ด้ านการทํามาหากิน ด้ านศิลปกรรม ด้ านหัตถกรรมพื ้นบ้ าน ด้ านสมุนไพร ด้ านจักสาน เป็ นต้ น
และได้ มีการสํารวจรวบรวมไว้ ครอบคลุมทังตํ
้ าบล จํานวน 23 ภูมิปัญญา ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าวัดกับชุมชนมีความเกี่ยวข้ อง
กันในมิติของสังคมวัฒนธรรมการแพทย์และวิถีประชาที่ใช้ วดั เป็ นสถานที่จําเป็ นสําหรับทุกช่วงชีวิตที่จะบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข
ของชุมชนมาอย่างยาวนาน จากประวัติศาสตร์ ในตํานานการอพยพของกลุ่มชนเพื่อหนีภยั ทังภั
้ ยธรรมชาติ ภัยจากโรค
ระบาด ไปหาแหล่งที่อยูใ่ หม่ เพื่อสร้ างที่อยูใ่ หม่ ที่เหมาะสม ต่อการดํารงชีพของสมาชิกกลุม่ ผู้นําชุมชน จึงอพยพผู้คนใน
สมัยนัน้ ทําให้ เกิดภูมิปัญญาผู้ร้ ูในการสร้ างบ้ านเมือง เกิดผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ และเรี ยกผู้สนั ทัดด้ านเหล่านันว่
้ า หมอ
ครู เช่น หมอสูตร หมอยา หมอลํา หมอแคน หมอผี หมอจอดกระดูก หมอเป่ า เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการรวบรวมองค์ความรู้
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เกี่ ย วกับ ภูมิ ปั ญ ญาในระบบการแพทย์ พื น้ บ้ า น ด้ า นสมุน ไพร และการบํ า บัด รั ก ษาเพื่ อ ชะลออาการเจ็ บ ป่ ว ยจาก
โรคเบาหวาน และเพื่อเสริ มสร้ างบทบาทวัฒนธรรมท้ องถิ่นโดยนําภูมิปัญญามาจัดการองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ให้ เกิด
คุณค่าต่อสังคมและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อการคุ้มครองวัฒนธรรมชุมชนอันเป็ นยุทธศาสตร์ ใหม่ในการพัฒนาท้ องถิ่นอย่าง
ยัง่ ยืน โดยการมองให้ เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวม (Holistic) ในมิติทางด้ านวัฒนธรรมและการแพทย์พื ้นบ้ านที่
เป็ นภูมิปัญญาดังเดิ
้ มที่มีศกั ยภาพและประสบการณ์ หลากหลายในการบําบัดรักษาผู้ป่วยและองค์ความรู้ เหล่านี ้กําลัง
เลือนหายไปตามกาลเวลา หากมีการสืบค้ นกรรมวิธีการแพทย์พื ้นบ้ านตลอดจนอัตลักษณ์และจิตวิ ญญาณที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
ความศรัทธาและความเชื่อต่อภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ าน และมีบทบาทหน้ าที่ในฐานะองค์ความรู้ดงั กล่าวเป็ นทุนทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างไม่ขาดสาย และมีความเป็ นสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ความตระหนักใน
ภารกิ จด้ านการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่ นจึงให้ ความสําคัญต่อการนําองค์ ความรู้ จากระบบการแพทย์ พืน้ บ้ าน ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นที่สร้ างความเข็มแข็งกับชุมชนมาปรับให้ เข้ ากับคนรุ่นใหม่ และพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ในรู ปแบบการจัดการองค์
ความรู้ในมิติของศูนย์การเรี ยนรู้สาํ หรับหลักสูตรมานุษยวิทยาการแพทย์พื ้นบ้ านอีสานใต้ ข องประเทศไทยให้ ชนรุ่ นหลังได้
ศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสํารวจและค้ นหาองค์ความรู้ภมู ิปัญญาในระบบการแพทย์พื ้นบ้ านด้ านสมุนไพรและ บทบาทของพระสงฆ์ใน
การบําบัดเพื่อชะลอการป่ วยด้ วยโรคเบาหวาน ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญเขมรจังหวัดศรี สะเกษและจังหวัดสุรินทร์
ขอบเขตของการวิจัยด้ านพืน้ ที่และบุคคลที่ศึกษา
ขอบเขตด้ านพื ้นที่ศกึ ษาในสํานักสงฆ์และวัด 4 แห่ง ซึ่งเป็ นสถานที่มีผ้ ปู ่ วยและผู้มารับบริ การโดยถามอาการ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษา ซึ่งสัมพันธ์ กับการป่ วยด้ วยโรคเบาหวานและได้ นําเอาภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื ้นบ้ านมาใช้
บําบัดเพื่อชะลอการเจ็บป่ วยจากเบาหวาน และความเชื่ อด้ านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในการแสวงหาทางเลือกใหม่ใน
บริ การสุขภาพ ที่ทางวัดดําเนินการอย่างไม่เป็ นทางการในการให้ บ ริ ก ารทางสุข ภาพ พื ้นที่ในจังหวัดศรี สะเกษ ได้ แก่
วัดล้ านขวด อําเภอขุนหาญและวัดสระกําแพงน้ อย ส่วนในพื ้นที่จงั หวัดสุรินทร์ ทําการศึกษาที่วดั บ้ านแร่ ตําบลแร่ อําเภอ
เขวาสินริ นทร์ และวัดบ้ านโคกกรม ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้
ข้ อมูลหลักและจากการบอกต่อแบบลูกโซ่หรื อสโนว์บอลส์ ผลการศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ าน
พืชสมุนไพรที่ชะลออาการป่ วยของ โรคเบาหวานจากพืชสมุนไพรให้ ยา เพื่อนํามาจัดเป็ นตํารับยา โดยจําแนกตามกรรมวิธี
การปรุงยา พบว่า ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรให้ ยาที่พระสงฆ์นํามาใช้ เพื่อการชะลออาการป่ วยของโรคเบาหวานในจังหวัดศรี
สะเกษ พบว่าในชุมชนมีการแสดงออกในแง่บทบาทของการเตรี ยมยาสูตรของหลวงพ่อหลุ่ย แห่งวัดปราสาทสระกําแพง
น้ อย ใช้ ต้น เปลือกต้ นไม้ แดง และชาวเขมรจังหวัดสุรินทร์ ที่วดั หลวงพ่อสุพฒ
ั น์ วัดบ้ านแร่ ใช้ สว่ นทัง้ 5 ของต้ นสะเดา เป็ น
พืชตัวแรกในการรักษาเบาหวาน และสูตรหลวงพ่อรอด วัดโคกกรมใช้ เปลือกต้ นกันเกรา และต้ นกําแพงเจ็ดชัน้ มาตาก
แห้ งแล้ วต้ มดื่มแทนนํ ้า พืชที่ให้ ยามักใช้ ตวั ยาสมุนไพรที่มีรสขม ฝาด จากคําบอกเล่าจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการนํา
ภูมิปัญญามารักษาแบบชะลออาการป่ วย หรื อเพื่อบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน มีการนําพืชที่ให้ รสขม รสฝาด และรส
เปรี ย้ ว มาเป็ นตํารับยารักษาโรคเบาหวาน
ภูมิปัญญาอาหารจากพืชให้ ยาที่สมั พันธ์ กบั โรคเบาหวานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญเขมรในจังหวัดศรี สะเกษและ
สุรินทร์ นิยมนํา พืชอาหารให้ ยา มักใช้ พืชผักที่ให้ รสขมเปรี ย้ วและฝาดมารับประทานโดยเชื่อว่าจะบรรเทาอาการของ
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โรคเบาหวานได้ แกงไก่ใส่มดแดง ที่เชื่อว่าการรับประทาน และการกิน ดีปลาสดๆ ผักสะเดาลวกต้ ม ใช้ จิ ้มนํ ้าพริ ก มีผ้ ใู ห้
ข้ อมูลบางราย นํารังมดแดงที่อยู่ตามกิ่งของต้ นมะม่วงมาต้ ม แล้ วดื่มแทนนํ ้า การรับประทานผักรสขม เช่นผักสะเดาลวก
จิ ้มนํ ้าพริ ก จะช่วยบําบัดโรคเบาหวาน ผู้ป่วย เบาหวานมีกรรมวิธีการรักษาตนเองด้ วยสมุนไพรที่ได้ ทดลองด้ วยตนเองและ
หมอพื น้ บ้ า นมี อ งค์ ความรู้ ที่ สามารถช่ ว ยเหลือ ดูแ ลผู้ป่ วยเบาหวานควบคู่ไปกับ แบบแผนการรั ก ษาพยาบาลของ
โรคเบาหวานจากภาครัฐ จัดว่าหมอพื ้นบ้ านมีพื ้นที่และโอกาสในการเป็ นสถานพยาบาลที่ให้ บริ การทางสุขภาพแก่ชุมชน
ภาครัฐให้ การยอมรับอย่างทัดเทียมกับสถานบริ การของทางการ มีการนําพืชสมุนไพรที่ใช้ รักษานํามาผลิตเป็ นชุดยารักษา
เบาหวานมีทงชนิ
ั ้ ดสมุนไพรสดและตํารับยาต้ ม รวมถึงการปฏิบตั ิตวั ในข้ อห้ ามการรับประทานอาหารแสลงที่อิงอยู่บน
หลักการของธรรมชาติภายในร่ างกายและมีความสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมภายนอกโดยเฉพาะการรับประทานอาหารตาม
ฤดูกาล
การนํากรรมวิธีการรักษาแบบพึง่ ตนเองที่สามารถรักษาเบาหวานด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ วยการนําเอากลุม่ พืช
อาหารให้ ยามาจัดทําฐานข้ อมูลพืชให้ ยาแบ่งตามเทคนิคการจัดตํารับยาบําบัดรักษาโรคเบาหวาน ประกอบด้ วย ชุดยาต้ ม
ชุดสมุนไพรสด ชุดสมุนไพรจากสัตว์ เช่น มดแดง ดีปลา ในศรี สะเกษและสุรินทร์ นนยั
ั ้ งมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่
มีการพึง่ พิงสมุนไพรจากธรรมชาติ ตามระบบนิเวศที่ชมุ ชนตังบ้
้ านเรื อนอยูม่ ีคณ
ุ ลักษณะการใช้ สรรพคุณของพืชให้ ยาทีเ่ น้ น
พืชให้ รสขม รสฝาด รสเปรี ย้ ว และความเชื่อที่มีค่านิยมการนําพื ชเป็ นทังอาหารและยามาเป็
้
นหลักในการดูแลสุขภาพ
เบื ้องต้ นเป็ นการพึง่ ตนเอง
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นําผลการวิจยั ดังกล่าวมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านการแพทย์พื ้นบ้ านที่ช่วยชะลออาการป่ วยจากโรคเบาหวานนันมี
้
ข้ อค้ นพบและอภิปรายได้ วา่ หลักดุลยภาพของความสมดุลของสารอาหารต่างๆหรื อมีธาตุประกอบที่วางอยู่บนรากฐานของ
พุทธและเต๋าได้ อธิบายไว้ อย่างกลมกลืนบนหลักการของดุลยภาพระหว่างคนสิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ ดังเช่น กรณีการ
รับประทานอาหารที่ได้ จากธรรมชาติ เช่นพืช ผักตามฤดูกาลที่หมุนเวียนไปนัน้ จะช่วยให้ ร่างกายมีการปรับสมดุลของธาตุ
ทัง้ 4 ในร่างกายอย่างเป็ นพลวัตร ถ้ าธาตุความร้ อนไม่เผาผลาญเป็ นพลังงานก็จะก่อให้ เกิดการสะสมไว้ ในร่ างกายทําให้
ร่ างกายมีการสะสมเกินพอดี ก็จะส่งผลต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะเบาหวานที่มีนํ ้าตาลสูงมากจะแสดงออกมาทางระบบ
ต่างๆ เกือบทุกระบบ นัน่ ร่างกายเสียดุลยภาพแล้ ว
การรั บประทานพืชให้ ยาสมุนไพรที่เป็ นการชะลออาการเบาหวาน เป็ นการนํารสขมเข้ าไปสู่ร่างกาย จะช่วย
กระตุ้นการหลัง่ นํ ้าดีออกมาย่อยสารอาหารประเภทไขมัน จึงทําให้ ไม่มีพลังงานส่วนเกินได้ สะสมไว้ การกินธาตุขมไปตัด
หวาน จึงเป็ นการทํางานแบบขัวตรงข้
้
าม( Binary Opposition ) ของร่างกายที่สอดคล้ อง กับหลักการของหยินหยางที่เป็ น
ขัว้ ที่ ต รงข้ า มกัน แต่อ ยู่ร่ ว มกัน ได้ อ ย่า งลงตัว ดัง ที่ การรั บ ประทานของสดที่มี ธ าตุเ ย็ น เช่ น อาหารหมู่พ วกผัก สด ใน
โรคเบาหวานภูมิปัญญาพื ้นบ้ านจะเน้ นการรับประทานยอดผัก อาทิ ยอดผักสะเดาและผักรสขม ฝาดที่รับประทานเป็ น
สํารั บผัก ร่ วมกับการปรุ งอาหารโดยใช้ เครื่ องเทศที่มีรสเผ็ดร้ อน ประกอบด้ วยอาหารสําหรั บผักสดประกอบในการจัด
เมนูอาหารที่มีกบั รับประทานกับผักกินแนมที่ให้ สรรพคุณเป็ นธาตุเย็น ซึง่ กลุม่ คนในเขตอีสานใต้ ได้ มีการสืบทอดวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารตามฤดูกาล สภาพอากาศ อาหารในเทศกาลงานบุญที่มีภมู ิปัญญาโภชนาหารอันพรั่งพร้ อมไปด้ วย
องค์ ความรู้ ในการรั กษาสุขภาพและการป้องกันโรคของชนชาวบ้ านดัง้ เดิมที่เรี ยกกันว่า การแพทย์ ชาติพนั ธุ์ (Ethno
Medicines) หรื อ (Traditional Medicines) เพราะประเภทของผักต่างให้ ความหมายออกมาเป็ นคุณค่าในแง่ของประโยชน์
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ต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่มีความสมดุลได้ ดงั นัน้ คุณค่าในภูมิปัญญาระบบนิเวศ
ชาติพนั ธุ์ (Ethno Ecology of Knowledge) จึงให้ คณ
ุ ค่าในการดูแลสุขภาพ (Health Care) อย่างองค์รวมไปด้ วยกัน
กล่าวคือเน้ นการกินพืชเป็ นยา
2. การสังเคราะห์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านตํารับยาเบาหวาน เนื่องจากพบว่าตํารับที่ได้ จากปราชญ์ พื ้นบ้ านด้ าน
การบําบัดรักษา มีการอธิ บายองค์ความรู้ ที่ได้ พิสจู น์ด้วยสมาชิกในครัวเรื อนได้ ยืนยันข้ อมูลมาแล้ วในระดับหนึ่ง และมี
ความสอดคล้ องในความมีอตั ลักษณ์ เดียวกันที่สะท้ อนผลการอภิปรายข้ อค้ นพบได้ ว่า บริ บทวัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
จังหวัดศรี สะเกษและสุรินทร์ ในพื ้นที่การวิจยั พบว่า ค่านิยม และวิถีชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญเขมรดังกล่าว มีวิถีชีวิต
พึ่งพาธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามแนวเชิงภูเขา และบริ เวณที่มีป่าเบญจพรรณไปจนถึงป่ าดงดิบจะมีวตั ถุดิบใน
การปรุงยาที่พงึ่ พาอาศัยธรรมชาติ ยาสมุนไพรเหล่านัน้ มีสภาวะหน้ าที่ช่วยชะลออาการโรคเบาหวานให้ กบั คนในชุมชน
ได้ อย่างนานัปการ จะเห็นได้ ว่าลักษณะองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาในกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญเขมรเป็ นองค์ความรู้ ที่เกิ ดจาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขันพื
้ ้นฐาน
ด้ านปั จจัยสี่ การบริ หารจัดการองค์กร ชุมชน ตลอดทังการประกอบอาชี
้
พต่าง ๆ และมีระบบเทคโนโลยีในการผลิตจนทํา
ให้ วิถีชีวิตของมนุษย์ก้าวพ้ นความสัมพันธ์ กบั ธรรมชาติที่มีลกั ษณะทางกายภาพจนก่อให้ เกิดวิถีแห่งการดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของสังคมที่ตกตะกอนทางจิตวิญญาณ นัน่ ก็คือระบบทางสังคมก่อให้ เกิดการพัฒนาทางจิตของมนุษย์เรี ยกได้ ว่า
เกิดความรู้ความเข้ าใจในตนเองและสร้ างบรรทัดฐานของสังคม เกิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการหลุดพ้ นจากความต้ องการที่เป็ น
เพียงความจําเป็ นขันพื
้ ้นฐานเคลื่อนไปสู่ความเป็ นอิสรภาพ เกิดสภาวะที่ว่างเปล่า (Space) หรื ออาจเกิดปรัชญาให้ แก่
สังคม มนุษย์มีความเข้ าใจความรู้ความจริ งในธรรมชาติ และ เมื่อมีภมู ิปัญญาท้ องถิ่นที่เหมาะสมกับกลุม่ หรื อสังคม จึงได้
แตกแขนงกิ่งก้ านจนกลายเป็ น ภูมิปัญญาเฉพาะด้ าน เกิดเป็ นขอบข่ายหรื อ สหสาขาวิชาการเฉพาะศาสตร์ (Branches of
Subject) หรื อเกิดเป็ นขอบข่ายทางภูมิปัญญาเภสัชศาสตร์ เพื่อป้องกันโรค ส่งเสริ มสุขภาพ และชะลออาการเจ็บป่ วยจาก
ผลของร่างกายที่กําลังจะเสียสมดุลภายในให้ สามารถปรับดุลยภาพภายในร่างกายโดยองค์ความรู้ดงั กล่าวทีส่ บื ทอดมานัน้
ล้ วนได้ ผ่านการทดสอบ ทดลองมาแล้ วและยังปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต ค่านิยมในการปฏิบตั ิของคนในชุมชน จากสภาวะ
โรคเบาหวานเป็ นโรคที่สาํ คัญโรคหนึง่ ที่มีอาการแทรกซ้ อน นับว่าเป็ นภัยเงียบที่อาจมาพร้ อมๆ โรคความดันโลหิตสูง ซึง่ พบ
มาในชนบทเขตอีสานใต้ ซึ่งมีอุบัติการณ์ ในวัยที่ลดตํ่าเรื่ อยๆ ดังนัน้ ข้ อค้ นพบจากงานวิจัยนีไ้ ม่ว่าจะเป็ นการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการรักษาสุขภาพโดยพระ แล้ ว จึงควรเน้ นการพึ่งตนเอง การใช้ ทรัพยากรในชุมชนที่ประหยัด ดังนันภู
้ มิ
ปั ญญาท้ องถิ่ นในระบบการแพทย์ พืน้ บ้ านนัน้ จึงควรเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่น่าทบทวนใหม่ในการสนับสนุนให้ สามารถ
จัดบริ การเป็ นหน่วยการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ อีกแห่งหนึง่
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ระบบแจ้ งซ่ อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The Notification Computer Repair System through the Internet
ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี1 สุนันทา กลิ่นถาวร2
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ้ง นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบแจ้ ง ซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ วิธีแบบกล่ องดา และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ มี ีต่อระบบ โดยดาเนินการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ โดยใช้ การพัฒนาระบบ
โดยภาษาพี เ อชพี แ ละระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ ว แอล กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คือ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 30 คน และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ จานวน 3 คน
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ได้ แก่ ระบบแจ้ ง ซ่ อ มคอมพิว เตอร์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต แบบสอบถาม
ประเมิ นประสิทธิ ภาพของระบบ และแบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ใ ช้ ท่ ี มีต่ อระบบ ขั น้ ตอนการ
ดาเนินการวิจัย ได้ แก่ 1) การพัฒนาระบบแจ้ งซ่ อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต มี 7 ขัน้ ตอน
การกาหนดปั ญหา การวิเคราะห์ ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตัง้
ระบบ และบารุ งรั กษาระบบ 2) สร้ างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบและสร้ างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ 3) การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีตอบแบบสอบถาม
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มบุคลากร เจ้ าหน้ าที่ โดยวิธีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ ี
มีต่อระบบ และ 4) การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของระบบ วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ ีมีต่อ
ระบบ สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ คือ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ช่วยในการจัดการ บันทึก สืบค้ น
และแสดงรายการแจ้ งซ่อมผ่านระบบได้ อย่างรวดเร็ ว และถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ งานมีความ
สะดวกในการใช้ งานระบบ เนื่องจากระบบงานเดิมทําให้ เกิดความล่าช้ าในการให้ บริ การและการจัดทํารายงาน 2) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับดี และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ที่มีตอ่ ระบบ เจ้ าหน้ าที่ มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก สรุ ปได้ ว่าระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นช่วยในการจัดการ
บันทึก สืบค้ น และแสดงรายการแจ้ งซ่อมผ่านระบบได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
มีความสะดวกสบายในการจัดการข้ อมูลเพื่อให้ บริ การแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ อย่าง
รวดเร็ ว ระบบสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ได้ ถกู ต้ อง และสามารถนําระบบไปใช้ งานได้ จริ ง
คาสาคัญ ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์, ประสิทธิภาพของระบบ,
ความพึงพอใจ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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.
บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการทํางานมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ วา่ มีการนํา
คอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ กบั งานต่างๆหลายด้ าน เช่น ด้ านการแพทย์ ด้ านการทหาร ด้ านการคมนาคม ด้ านการสือ่ สาร
ด้ านธนาคาร และด้ านการศึกษา จึงอาจกล่าวได้ ว่ายุคนี ้เป็ นยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับสิง่ ต่างๆรอบตัวเรามากขึ ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นสถานศึกษาหนึ่งที่มีการส่งเสริ ม การนําคอมพิวเตอร์ ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรภายในสํานักงานของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดี ยวกันผู้วิจยั พบว่าเกิดปั ญหาในการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีปัญหาในด้ านซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ ดแวร์ เนื่องจากความ
ต้ องการในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ในแต่ละวันมีจํานวนมาก จึงทําให้ ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ ต้องทําการตรวจเช็คและ
ให้ บริ การซ่อมบํารุงภายในสํานักงานต่างๆ ทังหมดในมหาวิ
้
ทยาลัยฯ บางครัง้ หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถแจ้ งฝ่ ายเทคนิค
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คอมพิวเตอร์ ได้ เนื่องจากต้ องออกไปให้ บริ การจึงทําให้ ไม่สามารถทําการตรวจเช็คและซ่อมได้ ตามเวลาที่ต้องการ ทําให้
เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานภายในมหาวิทยาลัย
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะการพัฒนาระบบแจ้ งแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เพื่อลดปั ญหาความล่าช้ าในการแจ้ งซ่อมบํารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทังนี
้ ้จะทําให้ ทราบถึงข้ อมูลการซ่อมบํารุ ง
คอมพิ วเตอร์ ภายในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็ นสารสนเทศแก่ผ้ ูบริ ห ารในการพัฒนาเทคโนโลยีใ น
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อหาคุณภาพของระบบระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ วิธีแบบกล่องดํา
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใช้ งานระบบแจ้ ง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จํานวนประมาณ 300 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1.2.1 ผู้ใช้ งานระบบ คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จํานวน 30 คน
1.2.2 เจ้ าหน้ าที่ คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จํานวน 3 คน
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.2.1 การยอมรับประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ วิธี
แบบกล่องดํา
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ระบบแจ้ งซ่ อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์
การพัฒนาระบบได้ ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ มี 7 ขันตอน
้
1.1 กําหนดปั ญหา (Problem Definition) ศึกษาปั ญหา ศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของระบบงานเดิม
1.2 วิเคราะห์ระบบ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบงานโดยเริ่ มจากแผนภาพกระแสข้ อมูล แผนภาพ
การไหลของข้ อมูล และแผนภาพอี-อาร์
1.3 ออกแบบ (Design) การออกแบบ การพัฒนาแบบจําลองทางกายภาพ โดยเริ่ มจากส่วนของอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ
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1.4 พัฒนาระบบ (Development) ติดตังโปรแกรมสํ
้
าหรับการพัฒนาระบบประกอบด้ วยติดตัง้
โปรแกรม Apache, Macromedia Dreamweaver MX , โปรแกรมภาษา PHP
1.5 ทดสอบ (Testing) นําระบบที่พฒ
ั นา เสร็ จแล้ วมาทดสอบระบบเพื่อค้ นหาจุดบกพร่อง ดังนี ้
1.6 ติดตัง้ (Implementation) ติดตังระบบ
้
เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ภายหลังจากการทดสอบจน
มัน่ ใจได้ วา่ ระบบสามารถทํางานได้ จริ ง
1.7 บํารุงรักษา (Maintenance) เป็ นขันตอน
้
การปรับปรุงแก้ ไขระบบภายหลังจากมีการใช้ งานจริง ซึง่
อาจเกิดขึ ้นจากการผิดพลาดของโปรแกรม
2. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่ อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
2.2 ศึกษาการสร้ างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ โดยได้ รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ดําเนินการสร้ างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.3 กําหนดกรอบทีจ่ ะประเมินโดยแบ่งประเด็นที่จะประเมินเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ าน Function
Requirement Test 2) ด้ าน Function Test 3) ด้ าน Usability Test 4) ด้ าน Security Test
2.4 กําหนดระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การประเมิน
2.5 นําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสร้ างแบบสอบถาม พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้ องสมบูรณ์
2.6 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและจัดทําเป็ นแบบประเมินประสิทธิภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นําไปใช้ จริง
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ งานระบบ แบ่ งออกเป็ น 2 ชุด ได้ แก่
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนการเก็
้
บรวมรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน หลังจากได้ นําเสนอระบบงานแล้ วแจกแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
2. กลุม่ เจ้ าหน้ าที่และบุคลากรผู้ใช้ งานระบบ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ขอความร่วมมือสํานักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา ในการทดลองใช้ ระบบ
แจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
2.2 แนะนําการใช้ งานระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้ เจ้ าหน้ าที่และบุคลากร
ผู้ใช้ งานระบบทราบ เพื่อให้ ใช้ งานระบบได้ ถกู ต้ อง
2.3 นําแบบสอบถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่และบุคลากรผู้ใช้ งานระบบ
2.4 นําแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนําไปวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิติตอ่ ไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เทคนิค จํานวน 3 คน
1.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ โดยจะแบ่งส่วนของผู้ใช้ ออกเป็ น 2 กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
เทคนิคคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 คน และบุคลากรผู้ใช้ งานระบบ จํานวน 30 คน
2. สถิติท่ ใี ช้ ในการวิจัย
สถิติพื ้นฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุม่
ตัวอย่าง ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ ได้ พฒ
ั นามาจากภาษา PHP และมีการ
จัดการฐานข้ อมูลด้ วยภาษา SQL โดยมีการพัฒนาในส่วนหน้ าเว็บสําหรบผู้ใช้ งาน และส่วนหลังเว็บสําหรับผู้ดแู ลระบบ
2. ประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิคที่มีตอ่ ระบบจํานวน 3 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้ านเทคนิค
รายการประเมิน
ค่ าเฉลี่ย
S.D.
ด้ าน Function Requirement Test
4.00
0.33
ด้ าน Function Test
4.00
0.58
ด้ าน Usability Test
3.89
0.35
ด้ าน Security Test
4.25
0.27
ค่ าเฉลี่ยในภาพรวม
4.04
0.07

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.04, S.D. = 0.07) แยกเป็ นราย
ด้ านพบว่าความคิดเห็นในด้ าน Function Requirement Test อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.00,S.D. = 0.33) ด้ าน Function Test
อยูใ่ นระดับดี( X = 4.00, S.D.= 0.58) ด้ าน Usability Test อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.89, S.D. = 0.35) และด้ าน Security
Test อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.25, S.D. = 0.27)
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีตอ่ ระบบ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีตอ่ ระบบ จํานวน 2 กลุม่ แสดงได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ
ผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่ าง
ค่ าเฉลี่ย
เจ้ าหน้ าที่
4.25
ผู้ใช้ งานระบบ
4.47
ค่ าเฉลี่ยในภาพรวม
4.36
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก ( X =4.36,S.D.= 0.59) แยก
เป็ นรายด้ านพบว่า เจ้ าหน้ าที่มีี ความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.57) ผู้ใช้ งานระบบมีความ
พึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.59)

อภิปรายผล
1. การพัฒนาระบบ ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ
และมีการเขียนแผนภาพอี-อาร์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลทังระบบ
้
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจง่ายยิ่งขึ ้น และระบบมี
ขันตอนการจั
้
ดการงานแจ้ งซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทังขั
้ นตอนการแจ้
้
งซ่อม การรายงาน การติดตามผลการให้ บริ การ ทํา
ให้ เ กิ ด ความสะดวกแก่ ผ้ ูใ ช้ ง านระบบเป็ นอย่า งมาก และทํ า ให้ ผ้ ูใ ช้ งานสามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารของฝ่ ายเทคนิ ค
คอมพิวเตอร์ ได้ อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว และสามารถติดตามผลการให้ บริ การและคําแนะนําต่างๆในระบบได้
2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
ระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี แสดงให้ เห็นว่าระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น มีความเหมาะสมในการใช้ งาน สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ได้ ถกู ต้ องและสามารถนําไปใช้ งานได้ จริ ง
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ทมี่ ีตอ่ ระบบ พบว่าเจ้ าหน้ าทีม่ ีความพึงพอใจต่อระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ เพราะระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นช่วยให้ การบริ การของเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ วขึ ้น อํานวยความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้รับบริ การ
สรุ ปผลการวิจยั
ระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทํางานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทํา
ให้ ผ้ ใู ช้ งาน สามารถเข้ าใช้ งานที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดก็ได้ ช่วยอํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ งาน ช่วยให้ การ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่รวดเร็ วขึ ้น สามารถตรวจสอบผลการให้ บริ การ และข้ อแนะนําต่างๆ ที่เจ้ าหน้ าที่ให้ การบริ การแก่
ผู้ใช้ งานระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบอยู่ในระดับดี ( X = 4.04, S.D. = 0.07)
จากข้ อมูลที่ได้ สามารถสรุ ป ผลการประเมิน ประสิท ธิ ภาพของระบบจากสมมติฐ านได้ ว่า การพัฒนา ระบบแจ้ ง ซ่อ ม
คอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีประสิทธิ ภาพอยู่ในระดับดี ผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก
( X = 4.47, S.D. = 0.59) โดยจากข้ อมูลที่ได้ สามารถสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อระบบจาก
สมมติฐานได้ วา่ ผู้ใช้ มีความพึงใจต่อระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อยูใ่ นระดับมาก
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การแทรกซึมของคลอไรด์ ในคอนกรีตที่ผสมเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดโดยวิธีการแช่ แบบจมทัง้ หมด
Chloride Penetration of Ground Bottom Ash Concrete using Fully Immersed Method
ภคพล ช่างยันต์1 และ สมชาย อินทะตา1
Phakhapol Changyant, Somchai Inthata
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษากําลังอัด และการทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรี ตที่ผสม
เถ้ าก้ นเตาบดละเอียด โดยวิธีการแช่แบบจมทังหมด
้
นําเถ้ าก้ นเตาจากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะมาบดให้ มีขนาดอนุภาคค้ างบน
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ในอัตราส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 5 โดยนํ ้าหนัก จากนันใช้
้ แทนที่ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่
1 ในอัตราส่วนร้ อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยนํ ้าหนักวัสดุประสาน ออกแบบกําลังอัดที่อายุ 28 วัน ของคอนกรี ต
ควบคุมที่ 300 กก./ซม.2 โดยควบคุมค่าการยุบตัวอยูใ่ นช่วง 10-12 ซม. จากผลการทดลองพบว่า การต้ านทานแทรกซึม
ของคลอไรด์ในคอนกรี ตขึ ้นอยูก่ บั ร้ อยละการแทนที่ด้วยเถ้ าก้ นเตาบดละเอียด โดยคอนกรี ตที่ผสมเถ้ าก้ นเตาในปริมาณสูง
ให้ ความสามารถต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ที่เพิ่มขึ ้น จากผลการทดลองสรุปได้ วา่ เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดสามารถใช้
เพื่อต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ได้
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. บทนา
วัสดุปอซโซลาน คือ วัสดุที่มีซิลิกา หรื อ ซิลิกาและอะลูมินา เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยทัว่ ไปวัสดุปอซโซลานจะ
ไม่มีคณ
ุ สมบัติในการยึดประสานแต่ถ้ามีความละเอียดมาก และมีนํ ้าหรื อความชื ้นที่เพียงพอ จะสามารถทําปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อณ
ุ หภูมิปกติ เกิดเป็ นสารประกอบซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการยึดประสานได้ [1] จากการศึกษาพบว่า
การใช้ วสั ดุปอซโซลาน เช่น เถ้ าลอย เถ้ าแกลบ ตะกรันเตาถลุงเหล็ก และซิลิกาฟูม แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ทําให้
คุณ สมบัติ ด้ า นกํ า ลัง และด้ า นความคงทนของคอนกรี ต ดี ขึน้ เช่ น ความสามารถในการต้ า นทานการกัด กร่ อ นของ
สารละลายกรดและซัลเฟตเพิ่มขึ ้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณสมบัติโดยการบดให้ มีความละเอียดมากขึ ้น ทําให้ คณ
ุ สมบัติทาง
กลดีมากยิ่งขึ ้น [2-3]
การเสื่อมสภาพของโครงสร้ างคอนกรี ตที่มีการออกแบบไว้ แต่อายุการใช้ งานน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น อาจเกิดขึ ้น
เนื่องจากสาเหตุการเปลีย่ นแปลงภายในและจากสาเหตุทางสภาพแวดล้ อม คลอไรด์เป็ นตัวนําทําให้ เหล็กเสริ มเกิดสนิมซึง่
เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญทําให้ โครงสร้ างคอนกรี ตเสือ่ มสภาพลง เมื่อปูนซีเมนต์ทําปฏิกิริยากับนํ ้าจะเกิดฟิ ล์มออกไซด์ γ-Fe2O3
เคลือบผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม แต่เมื่อมีไอออนคลอไรด์รอบ ๆ ผิว เหล็กทําให้ ชนฟิ
ั ้ ล์มถูกทําลายลงทําให้
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้ องเผชิญกับการกัดกร่อนโดยตรง ประกอบกับเมื่อมีออกซิเจนกับความชื ้นที่เหมาะสมทําให้
เหล็กเสริ มเป็ นสนิม และเกิดอัตราการกัดกร่อนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
โรงผลิตกระแสไฟฟ้ าแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึง่ ในปี พ.ศ. 2547 โรงไฟฟ้ าแม่เมาะมีการใช้ ถ่านหิน
ลิกไนต์ ประมาณวันละกว่า 40,000 ตัน การเผาไหม้ ถ่านหินลิกไนต์ จะได้ เถ้ าลิกไนต์ออกมาประมาณวันละ 10,000 ตัน
ซึ่งในจํานวนนี ้จะเป็ นเถ้ าลอย (Fly ash) ประมาณ 8,000 ตัน และเถ้ าก้ นเตา (Bottom ash) ประมาณ 2,000 ตัน ใน
ปั จจุบนั มีการนําเถ้ าลอยไปใช้ ผสมในคอนกรี ตอย่างแพร่ หลาย และสามารถนํามาใช้ งานได้ ดี ทําให้ มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ
คือ ทําให้ ราคาของคอนกรี ตถูกลง ในปั จจุบนั เถ้ าลอยมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการใช้ ในงานคอนกรี ต ใน
ส่วนของเถ้ าก้ นเตาพบว่า แทบจะไม่มี การนํ ามาใช้ ประโยชน์ เ ลย เนื่อ งจากเถ้ า ก้ นเตามีขนาดอนุภาคที่ ใหญ่ ความ
หนาแน่นตํ่า และมีรูพรุนสูง เมื่อนําไปผสมคอนกรี ตทําให้ มีความต้ องการนํ ้าสูงขึ ้นอีกทังทํ
้ าให้ กําลังอัดตํ่าลง แต่ถ้าหากเรา
นําเถ้ าก้ นเตามาปรับปรุงคุณภาพ โดยทําให้ มีความละเอียดมากขึ ้นก็สามารถใช้ เป็ นวัสดุปอซโซลานได้ เป็ นอย่างดี [4] เป็ น
ผลให้ ช่วยลดมลภาวะทางสิง่ แวดล้ อม ลดปริ มาณการใช้ ปนู ซีเมนต์ และเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัสดุที่เหลือทิ ้งด้ วย
ดัง นัน้ งานวิ จัยนี เ้ ป็ นการศึกษาถึ งความสามารถในการแทรกซึม ของคลอไรด์ ใ นคอนกรี ตที่ ผสมเถ้ าก้ นเตา
บดละเอียด โดยผลของการศึกษาจะเป็ นประโยชน์อย่างมากเพื่อพั ฒนาคุณสมบัติด้านความคงทน และยังจะช่วยลด
ต้ นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์ในอนาคตอันใกล้ นี ้
2. การเตรียมวัสดุและการทดลอง
2.1 วัสดุท่ ใี ช้ ในการทดลอง
2.1.1 ปูนซีเมนต์ ใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. 15-2547
2.1.2 ทรายแม่นํ ้า มีคา่ โมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 2.73 ค่าความถ่วงจําเพาะรวม 2.64 และร้ อยละ
การดูดซึมเท่ากับ 1.21
2.1.3 หินปูนย่อยขนาดโตสุด 3/4 นิ ้ว มีคา่ โมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 7.15 ค่าความถ่วงจําเพาะรวม
2.70 และร้ อยละการดูดซึมเท่ากับ 0.36
2.1.4 เถ้ าก้ นเตา นํามาจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง นํามาบดด้ วยเครื่ องบดแบบ
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ตกกระทบให้ มีขนาดอนุภาคค้ างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้ อยกว่าร้ อยละ 5 โดยนํ ้าหนัก
2.1.5 สารเคมีประกอบด้ วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 3 และสารละลาย
ซิลเวอร์ ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N
2.2 การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีต
คอนกรี ตที่ใช้ ในการวิจยั ออกแบบกําลังอัดที่อายุ 28 วัน ของคอนกรี ตควบคุม (Control concrete, CC)
2
ที่ 300 กก./ซม. ตามวิธี ACI 211.1-91 [5] โดยควบคุมค่าการยุบตัวอยูใ่ นช่วง 10-12 ซม. จากนันแทนที
้
่ปนู ซีเมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ด้ วยเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดในอัตราส่วนร้ อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยนํ ้าหนักวัสดุประสาน และใช้
อัตราส่วนนํ ้าต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับคอนกรี ตควบคุมที่ 0.62 ส่วนผสมของคอนกรี ตทังหมดได้
้
แสดงในตารางที่ 1

Type of
Concrete Water
CC
195
10-GBA 195
20-GBA 195
30-GBA 195
40-GBA 195

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรี ต
Mix Proportion (kg/m3)
Cement GBA Sand Stone
315
0
740 1024
284
32
738 1021
252
63
736 1018
221
95
734 1015
189
126
732 1012

W/B

Slump

0.62
0.62
0.62
0.62
0.62

10.5
11.0
11.0
11.2
12.0

2.3 ขัน้ ตอนการทดสอบ
2.3.1 การทดสอบกํ าลังอัดของคอนกรี ต หล่อตัวอย่างคอนกรี ตทรงกระบอกขนาด 100x200 มม.
หลังจากหล่อถอดแบบคอนกรี ตที่อายุ 1 วัน นําไปบ่มโดยการแช่ในนํ ้าเป็ นเวลา 28 วัน ก่อนนําขึ ้นมาทําการทดสอบกําลัง
อัดตามมาตรฐาน ASTM C 39 [6]
2.3.2 การทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีการแช่แบบจมทังหมด
้
เป็ นการจําลองโครงสร้ าง
คอนกรี ตจมใต้ นํ ้าทะเลตลอดเวลา (Submerged zone) ตัวอย่างทดสอบได้ จากหลังการบ่ม 28 วัน จากนันนํ
้ าคอนกรี ต
ขึ ้นมาตัดให้ มีขนาด 100x50 มม. และเคลือบผิวตัวอย่างทังด้
้ านข้ างและด้ านบนด้ วยสารอีพอกซีก่อนทิ ้งไว้ 24 ชัว่ โมง จึง
นําไปแช่ตอ่ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 3 ให้ ท่วมเหนือผิวบนของตัวอย่างปริ มาณ 10 มม.
ดังแสดงในรู ปที่ 1 เมื่อแช่จนครบอายุตามการทดสอบ คือ 28 วัน จึงนําตัวอย่างไปกดผ่าแยกออก และพ่นสารละลายซิล
เวอร์ ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N
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รูปที่ 1 ตัวอย่างสําหรับการทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีการแช่แบบจมทังหมด
้
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
3.1 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ
จากตารางที่ 2 พบว่า เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดมีผลรวมขององค์ประกอบซิลิกา (SiO3) อลูมินา (Al2O3)
และเหล็กออกไซด์ (FeO3) เท่ากับ 82.14 มีปริ มาณซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ (SO3) เท่ากับ 1.76 และค่าการสูญเสียนํ ้าหนัก
เนื่องจากการเผา (LOI) เท่ากับ 4.02 ซึ่งสามารถจําแนกเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดเบื ้องต้ น สามารถจัดเป็ นวัสดุปอซโซลาน
ประเภทเถ้ าถ่านลอยชนิด Class F ตามมาตรฐาน ASTM C 618 [7] โดยตามมาตรฐานได้ กําหนดไว้ ว่าเถ้ าลอยชนิด
Class F ว่าต้ องมีผลรวมขององค์ ประกอบดังกล่าว มีค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของออกไซด์ทงั ้ หมด ปริ มาณ
ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ (SO3) ไม่เกินร้ อยละ 5 โดยนํ ้าหนัก และมีค่าการสูญเสียนํ ้าหนักเนื่องจากการเผา (LOI) ไม่เกินร้ อย
ละ 6 โดยนํ ้าหนัก
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ
Chemical Composition
(%)
Ordinary Portland
Cement (OPC)
Ground Bottom Ash
(GBA)

SiO2

Al2O3 Fe2O3 CaO MgO

K2O

Na2O Mn2O3 SO3 LOI

20.62

5.22

64.99 0.91

0.07

0.50

0.76

2.70 1.13

48.12 23.47 10.55 11.65 3.45

3.45

0.07

0.07

1.76 4.02

3.10

3.2 กาลังอัดของคอนกรีต
จากตารางที่ 3 พบว่า คอนกรี ตที่ผสมเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดในอัตราส่วนร้ อยละ 10-20 ทําให้ กําลังอัด
ของคอนกรี ตสูงกว่าคอนกรี ตควบคุม เนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็กของเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดจะเข้ าไปแทรกในช่องว่าง ทํา
ให้ ขนาดของโพรงในคอนกรี ตลดลง คอนกรี ตมีความหนาแน่นมากขึ ้น และเนื่องจากเถ้ าก้ นเตามีความละเอียดมาก ดังนัน้
จึงมีความสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานได้ ดียิ่งขึ ้นส่งผลให้ กําลังอัดเพิ่มสูงขึ ้น [2, 8] และกําลังอัดเริ่ มลดลงเมื่อมีการ
แทนที่ ด้วยเถ้ า ก้ นเตาบดละเอียดเพิ่ม ขึน้ เป็ นร้ อยละ 30 - 40 เนื่องจากปริ มาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้ วยเถ้ า ก้ นเตา
บดละเอียดมากไป ทําให้ การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันน้ อยลง ถึงอย่างไรก็ตาม กําลังอัดที่ได้ ตํ่าสุดเท่ากับร้ อยละ 92 ของ
คอนกรี ตควบคุม แสดงให้ เห็นว่าเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดสามารถใช้ เป็ นวัสดุปอซโซลานได้ นอกจากนี ้ยังพบว่าคอนกรี ต
ผสมเถ้ าก้ นเตามีคา่ การยุบตัวที่ใกล้ เคียงกันเนื่องจากลักษณะรูปร่างเป็ นเหลีย่ มเป็ นมุมทําให้ เกิดการขัดกันขึ ้นภายใน และ
มีพืน้ ที่ผิวมากขึน้ ทําให้ แรงเสียดทานเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ผ่านมา โดยพบว่า คอนกรี ตที่ผสมเถ้ าก้ นเตา
บดละเอียดมีคา่ การยุบตัวที่ใกล้ เคียงกับคอนกรี ตควบคุมเมื่อมีคา่ อัตราส่วนนํ ้าต่อวัสดุประสาน อยูร่ ะหว่าง 0.43- 0.80 [9]
3.3 ผลการทดสอบโดยวิธีการแช่ แบบจมทัง้ หมด
นําตัวอย่างไปกดผ่าซีกแยกออก และพ่นสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรท (AgNO3) 0.1 N จะเกิดรูปลักษณะ
ของบริ เวณที่มีสเี ทา และสีนํ ้าตาลออกดํา โดยถูกแบ่งแยกขอบเขตอย่างชัดเจน บริ เวณที่เป็ นสีเทาเกิดขึ ้นเนื่องจากการเกิด
ตะกอนของซิลเวอร์ คลอไรด์ (AgCl) แสดงว่าบริ เวณนี ้มีคลอไรด์ ส่วนบริ เวณขอบเขตที่เป็ นสีนํ ้าตาลออกดํา บ่งบอก
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ลักษณะว่าเป็ นบริ เวณที่มีปริ มาณคลอไรด์น้อยมากอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึง่ อาจเปรี ยบเทียบได้ วา่ เป็ นบริ เวณไม่มี
คลอไรด์ และทําการวัดระยะการแทรกซึมของคลอไรด์ ดังรูปที่ 2 [10-11]

Chloride
zoneNo
chloride
zone
รูปที่ 2 การกดผ่าครึ่งซีกตัวอย่างเพื่อหาระยะการแทรกซึมของคลอไรด์
จากตารางที่ 3 พบว่าการใช้ เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดเพื่อต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรี ตมี
แนวโน้ มเช่นเดียวกับการใช้ วสั ดุปอซโซลานในการต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ [12] กล่าวคือ คอนกรี ตที่มีอตั ราส่วน
นํ ้าต่อวัสดุประสานเท่ากัน ร้ อยละปริ มาณการแทนที่ด้วยเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดที่สงู ขึ ้น ทําให้ ระยะการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่า คอนกรี ตที่แทนที่ด้วยเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดร้ อยละ 40 ทําให้ มีระยะการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ตํ่าที่สดุ
ตารางที่ 3 กําลังอัด - ร้ อยละกําลังอัดของคอนกรี ต และความลึกของการแทรกซึมของคลอไรด์
Type of
Compressive Strength (ksc) Slump Chloride Penetration Depth
Concrete
” (Normalized Strength, %)
(cm)
(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)
จากรูปที่ 4 พบว่า คอนกรี ตมีการต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ขึ ้นอยูก่ บั กําลังอัดของคอนกรี ต คือ
เมื่อกํ า ลังอัด ของคอนกรี ตที่เพิ่ มขึน้ ความสามารถในการต้ า นทานการแทรกซึม ของคลอไรด์ มีค่า เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
คอนกรี ตผสมเถ้ าก้ นเตาบดละเอียดในปริ มาณร้ อยละที่สงู ขึ ้น ทําให้ การต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์และกําลังอัด
คอนกรี ตสูงขึ ้นด้ วย แต่ปริ มาณร้ อยละการแทนที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสมด้ วย คือ ประมาณร้ อยละ 10 -20 โดย
นํ ้าหนัก เมื่อต้ องการกําลังอัดในช่วงต้ นที่สงู แต่ถ้าหากต้ องการการต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ที่ดีขึ ้น และยอมรับ
กําลังอัดที่ตํ่าลงในช่วงแรกได้ สามารถใช้ เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดปูนซีเมนต์ได้ สงู ถึงร้ อยละ 30-40 โดยนํ ้าหนัก
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Chloride penetration depth (mm)

Chloride penetration depth

Percent compressive strength

10

120%

8

100%
80%

6

60%
4

40%

2

20%

0

0%
0

10

20

30

40

Percent replacement (%)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดกับการแทรกซึมของคลอไรด์
4. สรุ ปผลการทดลอง
จากผลการทดลองของงานวิจัยนีส้ ามารถสรุ ปได้ ว่า เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดช่วยเพิ่มความสามารถในความ
ต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ และเพิ่มกําลังอัดของคอนกรี ตได้ เป็ นอย่างดี โดยคอนกรี ตผสมเถ้ าก้ นเตาบดละเอียด
ในปริ มาณที่สงู กว่า มีผลการแทรกซึมของคลอไรด์ลดลง แต่ปริ มาณร้ อยละการแทนที่ต้ องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้ วย
เพราะทําให้ กําลังอัดของคอนกรี ตลดลง ดังนันการใช้
้
เถ้ าก้ นเตาบดละเอียดแทนที่ปนู ซีเมนต์บางส่วนในปริ มาณร้ อยละ 20
ให้ กําลังอัดของคอนกรี ตสูงสุด และสามารถใช้ เพื่อต้ านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ให้ อยูใ่ นระดับตํ่าได้
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การอบแห้ งเนือ้ หมูด้วยเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบอุโมงค์
Pork Drying using a Solar Tunnel Dryer
วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม 1 ภคพล ช่างยันต์ 1 มลฤดี บุญยะศรี 2
Wittawat Tipsaenprom1 Phakhapol Changyant1 Monrudee Boonyasri2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษา จลนพลศาสตร์ การอบแห้ งเนื ้อหมูด้วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอุโมงค์ เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ติดตัง้ ไว้ ที่จงั หวัดกาฬสินธุ์ของประเทศไทย ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่ องด้ วยการอบแห้ งเนื ้อหมู จากความชื ้นร้ อยละ 230 มาตรฐานแห้ ง จนเหลือร้ อยละ 70 มาตรฐานแห้ ง
ใช้ เวลา 210 นาที และการตากแดด 330 นาที ซึง่ สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้ งลงได้ 120 นาที ประสิทธิภาพเชิง
ความร้ อนสูงสุดของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ และประสิทธิภาพการอบแห้ งสูงสุดของเครื่ องอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจก คือ ร้ อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การอบแห้ ง, เนื ้อหมู, ประสิทธิภาพเชิงความร้ อน, ประสิทธิภาพการอบแห้ ง
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.
KEYWORDS: Drying, Pork, Thermal efficiency, Drying efficiency
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1. บทนา
ประเทศไทยตังอยู
้ ใ่ นเขตร้ อน ซึง่ มีแสงอาทิตย์เฉลีย่ ทังปี
้ ประมาณ 18.2 MJ/m2-day [1] ซึง่ เป็ นพลังงานมากพอ
สําหรับการนําไปใช้ ประโยชน์ในการอบแห้ งได้ แต่ก่อนนันการตากแห้
้
งด้ วยแสงอาทิตย์ไม่วา่ จะเป็ นการตากเนื ้อ ปลา พืช
และผักผลไม้ ตา่ งๆ นันอาจจะมี
้
ปัญหาที่ตามมาคือ ปั ญหาเรื่ องฝุ่ นละออง ปั ญหาเรื่ องเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ปั ญหาเรื่ องแมลงวันที่
เป็ นพาหะนําโรคต่างๆ และอาจทําให้ เกิดหนอนในอาหารขึ ้นได้ หรื อบางครัง้ เมือ่ มีฝนตกหรื ออากาศเย็นความชื ้นในอากาศ
มีมากก็อาจจะประสบปั ญหาเรื่ องเชื ้อราในอาหาร เป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ของการเก็บรักษาอาหารไว้ ไม่นาน ดังนันเมื
้ ่อเราทํา
การอบแห้ งผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แล้ ว ปั ญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมานันก็
้ อาจจะหมดไปหรื อลด
น้ อยลงตามไปด้ วย เพราะอุณหภูมิในเครื่ องอบแห้ งจะสูงกว่าการตากแดด แมลงต่างๆ ไม่สามารถเข้ าไปรบกวนได้ และ
เมื่อเราเปรี ยบเทียบดูแล้ วการอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ เวลาน้ อยกว่าการตากแห้ งแบบธรรมดา
(Open sun) จึงเป็ นการประหยัดเวลาในการตากแห้ งได้ มาก [2]
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หมูทบุ มีขนตอนการผลิ
ั้
ตคือ นําเนื ้อหมูสดที่ผา่ นการหมักมาทําการลด
ความชื ้นเหลือ 70 % มาตรฐานแห้ ง จากนันอบด้
้
วยเตาไฟฟ้ าอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส แล้ วนําเนื ้อหมูมาทุบ
จากนันนํ
้ าไปย่างด้ วยเตาถ่าน และจัดเก็บใส่บรรจุภณ
ั ฑ์พร้ อมขาย
งานวิจยั นี ้จึงได้ ศกึ ษาการอบแห้ งเนื ้อหมูสดที่ผา่ นการหมักให้ เหลือความชื ้นสุดท้ าย 70 % มาตรฐานแห้ ง ก่อน
นําไปสูข่ นตอนต่
ั้
อไปในการผลิตหมูทบุ โดยการอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ซงึ่ จะช่วยให้
ผลิตภัณฑ์แห้ งเร็ วกว่าการตากแดด
2. อุปกรณ์ และวิธีการ

รูปที่ 1 เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่ใช้ ในการทดลอง [4]
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เตรี ยมเนื ้อหมู 20 kg ความชื ้นเริ่มต้ นเฉลีย่ ร้ อยละ 230 มาตรฐานแห้ ง นํามาอบแห้ งในเครื่ องอบแห้ งแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ดังรูปที่ 1 โดยปรับอัตราการไหลอากาศทีใ่ ช้ อบแห้ งประมาณ 0.14 kg/s โดยใช้ Hot wire
anemometer จากนันนํ
้ าถาดบรรจุเนื ้อหมูออกจากห้ องอบมาชัง่ นํ ้าหนักทุก 30 นาที (เครื่ องชัง่ แบบดิจิตอล ความละเอียด
0.01 g) ระหว่างการทดลองวัดและบันทึกอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ งของบรรยากาศ ทางเข้ าและทางออก
ของห้ องอบแห้ ง โดยใช้ เทอร์ โมคัปเปิ ล ชนิด K ร่วมกับเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ (Data aquisition รุ่น MX - 100) วัดค่ารังสี
ดวงอาทิตย์รวมด้ วย Pyranometer (EKO รุ่น MS-802) ทําการอบแห้ งจนเหลือความชื ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 70 มาตรฐานแห้ ง จึง
หยุดการทดลอง ก่อนนําไปสูข่ นตอนต่
ั้
อไปในการผลิตหมูทบุ
หลักการทํางานของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ พัดลมซึง่ จะทํางานด้ วยกําลังไฟฟ้ าจะดูด
อากาศจากภายนอกผ่านช่องอากาศ เข้ าไปยังแผงรับแสงอาทิตย์ อากาศจะร้ อนขึ ้นเนื่องจากได้ รับความร้ อนจากแผ่นโลหะ
เคลือบสีดํา ซึง่ ทําหน้ าที่ดดู คลื่นแสงอาทิตย์ จากนันอากาศร้
้
อนจะไหลเข้ าไปยังบริ เวณพื ้นที่สาํ หรับอบแห้ งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะได้ รับพลังงานความร้ อน และได้ รับจากแสงอาทิตย์โดยตรง ทําให้ ผลิตภัณฑ์คายความชื ้นออกมาและระบาย
ออกสูอ่ ากาศแวดล้ อม
ความชื ้นในวัสดุเป็ นตัวบอกปริ มาณของนํ ้าทีม่ ีอยูใ่ นวัสดุเมือ่ เทียบกับมวลของวัสดุชื ้นหรื อแห้ ง ความชื ้นในวัสดุ
สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ [3]
ความชื ้นมาตรฐานเปี ยก

w d

 w 

M w  

(1)

ความชื ้นมาตรฐานแห้ ง

w d

 d 

Md  

(2)

อัตราส่วนความชื ้น
MR 

M  Meq
Min  Meq

(3)

เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื ้น, M คือ ความชื ้น ณ เวลาใดๆ (%db.), Meq คือ ความชื ้นที่ภาวะสมดุล (%db.),
Min คือ ความชื ้นเริ่ มต้ น (%db.), Mw คือ ความชื ้นมาตรฐานเปี ยก (%db.), Md คือ ความชื ้นมาตรฐานแห้ ง (%db.), w คือ
มวลของวัสดุเปี ยก (kg), d คือ มวลของวัสดุแห้ ง (kg)
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ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ [5]

ηc 

mCp t o  t i 
 100
GT Ac

(4)

เมื่อ C คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (%), m คือ อัตราการไหลเชิงมวลอากาศที่
ไหลผ่านตัวรับรังสีดวงอาทิตย์, (kg/s) GT
คือ รังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผ่นดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์, (W/m2)
Ac คือ พื ้นที่ของตัวดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (m2), to คือ อุณหภูมิเฉลีย่ อากาศที่ทางออกจากแผ่นดูดกลืนสีดวงอาทิตย์ (๐C),
ti คือ อุณหภูมิเฉลีย่ อากาศที่ทางเข้ าแผ่นดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (๐C), Cp คือ ความจุความร้ อนจําเพาะของอากาศที่
ความดันคงตัว
(kJ/kg.๐C)
ประสิทธิภาพการอบแห้ งของเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ [5]

m whfg
ηsys 
 100
GT A c  A   Pfan

(5)

เมื่อ sys คือ ประสิทธิภาพเชิงการอบแห้ งของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์, GT คือ รังสีดวงอาทิตย์ที่ตก
กระทบบนแผ่นดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (W/m2), Ac คือ พื ้นที่ของแผ่นดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (m2), A คือ พื ้นที่ของห้ อง
อบแห้ ง (m2), mw คือ นํ ้าที่ระเหย (kg), hfg คือ ค่าความร้ อนแฝงในการระเหยนํ ้า,(kJ/kg), Pfan คือ กําลังของมอเตอร์ พดั ลม
(kW)
3. ผลการทดลองและวิจารณ์
การเปลี่ยนแปลงค่ ารังสีดวงอาทิตย์ และอุณหภูมิ
รูปที่ 2 แสดงสภาพอากาศวันที่ 24 เมษายน 2553 เริ่ มทดลองเมื่อเวลา 9.00 น. สภาพอากาศปลอดโปร่ง ทําการ
วัดค่ารังสีดวงอาทิตย์ได้ (GT) 589.28 W/m2 และมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อทําการวัดทุก 10 นาที จนได้ คา่ สูงสุดที่
998.41 W/m2 เมื่อเวลา 12.50 น. มีอณ
ุ หภูมิอากาศแวดล้ อม (Ta) 34.6 C และอุณหภูมิอากาศแวดล้ อมสูงสุดที่ 37.1
C ในเวลา 13.20 น. ต่อมาค่ารังสีดวงอาทิตย์มีคา่ ลดลงเรื่ อยๆ จนถึงค่า 500.58 W/m2 เมื่อสิ ้นสุดการทดลองเวลา 16.00
น. ซึง่ ได้ คา่ รังสีดวงอาทิตย์เฉลีย่ 832.20 W/m2 อุณหภูมิแวดล้ อมเฉลีย่ มีคา่ 38.4 C อุณหภูมิเฉลีย่ ในห้ องอบแห้ ง (Tc)
57.80 C และความชื ้นสัมพัทธ์อากาศ (RH) 56.67% และพบว่า อุณหภูมิของอากาศที่จดุ ต่างๆ มากที่สดุ ในช่วงเวลา
11.00 ” 13.30 น. ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ คี า่ รังสีดวงอาทิตย์มากที่สดุ อุณหภูมิในห้ องอบแห้ งแปรตามอุณหภูมิอากาศแวดล้ อมและ
ค่ารังสีดวงอาทิตย์
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รูปที่ 2 สภาพอากาศวันที่ 24 เมษายน 2553
ผลของการทดลองหาค่ าความชืน้ ที่ลดลงของการอบแห้ งเนือ้ หมู
ผลของการทดลองหาค่าความชื ้นที่ลดลงของการอบแห้ งเนื ้อหมู ด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อุโมงค์ ดังรูปที่ 3 แสดงการเปลีย่ นแปลงความชื ้นเนื ้อหมูที่อบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ เปรียบเทียบกับ
การตากแดด
การอบแห้ งเนื ้อหมูมคี วามชื ้นเริ่ มต้ นเฉลีย่ ร้ อยละ 230 มาตรฐานแห้ ง เริ่ มทดสอบเมื่อเวลา 9.00 น. ความชื ้นจะ
ลดลงเรื่ อยๆ ซึง่ อยูใ่ นช่วงการอบแห้ งคงที่ จนกระทัง่ เวลาประมาณ 11.00 น. (120 นาที) จึงอยูใ่ นช่วงการอบแห้ งลดลง
เพราะความชื ้นของเนื ้อหมูเริ่ มมีคา่ ตํา่ กว่าความชื ้นวิกฤติ จนเหลือความชื ้นประมาณร้ อยละ 70 มาตรฐานแห้ ง เมื่อเวลา
12.30 น. ส่วนการตากแดดเหลือความชื ้นประมาณร้ อยละ 70 มาตรฐานแห้ ง เมื่อเวลา 14.30 น. การอบแห้ งด้ วยเครื่ อง
อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ เวลาในการอบแห้ งสันกว่
้ าการตากแดด ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการใช้ เครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าการตากแดด ทําให้ โมเลกุลของนํ ้าในเนื ้อหมูได้ รับความร้ อนเพิ่มมากขึ ้นก็จะมีพลังงานในการ
เคลือ่ นที่มากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ จึงทําให้ นํ ้าเคลือ่ นตัวเร็วขึ ้น ส่งผลให้ นํ ้าระเหยออกจากเนื ้อ
หมูได้ เร็ ว [6] การอบเนื ้อหมูด้วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ เวลาประมาณ 210 นาที ขณะที่ การตากแดด ใช้
เวลาประมาณ 330 นาที
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รูปที่ 3 ความชื ้นเนื ้อหมูที่อบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์เปรี ยบเทียบกับการตากแดด
วันที่ 24 เมษายน 2553
ประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาด้ านประสิทธิภาพเชิงความร้ อนสูงสุดของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์และประสิทธิภาพการอบแห้ งสูงสุด
ของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ มีคา่ ร้ อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนสูงสุดและประสิทธิภาพการอบแห้ งสูงสุด
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4. สรุ ป
การทดลองอบแห้ งเนื ้อหมูด้วยเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ พบว่า การอบแห้ งด้ วยเครื่ อง
อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ เวลาในการอบแห้ งสันกว่
้ าการตากแดด โดยใช้ เวลาในการอบแห้ ง 210 นาที ขณะที่ การ
ตากแดด ใช้ เวลา 330 นาที (เริ่ มทดลอง 9.00 -12.30 น.) และพบว่า อุณหภูมิของอากาศทีจ่ ดุ ต่างๆ มีคา่ มากที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 11.00 ” 13.30 น. ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ ีคา่ รังสีดวงอาทิตย์มากที่สดุ อุณหภูมิในห้ องอบแห้ งแปรตามอุณหภูมิอากาศ
แวดล้ อมและค่ารังสีดวงอาทิตย์ ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนสูงสุดของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์และประสิทธิภาพการอบแห้ ง
สูงสุดของเครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ มีคา่ ร้ อยละ 21.3 และ 64.5 ตามลําดับ
5. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เจริ ญพร เลิศสถิตธนกร ที่ให้ คาํ แนะนํา ตลอดจนการแก้ ไข ข้ อพกพร่อง และดูแลเอาใจใส่ในหลายๆ
ด้ าน ในการศึกษาวิจยั
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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 anodesupported 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 anodesupported 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 externalsupported 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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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.

bb

a
a

cc
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.
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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 illiterich 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 use 1. 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 K 2O (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 Al 2(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
Materials
Quartz
Feldspar
LP
NR
LM
NM

SiO2
94.52
69.64
60.27
53.05
72.69
68.10

Al2O3
3.88
17.08
27.25
33.34
16.70
20.85

K2O
0.04
10.87
4.05
0.83
4.69
3.26

Na2O
0.77
0.30
0.46
0.00
0.74
0.29

MgO
0.05
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00

CaO
0.13
0.94
0.16
0.04
0.31
0.28

Fe2O3
0.50
0.43
0.98
0.73
0.47
0.37

TiO2
0.03
0.03
0.06
0.92
0.05
0.44

LOI*
0.08
0.59
6.28
11.08
4.36
6.40

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

Minerals
Illite
kaolinite
Quartz
Albite
Microcline
Other

LP
(%)
31.08
39.26
22.72
5.25
1.69

NR
(%)
7.77
77.29
13.14
Trace
1.80

The exothermic peaks of both bodies were found at 1005°C attribute to the latent heat of Al-Si spinel or γAl2O3 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.
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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)
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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.

Feldspar full melt at

°

Intensit
y

1200 C
Mullite form at

°

1000 C

1300°C.
1250°C
1200°C
1150°
C1100°C
1050°C
1000°C
950°
900°
C
C

Fig. 3 XRD patterns showing phase changes of LM fired body various temperatures (I: illite, Q: quartz, M:
mullite, F: feldspar (microcline).
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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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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 clayfeldspar 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.

Primary mullite
Feldspar

Quartz
Quartz
Primary mullite

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
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Secondary mullite on surface of feldspar

melts

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/cm 3 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 strength 32. Thirdly,
dispersion strengthening hypothesis proposed that the dispersion particles limit the size of Griffith flaws
leading to increase strength.
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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 prestressing 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 Biofermented 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
________________________________
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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).

Days

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).
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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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35

Days

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].

187

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

18000
16000

Sulfate (mg/L)

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

7

14

21

28

35

Days

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 ( Rx )is not equal to zero. The Rx can be controlled by input bias current ( I B ) as shown in the
following equations [14]
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When VT 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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I Z1  I X

IY 1  0

1
IY 2  0 Vd

IZ 2  I X

Rx

Vd  VY 1  VY 2 X

IB

Z1
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VY 2

IY 1
IY 2

I
Z1 Z 1 VZ 1
Y1
CCDVCC I Z 2
Z2
Y2 X
VZ 2
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VX

(a)

(b)

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
VT
2I B

Req 

(3)

From Eq. (3), the resistance value is controlled by adjusting I B
IB

V in

IR
V in

Y1

IR

Z1

CCDVCC
Y2

Req
Z2

X

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
ZL 

(V1  V2 )
 sCRx1Rx 2 .
IL

(4)

From Eq. (4), it is obvious that the circuit shown in Figure 2 simulates a floating inductance with a value
Leq  C

VT VT
.
2 I B1 2 I B 2

(5)

It can be clearly seen from Eq. (5) that the inductance value Leq can be adjusted electronically by either I B1
or I B 2 .
IB1

IB2

Vin

IL

Vin

Y1

Z2

CCDVCC1
Y2

X

Z1

Y1

IL

Z1

CCDVCC2

VC

Y2

X

Leq

Z2

C

Figure 3 Proposed Grounded Positive Inductance simulator
2.4. Floating Inductances Simulator
Fig. 4 depicts the proposed floating inductance simulator, where I B1 or I B 2 .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
ZL 

(V1  V2 )
 sCRx1Rx 2 .
IL

(6)

From Eq. (6), it is obvious that the circuit shown in Figure 4 simulates a floating inductance with a value
Leq  C
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It can be clearly seen from Eq. (7) that the inductance value Leq can be adjusted electronically by either I B1
or I B 2 .
IB1

IB2
V1

V1

IL
Y1

Z2

CCDVCC1
V2

IL

Y2

Z1

X

Y1

IL

Z1

CCDVCC2

VC

Y2

Leq

Z2

X

C

IL
V2

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
Zin 

I B3 I B 4
.
I B1 I B 2CS

(8)

From Eq. (8), it is clearly seen that the circuit can provide the floating capacitor with a value
Ceq 
IB1

I B1 I B 2CS
.
I B3 I B 4

(9)

IB2

IC
V1
V2

Y1

Z2

Y1
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CCDVCC2
Z1

X

Y2

Z2

X

V1
IC

IB3

Ceq

IB4

IC
Y1

Z2

CCDVCC3
Y2

X

Y1

V2

CCDVCC4

C
Z1

Z1

Y2

X

Z2

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.
Leq 2

L eq1

Io

C1

Rs

Is

C2

Ro

C3

Figure 6. Current-mode fifth-order chebyshev low-pass RLC ladder filter
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Q12 Q14

Q22
Q15

Q16

Q17

Q29

VCC

Q30 Q31
Q32

Z1
Q18

Z2
Q21
Q19Q20

VEE

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
Leq 2

C eq

Io

Is

Rs

C1

L eq1

C2

Ro

Leq 3

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 I B were set to be 100 A ,except that the
I B 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. C1  C2  C3  10nF and
CLeq1  CLeq 2  1nF are chosen t obtain inductance value of 0.22mH . 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 to 5 A 10 A and 15 A .It is found that the pole frequency can be tuned by the input
bias current.
Furthermore, C1  C2  10nF , CLeq1  CLeq 2 , CLeq3  1nF and Cceq1  10 F are taken to obtain
inductance and capacitance of 0.22mH and 10 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.
(Iout/Iin)
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0.2
0
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10

30
100
Frequency(kHz)

300

1000

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.

__________________________________________________
1

Quang Binh University,
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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.

Table 1. Timing to complete the growth and development stages of the tomato.
Unit: day
Time of planting from… Time of
Age of
Total of
reaping
appear
ripen
Formula sapling
growth time
fruit
bloom
fruit
I
II
III

25

29

82

35

142

25
25

31
37

87
85

39
38

151
148
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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 Table 2. Development of Heliothis armigera insect
the formulae, we found out that there are no diffence of on the experimental formulae. Unit: Individual/m2
Monitoring Formula Formula Formula
the leave quantity per tomato between the experiment
day
I
II
III
formulae in observed periods. The effect of diaphragm
13/1/2010
0.13
0.00
0.00
20/1/2010
0.20
0.33
0.87
on this criteria is not clear. Therefore, the rate of leaf
27/1/2010
0.20
0.87
1.07
quantity per tomato is determined by heredity factors.
3/2/2010
0.00
0.07
0.00
10/2/2010
0.00
0.20
1.07
In comparision with the comparative formula and the
17/2/2010
0.20
0.60
0.80
normal PE film, the tomatoes planted in the converting
24/2/2010
0.40
0.73
1.33
3/3/2010
0.47
1.13
3.73
light PE film were taller than those but the quantity of
10/3/2010
0.13
0.93
2.60
leaf increased slightly.
17/3/2010
0.10
0.70
1.73
24/3/2010
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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 Table 3. Leaf curled disease in the experimental formulae.
Unit: % diseased plants
in the formulae I and II only slightly decreased.
Monitoring
Formula
Formula
Formula
* Leaf curled disease (caused by virus TYLCV)
day
I
II
III
23/12/2009
0.00
0.00
0.03
Leaf curled disease began to appear on
30/12/2010
0.03
0.20
0.00
12/23/2009 in the formula III. In the formulae I
6/1/2010
0.04
0.00
0.04
13/1/2010
0.00
0.14
0.06
and II the disease appeared later. In the three
20/1/2010
0.04
0.02
0.17
formulae, the formula I was harmed the lightest,
27/1/2010
0.00
0.00
0.00
3/2/2010
0.00
0.00
0.32
the formula III took the heaviest damage. Peak
10/2/2010
0.00
0.00
0.00
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.
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Table 4. The components of the tomato productivity in the formulae.
Density of
Formula tree per
m2
I
3.30
II
3.30
III
3.30

Number of
commercial
fruit per tree
16.00 (fruit)
7.53
14.00

The average
weight of
fruit
80.24 (g)
71.11
78.48

Theory
productivity (TP)
(ton/ha)
42.67
17.97
36.33

Real productivity
(RP)
(ton/ha)
34.63
14.01
33.79

Difference of RP(I) and
(II) from RP(III)
%
ton/ha
+0.84
+2.49
-19.78 -58.54
-

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
Table 5. The fruit quality in the formulae.
Diameter
Formula

Fruit quality

Flesh

of fruit

thickness

Degrees

(mm)

(mm)

brix (%)

Content of
Content of total
sugar (g/100g)

vitamin C
(mg/100g)

63.44 of the7.33
7.0 film on the
1.9 fruit quality, we10.2
To evaluteI the influence
converting light
measured the diameter of the fruit,
6.0
1.8
7.6
thickness IIof flesh 59.33
and analysis7.00
of some quality
factors. The
results were shown
in table 5.
54.44
7.00
6.0
1.8
III
7.9
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.
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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.
Leachat
e
0.05 m.
coarse sand
0.25 m.

(Ǿ 1-2 mm)
Effluent

0.1 m.

gravel (Ǿ 10-20 mm.)

0.1 m.

gravel (Ǿ 30 mm)

0.38 m.

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
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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 ( )
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B 1.5

B2.3

B4.5
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32

46
Days

53

67

75

81

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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A

B

C

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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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นา้ พริกมะกอกป่ าอบแห้ ง
Product Development of Dried Makok (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) Chilli Paste
จิรรัชต์ กันทะขู้1 บุษบา มะโนแสน2 สุภาวดี ศรี แย้ ม3 กัญญาณัฐ อุตรชน4 และ กานต์พิชชา ซือหมือ5
Jirarat Kantakhoo, Busaba Manosan, Supawadee Sriyam, Kanyanat Uttarachon, and Kanpitcha Suemu
บทคัดย่ อ
มะกอกป่ า (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) เป็ นไม้ ยืนต้ น พบตามป่ าเบญจพรรณชื ้นและป่ าดิบชื ้นทัว่ ทุกภาค
ของไทย ผลมะกอกมีมีกลิน่ รสที่เป็ นเอกลักษณ์ สามารถใช้ เป็ นส่วนผสมที่เพิ่มกลิน่ รสให้ อาหาร โดยเฉพาะนํ ้าพริ กมะกอก
และส้ มตํา แต่เนื่องจากมะกอกป่ าให้ ผลผลิตเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ยืดอายุการ
เก็บรักษานํ ้าพริ กมะกอกป่ าให้ สามารถบริ โภคนํ ้าพริ กนอกฤดูกาลหรื อขนส่งในระยะทางไกลได้ โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาอัตราการอบแห้ งมะกอกป่ าทีใ่ ช้ เป็ นวัตถุดิบในการทํานํ ้าพริ ก และ 2) พัฒนาสูตรที่เหมาะสม
ของนํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง ในการศึกษาอัตราการทําแห้ งของเนื ้อมะกอกป่ าที่อณ
ุ หภูมิ 50 o C 10 ชัว่ โมง พบว่าความชื ้น
ของมะกอกลดลงอย่างรวดเร็ วใน 6-7 ชัว่ โมงแรกของการอบแห้ ง และลดลงในอัตราค่อนข้ างตํา่ หลังจาก 7 ชัว่ โมง เมื่อ
ทดสอบการคืนตัวของมะกอกแห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง พบว่าขนาดชิ ้นมะกอกมีผลต่อความสามารถในการดูดคืนนํ ้า โดยมะกอก
แบบผงดูดคืนนํ ้าได้ มากที่สดุ และเร็ วที่สดุ โดยใช้ เวลาเพียง 2 นาที รองลงมาคือ แบบสับหยาบ (ขนาด 0.4X0.5 cm) และ
แบบชิ ้นใหญ่ (ขนาด 2 X 2.5 cm) ใช้ เวลา 8 และ 10 นาที ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบอุณหภูมินํ ้าที่ใช้ ในการคืนตัว พบว่า
นํ ้าที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ช่วยให้ มะกอกแห้ งดูดคืนนํ ้าได้ ดขี ึ ้น โดยที่ 80 o C มะกอกแห้ งดูดคืนนํ ้าได้ อย่างรวดเร็วใน 2 นาที ใน
ปริ มาณมากกว่า นํ ้าอุณหภูมิ 60 o C และ 40 o C ตามลําดับ และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง 3 สูตร
ได้ แก่ สูตรที่ 1 ใช้ มะกอกชิ ้นแบบสับหยาบ สูตรที่ 2 ใช้ มะกอกชิ ้นแบบสับหยาบผสมแบบผง และสูตรที่ 3 ใช้ มะกอกแบบ
ผง ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้ าน สี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่านํ ้าพริ ก
มะกอกป่ าอบแห้ งแบบผงได้ รับการยอมรับมากที่สดุ ได้ คะแนนการยอมรับเฉลีย่ อยูใ่ นระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง
(6.88 คะแนน) เนื่องจากมีกลิน่ ของมะกอกป่ ามากกว่าสูตรอื่น
คาสาคัญ มะกอกป่ า, นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การคืนตัวของอาหาร
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
บทนา
มะกอกป่ าเป็ นพืชพื ้นเมือง มีรสชาติเปรี ย้ วอมฝาด มีวิตามินซี วิตามินเอ ใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัสสูง
(กองโภชนาการ, 2535) ผลสดใช้ รับประทานแก้ กระหายและใช้ ประกอบอาหารได้ หลายชนิด เช่น ส้ มตําหรื อนํ ้าพริ ก
โดยเฉพาะนํ ้าพริ กมะกอกป่ า เพราะมะกอกป่ ามีกลิน่ รสเฉพาะตัวช่วยเพิ่มรสชาติให้ อาหารได้ แต่เนื่องจากมะกอกป่ าให้
ผลผลิตเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน ทําให้ ไม่สามารถหาบริ โภคได้ นอกฤดูกาล การอบแห้ งเป็ นวิธีการหนึง่ ในการ
ถนอมอาหารโดยการลดความชื ้นในอาหาร ให้ ปริ มาณนํ ้าอิสระลดลงจนกระทัง่ จุลนิ ทรี ย์ไม่สามารถใช้ ในการเจริ ญเติบโต
ได้ อาหารจึงไม่เน่าเสีย ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ นานขึ ้น (วิไล, 2546) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ า
อบแห้ งเป็ นแนวทางหนึง่ ที่ชว่ ยยืดอายุการเก็บรักษาทําให้ สามารถเก็บไว้ รับประทานนอกฤดูกาลหรื อสามารถขนส่งระยะ
ทางไกลได้ สะดวกและประหยัดไม่เปลืองพื ้นที่ เพราะผลิตภัณฑ์มนี ํ ้าหนักเบา นอกจากนี ้ยังทําให้ รับประทานนํ ้าพริ ก
มะกอกป่ าได้ สะดวกขึ ้น ลดเวลาและความยุง่ ยากในการทํานํ ้าพริกเพื่อรับประทาน ช่วยเพิม่ ความหลากหลายและเพิ่ม
มูลค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์มะกอกป่ าอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตราการอบแห้ งมะกอกป่ า
2. ศึกษาการคืนตัวของมะกอกป่ าอบแห้ ง
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง
วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุดิบที่ใช้ คือ มะกอกป่ าสด จากตลาดสดในพื ้นทีจ่ งั หวัดน่าน
วัสดุอปุ กรณ์ ได้ แก่ ตู้อบลมร้ อน (OWNER FOODS, TD 10) ตู้อบลมร้ อน (WBT binder, IP 20) เครื่ องชัง่
นํ ้าหนัก ทศนิยม 4 ตําแหน่ง (Sartorius, CP224S) ถ้ วยอะลูมเิ นียม โถดูดความชื ้น กรวยกรอง กระดาษกรอง Whatman
No.1
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การเตรี ยมมะกอกป่ าอบแห้ ง : นํามะกอกมาล้ างทําความสะอาด ตัดส่วนหัวทีต่ ิดกับขัวออก
้
ฝานเอาเฉพาะส่วนที่
เป็ นเนื ้อติดเปลือกออกจากเม็ด นําส่วนเนื ้อกระจายลงในถาดแล้ วเข้ าเครื่ องอบแห้ ง ใช้ เวลาประมาณ 10 ชัว่ โมง เพื่อให้ เนื ้อ
มะกอกแห้ งสนิท นําเนื ้อมะกอกแห้ งใส่ในถุงพลาสติก เก็บรักษาในตู้เย็น (อุณหภูมิ 5-7C) เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
1.
ศึกษาอัตราการทําแห้ งของมะกอกป่ า
นํามะกอกป่ าสดมาฝานแยกเอาเฉพาะส่วนเนื ้อติดเปลือก แผ่กระจายให้ ทวั่ ถาดแล้ วนําไปอบในเครื่ องอบแห้ งแบบ
ลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 50C หลังผ่านการอบเป็ นเวลา 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360 420 480 540 และ
600 นาที เก็บตัวอย่างเนื ้อมะกอกป่ ามาวิเคราะห์ความชื ้นโดยวิธี AOAC (1995) ทดลอง 3 ซํ ้า
2.
ศึกษาการดูดคืนนํ ้าของเนื ้อมะกอกอบแห้ ง
2.1 ศึกษาผลของขนาดชิ ้นมะกอกป่ าแห้ งต่อความสามารถในการดูดคืนนํ ้า
แบ่งตัวอย่างมะกอกป่ าอบแห้ งออกเป็ น 3 แบบ คือ มะกอกแห้ งบดละเอียด มะกอกแห้ งสับหยาบ (ขนาดชิ ้น
ประมาณ 0.50.4 cm) และมะกอกแห้ งขนาดชิ ้นใหญ่ (ขนาดประมาณ 2.52.0 cm) ชัง่ ตัวอย่างมะกอกแห้ งแต่ละแบบ
มาประมาณ 2 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ เติมนํ ้ากลัน่ ที่ทราบนํ ้าหนักแน่นอน ประมาณ 10 กรัม แช่ทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 2 4 6 8
และ 10 นาที เมื่อครบเวลาจึงนํามากรองด้ วยกระดาษกรอง ทิ ้งให้ สะเด็ดนํ ้า 5 นาที นําส่วนใสที่กรองได้ ไปชัง่ นํ ้าหนัก
ทดลอง3 ซํ ้า คํานวณปริ มาณนํ ้าที่ชิ ้นมะกอกป่ าอบแห้ งสามารถดูดซับไว้ ได้ (กรัม /กรัมตัวอย่าง) ดังสมการที่ (1)
ปริ มาณนํ ้าที่
ถูกดูดซับไว้
(กรัม /กรัมตัวอย่าง)

[นํ ้าหนักนํ ้าเริ่ มต้ น (กรัม) – นํ ้าหนักนํ ้าที่กรองผ่านกระดาษกรอง (กรัม)]
=

…….. (1)

นํ ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)

2.2 ศึกษาผลของอุณหภูมินํ ้าต่อความสามารถในการดูดคืนนํ ้าของมะกอกป่ าแห้ ง
ชัง่ มะกอกแห้ ง (ขนาดชิ ้นใกล้ เคียงกัน) ประมาณ 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 40C 60C
และ 80C ประมาณ 10 กรัม ควบคุมอุณหภูมินํ ้าโดยวางบน hot plate เป็ นเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที เมื่อครบเวลา
นํามากรองด้ วยกระดาษกรอง ทิ ้งให้ สะเด็ดนํ ้า 5 นาที นําส่วนใสที่ได้ ไปชัง่ นํ ้าหนัก ทดลอง 3 ซํ ้า คํานวณปริ มาณนํ ้าทีช่ ิ ้น
มะกอกป่ าอบแห้ งสามารถดูดซับไว้ ได้ (กรัม /กรัมตัวอย่าง) ดังสมการที่ (1)
3.
ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกอบแห้ ง
เตรี ยมส่วนผสมนํ ้าพริกมะกอกอบแห้ ง ดังนี ้ กระเทียมและหอมแดงนํามาปอกเปลือก หัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ อบให้
แห้ ง พริ กแห้ งคัว่ ด้ วยไฟอ่อนๆ ให้ หอม ปั่ นให้ ละเอียด ปลาป่ นนํามาปั่ นให้ ละเอียด แล้ วผัดกับนํ ้ามันให้ มีกลิน่ หอม
นําส่วนผสมที่เตรี ยมไว้ ทงหมดมาผสมกั
ั้
นตามอัตราส่วนดังแสดงในตารางที่ 1 นํานํ ้าพริ กมะกอกแห้ ง ทัง้ 3 สูตร
มาคืนรูป โดยใช้ นํ ้าร้ อนอุณหภูมิ 80C เป็ นเวลา 4 นาที แล้ วทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ านสี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้ แบบทดสอบชนิด 9” Point Hedonic Scale (9 คะแนน = ชอบมากที่สดุ , 1 คะแนน = ไม่
ชอบมากที่สดุ ) กําหนดเกณฑ์ยอมรับผลิตภัณฑ์ คือต้ อง ได้ คะแนนการยอมรับไม่น้อยกว่า 5 คะแนน ใช้ ผ้ ทู ดสอบ 30 คน
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ตารางที่ 1 ปริ มาณส่วนผสมของนํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง
ส่วนผสม
มะกอกแห้ งบดละเอียด (กรัม)
มะกอกแห้ งแบบสับหยาบ (กรัม)
มะกอกแห้ งบดละเอียด+มะกอกแห้ งแบบสับหยาบ
(กรัม)
ปลาป่ น (กรัม)
กระเทียม (กรัม)
หอมแดง (กรัม)
พริ กแห้ ง (กรัม)
เกลือป่ น (ช้ อนชา)

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

30
-

30
-

30

10
10
10
5
½

10
10
10
5
½

10
10
10
5
½

4.

การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ด้ วยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลและวิจารณ์
1. อัตราการทําแห้ งของมะกอกป่ า
การทําแห้ งเนื ้อมะกอกป่ าที่อณ
ุ หภูมิ 50C (รูปที่ 1) พบว่า ปริมาณความชื ้นลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วง 6-7
ชัว่ โมงแรกของการอบแห้ ง (จากเริ่ มต้ นร้ อยละ 80.7 ลดลงเป็ นร้ อยละ 20.0 ในชัว่ โมงที่ 7) เนื่องจากเมื่อนําอาหารเข้ าตู้อบ
ลมร้ อน ผิวหน้ าของอาหารจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น นํ ้าเกิดการระเหยแพร่ผา่ นฟิ ล์มอากาศและถูกพัดพาไปโดยลมร้ อนที่
เคลือ่ นที่ในตู้อบ นํ ้าในอาหารจะเคลือ่ นที่จากด้ านในสูด่ ้ านนอกด้ วยแรง capillary มาทดแทนที่ผิวหน้ าในอัตราเร็วเท่ากับ
นํ ้าที่ระเหยออกจากผิวหน้ า ดังนันผิ
้ วหน้ าอาหารจึงยังเปี ยกอยูด่ ้ วย (ไพบูลย์, 2532 ;วิไล, 2546) และหลังจาก 7 ชัว่ โมง
อัตราการลดลงของความชื ้นค่อนข้ างตํา่ เมื่อเทียบกับช่วงแรกของการทําแห้ ง เนื่องจากผิวหน้ าอาหารเริ่ มแห้ ง อัตราการ
เคลือ่ นที่ของนํ ้าจากภายในอาหารมายังผิวหน้ าจึงตํ่ากว่าอัตราการระเหยของนํ ้าไปยังอากาศโดยรอบ (วิไล, 2546) เมื่อ
สิ ้นสุดการทําแห้ งที่ 10 ชัว่ โมง ความชื ้นเหลือเพียงเป็ นร้ อยละ 13.83
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รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงความชื ้นของชิ ้นมะกอกป่ าในระหว่างการทําแห้ ง
2. ผลของขนาดชิ ้นมะกอกป่ าแห้ งต่อความสามารถในการดูดคืนนํ ้า
การดูดคืนนํ ้าของเนื ้อมะกอกป่ าอบแห้ ง 3 แบบ คือ แบบบดละเอียด แบบสับหยาบ และแบบขนาดชิ ้นใหญ่
(รูปที่ 2) พบว่ามะกอกแบบผงมีอตั ราการการดูดคืนนํ ้าดีที่สดุ (2 นาที) รองลงมาคือ แบบสับหยาบ (8 นาที) และแบบ
ขนาดชิ ้นใหญ่ (10 นาที) ตามลําดับ เนื่องจากมะกอกแบบผงมีพื ้นที่ผิวสัมผัสต่อปริ มาตรมากกว่าชิ ้นมะกอกแบบอื่น จึงทํา
ให้ มีความสามารถในการดูดคืนนํ ้าได้ มากกว่า ซึง่ เกิดจากแรง capillary ของนํ ้ากับผนังเซลล์ทําให้ เกิดการดูดคืนนํ ้าเกิดขึ ้น
(Marabi et al., 2004) นอกจากนี ้การมีรูพรุน (porosity) ช่องว่างเล็กๆ (capillary) และช่องว่างในอาหาร (cavity) ที่อยู่
ใกล้ ผิวหน้ าอาหารจะช่วยให้ กระบวนการดูดคืนนํ ้าเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย (Sagar and Suresh, 2010)
3. ผลของอุณหภูมินํ ้าต่อความสามารถในการดูดคืนนํ ้าของมะกอกป่ าแห้ ง
มะกอกป่ าอบแห้ งทีใ่ ช้ ศกึ ษาเป็ นมะกอกขนาดชิ ้นใหญ่ เนื่องจากในการศึกษาผลของขนาดชิ ้นมะกอกแห้ งต่อ
ความสามารถในการดูดคืนนํ ้า พบว่ามะกอกชิ ้นใหญ่ดดู คืนนํ ้าได้ ช้าที่สดุ ดังนันได้
้ หาแนวทางการเพิ่มความสามารถในการ
ดูดคืนนํ ้าให้ แก่มะกอกชิ ้นใหญ่ โดยการให้ นํ ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมติ า่ งกัน คือ 40C 60C และ 80C (รูปที่ 3) พบว่านํ ้า
อุณหภูมิ 80C เป็ นอุณหภูมิที่มะกอกแห้ งดูดคืนนํ ้าได้ เร็วที่สดุ (2 นาที) รองลงมา คือนํ ้าอุณหภูมิ 60C (10 นาที) และ
40C (10 นาที) การใช้ นํ ้าอุณหภูมิ 60C ทําให้ มะกอกแห้ งดูดคืนนํ ้าได้ อย่างรวดเร็ วใน 2-6 นาทีแรก และเพิ่มขึ ้นอย่าง
เห็นได้ ชดั ที่ 8 นาที ส่วนการใช้ อณ
ุ หภูมินํ ้า 40C พบว่าการดูดคืนนํ ้าค่อยๆเพิ่มขึ ้น ตามระยะเวลาการคืนรูป อุณหภูมิสงู
ทําให้ อากาศที่อยูใ่ นช่องว่างระหว่างเซลล์อาหารถูกกําจัดออกมา นํ ้าจึงสามารถเข้ าไปแทนที่ในอาหารทําให้ เกิดการคืนรูป
ของอาหารได้ (ไพบูลย์, 2532) นอกจากนี ้การเพิ่มอุณหภูมิของตัวกลาง (medium temperature) ในการคืนรูปของ
อาหารแห้ ง ยังมีผลทําให้ อตั ราการดูดคืนนํ ้าเพิม่ ขึ ้น เนื่องจากอุณหภูมิของตัวกลางที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ ความหนืดของตัวกลาง
ลดลงจึงสัมผัสกับอาหารได้ มากขึ ้น การดูดคืนนํ ้าจึงเพิ่มขึ ้น (Marabi et al., 2004)
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รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงปริ มาณการดูดคืนนํ ้าของมะกอกป่ าแห้ ง แบบบดละเอียด แบบสับหยาบ และแบบชิ ้นใหญ่

รูปที่ 3 การเปลีย่ นแปลงปริ มาณการดูดคืนนํ ้าของมะกอกป่ าแห้ งที่อณ
ุ หภูมินํ ้า 40 60 และ 80C
4. ผลการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกอบแห้ ง
ผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกอบแห้ ง 3 สูตร ได้ แก่ สูตรที่1 ใช้ สว่ นผสมเป็ นมะกอกชิ ้นแบบสับหยาบ สูตรที่ 2 ใช้
มะกอกชิ ้นแบบสับหยาบผสมแบบผง และสูตรที่ 3 ใช้ มะกอกแบบผง เมื่อนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ าน สี กลิน่
รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (ตารางที่ 2) พบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ทกุ สูตรไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรับแต่ละด้ านพบว่าผู้ทดสอบชอบผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ งแบบ
ผงมากที่สดุ โดยให้ คะแนนการยอมรับทุกด้ านอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง (6.4-7.2 คะแนน) เนื่องจากมี
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กลิน่ หอมของมะกอกป่ ามากที่สดุ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ ง
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ า
ลักษณะคุณภาพ
ชิ ้นมะกอกแบบหยาบ ชิ ้นมะกอกแบบหยาบผสมมะกอกแบบผง ชิ ้นมะกอกแบบผง
สี
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
รสชาติ
6.7a ± 1.5
6.9a ± 1.0
7.0a ± 1.3
เนื ้อสัมผัส
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
ตัวเลขที่มตี วั อักษรกํากับแตกต่างกันในแต่ละแถว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สรุ ปผลการทดลอง
1. การทําแห้ งของมะกอกป่ า ที่อณ
ุ หภูมิ 50C ทําให้ ความชื ้นลดลงอย่างรวดเร็ วที่ 6”7 ชัว่ โมงแรกของการ
อบแห้ ง และลดลงได้ ช้าหลังจากเข้ าสูช่ วั่ โมงที่ 7 จนสิ ้นสุดการทําแห้ ง 10 ชัว่ โมง ทําให้ ความชื ้นเหลือเพียง ร้ อยละ 13.83
2. มะกอกป่ าอบแห้ งแบบผงสามารถดูดคืนนํ ้าได้ ดีที่สดุ รองมาคือมะกอกแบบสับหยาบและแบบขนาดชิ ้นใหญ่
ตามลําดับ โดยมะกอกแห้ งแบบชิ ้นใหญ่สามารถดูดคืนนํ ้าได้ ดเี มื่อใช้ นํ ้าร้ อนอุณหภูมิสงู ในการคืนรูป โดยที่อณ
ุ หภูมิ
80C มะกอกแห้ งสามารถดูดคืนนํ ้าได้ เร็ วและมากที่สดุ รองลงมาคือ นํ ้าอุณหภูมิ 60C และ 40C ตามลําดับ
3. ผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กมะกอกป่ าอบแห้ งสูตรที่เติมมะกอกแบบผง ได้ รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สดุ
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุม่ แปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะกอกป่ า ให้ มีมลู ค่าเพิม่ ขึ ้น สามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ นานขึ ้น ช่วยให้ ขนส่งในระยะทางไกลๆ ได้
เอกสารอ้ างอิง
กองโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข. 2535. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม.
วันที่สบื ค้ นข้ อมูล 22 มีนาคม 2554, เวปไซต์:
http://nutrition. anamai.moph.go.th/FoodTable/Html/frame.html
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การจัดกลุ่มข้ อมูลภาพผ้ าไหมสาเกต ด้ วยกระบวนการจัดกลุ่มแบบเคมีน
Silk Saket Image Clustering by Using k-mean Algorithm
ขนิษฐา ชัน้ งาม1 , สุภาพร ชมบุตรศรี 2 และ ชลิดา พลเหลา3
Kanittha Chun-ngam1 , Supaporn Chombutsri2, Chalida Pollhao 3
บทคัดย่ อ
ผ้ าไหมสาเกต ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวจังหวัดร้ อยเอ็ดที่สบื ทอดกันรุ่นสูร่ ู่น มีทงหมด
ั้
5 ลาย คือ ลายคํ ้าเภา
ลายหมากจับ ลายนาคน้ อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอี ้ย หรื อคองเอื ้อ ลายทัง้ 5 ลายนี ้เป็ นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความเป็ น
ผ้ าไหมสาเกตของชาวจังหวัดร้ อยเอ็ด จากความสําคัญของภูมิปัญญาผ้ าไหมสาเกตชาวร้ อยเอ็ด เป็ นที่มาของการวิจยั ลาย
ผ้ าเพื่อนํามาสร้ างเป็ นตัวแบบในการยืนยันลายผ้ าในรูปแบบของซอฟต์แวร์ เป็ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมลายผ้ าของชาว
ร้ อยเอ็ดให้ อยูใ่ นรูปแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานวิจยั นี ้เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) [3] และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น สําหรับการพัฒนาโมเดลการจัดกลุม่ ลายผ้ าไหมสาเกต โดยใช้ ทฤษฎีการจัดกลุม่ แบบเคมีน (K-mean clustering)
ซึง่ ขันตอนในการสกั
้
ดลักษณะเด่นนันใช้
้ วิธีการสกัดแบบความหนาแน่น ผลการทดลองการจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพลายผ้ าไหม
สาเกตมีความถูกต้ องในแต่ละกลุม่ คิดเป็ นร้ อยละ 72.56 ในการทํานายกลุม่ ของภาพลายผ้ า
คาสาคัญ ผ้ าไหมสาเกต, การประมวลผลภาพ , การสกัดลักษณะเด่น , การจัดกลุม่ แบบเคมีน

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
2
3

อาจารย์ขนิษฐา ชันงาม
้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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1. บทนา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นศิลปะชาวอิสานมีอยูห่ ลากหลายในแต่ละพื ้นที่ ผ้ าไหมสาเกตเป็ นอีกหนึง่ ความภาคภูมิใจของ
ชาวจังหวัดร้ อยเอ็ด ข้ อมูลภาพถ่ายผ้ าไหมสาเกตในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้ านหวายหลึม ตําบลมะ
บ้ ากิ่ง อําเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้ อยเอ็ด สําหรับรายละเอียดของผ้ าไหมสาเกตประกอบด้ วย 5 ลาย คือ ลายคํ ้าเภา ลาย
หมากจับ ลายนาคน้ อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอี ้ย การที่จะยืนยันว่าเป็ นผ้ าไหมสาเกตนันผ้
้ า 1 ผืน จะต้ อง
ประกอบด้ วยลายทัง้ 5 ลาย จึงจะเป็ นผ้ าไหมสาเกตของชาวจังหวัดร้ อยเอ็ด
ทฤษฎีการประมวลผลภาพ [2] ได้ มีการนํามาพัฒนาเป็ นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่นําออกมาใช้ อย่าง
แพร่หลายในปั จจุบนั เช่น การตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ การตรวจสอบลายนิ ้วมือ และอื่น ๆ จากความสามารถของ
ทฤษฎีการประมวลผลภาพทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นถึงความสําคัญจึงนําทฤษฎีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สําหรับทฤษฎีการประมวลผลภาพนันขั
้ นตอนของการสกั
้
ดลักษณะเด่นใช้ วิธีการหาความหนาแน่น และทําการจัดกลุม่
ข้ อมูลภาพด้ วยวิธีการจัดกลุม่ แบบเคมีน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.
เพื่อศึกษาทฤษฎีการประมวลผลภาพที่ใช้ ในการจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพแบบเคมีนกับลายผ้ าไหมสาเกต
3. วิธีดาเนินการวิจัย
Preprocessi

Saket silk

Feature

ng Saket silk

picture for

extraction

picture

image
processing
Data Saket
silk for
clustering
K-mean
Clustering
Algorithm

ภาพที่ 1 แสดงภาพกระบวนการวิจยั จัดกลุม่ ข้ อมูลภาพผ้ าไหมสาเกต
3.1 การสกัดลักษะเด่นภาพลายผ้ าไหมสาเกต
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 2 แสดงภาพการแบ่งภาพออกเป็ นส่วน ๆ
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จากภาพที่ 2 เป็ นขันตอนการเตรี
้
ยมข้ อมูลภาพในการสกัดลักษณะเด่นแบบความหนาแน่น [4] ของ
ลายผ้ าไหมสาเกต ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1) ภาพที่ใช้ ในการทดลองแปลงเป็ นภาพขาวดํา แล้ วทําการแบ่งส่วนภาพนันแบ่
้ งออกเป็ น 7x5 ส่วน
ภาพ ซึง่ ในแต่ละส่วนภาพจะประกอบด้ วยพิกเซลของภาพขนาด 10x10 พิกเซล
2) หาค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นในแต่ละส่วนภาพ โดยจะพิจารณาเฉพาะพิกเซลที่เกิดภาพ พิกเซลที่เกิด
ภาพคือพิกเซลที่มีคา่ เป็ น 1
เมื่อทําการสกัดลักษณะเด่นเรียบร้ อยแล้ ว 1 ภาพลายผ้ าจะได้ ข้อมูลสําหรับนําไปจัดกลุม่ ทังหมด
้
35 ค่า สําหรับ
ภาพลายผ้ าอีก 300 ภาพนันกระทํ
้
าในกระบวนการสกัดลักษณะเด่นเช่นเดียวกันจนครบ
3.2 การจัดกลุม่ แบบเคมีน
หลังจากทีเ่ ตรี ยมข้ อมูลภาพเรียบร้ อยแล้ วจะเข้ าสูก่ ระบวนการนําข้ อมูลที่ได้ จากการสกัดลักษณะเด่นมา
ทดสอบการจัดกลุม่ ด้ วยทฤษฎีการจัดกลุม่ แบบเคมีน [1] ซึง่ มีกระบวนการดังต่อไปนี ้
1) ทําการกําหนดค่า k ให้ กบั การจัดกลุม่ โดยงานวิจยั นี ้ได้ กําหนดค่า k = 5 (มาจากลายผ้ าทีจ่ ะจัด
กลุม่ คือ ลายคํ ้าเภา ลายหมากจับ ลายนาคน้ อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอี ้ย)
2) กําหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้ นจากวิธีการสุม่
3) คํานวณหาระยะห่าง (Distance) ระหว่างจุดศูนย์กลางในแต่ละกลุม่ และข้ อมูลภาพที่เข้ ามา
4) คํานวณหาจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุม่ ใหม่
5) ทําข้ อ 3, 4 เช่นนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจุดศูนย์กลางจะหยุดนิ่ง
ผลการวิจัย
การสกัดลักษณะเด่นแบบการหาความหนาแน่นในแต่ละส่วนภาพของภาพลายผ้ าไหมสาเกต เมื่อนําไปทดลอง
จัดกลุม่ ด้ วยทฤษฎีการจัดกลุม่ แบบเคมีน เมื่อทําการสร้ างโมเดลการจัดกลุม่ แล้ วนําข้ อมูลไปให้ โมเดลทํานายว่าข้ อมูลที่
นําเข้ าไปในโมเดลการจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพลายผ้ าไหมสาเกตนันจั
้ ดอยูใ่ นกลุ่มใด จํานวนข้ อมูลภาพอย่างละ 60 ภาพ รวม
ทังหมด
้
300 ภาพ โดยเริ่ มแรกใช้ ทําการแบ่งส่วนภาพออกเพียง 4 ส่วนทําให้ ได้ รายละเอียดในแต่ละส่วนภาพไม่เพียงพอ
ต่อการจัดกลุม่ ต่อไปจึงมีการปรับเปลีย่ น เพิ่มจํานวนการแบ่งส่วนภาพออกเป็ น 35 ส่วนภาพ ในแต่ละรูปภาพ ทําให้ ได้ ผล
การจัดกลุม่ ที่ดีขึ ้น การที่การจัดกลุม่ แบบเคมีนจะจัดกลุม่ ข้ อมูลได้ นนจะดู
ั ้ จากความใกล้ เคียงและคล้ ายคลึงกันของชุด
ข้ อมูล ถ้ าใกล้ เคียงกันอัลกอริ ทมึ เคมีนจะสันนิษฐานว่าเป็ นกลุม่ นัน้ ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองการจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพลายผ้ าไหมสาเกตผลการทดลองการจัดกลุ่มด้ วยทฤษฎีการจัดกลุม่ แบบ
เคมีนผลการจัดกลุม่ ยังมีการจัดกลุม่ ที่ยงั ไม่สามารถแบ่งกลุม่ กันได้ อย่างชัดเจน เช่น ลายคองเอี ้ย และลายนาคน้ อย มี
ลักษณะที่คล้ ายกันค่อนข้ างมาก ทําให้ ข้อมูลการสกัดลัษณะเด่นทีไ่ ด้ ใกล้ เคียงกัน ซึง่ จะมีผลต่อการนําข้ อมูลไปจัดกลุม่
ต่อไป
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สรุ ปผลการวิจัย
การจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพลายผ้ าไหมสาเกต จํานวนข้ อมูลภาพทีใ่ ช้ ในการทดลอง คือ 300 ภาพ ซึง่ ใช้ ข้อมูลจาก
การสกัดลักษณเด่นแบบการหาความหนาแน่นในแต่ละส่วนภาพนัน้ ผลการทดลองปรากฎว่าประสิทธิภาพที่ได้ จากการจัด
กลุม่ 5 กลุม่ ลายคํ ้าเภา ลายหมากจับ ลายนาคน้ อย ลายโคมเจ็ด และลายคองเอี ้ย คิดเป็ นร้ อยละ 72.56 ในการทํานาย
กลุม่ ของภาพลายผ้ าไหมสาเกต
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั การจัดกลุม่ ข้ อมูลภาพผ้ าไหมสาเกตสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาโมเดลและการสกัด
ลักษะเด่นของข้ อมูลภาพได้ โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการเช่น ใช้ วธิ ีการสกัดลักษณเด่นแบบรหัสลูกโซ่ (Chain code)
หรื อการสกัดลักษณะเด่นแบบการวัดระยะห่าง (Vector Distance) หากต้ องการนําข้ อมูลจากการสกัดลักษณะเด่นของ
ภาพลายผ้ าไหมสาเกตไปทดลองด้ วยวิธีการจําแนกข้ อมูลแบบมีการเรี ยนการสอน (Supervise learning) จะเป็ นอีก
แนวทางหนึง่ สําหรับการหาโมเดลในการจัดกลุม่ หรื อจําแนก ข้ อมูลภาพลายผ้ าไหมสาเกตด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเอกเทศด้ านโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาเอกเทศจะไม่สาํ เร็จลงได้ ด้วยดี ด้ วยความ
กรุณาจากอาจารย์ขนิษฐา ชันงาม
้
อาจารย์ที่ปรึกษาเอกเทศ อาจารย์กลุม่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ ท่าน ชาวบ้ านหวาย
หลึม ต.มะบ้ างกิ่ง อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้ อยเอ็ด ที่ให้ คําปรึกษาและให้ ความรู้เกี่ยวกับลายผ้ าไหมสาเกต และขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา-มารดาที่เป็ นกําลังใจในการเรียนเสมอมา
เอกสารอ้ างอิง
[1] Hanlina Kwasnicka and Bartosz Wawrzyniak. Licen Plate Localization and recognition in camera pictures.
AIMETH 2002, Faculty Division of Computer Science, Wroclaw University of Technology, Wybrzeze
Wyspianskiego, 2002.
[2] Heikki N. Koivo. Neural Network Basics using Matlab. 2006. M. Hanmandlu, O.V.Ramana Murthy. Fuzzy
model based recognition of handwritten Of numerals. Department Electrical Engineering, IIT Delhi,
India, 21 August 2006.
[3] ขนิษฐา ชันงาม,
้
ประภากร ศรี สว่างวงศ์, ณรงค์ศกั ดิ์ ภูลคร, และ เบญจวรรณ การฟุ้ง, "การสกัดลักษณะสําคัญของ
ผ้ าไหมแพรวาด้ วยเทคนิคการวัดระยะห่างระหว่างพิกเซล", In Proceedings of The 3rd National Conference
on Information Technology, Thailand, 2010.หน้ า 395-397
[4] นันทิกานต์ ปั กโคทานัง และคณะ. การสกัดลักษณเด่นของภาพตัวเลข. 3rd National CS & ICT Conference 2009,
2552
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การศึกษาสภาวะน่ าสบายด้ านอุณหภูมขิ องอาคารที่มกี ารปลูกไม้ เลือ้ ยบนหลังคา
The Study of Thermal Comfort of The Building with Ivy Planting on The Roof Top
นาย สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
Mr.Sittipong permpituck
บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้นําเสนอข้ อดีของการปลูกไม้ เลื ้อยไว้ บนหลังคาเพือ่ ลดการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคาร ในการ
วิจยั นี ้ได้ ทาํ การทดลองกับอาคารทดลองซึง่ มีขนาดใหญ่และทําการเก็บข้ อมูลในสภาพแวดล้ อมจริ งโดยใช้ เครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ในการเก็บข้ อมูล ซึง่ ผลที่ได้ จากการทดลองพบว่า การปลูกไม้ เลื ้อยบนหลังคามีสว่ นช่วยในการป้องกันความ
ร้ อนเข้ าสูอ่ าคารอย่างได้ ผล ซึง่ ผลจากการทดลองพบว่าอุณหภูมชิ ่องว่างอากาศใต้ หลังคาของชุดการทดลองทีม่ ีการปลูก
ไม้ เลื ้อยมีคา่ ตํา่ กว่าชุดการทดลองที่ไม่ปลูกไม้ เลื ้อยประมาณ 5.54 องศาเซลเซียสโดยผลที่ได้ จากการวิจยั นี ้นอกจากจะ
เป็ นแนวทางในการช่วยลดความร้ อนที่จะเข้ าสูอ่ าคารทางหลังคาอันจะเป็ นการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตทีด่ ีให้ แก่ผ้ อู ยูอ่ าศัย
แล้ วยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างสภาวะแวดล้ อมทีด่ ีให้ แก่ชมุ ชนทังในด้
้ านทัศนวิสยั และลดการเกิดปรากฎการณ์เกาะความ
ร้ อนซึง่ มักพบได้ บอ่ ยในเขตชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมือง
คาสาคัญ การถ่ายเทความร้ อน , สภาวะน่าสบายด้ านอุณหภูมิ

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
สถาปั ตยกรรมศาตร์ มหาบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
ความร้ อนเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อการอยูอ่ าศัยในอาคารเขตร้ อนชื ้น หลังคาเป็ นส่วนของอาคารที่ได้ รับ
ปริ มาณความร้ อนการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สดุ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเพิม่ ของอุณหภูมิภายในอาคาร [1] อัน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้ าของอาคาร ดังนันการป
้
้ องกันความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารทางหลังคาจึง
นับเป็ นเรื่ องที่ควรให้ ความสําคัญ ทังเพื
้ ่อการปรับปรุงอาคารเก่า และการนําไปใช้ ในการออกแบบอาคารใหม่ การป้องกัน
ความร้ อนให้ กบั อาคารสามารถทําได้ หลายวิธี เช่น การใช้ ฉนวนป้องกันความร้ อน การเลือกใช้ วสั ดุที่มีคา่ ความต้ านทาน
ความร้ อนสูง เป็ นต้ น การใช้ พืชพรรณธรรมชาติเพื่อการป้องกันความร้ อนเป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่สามารถนําไปใช้ ในการ
ป้องกันความร้ อนได้ เนื่องจากพืชพรรณสามารถสร้ างสภาวะน่าสบายด้ านอุณหภูมิให้ กบั อาคารและสภาพแวดล้ อมได้ โดย
ไม่ต้องใช้ พลังงานนอกจากนันยั
้ งสร้ างทัศนะวิสยั ที่ดีให้ กบั ผู้อยูอ่ าศัยและผู้พบเห็น สําหรับบ้ านพักอาศัยทีม่ ีบริ เวณมาก
สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้ อมโดยการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ เพื่อสร้ างร่มเงาสําหรับให้ ความร่มเย็นแก่อาคาร แต่สาํ หรับ
บ้ านพักอาศัยที่มีบริเวณจํากัดหรือตึกแถว อาจใช้ วิธีการปลูกไม้ เลื ้อยเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีและลดการถ่ายเทความ
ร้ อนเข้ าสูอ่ าคาร การปลูกไม้ เลื ้อยนันมี
้ ข้อดีประการหนึง่ สําหรับบ้ านพักอาศัยซึง่ ไม่มีพื ้นทีม่ ากนักคือไม้ เลื ้อยใช้ พื ้นที่สาํ หรับ
การเจริ ญเติบโตน้ อยกว่าไม้ ยืนต้ นและสามารถควบคุมรูปทรงให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ปลูกได้ กระบวนการ
ถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารนันเริ
้ ่ มต้ นจากแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนพื ้นผิวหลังคาทําให้ อณ
ุ หภูมิผิวของหลังคาสูงขึ ้น
และเกิดการส่งผ่านความร้ อนผ่านวัสดุมงุ หลังคาเข้ าสูภ่ ายในอาคารทําให้ อณ
ุ หภูมิภายในอาคารสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ หาก
สามารถลดปริมาณแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบลงบนผนังอาคารได้ ก็จะสามารถลดอิทธิพลของการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสู่
อาคารได้ เช่นกัน [2]
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลที่ได้ รับจากการใช้ ไม้ เลื ้อยบนหลังคาในการลดความร้ อนที่จะเข้ าสูอ่ าคาร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลจากการบังเงาโดยใช้ ต้นไม้
3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนของหลังคาที่มกี ารปลูกไม้ เลื ้อย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาประสิท ธิ ภาพในการป้องกัน ความร้ อนของการปลูกไม้ เลือ้ ยบนหลังคาในประเทศไทยนัน้ เป็ น
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรต่างๆ บางตัวแปรต้ องการการควบคุมให้ คงที่ เช่น อุณหภูมิในอาคารทดลอง เพื่อให้
การศึกษาได้ ผลที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งจึงทําการศึกษาเปรี ยบเทียบโดยใช้ อาคารจําลองขนาด 2 x 3 เมตร หลังคาทรงจัว่
ซึง่ หันด้ านหน้ าไปทางทิศใต้ โดยทําการศึกษาทดลองภายในบริ เวณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่
15-20 กุมภาพันธ์ 2554 หลังคาของอาคารทดลองขนาด 4 x 5 เมตร ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนละ 4 x 2.5 เมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 โครงสร้ างอาคารเป็ นโครงสร้ างเหล็กหลังคาเป็ นโครงสร้ างเหล็กมุงด้ วยกระเบื ้องลอนคู่ กรุ ผนัง
โดยรอบด้ วยไม้ ฝาสําเร็ จรู ปขนาด 8‛ ตีซ้อนเกล็ด มีการปรับอากาศภายในห้ องทดลองเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่
ตลอดเวลาที่ทําการทดลองเพื่อป้องกันอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมภายในอาคารอันอาจส่งผลต่อข้ อมูลที่จะได้ รับจากการ
ทดลอง ในการปลูกไม้ เลื ้อยสําหรับการทดลองนี ้จะใช้ ไม้ เลื ้อยซึ่งปลูกในกระถางนําไปติดตังบริ
้ เวณหลังคาเพื่อการเก็บ
ข้ อมูลการทดลอง
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รูปที่ 1 รูปด้ านอาคารทดลอง

รูปที่ 2 ผังหลังคาอาคารทดลอง
ผลการวิจัย
จากการเก็บข้ อมูลอุณหภูมิหลังคาที่มีการปลูกไม้ เลื ้อยเปรี ยบเทียบกับหลังคาที่ไม่มีการปลูกไม้ เลื ้อยในช่วงเวลา
กลางวันพบว่าอุณหภูมิผิวหลังคาของทังสองชุ
้
ดการทดลองคือ ชุดการทดลองที่มีการปลูกไม้ เลื ้อยปกคลุมและชุดการ
ทดลองที่ไม่มีการปลูกไม้ เลื ้อยปกคลุมมีความแตกต่างกันไม่มากนักคือมีคา่ ความแตกต่างอุณหภูมิเฉลีย่ 0.8 องศา
เซลเซียส ขณะที่อณ
ุ หภูมิช่องว่างอากาศใต้ หลังคาของทังสองชุ
้
ดการทดลองมีคา่ แตกต่างกันชัดเจน คือมีความแตกต่าง
ของอุณหภูมิเฉลีย่ 5.54 องศาเซลเซียส หรื อประมาณ 12.50 % โดยหลังคาที่ไม่มีไม้ เลื ้อยปกคลุมมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า ดัง
แสดงให้ เห็นในแผนภูมิที่ 1 เมื่อทําการทดลองลักษณะเดียวกันในเวลากลางคืนพบว่า ค่าเฉลีย่ อุณหภูมิผิวหลังคาของชุด
การทดลองที่ไม่มีการปลูกไม้ เลื ้อยปกคลุมมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าชุดการทดลองที่มีไม้ เลื ้อยปกคลุมโดยมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิอยูท่ ี่ 4.8 องศาเซลเซียส และค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมิอากาศภายใต้ หลังคาของชุดการทดลองที่ไม่มีไม้ เลื ้อยปกคลุม
มีคา่ เฉลีย่ ตํ่ากว่าชุดที่มีไม้ เลื ้อยปกคลุม 1.4 องศาเซลเซียสหรื อประมาณ 6.33% ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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เวลา
อุณหภูมผ
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ิ วิ หลังคาปลูกไม ้เลือ
้ ย

อุณหภูมอ
ิ ากาศใต ้ผิวหลังคา
อุณหภูมอ
ิ ากาศใต ้หลังคาปลูกไม ้เลือ
้ ย

แผนภูมิท่ ี 2 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิหลังคาปลูกไม้ เลื ้อยและหลังคาไม่ปลูกไม้ เลื ้อยในเวลากลางคืน
อภิปรายผลการวิจัย
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิผิวหลังคาของชุดการทดลองที่ไม่มกี ารปลูกไม้ เลื ้อยมีคา่ สูง
กว่าอุณหภูมิอากาศภายใต้ หลังคามากกว่าชุดการทดลองที่มกี ารปลูกไม้ เลื ้อยประมาณ 4 องศาเซลเซียสซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
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ไม้ เลื ้อยมีสว่ นอย่างมากในการป้องกันความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารซึง่ จะส่ง ผลโดยตรงต่อสภาวะน่าสบายช่วยให้ อณ
ุ หภูมิภายใน
อาคารไม่สงู มากนักและลดภาระการทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศสําหรับอาคารที่มกี ารปรับอากาศ ขณะที่ชว่ งเวลา
กลางคืนจากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิผิวของชุดการทดลองทีม่ ีการปลูกไม้ เลื ้อยมีคา่ ตํา่ กว่าของชุดการทดลองที่ไม่มี
การปลูกไม้ เลื ้อยนอกจากนันความแตกต่
้
างระหว่าอุณหภูมิผิวกับอุณหภูมิอากาศภายใต้ หลังคา ของชุดการทดลองที่มีการ
ปลูกไม้ เลื ้อยยังมีคา่ ตํา่ กว่าของชุดการทดลองที่ไม่มีการปลูกไม้ เลื ้อยอีกด้ วยดังจะเห็นได้ จากแผนภูมิที่ 2
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการใช้ ไม้ เลื ้อยในการป้องกันความร้ อนให้ กบั อาคารนันพบว่
้
าไม้ เลื ้อยมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิเฉลีย่
ระหว่างเวลากลางวันและกลางคืนทําให้ อณ
ุ หภูมิภายในอาคารไม่แปรปรวนไปตามสภาวะแวดล้ อมภายนอกมากนัก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการศึกษาพบว่าหลังคาที่มีการปลูกไม้ เลื ้อยมีสว่ นอย่างมากในการช่วยลดการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคาร
ทําให้ อณ
ุ หภูมิภายในอาคารไม่สงู มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลังคาของอาคารที่ไม่มกี ารปลูกไม้ เลื ้อยคลุมไว้ ซึง่ การป้องกัน
ความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารด้ วยวิธีการดังกล่าวจะมีสว่ นอย่างมากในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติ ให้ แก่ผ้ ทู ี่อาศัยอยูใ่ นอาคาร ช่วย
ลดการใช้ พลังงานให้ แก่อาคารและเป็ นการสร้ างสภาวะแวดล้ อมที่ดีให้ แก่ชมุ ชนทังในด้
้ านอุณหภูมิและทัศนียภาพที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ ทนุ สนับสนุนงานวิจยั ชิ ้นนี ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่อํานวยความสะดวกด้ านสถานที่ทดลองและเครื่ องมือเครื่ องใช้ สาํ หรับการทดลอง
เอกสารอ้ างอิง
1. ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2539 การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน . กรุงเทพมหานคร :
อัมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิช่ ชิ่ง.
2. ธนิต จินดาวณิค. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2501494 ENERGY ARCH DESIGN . คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
3. ธนิต จินดาวณิค, 2540 สถาปั ตยกรรมและเทคโนโลยี . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
4.ประพนธ์ วงษ์ ทา่ เรื อ, 2535 การศึกษาสภาวะน่าสบายเชิงความร้ อนของคนในอาคาร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5.สมสิทธิ์ นิตยะ, 2541 การออกแบบอาคารสําหรับภูมิภาคเขตร้ อนชื ้น . กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
6.สุนทร บุญญาธิการ, 2542 เทคนิคการออกแบบบ้ านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า . กรุงเทพ ฯ,
โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
7.สุนทร บุญญาธิการ และ ธนิต จินดาวณิค, 2536 รายงานการวิจยั การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับอาคารสถาปั ตยกรรมไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
8.J. Ellis Aronin, 1953. Climate and Architecture, Reinhold Publishing Corporation, New York.
227

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

9.N. Hein Wong, Y. Chen, C. Leng Ong and A. Sia, 2003 Investigation of thermal benefits of rooftop garden in
the tropical Environment, Building and Environment 38.
10.N.H. Wong, D.K.W. Cheong, H. Yan, J. Soh, C.L. Ong and A. Sia, 2003 The effect of rooftop
garden on energy consumption of a commercial building in Singapore, Building and Environment
35.
11.S. Onmura, M. Matsumoto and S. Hokoi, 2001 Study on evaporative cooling effect of roof lawn gardens,
Building and Environment 33.
12.R. Kumar and S.C. Kaushik, 2005 Performance evaluation of green roof and shading for thermal
protection of buildings, Building and Environment 40.

228

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

การศึกษาคุณภาพนา้ ของแม่ นา้ ชีบริเวณที่มีการเลีย้ งปลาในกระชัง : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดมหาสารคาม
Study on Water Quality at Floating Basket Area in Chi River: A Case Study in Maha Sarakham Province
สมสงวน ปั สสาโก1
Somsanguan Passago
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพนํ ้าด้ านกายภาพ และด้ านเคมีของแม่นํ ้าชี บริ เวณที่มีการเลี ้ยง
ปลาในกระชังในแม่นํ ้าชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม โดยกําหนดพื ้นที่ศกึ ษา จํานวน 6 ตําแหน่ง ตามความยาวของ
แม่นํ ้าชี ได้ แก่ บ้ านกอก บ้ านบ่อน้ อย อําเภอโกสุมพิสยั บ้ านท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั บ้ านเกิ ้ง บ้ านม่วง และบ้ านท่า
ตูม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละตําแหน่งจะทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าจํานวน 3 ครัง้ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551) ดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้าที่ทําการตรวจวัด ได้ แก่ อุณหภูมิ ความขุน่ ความโปร่ งแสง ความเป็ นกรด
”ด่าง ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ ปริ มาณไนเตรตในรู ป
ของไนโตรเจน และปริ มาณฟอสเฟต
ผลการศึกษาคุณภาพนํ ้า พบว่าแต่ละดัชนีคณ
ุ ภาพมีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง ดังนี ้ อุณหภูมิ 28.00-29.66๐C
ความโปร่ งแสง 18.94- 35.11 cm. ความขุ่น 34.29-61.56 NTU ความเป็ นกรด”ด่าง 7.32-7.50 ปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายในนํ ้า 6.02- 7.90 mg/L. ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ 5.20-6.94 mg/L. ปริ มาณไน
เตรตในรูปไนโตรเจน 0.92-1.56 mg/L. ปริ มาณฟอสเฟต 0.25-0.35 mg/L. เมื่อนํามาเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ ้าใน
แหล่งนํ ้าผิวดิน สามารถจัดให้ อยูใ่ นประเภทที่ 3
คาสาคัญ : คุณภาพนํ ้า การเลี ้ยงปลาในกระชัง แม่นํ ้าชี
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

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์, Ph.D. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
ทรัพยากรนํ ้าเป็ นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ มีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย
อย่างมากที่เห็นได้ ชดั คือ การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนอยู่ใกล้ กบั ริ มฝั่ งแม่นํ ้า นอกจากนันยั
้ งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตทัง้
ด้ านอุปโภค บริ โภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็ นแหล่งอาหาร และยังเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (กรมส่งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม, 2547) ในปั จจุบนั มนุษย์มีความต้ องการใช้ นํ ้าในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจํานวน
ประชากร การขยายตัวของเมือง การพัฒนาทางด้ านอุตสาหกรรมและความต้ องการในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ ทรัพยากรนํ ้าเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ในขณะที่ปริ มาณนํ ้าในธรรมชาติแต่ละปี ยังคง
มีปริ มาณเท่าเดิม และมีแนวโน้ มที่จะมีปริ มาณลดลง ในขณะเดียวกันคุณภาพของนํ ้ามีสภาพเสื่อมโทรม คุณภาพนํ ้าเลว
ลง จนไม่สามารถนําทรัพยากรนํ ้ามาใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการที่ทําให้
แหล่งนํ ้าเกิดการปนเปื ้อนด้ วยสารมลพิษก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษทางนํ ้า เช่น การปล่อยนํ ้าเสียจากชุมชน นํ ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นํ ้าเสียจากการเกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ลงสูแ่ หล่งนํ ้าโดยไม่มีก ารบําบัด (ยรรยงค์ อินทร์ ม่วง,
2544) นอกจากนันการเลี
้
้ยงปลาในกระชังยังเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากแหล่งนํ ้าตามธรรมชาติ โดย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการผลิตอาหาร ความต้ องการมีรายได้ เพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากการทําการเกษตรกรรมด้ านอื่นๆ ของ
เกษตรกร การเลี ้ยงปลาในกระชังดังกล่าวมีสว่ นส่งผลทําให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าเสื่อมโทรมลง เนื่องจากมีของเสียที่ปลาขับถ่าย
ออกมา และจากอาหารเม็ดที่ปลากินไม่หมด สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสาเหตุที่ทําให้ นํ ้าเน่าเสีย ปั ญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพนํ ้าได้ สง่ ผลกระทบต่อการใช้ นํ ้าทังเพื
้ ่ออุปโภคบริ โภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
แม่นํ ้าชีเป็ นแหล่งทรัพยากรนํ ้าแห่งหนึง่ ที่สาํ คัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกับจังหวัดมหาสารคาม
แม่นํ ้าชีเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงชีวิตประชาชนของจังหวัดมหาสารคาม ประชาชนได้ ใช้ ประโยชน์จากแม่นํ ้า
ชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นอกจากจะเลี ้ยงปลาในกระชังแล้ วยังมีการสูบนํ ้าไปใช้ เพื่อการเกษตรกรรมโดยมีพื ้นที่
การเกษตรต้ องพึง่ พิงแหล่งนํ ้าจากแม่นํ ้าชี และสิง่ สําคัญอย่างยิ่งคือแม่นํ ้าชีเป็ นแหล่งนํ ้าดิบสําหรับผลิตนํ ้าประปาที่สาํ คัญ
ของจังหวัดมหาสารคาม เนื่ องจากเป็ นแม่นํา้ สายหลัก สายเดี ยวที่ ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม สาเหตุที่ทํ าให้ เกิ ด
การศึกษานี ้ คือ ที่ผ่านมาแม่นํ ้าชีประสบปั ญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ ้าในแม่นํ ้าชีตํ่าลงอันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น การปล่อยระบายของเสีย และนํ ้าเสียของชุมชนลงสูแ่ หล่งนํ ้าโดยไม่ผา่ นกระบวนการบําบัด ตลอดจนมี
โอกาสปนเปื อ้ นสารเคมีทางด้ านการเกษตรจากพื ้นที่เกษตรกรรมที่บริ เวณรอบๆ ริ มฝั่ งแม่นํ ้าชี สารเคมีจากการเกษตร
เหล่านี ้มีโอกาสไหลลงสู่แม่นํ ้าชี โดยการชะล้ างของนํา้ ฝนแล้ วสารเคมีเหล่านีไ้ ปสะสมในแม่นํ ้าชี การฟุ้งกระจายของ
ตะกอนท้ องนํ ้าจากการดูดทราย เป็ นสาเหตุของตลิง่ พังซึง่ ขยายตัวออกไปเรื่ อยๆ ในบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง ที่มี
จํานวนกระชังปลาหนาแน่นทําให้ มีเศษอาหารตะกอนของเสียจากกระชังปลาซึ่งเป็ นสิ่งปฏิกูลทําให้ คณ
ุ ภาพของแม่นํ ้าชี
เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ งจะพบว่าคุณภาพนํ ้าเสื่อมโทรมลงจนทําให้ เกิดภาวะขาดออกซิเจนละลายนํ ้า ซึ่ง
ส่งผลให้ ปลาเลี ้ยงในกระชังที่เลี ้ยงในแม่นํ ้าชีตายเป็ นจํานวนมาก สร้ างความเสียหายทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศของแม่นํ ้าชี ตลอดจนคุณภาพนํ ้าอาจไม่เหมาะสมสําหรับการผลิตนํ ้าประปาเพื่อประปาเพื่อการอุปโภคบริ โภค
ดังนันการศึ
้
กษาคุณภาพนํ ้าทางด้ านกายภาพ และทางด้ านเคมี ของแม่นํ ้าชีบริ เวณที่มกี ารเลี ้ยงปลาในกระชัง
ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ข้ อมูลที่ได้ สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการเฝ้ าระวังคุณภาพนํ ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
สํานักงานสิง่ แวดล้ อมและธรรมชาติจงั หวัดมหาสารคามสามารถนําข้ อมูลไปใช้ เพื่อการจัดการทรัพยากรนํ ้าของแม่นํ ้าชี
เพื่อให้ ประชาชนได้ ใช้ นํ ้าธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพนํ ้าทางด้ านกายภาพ และทางด้ านเคมี ของแม่นํ ้าชีบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชังช่วงที่ไหล
ผ่านจังหวัดมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาคุณภาพนา้
ผู้วิจัยทําการศึกษาคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม คือ อําเภอโกสุมพิสยั อําเภอ
กันทรวิชยั และอําเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
1. การสํารวจสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของแม่นํ ้าชี
2. การศึกษาคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การสารวจสภาพแวดล้ อมทั่วไปของแม่ นา้ ชี
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแม่นํ ้าชีในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม สภาพทัว่ ไปของบริ เวณที่มี
การเลี ้ยงปลาในกระชัง ลักษณะการเลี ้ยงปลาในกระชัง รวมทังลั
้ กษณะการใช้ ประโยชน์จากแม่นํ ้าชี เช่น การเกษตรกรรม
การประมง เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบการกํ าหนดจุดเก็บตัวอย่าง และใช้ ประกอบสําหรับการวิเคราะห์ผล
การศึกษา
2. การศึกษาคุณภาพนา้ ของแม่ นา้ ชีบริเวณที่มีการเลีย้ งปลาในกระชัง
2.1 จุดเก็บตัวอย่าง
การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ ้าจะพิจารณาจากเส้ นทางการไหลของแม่นํ ้าชีโดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ บริ เวณที่นํ ้าไหล
จากจัง หวัด ขอนแก่ น เข้ า สู่จัง หวัด มหาสารคาม ที่ อํ า เภอโกสุม พิ สัย ไหลผ่ า นอํ า เภอกัน ทรวิ ชัย และอํ า เภอเมื อ ง
มหาสารคาม ก่อนจะไหลออกจากจังหวัดมหาสารคามไปยังจังหวัดร้ อยเอ็ด รวมระยะทางทังสิ
้ ้น 122 กิโลเมตร ดังนันจึ
้ งได้
กําหนดจุดเก็บตัวอย่างออกเป็ น 6 ตําแหน่ง ดังนี ้
ตําแหน่งที่ 1 บริ เวณต้ นนํ ้าชีที่ไหลเข้ าสู่จงั หวัดมหาสารคาม ที่อําเภอโกสุมพิสยั ได้ แก่ บ้ านกอก อําเภอ
โกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งที่ 2 บริ เวณช่วงกลางระหว่างอําเภอโกสุมพิสยั กับอําเภอกันทรวิชยั ได้ แก่ บ้ านบ่อน้ อย อําเภอ
โกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งที่ 3 บริ เวณตอนกลางของแม่นํ ้าชี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ได้ แก่ บ้ านท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งที่ 4 บริ เวณช่วงกลางระหว่างอําเภอกันทรวิชยั กับอําเภอเมืองมหาสารคาม ได้ แก่ บ้ านเกิ ้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งที่ 5 ช่วงบริ เวณอําเภอเมืองมหาสารคาม ได้ แก่ บ้ านม่วง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งที่ 6 บริ เวณปลายแม่นํ ้าชี ก่อนไหลผ่านออกจากจังหวัดมหาสารคามไปยังจังหวัดร้ อยเอ็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ แก่ บ้ านท่าตูม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ภาพที่ 1 แผนทีแ่ สดงจุดเก็บตัวอย่าง
ที่มา: สํานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่10 (2548)
2.2 การเก็บตัวอย่างนํ ้า
การเก็บตัวอย่างนํ ้าจะทําการเก็บตัวอย่างจํานวน 3 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 3 เดือนโดยเริ่ มเก็บตัวอย่างนํ ้า
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
ในการเก็บตัวอย่างนํ ้าแต่ละครัง้ จะใช้ วิธีเก็บแบบจ้ วง (Grab Sampling) โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเวลา
09.00 น. - 15.00 น. แล้ วทําการรักษาสภาพตัวอย่างนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 4๐C ก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ และในแต่
ละดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้าจะทําการทดลอง 3 ซํ ้า
2.3 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ทําการศึกษาดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชี ดังนี ้
1) คุณภาพนํ ้าทางด้ านกายภาพ ได้ แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความโปร่ งแสง (Transparency) ความ
ขุน่ (Turbidity)
2) คุณภาพนํ ้าทางเคมี ได้ แก่ ความเป็ นกรด”ด่าง (pH) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า (Dissolved
Oxygen ; DO) ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ (Biochemical Oxygen Demand ; BOD)
ปริ มาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน (NO3-) และ ปริ มาณฟอสเฟต (PO43-) รายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ดัชนีคุณภาพนา้ ที่ทาการศึกษาและวิธีวิเคราะห์ คุณภาพนา้
ดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้า
อุณหภูมิ (Temperature)
ค่าความขุน่ (Turbidity)
ค่าความโปร่งแสง
(Transparency)
ค่าการนําไฟฟ้ า (Electrical
Conductivity; EC)
ความเป็ นกรด- ด่าง (pH)
ออกซิเจนที่ละลายนํ ้า
(Dissolved Oxygen: DO)
ปริ มาณความต้ องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี (Biochemical
Oxygen Demand: BOD)
ปริ มาณไนเตรตในรูปของ
ไนโตรเจน (NO-3-N)
ปริ มาณฟอสเฟต (PO3-4)

วิธีที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
การเก็บรักษา
ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์
สภาพตัวอย่าง
Thermometer
วิเคราะห์ทนั ที
Turbid meter
เก็บในทีม่ ืด
แช่เย็นที่ 4 ๐C
Secchi Disc
วิเคราะห์ทนั ที

ระยะเวลาที่
ยอมให้ เก็บ
24 ชัว่ โมง

-

EC Meter

วิเคราะห์ทนั ที

-

Azide
Modification

pH Meter
-

แช่เย็นที่ 4 ๐C

2 ชัว่ โมง

วิเคราะห์ทนั ที

-

แช่เย็นที่ 4 ๐C

6 ชัว่ โมง

-

Direct Method

Cadmium
Reduction
Spectrophotometer แช่เย็นที่ 4 ๐C
method
Ascorbic Acid
Spectrophotometer แช่เย็นที่ 4 ๐C
method

48 ชัว่ โมง
48 ชัว่ โมง

ที่มา : มัน่ สิน ตัณฑุลเวศน์ (2543)
ผลการศึกษา
1. ผลสารวจสภาพแวดล้ อมทั่วไป
แม่นํ ้าชีช่วงไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามที่มีความยาว 122 กิโลเมตร โดยไหลผ่านพื ้นที่ 3 อําเภอ คืออําเภอ
โกสุมพิสยั อําเภอกันทรวิชยั และอําเภอเมือง มีเส้ นทางการไหลเริ่ มจากฝายมหาสารคามในเขตอําเภอโกสุมพิสยั สําหรับ
ช่วงเวลาที่ทําการศึกษาคุณภาพนํ ้าบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง ทําการศึกษาช่วงปลายฤดูหนาวเข้ าสูฤ่ ดูแล้ ง และต้ น
ฤดูฝน พบว่าปริ มาณนํ ้าในช่วงฤดูแล้ งที่มีปริ มาณนํ ้าลดลงกว่าในช่วงฤดูอื่น ทําให้ อตั ราการไหลของนํ ้าค่อนข้ างช้ า
ในช่วงฤดูแล้ ง และอัตราการไหลของนํ ้าจะเพิ่มขึ ้นในช่วงต้ นฤดูฝนซึ่งแปรผันไปตามปริ มาณของนํ ้าที่เพิ่ม ขึ ้น สําหรับการ
เลี ้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรบางหมูบ่ ้ านจะมีการเลี ้ยงปลาในกระชังทังสองฝั
้
่ งของแม่นํ ้าชีแต่บางหมู่บ้านจะเลี ้ยงปลา
ในกระชังเพียงฝั่ งเดียว นํ ้าในแม่นํ ้าชียงั ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่จะพบกลิ่นคาวปลาบ้ างในบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง
และจะพบว่าสีของนํ ้าจะมีสนี ํ ้าตาลขุน่ บริ เวณที่มีจํานวนกระชังปลาน้ อยและจะพบสีเขียวขุน่ ในบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาใน
กระชังเป็ นจํานวน สําหรับการใช้ ประโยชน์จากแม่นํ ้าชีในด้ านอื่นๆ นัน้ ชุมชนได้ ใช้ นํ ้าเป็ นแหล่งผลิตนํ ้าประปาหมู่บ้าน
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นอกจากนันยั
้ งใช้ ประโยชน์ในด้ านเกษตรกรรม และการประมง โดยพืน้ ที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าชีใช้ เป็ นพื ้นที่ปลูกพืชผัก เช่น ข้ าวโพด
ผักบุ้ง เป็ นต้ น สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปแสดงดังภาพ

ภาพที่ 2 สภาพทัว่ ไปบริ เวณเลี ้ยงปลาในกระชังของแม่นํ ้าชี
2. ผลการศึกษาคุณภาพนา้ ของแม่ นา้ ชี
1. อุณหภูมิ
ผลการวิเคราะห์คา่ อุณหภูมิของนํ ้าในแม่นํ ้าชีที่จุดเก็บตัวอย่าง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2
และ3) มีค่าพิสยั เฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 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 ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมิในแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพ
ที่ 3
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35

ครั้ งที่ 1

ระดับอุณหภูมิ ( C )
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ครั้ งที่ 2
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ครั้ งที่ 3
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จุดเก็บตัวอย่ าง
จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

จุดที่ 5

จุดที่ 6

ภาพที่ 3 อุณหภูมิเฉลีย่ ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
2. ความโปร่ งแสง
ผลการวิเคราะห์คา่ ความโปร่งแสงของนํ ้าในแม่นํ ้าชีที่จดุ เก็บตัวอย่าง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวัด ครัง้ ที่
1, 2 และ3) มีค่าพิสยั เฉลี่ยความโปร่ งแสงอยู่ระหว่าง 32.33-36.83, 20.83-24.33, 16.67-23.33, 13.67-25.33, 21.4230.58 และ 17.67-24.67 cm. ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของความโปร่ งแสงของนํ ้าแต่ละครัง้ และแต่ละจุด
เก็บตัวอย่าง ดังภาพที่ 4

ค่าความโปร่ งแสง (cm)

40

ครั้งที่ 1

30

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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จุดเก็บตัวอย่ าง
จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

จุดที่ 5

จุดที่ 6

ภาพที่ 4 ค่าเฉลีย่ ความโปร่งแสงในแต่ละจุดเก็บตัวอย่า
3. ค่ าความขุ่น
ผลการวิเคราะห์คา่ ความขุน่ ของนํ ้าในแม่นํ ้าชีที่จุดเก็บตัวอย่าง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2
และ3) มีค่าพิสยั เฉลี่ยของความขุ่นอยู่ระหว่าง 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 ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลีย่ ความขุ่นแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่
5

ค่ าความขุ่น (NTU)
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จุดเก็บตัวอย่ าง

ภาพที่ 5 ค่าเฉลีย่ ความขุน่ ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
4. ความเป็ นกรด - ด่ าง
ผลการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นกรด-ด่างของนํ ้าในแม่นํ ้าชีที่จดุ เก็บตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวัด
ครัง้ ที่ 1, 2 และ3) มีค่าพิสยั เฉลี่ยความเป็ นกรด - 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 ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลีย่ ของความเป็ นกรด-ด่างในแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่าง ดังภาพที่ 6

ค่ าความเป็ นกรด - ด่ าง
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จุดเก็บตัวอย่ าง
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จุดที่ 4

จุดที่ 5

ภาพที่ 6 ค่าเฉลีย่ ความเป็ น กรด -ด่างในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
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ปริมาณออกซิเจนที่ล ะลายในนา้ (mg/L)

5. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา้
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้าของแม่นํ ้าชีที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการ
ตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2 และ3) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า มีค่าพิสยั เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.52-8.10, 5.62-7.50, 5.506.86, 6.97-8.13, 6.61-8.47 และ 6.33-8.03 mg/L. ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของค่าปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายในนํ ้าแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่ 7

10

ครั้งที่ 1

8
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จุดเก็บตัวอย่ าง
จุดที่ 1
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จุดที่ 3

จุดที่ 4

จุดที่ 5

จุดที่ 6

ภาพที่ 7 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้าในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
6. ปริมาณออกซิเจนที่จุลนิ ทรีย์ใช้ ในการย่ อยสลายสารอินทรีย์
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ของแม่นํ ้าชีทจี่ ดุ เก็บตัวอย่างที่ 1, 2,
3, 4, 5 และ 6 (ทําการตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2 และ3) พบว่ามีปริมาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์มคี า่
พิสยั เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 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. ตามลําดับ ดัง
รายละเอียดแสดงค่าเฉลีย่ ของปริมาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์แต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่าง ดังภาพที่ 8
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จุดเก็บตัวอย่ าง
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ภาพที่ 8 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่าง

ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน (mg/L)

7. ปริมาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจนของแม่นํ ้าชีในจุดเก็บตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ทําการ
ตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2 และ3) ปริ มาณไนเตรตในรู ปของไนโตรเจนมีค่าพิสยั เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.83-1.00, 1.07-2.20, 1.131.80, 1.10-2.40, 1.00-2.00 และ 1.00-1.93 mg/L. ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของปริ มาณไนเตรตในรู ป
ของไนโตรเจนแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจนในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง

238

จุดที่ 6

จุดเก็บตัวอย่ าง

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

8. ปริมาณฟอสเฟต
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณฟอสเฟตของแม่นํ ้าชีในจุดเก็บตัวอย่างที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ6 (ทําการตรวจวัด ครัง้ ที่ 1, 2
และ3) มีคา่ พิสยั เฉลีย่ ปริ มาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02-0.47, 0.26-0.30, 0.20-0.30, 0.24-0.37, 0.15-0.37 และ 0.190.41 mg/L. ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ยของปริ มาณฟอสเฟตแต่ละครัง้ และแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่
10

ปริ มาณฟอสเฟต (mg/L)
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ภาพที่ 10 ค่าเฉลีย่ ปริมาณฟอสเฟตในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปในภาพรวมโดยแต่ละดัชนีคุณภาพนํ ้ามีค่าพิสยั เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ต่อไปนี ้ อุณหภูมิ
28.00- 29.66 ๐C ความโปร่ งแสง 18.94 - 35.11 cm. ความขุ่น 34.29- 61.56 NTU ความเป็ นกรด ” ด่าง 7.32- 7.50
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า 6.02 - 7.90 mg/L ปริ มาณออกซิเจนที่จุลินทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ 5.20 6.94 mg/L. ปริ มาณไนเตรตในรู ปของไนโตรเจน 0.92- 1.56 mg/L. ปริ มาณฟอสเฟต 0.25- 0.35 mg/L. รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 เมื่อนําผลการวิเคราะห์ในแต่ละตําแหน่งที่เก็บตัวอย่างนํ ้านําไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ ้าผิวดิน
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) จะเห็นได้ ว่าคุณภาพนํ ้าในภาพรวม
ของแม่นํ ้าชี จัดเป็ นแหล่งนํา้ ที่อยู่ประเภทที่ 3 คือ แหล่งนํ ้าที่ได้ รับนํ ้าทิง้ จากกิ จกรรมบางประเภท และสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริ โภคต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ ้าทัว่ ไปก่อน
รวมถึงการใช้ ประโยชน์เพื่อการเกษตร
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ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีคุณภาพนา้ ต่ างๆ ที่ทาการ
วิเคราะห์ แต่ ละจุดเก็บตัวอย่ าง
จุดเก็บ
ตัวอย่ าง
นา้

ครัง้ ที่
เก็บ

จุดที่ 1
บ้ านกอก

1
2
3

จุดที่ 2
บ้ าน
บ่อน้ อย

เฉลี่ย
S.D.
1
2
3
เฉลี่ย
S.D.

จุดที่ 3
บ้ านท่า
ขอน
ยาง

จุดที่ 4
บ้ าน
เกิ ้ง

1

Temp.
( ๐C )
24.50
±0.00
29.50
±0.00
30.00
±0 .00
28.00
3.04
24.83
±0.29
30.33
±0.28
30.00
±0.00
28.38
3.08

26.00
±0.00
2
31.33
±0.00
3
31.00
±0.00
เฉลีย่
29.33
S.D. 2.88
1
26.00
±1.00
2
32.00
±0.00
3
31.00
±0.00
เฉลีย่
29.66
S.D.
3.21

Transparency
(cm. )
32.33
±0.57
36.83
±2.25
36.16
±1.04
35.11
2.43
20.83
±0.28
24.33
±0.28
24.16
±0.76
23.10
1.97

16.67
±0.28
23.33
±0.28
21.26
±1.10
20.42
3.40
13.67
±0.28
25.33
±0.57
17.83
±0.35
18.94
5.90

ดัชนีคุณภาพนา้ (ค่ าเฉลี่ย)
Turbidity
pH
DO
(NTU)
(mg/L)
46.87
7.36
8.10
±0.50
±0.35
±0.22
23.97
7.43
8.10
±0.98
±0.01
±0.00
32.05
7318
7.52
±0.08
±0.03
±0.04
34.29
7.32
7.90
11.61
0.12
0.33
87.90
7.52
5.62
±0.26
±0.05
±0.12
45.73
7.42
7.50
±0.30
±0.00
±0.30
51.06
7.46
7.30
±0.15
±0.00
±0.26
61.56
7.46
6.80
22.96
0.05
1.03

BOD
(mg/L)
4.97
±0.70
8.10
±0.00
6.41
±0.18
6.49
1.56
4.17
±0.21
7.50
±0.30
7.27
±0.07
6.31
1.85

NO-3
(mg/L)
0.93
±0.05
0.83
±0.05
1.00
±0.00
0.92
0.08
2.20
±0.00
1.13
±0.05
1.07
±0.05
1.46
0.63

0.20
±0.07
0.36
±0.02
0.47
±0.20
0.35
0.13
0.26
±0.05
0.30
±0.01
0.30
±0.03
0.29
0.02

73.20
±0.34
36.77
±0.25
34.73
±0.60
48.23
21.64
92.97
±0.05
29.47
±0.35
29.62
±0.15
50.68
36.61

3.60
±0.35
5.50
±0.26
6.51
±0.00
5.20
1.47
4.37
±0.25
8.13
±0.25
6.60
±0.19
6.36
1.89

1.80
±0.17
1.23
±0.05
1.13
±0.05
1.38
0.36
2.40
±0.00
1.10
±0.00
1.20
±0.10
1.56
0.72

0.20
±0.01
0.29
±0.00
0.30
±0.05
0.26
0.05
0.27
±0.03
0.24
±0.00
0.34
±0.04
0.28
0.05

240

7.47
±0.01
7.48
±0.00
7.34
±0.04
7.43
0.07
7.48
±0.02
7.50
±0.00
7.49
±0.03
7.49
0.01

5.70
±0.13
5.50
±0.26
6.87
±0.15
6.02
0.74
6.97
±0.28
8.13
±0.25
7.40
±0.10
7.50
0.58

PO43-
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จุดเก็บ
ตัวอย่ าง
นา้
จุดที่ 5
บ้ านม่วง

ครัง้ ที่
เก็บ
1
2
3

จุดที่ 6
บ้ าน
ท่าตูม

เฉลี่ย
S.D.
1
2
3
เฉลี่ย
S.D.

Temp.
(

)
27.67
±0.58
31.00
±0.00
30.00
±0.00
29.55
1.70
26.00
±0.00
29.67
±0.57
31.00
±0.00
28.89
2.58

Transparency
(cm. )
21.42
±1.23
30.58
±0.14
24.27
±0.38
25.42
4.68
17.67
±0.28
24.67
±0.76
18.27
±0.86
20.20
3.87

ดัชนีคุณภาพนา้ (ค่ าเฉลี่ย)
Turbidity
DO
pH
(NTU)
(mg/L)
83.13
7.52
8.03
±0.41
±0.01
±0.15
21.40
7.44
8.47
±0.17
±0.01
±0.49
23.35
7.54
6.62
±0.22
±0.03
±0.62
42.62
7.50
7.70
35.09
0.05
0.96
77.43
7.5
7.53
±0.20
±0.02
±0.25
36.63
7.45
8.03
±0.23
±0.01
±0.83
34.35
7.38
6.33
±0.34
±0.15
±0.15
49.47
7.44
7.29
24.24
0.06
0.87

BOD
(mg/L)
4.50
±0.17
8.47
±0.49
7.86
±0.03
6.94
2.13
4.77
±0.21
8.03
±0.83
6.11
±0.01
6.30
1.63

NO-3
(mg/L)
2.00
±0.00
1.00
±0.00
1.37
±0.15
1.45
0.50
1.93
±0.05
1.00
±0.00
1.53
±0.05
1.48
0.46

PO43(mg/L)
0.23
±0.02
0.15
±0.02
0.37
±0.08
0.25
0.11
0.24
±0.04
0.19
±0.00
0.41
±0.07
0.28
0.11

จากการศึกษาคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชีที่ได้ ทําการศึกษาในช่วงปลายฤดูหนาว (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
จนถึงช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551) สภาพโดยทัว่ ไปของแม่นํ ้าชี พบว่านํ ้าในแม่นํ ้าชีจะมีสีนํ ้าตาลขุ่นเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีสาเหตุมาจากตะกอนดินที่ถกู พัดพามากับกระแสนํ ้า นํ ้าในแม่นํ ้าชียงั ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่จะพบ
กลิ่นคาวปลา และพบว่านํ ้ามีสีเขียวขุ่นเป็ นบางบริ เวณที่มีกระชังปลาหนาแน่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเศษอาหารปลาที่
เหลือจากการที่เกษตรกรให้ อาหารปลามากเกินไป และมูลปลาที่ถกู ขับถ่ายออกมาจึงทําให้ สาหร่ ายเจริ ญและแพร่ พนั ธุ์ได้
อย่างรวดเร็ ว สําหรับปริ มาณนํ ้าในแม่นํ ้าชีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ผลการศึกษาสามารถสรุ ปและอภิปรายผล
ตามดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้า ได้ ดงั นี ้
- อุณหภูมิ จากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิของนํ ้าทัง้ 6 ตําแหน่งมีคา่ ของอุณหภูมิที่ใกล้ เคียงกันมีค่าพิสยั เฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 28.00-29.66 ๐C ซึ่งเป็ นช่วงอุณหภูมิปกติของนํ ้าเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดินมีค่าอยู่
ระหว่าง 23-32๐C (ประเทือง เชาว์วนั กลาง, 2534) ผลการศึกษาที่ได้ ยงั มีค่าใกล้ เคียงกับการศึกษาของปิ ยะเนตร ศรี
ธาราธิคณ
ุ และคณะ(2543) ที่ทําการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของนํ ้าในแม่นํ ้าชีในช่วงเดือนมิถนุ ายน ” ธันวาคม พ.ศ. 2543 มี
ค่าอยู่ระหว่าง 26.00-32.00 ๐C ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกับการศึกษาของสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มหาสารคาม (2549) ทําการศึกษาคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ที่สถานีตรวจวัด วัดวนาริ
นทร์ ทราวาส ตําบลท่าตูม อําเภอเมือง สถานีตรวจวัดบ้ านดินดํา ตําบลเกิ ้ง อําเภอเมือง และสถานีตรวจวัดสะพานบ้ านคุ้ม
ใต้ ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสยั มีคา่ อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 29.00-32.00, 29.00-32.00 และ 29.00-33.00 ๐C ตามลําดับ
และสอดคล้ องกับการศึกษาของมนตรี ยะราไสย์ และคณะ (2550) ทําการศึกษาคุณภาพนํ ้าชีบริ เวณกระชังปลาในจังหวัด
มหาสารคาม พบค่าอุณหภูมิของนํ ้าอยูใ่ นช่วง 26.33-27.00 ๐C
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- ความโปร่งแสง จากการศึกษาพบว่า จุดเก็บที่ 1 (บ้ านกอก) มีคา่ ความโปร่งแสง (35.11± 2.43 cm.) มีคา่ สูง
กว่าจุดเก็บตัวอย่างอีก 5 จุด เนื่องจากบริ เวณจุดเก็บตัวอย่างนํ ้าทีบ่ ้ านกอกมีการเพาะเลี ้ยงปลาในกระชังเป็ นจํานวนมาก
และหนาแน่นทังสองฝั
้
่ งของลํานํ ้าชี จากการศึกษาลักษณะทัว่ ไปของแม่นํ ้าชี ซึง่ บริ เวณรอบๆ จุดเก็บนี ้มีการทําการเกษตร
ก่อให้ เกิดการชะล้ างพังทลายของดินซึง่ มีผลทําให้ ตะกอนดินในนํ ้าเพิ่มขึ ้นส่งผลต่อความโปร่งแสงของนํ ้า นอกจากนันสิ
้ ง่ ที่
มีผลต่อความโปร่งแสงของนํ ้าอีกสาเหตุคือการมีเศษอาหารเหลือจากการให้ อาหารปลาและจากมูลปลาที่เพิ่มขึ ้นทําให้ มี
ผลต่อความโปร่งแสงของนํ ้าลดลง สําหรับค่าความโปร่งแสงที่มคี วามเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของสิง่ มีชีวิตในแหล่ง
นํ ้ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง 30-60 cm. (นันทนา คชเสนี, 2536) ซึง่ ถ้ ามีคา่ ตํา่ กว่า 30 cm. แสดงว่านํ ้ามีความขุน่ มากเกินไปหรื อมี
ปริ มาณแพลงก์ตอนมากเกินไปโดยทัว่ ไปความโปร่งแสงของนํ ้าจะมีความสัมพันธ์กบั ความขุน่ ของนํ ้าและปริ มาณแพลงก์
ตอนในนํ ้า
- ความขุน่ จากการศึกษา จุดเก็บที่ 2 (บ้ านบ่อน้ อย) มีคา่ ความขุน่ เฉลีย่ มากกว่าจุดอื่น (61.56±22.96 NTU)
เนื่องจากมีการเลี ้ยงปลาในกระชังที่หนาแน่น และบริ เวณรอบๆ มีการทําการเกษตรกรรมมีการปลูกผักสวนครัวและปลูก
ข้ าวโพดริ มฝั่ งแม่นํ ้าชีจงึ ก่อให้ เกิดการชะล้ างตะกอนดินลงมาสูแ่ หล่งนํ ้าได้ มากกว่าบริเวณอื่น ความขุน่ ของนํ ้าแสดงให้
เห็นว่ามีสารแขวนลอย ซึง่ จะขัดขวางไม่ให้ แสงสว่างส่องลงไปในนํ ้าได้ ลกึ โดยสารเหล่านี ้จะสะท้ อนหรื อดูดซับเอาแสงไว้
เช่นตะกอนดิน ทราย สารอินทรี ย์ซงึ่ เกิดจากอาหารปลาและมูลปลา แพลงก์ตอนต่างๆ ที่มีอยูใ่ นนํ ้า ค่าความขุน่ ของนํ ้ามี
ความสัมพันธ์กบั ค่าความโปร่งแสง ดังเช่น จุดเก็บตัวอย่างนํ ้าที่บ้านกอก ค่าความโปร่งแสงมีคา่ เฉลี่ ย 35.11 ± 2.43 cm.
ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความโปร่งใสมากกว่าทุกจุดและพบว่ามีคา่ ความขุน่ น้ อยกว่าทุกจุดคือมีคา่ เฉลีย่ 34.29 ± 11.61 NTU
- ความเป็ นกรด-ด่าง จากการศึกษาในทุกจุดเก็บตัวอย่างนํ ้ามีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง ใกล้ เคียงกันซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยู่
ระหว่าง 7.32-7.50 และไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ ้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดให้ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่าง 5.0-9.0
- ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้า จากการศึกษา ค่าของปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า ทัง้ 6 จุดเก็บตัวอย่างนัน้
มีค่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้าค่อนข้ างสูง คือมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในช่วง 6.02-7.90 สามารถจัดอยู่ในแหล่งนํ ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 สาเหตุที่มีค่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้าสูงเพราะปริ มาณนํ ้าในแม่นํ ้าชีในช่วงที่ทําการศึกษายังมีปริ มาณ
นํ ้ามากพอควร และยังคงมีการไหลของนํ ้าได้ เป็ นปกติไม่ได้ หยุดนิ่ง
- ปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ จากการศึกษา ค่า BOD ในจุดเก็บตัวอย่างนํ ้าทัง้
6 จุด ในการเก็บตัวอย่างนํ ้าครัง้ ที่ 1 มีค่า BOD ตํ่ากว่าครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 อาจเนื่องมาจากการเก็บตัวอย่างนํ ้าครัง้ ที่ 1
เป็ นช่วงที่ยงั ไม่มีการปล่อยปลาลงเลี ้ยงในกระชัง ทําให้ ไม่มีการให้ อาหารและการขับถ่ายของเสียของปลาที่เลี ้ยงทําให้
สารอินทรี ย์ในนํ ้าไม่มากทําให้ ค่า BOD ตํ่า ส่วนครัง้ ที่2 และครัง้ ที่ 3 ที่มีค่า BOD สูง เป็ นช่วงที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง
แล้ วส่งผลให้ สารอินทรี ย์ที่เกิดจากอาหารและของเสียจากการเลี ้ยงปลาในกระชังเพิ่มซึ่งทําให้ ค่า BOD สูง ทําให้ ทราบว่า
การเลี ้ยงปลาในกระชังมีผลต่อค่า BOD ด้ วยเช่นกัน สําหรับค่าDO ที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้มีค่าสูง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
ค่า BOD มีคา่ พิสยั เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 5.20-6.94 mg/L. ซึง่ มีคา่ สูง อาจเป็ นเพราะช่วงที่ทําการศึกษานํ ้าในแม่นํ ้าชีมีการไหล
เป็ นปกติโดยไม่มีการหยุดนิ่งจึงทําให้ ค่า DO มีค่าสูง ในขณะที่ค่า BOD จากการศึกษา มีค่าสูงเนื่องจากมีสารอินทรี ย์
ปนเปื อ้ นในนํ ้าบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง สําหรับค่า BOD ของแหล่งนํ ้าผิวดินประเภทที่ 3 ควรมีคา่ BOD มีค่าไม่
เกิน 2.00 mg/L.
- ปริ มาณไนเตรตในรูปของไนโตรเจน จากการศึกษาพบว่า ค่าพิสยั เฉลีย่ ของปริ มาณไนเตรตในรู ปของไนโตรเจน
ในจุดเก็บตัวอย่างมีคา่ ใกล้ เคียงกัน อยูร่ ะหว่าง 0.92-1.56 mg/L. ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดินที่
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กํ า หนดให้ ไม่เ กิ น 5.00 mg/L. การพบไนเตรตอยู่ใ นนํ า้ ในปริ ม าณมากแสดงว่า มี ก ารปนเปื ้อ นจากปุ๋ยจากการทํ า
เกษตรกรรมที่ถกู ชะล้ างลงมา และจากอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงรวมทังจากมู
้
ลของปลาที่ปล่อยออกมาสูแ่ หล่งนํ ้า
- ปริ มาณฟอสเฟต จากการศึกษา ค่าพิสยั เฉลี่ยของปริ มาณฟอสเฟตในทุกจุดเก็บตัวอย่าง จะมีค่าพิสยั เฉลี่ย
ใกล้ เคียงกันมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.35 mg/L. ซึ่งแสดงว่าแม่นํ ้าชีมีการปนเปื ้อนจากนํ ้าทิ ้งจากชุมชนซึ่งมีสารซักล้ าง
ปนเปื อ้ นมากับนํ ้าทิ ้งเป็ นสาเหตุทําให้ สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืชมีการเจริ ญเติบโตได้ อย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทํา
ให้ นํ ้าในแม่นํ ้าชีมีสเี ขียว ทังนี
้ ้ค่าฟอสเฟตยังไม่มีการกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดิน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพนํ ้าทังทางด้
้
านกายภาพ และทางด้ านเคมีของแม่นํ ้าชีจะเป็ นประโยชน์ตอ่
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลาในกระชัง ประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบริ มฝั่ งแม่นํ ้าชี องค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดมหาสารคาม สามารถใช้ ข้อมูลสําหรับการวางแผน
จัดการควบคุมการเลี ้ยงปลาในกระชังให้ มีปริ มาณพอเหมาะกับความสามารถในการรองรั บ ได้ ของแม่นํ า้ ชี เพื่อลด
ผลกระทบที่จะก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษทางนํ ้ารวมทังก่
้ อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเกษตรกร นอกจากนันข้
้ อมูลด้ านนี ้ การ
ประปาส่วนภูมิภาคยังต้ องนําไปใช้ เนื่องจากหน่วยงานนี ้มีการใช้ นํ ้าจากแม่นํ ้าชีเป็ นแหล่งนํ ้าดิบสําหรับผลิตนํ ้าประปา
ดังนันข้
้ อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนํ ้าของแม่นํ ้าชีจึงมีความสําคัญยิ่ง
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การออกแบบเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับใบหม่ อนอย่ างมีประสิทธิภาพ
Design The Solar Dryer System for Mulberry Leaves and Quality
ดร.บดินทร์ แว่ วสอน1
Dr.Bordin Weawsorn
บทคัดย่ อ
เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีคือเป็ นการใช้ พลังงานสะอาด และต้ นทุนการดําเนินการตํา่ โดยการ
อบแห้ งใบหม่อนเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการทําอาหารเทียมสําหรับเลี ้ยงหม่อนไหม และการแปรรูปเป็ นอาหาร
งานวิจยั นี ้เสนอการออกแบบ สร้ าง และทดสอบสมรรถนะเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ อากาศ
ไหลแบบธรรมชาติ เครื่ องอบแห้ งมีสว่ นประกอบสองส่วนหลัก คือ ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ซงึ่ มีขนาด 10 m2 ทําจากแผ่น
สังกะสีลอนลูกฟูกทาสีดาํ เพื่อดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ และห้ องอบแห้ งซึง่ มีขนาด กว้ าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 0.8 เมตร
โดยได้ ทําการทดสอบเครื่ องที่บ้าน นาสีนวน อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม (พิกดั ละติจดู ที่ 16° 14.49’ 7.4”
องศาเหนือ; พิกดั ลองติจดู ที่ 103° 15’ 6.6” องศาตะวันออก) โดยทดลองอบแห้ งใบหม่อนในประมาณที่แตกต่างกัน (5, 10
และ 15 กิโลกรัมต่อครัง้ ) เพื่อเก็บข้ อมูลอัตรา การอบแห้ ง สมรรถนะของเครื่ องอบแห้ ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลการ
ทดลองพบว่า ที่ความจุใบหม่อน 15 กิโลกรัม ใต้ รังสีแสงอาทิตย์รวมเฉลีย่ 670 W/ m2 สามารถลดความชื ้นของใบหม่อน
จาก 168.5 % มาตรฐานแห้ ง เหลือประมาณ 6.3% มาตรฐานแห้ ง ภายในเวลา 7 ชัว่ โมง โดยค่าความเป็ นสีเขียวและค่า
นํ ้าอิสระของใบหม่อนอบแห้ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สาํ หรับการเก็บรักษา ส่วนค่าประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของตัวเก็บ
รังสีห้องอบแห้ ง และระบบโดยรวมมีคา่ เท่ากับ 17.9% 12.7% และ 10.4% ตามลําดับ โดยสรุป เครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมที่จะใช้ อบแห้ งใบหม่อน
คาสาคัญ : เครื่ องอบแห้ ง พลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพ
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

1

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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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
บทนา
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่ได้ เปล่า สะอาด ปราศจากมลภาวะ แต่การที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ นนก็
ั ้ ต้องมีการลงทุนโดยลงทุนสร้ างเครื่ องอบแห้ งด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ ใช้ กระบวนการแปรรูปพลังงานมา
ใช้ ได้ โดยการเพิ่มมูลค่าที่สาํ คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศอย่างหนึง่ คือ การอบแห้ งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรประเภทที่เป็ นใบของพืชมักใช้ การตากแห้ ง ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน แต่เนื่องด้ วยความไม่
แน่นอนของสภาพอากาศ ทําให้ ไม่สามารถควบคุมความชื ้นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้ งให้ สมํา่ เสมอได้ จึง
ได้ มีการพัฒนาเครื่ องอบแห้ งขึ ้นมาโดยใช้ เทคนิคต่าง ๆ ขึ ้น
หม่อนเป็ นพืชที่อยูใ่ นวงศ์ Moraceae เป็ นไม้ ยืนต้ นประเภทพุม่ ใบหม่อนสามารถนําไป เป็ นอาหารสําหรับใช้
เลี ้ยงหนอนไหม (Silkworm) และนอกจากนี ้ยังนํามาใช้ เป็ นสมุนไพร คนไทย รู้จกั การปรุงอาหารโดยใช้ ใบหม่อนเป็ น
ส่วนประกอบมาช้ านานแล้ ว เช่นเดียวกับชาวญี่ปนและชาวจี
ุ่
น (วิโรจน์ แก้ วเรื อง. 2543) ปั ญหาที่สาํ คัญที่พบในการปลูก
หม่อนของเกษตรกร คือ 1. ปั ญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากหม่อนเป็ นพืชที่ ต้ องการเอาใจใส่ดแู ลให้ มีความสมบูรณ์
และต้ องตัดแต่งกิ่งอยูเ่ สมอ จําเป็ นต้ องใช้ แรงงานจํานวนมาก 2. ปั ญหาการขาดแคลนแหล่งนํ ้า ปั ญหานี ้ทําให้ ในบาง
ฤดูกาล บางท้ องถิ่นไม่สามารถเลี ้ยงไหมได้ เลย เนื่องจากไม่มีใบหม่อน ในปั จจุบนั ได้ มีการคิดค้ นอาหารเทียม (Artificial
Diet)
มาใช้ แทนไหมเพื่อแก้ ปัญหาในด้ านผลผลิตไม่เพียงพอในบางฤดูกาลและง่ายต่อการควบคุมเชื ้อโรคที่มาจากใบ
หม่อนอีกด้ วย ในอาหารเทียมมีสว่ นประกอบหลักคือ ผงใบหม่อน (Mulberry Leaf Powder) ซึง่ ได้ จากการนําใบหม่อนมา
อบแห้ งแล้ วนําไปบดให้ ละเอียด กรรมวิธีการแปรรูปจึงมีสว่ นสําคัญต่อคุณภาพของอาหารเทียม
จากทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ วา่ การอบแห้ งเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการแปรรูปใบหม่อนที่ผา่ นมาการอบแห้ ง
ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทที่เป็ นใบของพืชมักใช้ การตากแห้ ง ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน แต่เนื่อง
ด้ วยความไม่แน่นอนของปั จจัยสภาพแวดล้ อม ในปั จจุบนั การศึกษาการนําความร้ อนจากรังสีแสงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์
เพื่ออบแห้ งผลิตภัณฑ์ เกษตรเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพที่ดีนนได้
ั ้ มีการค้ นคว้ าวิจยั กันมากมายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
ตลอดทังเทคโนโลยี
้
ตา่ ง ๆ ได้ มกี ารศึกษาและพัฒนาขึ ้นมาเรื่ อย ๆ โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ พลังงานที่มตี อ่ สิง่ แวดล้ อม และปั ญหาโลกร้ อน แต่อย่างไรก็ตามการอบแห้ งด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ยงั เป็ นที่นิย ม
ในปั จจุบนั
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและทดสอบสมรรถนะประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
อุปกรณ์ และวิธีดาเนินการ
การดําเนินการวิจยั เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่มกี ารไหลแบบ
ธรรมชาติที่ใช้ แผ่นเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบ เพื่อให้ การทดสอบประสบผลสําเร็ จนัน้ จะมีขนตอนการสร้
ั้
างและทดสอบ
คือ
1. อุปกรณ์และเครื่ องมือการทดลอง มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 เครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ ้น เป็ นเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วย
พลังงานแสงอาทิตย์ มีการไหลของอากาศแบบธรรมชาติ (Free Convection Solar Dryer) และศึกษาสมรรถนะเชิงความ
ร้ อนที่นําไปใช้ ประโยชน์ ใช้ ตวั เก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบ (Solar Flat Plate Collector) ขนาด 10 m2

1.2 เครื่ องวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ (Pyranometer) Kipp & Zonen วัดได้ ละเอียด 0.01 mV
1.3 เครื่ องวัดความเร็ วลมแบบลวดความร้ อน (Hot Wire) TESTO ค่าความถูกต้ อง 0.2 m/s
ภาพที่ 1 เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ที่พฒ
ั นา
ภาพที่ 2 กระบวนการทํางานของเครื่ องอบแห้ ง

1.4 เครื่ องบันทึกข้ อมูล (Data Logger) Yokogawa มี 40 Channel
Picture 2 เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ที่พฒ
ั นา
1.5 เทอร์ โมคัปเปิ ล้ (Thermocouple) เครื่ องวัดอุณหภูมชิ นิด K
1.6 เครื่ องวัดสี (Hunter Lab) สําหรับวัดสีผงใบหม่อนหลังการอบแห้ ง
1.7 เครื่ องวัดค่าวอเตอร์ แอกติวิตี ้ (aw) ใช้ สาํ หรับวัดปริ มาณนํ ้าที่เหลืออยูใ่ นวัสดุที่ทดลอง
2. วิธีการทดลอง มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 จัดตําแหน่งการติดตังเครื
้ ่ องมือวัด
2.2 การคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
2.3 ใช้ วิธีการทดสอบสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
2.4 การคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้ อน
2.5 รวบรวมข้ อมูลรายละเอียดของเครื่ องอบแห้ งใบหม่อนด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ทดสอบอบแห้ งใบหม่อนที่ 5 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม
- สมบัติทางกายภาพที่ทําการศึกษาได้ แก่ สี และ Water Activity
เมื่อจัดระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ นําใบหม่อนที่ใช้ เป็ นใบหม่อนพันธุ์บรุ ี รัมย์ 60 มาดําเนินการวิจยั โดยเตรียมตัวอย่าง
ใบหม่อน นําใบหม่อน 20 กิโลกรัม แบ่งเป็ น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ล้ างให้ สะอาด ผึง่ ในตะแกรงนาน 1 ชัว่ โมง หัน่ ตามยาว กว้ าง
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ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ติดตังอุ
้ ปกรณ์และเครื่ องมือวัดค่าต่างๆ ได้ แก่ เครื่ องมือวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ สาย
เทอร์ โมคับเปิ ล้ กับเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ และเครื่ องมือวัดความเร็ วลม ดังรายละเอียดทีก่ ล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ตามที่แสดง
จุดวัดต่างๆ แล้ วทําการวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ในเครื่ องอบแห้ งที่ยงั ไม่ได้ ใส่วสั ดุอบแห้ งบันทึกข้ อมูลเริ่ มต้ น จากนันนํ
้ า
ใบหม่อนเข้ าห้ องอบแห้ งตามปริมาณ โดยเกลีย่ ให้ ทวั่ บนถาด ส่วนเทคนิคนําค่าตัวอย่างมาบันทึกค่านัน้ ทําโดยการวาง
ถาดเล็กของค่าตัวอย่างให้ กระจายทัว่ พื ้นที่ถาดใหญ่ในห้ องอบแห้ งแต่ละถาดเป็ น 10 จุด แล้ วนําใบหม่อนมาหาค่าเฉลีย่ ทัง้
10 ถาด จากนันนํ
้ าค่าที่ได้ มาหาเปอร์ เซ็นความชื ้น แล้ วนําใบหม่อนเข้ าห้ องอบแห้ ง ทําการวัดอุณหภูมิและความเร็วลม ชัง่
นํ ้าหนักตัวอย่างในเครื่ องอบแห้ งทุก ๆ 30 นาที บันทึกข้ อมูล จากนันคํ
้ านวณหาอัตราการอบแห้ ง บดใบหม่อนแห้ งให้
ละเอียดแล้ ว นําไปทดสอบสีด้วยเครื่ องวัดสีและวัดค่า Aw
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพเครื่ องอบแห้ ง มีการคํานวณหาโดยพิจารณาจาก 2 กรณี คือ ประสิทธิภาพชัว่ ขณะ และ
ประสิทธิภาพเครื่ องอบแห้ งตลอดวันที่ทําการทดลอง พบว่าค่าประสิทธิภาพจะขึ ้นอยูก่ บั ค่ารังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละวันซึง่ มี
ค่าที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่มากนักเพราะทําการทดลองในระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
ถ้ าค่ารังสีดวงอาทิตย์มีคา่ สูงจะทําให้
เครื่ องมีประสิทธิภาพดีด้วย ซึง่ ค่าประสิทธิภาพของการอบแห้ งใบหม่อน 10 กิโลกรัมสูงถึง 14.20 % ส่วนกําลังการผลิต
เหมาะสมที่ 15 กิโลกรัม ซึง่ ค่าประสิทธิภาพของการอบแห้ งใบหม่อนสูงสุด 11.10 % เนื่องจากทําการอบแห้ งแล้ วได้
ค่าเท่ากันความชื ้นสุดท้ ายเหลือน้ อยทําให้ ใบหม่อนแห้ งดี

ภาพที่ 4 ค่าอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ

ภาพที่ 3 ค่าความชื ้นใบหม่อนและความเข้ มแสงอาทิตย์

2. ปั จจัยสภาพแวดล้ อม สรุปผลได้ ดงั นี ้
2.1 ค่ารังสีดวงอาทิตย์ ส่วนใหญ่ มีคา่ สูงสุดใน ช่วงเวลาประมาณ 11.30น. ” 13.30 น. ของแต่ละวันเป็ นช่วงที่
ดวงอาทิตย์ทํามุมตังฉากกั
้
บพื ้นผิวโลกมากที่สดุ ค่ารังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีคา่ ทีใ่ กล้ เคียงกัน แต่จะไม่
2.2 ความเร็ วลม จะขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิทางเข้ าห้ องอบแห้ ง กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิทางเข้ าห้ องอบแห้ ง มีคา่
เพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ ความเร็ วลมมีคา่ เพิม่ ขึ ้นและในทางตรงกันข้ ามเมื่ออุณหภูมิทางเข้ าห้ องอบแห้ งลดลง ค่าความเร็ วลมจะ
ลดลงตามไปด้ วยเช่นกัน และค่าความเร็วลมที่วดั ได้ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.25 -0.37 m/s ตลอดการทดลอง ความเร็ วลมมีคา่
ใกล้ เคียงกัน
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2.3 อุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ในการทําการทดลอง จะมีการวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ได้ แก่ อุณหภูมิ
กระจกอุณหภูมิแผ่นรับรังสี อุณหภูมิบริ เวณทางเข้ าห้ องอบแห้ ง อุณหภูมิภายในห้ องอบแห้ ง อุณหภูมิทางออกห้ องอบแห้ ง
และอุณหภูมิแวดล้ อม พบว่ามีคา่ สูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ” 14.00 น.
2.4 ความชื ้น ความชื ้นของใบหม่อนที่ทําการอบแห้ ง จะขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศของแต่
ละวัน เนื่องจากช่วงเวลาที่ทาํ การทดลองเป็ นฤดูหนาว ซึง่ ความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศมีคา่ น้ อย อากาศค่อนข้ างแห้ ง ส่วน
อุณหภูมิของแต่ละวัน ถ้ าอุณหภูมิตํ่าจะทําให้ อตั ราการอบแห้ งน้ อยลงและในทางตรงกันข้ ามถ้ าอุณหภูมิก็จะส่งผลให้ อตั รา
การอบแห้ งเพิ่มมากขึ ้น โดยทําการอบแห้ งใบหม่อนที่ความชื ้นเริ่ มต้ นที่ประมาณ 210 %d.b. ลดลงจนเหลือประมาณ 13
%d.b.
2.5 ค่าสีของใบหม่อน (ค่า Lab) เมื่อทําการวัดค่า Lab แล้ วจะพบว่า ใบหม่อนจะมีคา่ คงความเป็ นสีเขียว ซึง่ ใน
การทดลองจะดูคา่ สีเขียวของใบหม่อน ผลค่าความสว่าง (L) อยูใ่ นช่วง 40.45 ถึง 45.32 โดยเฉลีย่ ค่าความเป็ นสีแดง (a)
อยูใ่ นช่วง -6.20 ถึง -3.60 โดยเฉลีย่ ค่าความเป็ นสีเหลือง (b) อยูใ่ นช่วง 25.12 ถึง 34.68
2.6 ค่าวอเตอร์ แอกติวิตี ้ บ่งบอกปริ มาณนํ ้าทีเ่ หลืออยูใ่ นวัสดุ โดยที่ปริ มาณนํ ้าอิสระนี ้ จะมีผลกับการเติบโตของ
จุลนิ ทรี ย์บางชนิดอันเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ผลิตภัณฑ์อบแห้ งเน่าเสียหรื อขึ ้นราได้ จากการทดลองจะพบว่ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง
0.44” 0.67 ซึง่ ถือว่าวัสดุมีนํ ้าเหลืออยูน่ ้ อยส่งผลให้ มีผลดี ต่อการเก็บผลิตภัณฑ์คือใบหม่อนจะเก็บได้ นาน ซึง่ ค่าที่ได้
ในช่วงนี ้แสดงว่าใบหม่อนหลังการอบแห้ งแล้ วสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หลังจากการอบแห้ ง
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาคุ้มทุนของเครื่ องอบแห้ งจะอยูท่ เี่ วลา 1.29 ปี อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 10 หากไม่คดิ ค่าเสื่อมราคา โดยคิดราคาขายใบหม่อนอบแห้ งที่ราคา 52 บาท/ก.ก. และลงทุนซื ้อใบหม่อน
สดราคา 9 บาท/ก.ก. โดยเปรี ยบเทียบกับเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ แก๊ ส LPG ระยะเวลาคุ้มทุนของเครื่ องอบแห้ งจะอยูท่ ี่เวลา 20
ปี และต้ องมีคา่ ลงทุนซื ้อเครื่ องจากต่างประเทศ และมีคา่ สิ ้นเปลืองพลังงานเชื ้อเพลิง เมื่อใช้ งานในเวลาที่เท่ากัน เครื่ อง
อบแห้ งที่ใช้ แก๊ ส LPG จึงไม่ค้ มุ ทุน ส่วนค่า IRR เมื่อกําหนดอายุโครงการ 10 ปี เครื่ องอบแห้ งด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ มี
ค่า IRR 10.285 % และเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ แก๊ ส LPG มีคา่ IRR 9.23 % ที่ตํ่ากว่าเครื่ องอบแห้ งด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
แสดงว่าอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนน้ อยกว่า
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ โดยใช้ เครื่ องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์นา่
ลงทุนมากกว่าเครื่ องอบแห้ งโดยใช้ แก๊ ส LPG เพราะสามารถคืนทุนได้ ก่อน 1 ปี ส่วนค่า IRR จะคุ้มค่ากับการลงทุน จึงควร
ที่จะตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนที่มีคา่ IRR มากกว่าต้ นทุนของเงินลงทุนคือ IRR 10.285 % ของเครื่ องอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์
กิตกิ รรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้สําเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ ให้ คําแนะนํา ช่วยเหลือการวิเคราะห์ข้อมูล และเป็ นกําลังใจในการดําเนินการ
ผู้วิจยั ทราบซึ ้งและประทับใจในความกรุณาเป็ นอย่างยิง่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีสว่ นรวมในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2554 ครัง้ นี ้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั
มีโอกาสทําการวิจยั และได้ สร้ างผลงานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้
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การสืบค้ นชื่อของหมู่บ้านที่ไม่ สอดคล้ องกับภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมในจังหวัดมหาสารคาม
A Research of the Names of Local Villages Inconsistent with their Cultural Background
in Maha Sarakham Province
ธีรชัย บุญมาธรรม1
Associate Professor Theerachai Boonmatham
บทคัดย่ อ
การสืบค้ นที่มาของชื่อหมูบ่ ้ านที่ไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมชื่อหมูบ่ ้ าน และที่มาของชื่อดังกล่าว ตลอดจนเพื่อกระตุ้น และปลูกสํานึกของคนในท้ องถิ่นให้ เห็นถึง
ความสําคัญของชื่อบ้ านเมืองของตน โดยดําเนินการประชุมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ผู้นําทางด้ านวัฒนธรรม และการปกครอง
หลายครัง้ รวมทังได้
้ นาํ เสนอข้ อมูลแลกเปลีย่ นกันทางรายการวิทยุกระจายเสียงด้ วย ขันสุ
้ ดท้ ายได้ ไปสัมภาษณ์ชาวบ้ าน
และบุคคลที่สนใจในหมูบ่ ้ านนันๆ
้ เพื่อติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษาพบว่า
1. หมูบ่ ้ านในจังหวัดมหาสารคาม 1,932 หมูบ่ ้ าน จําแนกเป็ น 5 กลุม่ คือ
1.1 กลุม่ ที่มชี ื่อสอดคล้ องกับภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
1.2 กลุม่ ที่มชี ื่อไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นเนื่องจากเขียนโดยใช้ อกั ษรควบกลํ ้า
ทําให้ ความหมายผิดเพี ้ยนไปจากความหมายในท้ องถิ่น เช่น บ้ านเปลือย บ้ านส้ มปล่อย บ้ านนํ ้าสร้ าง บ้ านสร้ างแก้ ว ฯลฯ
1.3 กลุม่ ที่มชี ื่อไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นเนื่องจากเขียนชื่อท้ องถิ่นด้ วยภาษาไทยกลาง
ทําให้ เสียงและความหมายผิดเพี ้ยน เช่น บ้ านหินแห่ บ้ านมะโม บ้ านมะอึ บ้ านมะชม บ้ านมะโบ่ ฯลฯ
1.4 กลุม่ ที่มชี ื่อไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นเนื่องจากเขียนด้ วยเจตนาจะให้ สละสลวย แต่
ทําให้ เข้ าใจผิด เช่น บ้ านภารแอ่น บ้ านทัพม้ า บ้ านโสกภารา ฯลฯ
1.5 กลุม่ ที่มชี ื่อไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นเนื่องจากเขียนตามเสียงพูด ทําให้ เข้ าใจผิด
เช่น บ้ านปะหลาน บ้ านดอนหว่าน บ้ านหนองบัวกาเหรี ยญ ฯลฯ
2. หลายหมูบ่ ้ านได้ นาํ เรื่ องนี ้เข้ าสูท่ ี่ประชุมเพื่อปรึกษาหารื อ และสืบค้ นประวัติของหมูบ่ ้ านตนเองไว้ แล้ วเพื่อให้
ลูกหลานได้ ทราบที่มาของชื่อหมูบ่ ้ านตนเอง
3. ชื่อเหล่านี ้ถ้ าจะเปลีย่ นให้ สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ก็สามารถทําได้ แต่ชาวบ้ านเห็นว่า
จะเป็ นการสร้ างความยุง่ ยากสับสน ยึดโยงไปถึงทะเบียนบ้ าน บัตรประจําตัว โฉนดที่ดิน และอื่นๆ หากแก้ ไขหลักฐานไม่
ตรงกันทังหมด
้
อาจจะทําให้ เสียสิทธิบางอย่างได้ ถ้ าจะมีการแก้ ไขก็ขอให้ ฝ่ายปกครองหรื อทางราชการ ซึง่ เป็ นผู้เขียนผิด
ตังแต่
้ ตอนแรกเป็ นผู้ดาํ เนินการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรขยายขอบเขตไปยังจังหวัดอื่นๆด้ วย และสําหรับฝ่ ายปกครอง น่าจะได้ นาํ
เรื่ องนี ้ไปดําเนินการขยายผลต่อไป
คาสาคัญ ชื่อหมูบ่ ้ าน ความไม่สอดคล้ อง ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
________________________________
*
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (บ้ านเปลือย), Ban Somploi (บ้ านส้ ม
ปล่อย), 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 (บ้ านหินแห่),
Ban Ma Mo (บ้ านมะโม), Ban Ma Ue (บ้ านมะอึ), Ban Ma Chom (บ้ านมะชม), Ban Sang Kaew (บ้ านสร้ างแก้ ว), 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 (บ้ านปอภาร),
Ban Phan Aen (บ้ านภารแอ่น), Ban Thap Ma (บ้ านทัพม้ า) Ban Sok Phara (บ้ านโสกภารา)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 (บ้ านดอนหว่าน), Ban
Nong Bua Karian (บ้ านหนองบัวกาเหรี ยญ), 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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บทนา
ชื่อบ้ านนามเมือง เป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะชื่อเหล่านันบ่
้ งบอกความเป็ นมาของชุมชน สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่นนัน้ ๆ แต่ในปั จจุบนั ชื่อหมูบ่ ้ านต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้ ปรับเปลีย่ นไปเพราะคนในท้ องถิ่นเองเห็นว่าเป็ นชื่อที่นา่ เกลียด น่าละอาย ไม่ไพเราะ ไม่สอดคล้ องกับ
ภาษาไทยกลาง หรื อบางชื่อปรับเปลีย่ นไปเพราะผู้มีอํานาจ ไม่เข้ าใจวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อรู้ผิด เข้ าใจพลาด หรื อเป็ น
ความต้ องการของตนเอง บางชื่อเป็ นเพราะความนิยมของยุคสมัยที่อยากได้ ภาษาบาลี ” สันสกฤต ที่มีความหมายดี ๆ
เหล่านี ้ทําให้ ชื่อเหล่านัน้ ขาดรากเหง้ าของชุมชน ขาดความหมายที่แท้ จริ งเกิดการเข้ าใจผิดซึง่ เท่ากับทําลาย รากเหง้ า
ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ของชุมชน
ในจังหวัดมหาสารคามก็คงหนีไม่พ้นจากกระแสความเปลีย่ นแปลงชื่อหมูบ่ ้ านเช่นเดียวกัน ในชณะที่จงั หวัด
มหาสารคาม มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลูกคลืน่ ไม่มีภเู ขา มีป่าไม้ ประเภทเต็งรัง ผู้คนส่วนใหญ่เป็ นวัฒนธรรมไทยลาว ประกอบกับงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องมักเป็ นการรวบรวมชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ และไม่มงี านทีช่ ี ้ชัดลงไปว่า ชื่อเหล่านัน้
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อไม่ จึงเป็ นประเด็นที่นา่ สนใจทีจ่ ะทําความเข้ าใจกับชื่อที่ไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของหมูบ่ ้ านต่าง ๆ เหล่านัน้ เพื่อให้ คนในท้ องถิ่นตระหนักรู้ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการเลือกทําเลที่ตงถิ
ั ้ ่น
ฐานให้ เหมาะกับวิถีชีวิต รวมทังใช้
้ ประโยชน์จากภูมิประเทศและสิง่ แวดล้ อมตลอดจนปลุกกระแสการเปลีย่ นแปลงชื่อ
หมูบ่ ้ านกลับไม่ส้ รู ากเหง้ าและอัตลักษณ์ของท้ องถิ่นตน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอบค้ นและนําเสนอชื่อและที่มาของชื่อหมูบ่ ้ านที่ไม่สอดคล้ องกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อกระตุ้นและปลูกสํานึกของคนในท้ องถิ่นให้ เห็นความสําคัญของชื่อบ้ านภูมินามของตน ด้ วยการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อเสนอแนวทางให้ ชมุ ชนได้ ร้ ูจกั วิธีแก้ ไขชื่อบ้ าน ภูมินามที่ไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ยึดแนวทางการวิจยั เอกสารและการศึกษาภาคสนาม ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
สํารวจรายชื่อหมูบ่ ้ านในจังหวัดมหาสารคาม ทัง้ 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,932 หมูบ่ ้ าน เพื่อจัดกลุม่ ตามแนว
การวิเคราะห์ แล้ วสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง หลังจากนันได้
้ นาํ เรื่ องนี ้เข้ าสูก่ ารประชุม ผู้ร้ ูทางวัฒนธรรม และฝ่ าย
ปกครองของจังหวัด โดยแจกบทความเรื่ องปูมบ้ านปูมเมือง ว่าด้ วยชื่อบ้ านนามเมืองเพิ่มเติม 3 รอบ เพื่อกระตุ้นให้ ชมุ ชน
ได้ ตระหนักและช่วยสอบค้ นชื่อบ้ านนามเมืองของตน แล้ วให้ ผ้ ชู ว่ ยวิจยั และผู้วิจยั ลงภาคสนาม ติดต่อสัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูใน
หมูบ่ ้ านที่คาดว่าชื่อไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ถ่ายภาพป้ายชื่อหมูบ่ ้ านและทะเบียนบ้ าน เมื่อได้ ข้อมูลแล้ วจึง
นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนรายงานเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
ชื่อหมูบ่ ้ านในจังหวัดมหาสารคาม ถ้ าแบ่งตามบริ บทของการวิเคราะห์ตามเจตนาของการศึกษาในครัง้ นี ้ สามารถ
จัดไว้ เป็ น 5 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 ชื่อท้ องถิ่นดังเดิ
้ ม ซึง่ แยกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
1.1 ชื่อที่มีความหมายดังเดิ
้ ม สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น เช่น บ้ านผักหนอก บ้ านหนองโน บ้ าน
โนนม่วง บ้ านเขวา บ้ านท่าขอนยาง บ้ านหนองนาแซง บ้ านปอพาน บ้ านคําเกิ่ง ฯลฯ
1.2 ชื่อที่มีความหมาย อาจจะหรื อทําให้ คนปั จจุบนั เข้ าใจความคลาดเคลือ่ น เช่น บ้ านแวงน่าง บ้ าน
กุดเป่ ง บ้ านเลิงบ่อ บ้ านนานกเขียน บ้ านแกดํา บ้ านโนนนกหอ บ้ านบ่อใหญ่ บ้ านอีเลิ ้ง บ้ านอีเม้ ง บ้ านงัวบา บ้ านหัวขัว
ฯลฯ
กลุม่ ที่ 2 ชื่อท้ องถิ่นประยุกต์ ซึง่ แยกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1 ชื่อที่มีลกั ษณะแปลกไปจากท้ องถิ่น เช่น บ้ านโปโล บ้ านจํานัก บ้ านโด บ้ านอุปโป บ้ านบุตรตะโคตร
2.2 ชื่อที่เป็ นภาษาท้ องถิ่น ผสมกับภาษาไทยกลาง เช่น บ้ านโนนพะยอม บ้ านโนนสําราญ บ้ านดอน
หันพัฒนา
บ้ านโคกสว่าง บ้ านยางสามัคคี บ้ านพงสว่าง บ้ านงัวเจริ ญ บ้ านตําแยนคร บ้ านดอนสุริเยศ ฯลฯ
กลุม่ ที่ 3 ชื่อที่เป็ นภาษาไทยกลาง เช่น
บ้ านเจริ ญสุข บ้ านมิตรภาพ บ้ านสมศรี บ้ านสุขสําราญ บ้ านพงษ์ พฒ
ั น์ธานี บ้ านสะอาด บ้ านอุดม
ศิลป์ บ้ านสมสนุก บ้ านประสานมิตร บ้ านขวัญเมือง บ้ านวงศ์พฒ
ั นา
กลุม่ ที่ 4 ชื่อที่ไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น เช่น บ้ านเปลือย บ้ านส้ มปล่อย บ้ านดอนหว่าน บ้ านมะอึ บ้ าน
ปะหลาน บ้ านนํ ้าสร้ าง บ้ านทัพม้ า บ้ านภารแอ่น บ้ านสร้ างแช่ง บ้ านโนนหินแห่ เป็ นต้ น
กลุม่ ที่ 5 ชื่อที่เขียนไม่ถกู ต้ องตามหลักภาษาไทย เช่น บ้ านใส้ จ่อ บ้ านแสบง บ้ านเหล่าวิลยั
อภิปรายผลการวิจัย
จากการดําเนินการตามขันตอนดั
้
งกล่าว พบว่า ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีชื่อหมูบ่ ้ านที่สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นส่วนหนึง่ และมีชื่อหมูบ่ ้ านที่ไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ทําให้ สอื่ ความหมายผิด หรื ออ่านผิดได้
ซึง่ ทังหมดนี
้
้เนื่องมาจากภาษาเขียน หรื อการเขียนทังสิ
้ ้น จัดได้ เป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ ที่เขียนโดยใช้ อกั ษรควบกลํ ้า เช่น “เปลือย” มีคาํ ว่า บ้ านเปลือย บ้ านเปลือยนํ ้า บ้ านเปลือยดง
บ้ านสงเปลือย บ้ านดอนเปลือย เป็ นต้ น ตามลักษณะภูมินิเวศน์ทางวัฒนธรรมนันเป็
้ นการตังชื
้ ่อตามต้ นไม้ ที่มใี นท้ องถิ่น
คือ ต้ นตะแบก ภาษาอีสานเรี ยกว่าต้ นเปื อย สอดคล้ องกับเอกสารของสะเยีย่ ม จิณาบุญ (2528) และสัมภาษณ์นายทรง
พล คําทาสี นายวิเชียร ทัพภูเดช (2554)
ส่วนบ้ านส้ มปล่อย ก็เช่นเดียวกัน ตังชื
้ ่อหมู่บ้านตามชื่อต้ นไม้ คือ ต้ นส้ มป่ อย ซึง่ ในหมูบ่ ้ านนี ้ได้ นําเรื่ อง
ชื่อหมูบ่ ้ านเข้ าสูก่ ารประชุมชาวบ้ าน สรุปได้ ตรงกันว่า ตังชื
้ ่อตามต้ นส้ มป่ อย ที่มีจํานวนมากในหมูบ่ ้ าน แต่ขณะนี ้เหลือ
เพียงต้ นเดียว แต่การทีจ่ ะแก้ ไขนัน้ เห็นว่าเป็ นการยุง่ ยากทังระบบทะเบี
้
ยนบ้ าน โฉนดที่ดิน และเอกสารอื่น ๆ (สัมภาษณ์
นายวันชัย ” นางพรสวรรค์ ขันทะสีมา)
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2. กลุม่ ที่เขียนชื่อท้ องถิ่นด้ วยภาษาไทยกลาง ทําให้ เสียงและความหมายผิดเพี ้ยนโดยไม่ตงใจ
ั ้ เช่น
บ้ านท่าแรก บ้ านหินแห่ บ้ านโนนหินแห่ ชื่อเหล่านี ้ตังตามลั
้
กษณะดิน หินกรวด หินลูกรัง ของบริ เวณนัน้ ในภาษาอีสาน
น่าจะเขียนว่า “หินแฮ่”
กรณีบ้านมะโม มาจากชื่อหมาชนิดหนึง่ ในเอกสารโบราณ เรี ยกว่า บ้ านหมาโม
บ้ านมะชม ตังตามชื
้
่อนายชม หรื อบักชม แต่ต้องการให้ เป็ นภาษาสุภาพ จึงเรี ยกว่า มะชม
บ้ านมะโบ่ ตังตามชื
้
่อนายโบ่ หรื อบักโบ่ แต่ต้องการให้ เป็ นภาษาสุภาพ จึงเรี ยกว่า มะโบ่
บ้ านมะอึ ตังตามชื
้
่อลูกฟั กทอง แต่บางแห่งเริ่มใช้ คาํ ว่า หมากอื๋อ น่าจะถูกต้ องกว่า
บ้ านสร้ างแก้ ว บ้ านสร้ างแซ่ง บ้ านนํ ้าสร้ าง ตามลักษณะทางภูมนิ ิเวศน์ทางวัฒนธรรม “สร้ าง”
หมายถึง บ่อนํ ้าตื ้นที่ขดุ เพื่อใช้ นํ ้าในการอุปโภค บริ โภค ออกเสียงเป็ น “ส่าง” หรื อ “ส้ าง”
บ้ านหนองเขื่อนช้ าง ตามประวัติ หมายถึง บ้ านหนองนํ ้าที่ได้ เคลือ่ นย้ ายช้ างมาอยู่ หรื อ เถื่ อนช้ าง
3. กลุม่ ที่เขียนด้ วยเจตนาให้ สละสลวย แต่ทําให้ เข้ าใจผิด เช่น บ้ านปอภาร ตามลักษณะทางภูมินิเวศน์ทาง
วัฒนธรรม มาจากคําว่า “ปอพาน” เป็ นพืชเถาขนาดกลาง ลําต้ นหงิกงอ ภาษากลางเรี ยกต้ นกะไดลิง ส่วนบ้ านภารแอ่น
ตามประวัติบอกว่า มาจากชื่อนายพราน ชื่อแอ่น ก็นา่ จะเป็ นบ้ านพรานแอ่น หรื อ “คานแอ่น” (สัมภาษณ์ นายสมดี เล็กว
ริ นทร์ )
4. กลุม่ ที่เขียนตามเสียงทําให้ เข้ าใจผิด เช่น
บ้ านปะหลาน ความหมายเดิม คือ แยกทางกันหรื อทิ ้งกัน หย่าร้ างกัน น่าจะเขียนเป็ นปละหลาน
หรื อป๋ าหลาน
บ้ านดอนหว่าน ความหมายเดิม หมายถึง ที่ดอนที่มวี า่ น ท่านผู้ร้ ูเคยเสนอให้ เขียนว่า ดอนหว้ าน
บ้ านหนองบัวกาเหรี ยญ ตามความหมายเดิม คือ บ้ านหนองบัวที่มนี กกะเรี ยน ภาษาอีสาน เรี ยกว่า
นกเขียน
บ้ านโนนแสบง ตังตามชื
้
่อต้ นไม้ คือ ต้ นสะแบง (ภาษาไทยเรี ยกว่า ต้ นยางกราด หรื อเหียงกราด
แต่ชาวบ้ านเขียนว่าบ้ านโนนสะแบง)
บ้ านทัพม้ า มีผ้ บู อกว่าเป็ นที่ตงกองทั
ั้
พม้ า แต่ในภาพรวมของบ้ านที่ตงชื
ั ้ ่อเช่นนี ้ มาจากคําว่า “ทับ”
ซึง่ หมายถึงกระท่อมหรื อสิง่ ปลูกสร้ างที่ทําอยูช่ วั่ คราว หรื อบางครัง้ หมายถึงการผสมพันธุ์ของสัตว์ ชื่อเหล่านี ้ควรจะได้
นํามาพิจารณาปรับเปลีย่ นให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีชื่อบางหมูบ่ ้ านที่เป็ นชื่อดังเดิ
้ ม และสอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น แต่อาจทําให้ ผ้ คู นใน
ปั จจุบนั เข้ าใจผิดหรื อไม่เข้ าใจก็ได้ เช่น บ้ านคําเกิ่ง บ้ านงัวบา บ้ านหนองนาแซง บ้ านคุยกอก คุยปอ แก้ งแก เป็ นต้ น
ชื่อดังกล่าวเป็ นชื่อที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึง่ น่าจะได้ อนุรักษ์ ไว้ ตอ่ ไป และจะต้ องสร้ างความเข้ าใจให้
เยาวชนคนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั ความเป็ นมาและความหมายด้ วย
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ พอทีจ่ ะยืนยันได้ วา่ หลายหมูบ่ ้ านได้ ตระหนักถึงความเป็ นมาของหมูบ่ ้ านตนเอง
ตลอดจนที่มาของชื่อ เริ่ มมีการพูดคุยและศึกษาจนเป็ นที่รับรู้ร่วมกัน มีการประชุมประชาคมในหมูบ่ ้ านและพร้ อมใจที่จะ
บอกกล่าวถึงประวัติหมูบ่ ้ านได้ อย่างมัน่ ใจ แต่การที่จะเปลีย่ นชื่อให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ยังมีความเห็นแตกต่าง
กันเป็ น 3 ประเด็นคือ
1. ถ้ าจะเปลีย่ นก็ร้ ูวิธีการทีจ่ ะดําเนินการ
2. ถ้ าไม่เปลีย่ นก็สามารถบอกเล่าสูล่ กู หลานได้ คอ่ นข้ างจะมัน่ ใจ เพราะเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงเป็ น
เรื่ องยุง่ ยากต่อหลักฐานหลายอย่าง เช่น ทะเบียนบ้ าน โฉนด ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ซึง่ หากเปลีย่ นไม่หมดจะทําให้
หลักฐานชื่อบ้ านไม่ตรงกัน อาจเสียสิทธิ์บางประการได้
3. การตังชื
้ ่อหมูบ่ ้ านที่ผิดเพี ้ยนไปจากวัฒนธรรมท้ องถิ่น ไม่ได้ มาจากชาวบ้ าน แต่เป็ นฝ่ ายผู้ปกครอง
หรื อทางราชการ ถ้ าจะให้ แก้ ไข ก็ต้องให้ ทางราชการเป็ นผู้แก้ ไขจึงจะถูก
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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.

1
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Ph.D.Candidate of Sociology, Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University.
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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.
REFERENCE
Branfield. F. The Disability Movement: a movement of disabled people - a response to Paul S.
Duckett. Disability & Society, 14, 399-403, 1999.
Humphrey. CJ. Researching Disability Politics, Or, Some Problems with the Social Model in
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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)

No.
1
2
3
4
5
6

Reservoir

Doggrai
Nhong -plalai
Klong raong
Klong- prasae
Klong yhai
Klongsarnsai

Location
Amphoe

Province

pluakdang
pluakdang
khlang
wangchan
pluakdang
Khaokitchakhoot

Rayong
Rayong
Rayong
Rayong
Rayong
Chantaburi

Capacit
y

Min.
capacity

Water
level

Water
quantity

%
Water
capacity

Usable
water

Rain
accu.
(mm.)

More
Higher
capacity

71.400
163.750
19.650
248.000
40.100

3.000
13.500
0.486
20.000
3.000

50.570
43.970
32.720
34.280
44.650

51.199
141.243
16.520
222.080
27.138

71.71
86.26
84.07
89.55
67.68

48.199
127.743
16.034
202.080
24.138

37.50
68.70
19.00
66.80

20.201
22.507
3.130
25.920
12.962

10.000

1.000

41.740

7.411

74.11

6.411

12.60

2.589

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 .
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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
Na-yaiarm
Kanghangmeaw
Thamai
Pongnamrong
Soidao
Khaokitchakhoot
Khloong
Makham
Muang
Lamsingh
Total Chantaburi
Nikhompatana
Baankhai
Baanchang
Pluakdang
Muang
Khaochamao
Khlang
Wangchan
Total Rayong

Demanding of water 2002-2007 (million.m3)
Agriculture
Human usage
Industry
78.03
1.11
0.40
218.92
1.02
0.56
194.84
2.68
1.03
55.80
1.19
0.44
63.38
1.98
0.61
182.15
0.75
0.16
162.32
2.53
0.50
197.60
1.05
0.50
82.44
10.90
1.77
65.76
2.09
0.92
1,301.24
25.30
6.89
50.62
1.01
8.14
158.75
2.06
6.60
31.33
3.62
1.04
104.85
1.17
4.99
144.73
15.82
23.65
145.76
3.08
6.21
41.06
0.62
0.33
69.84
0.65
1.28
746.94
28.02
52.24

Source: Department of natural water resources 2004.
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Total
79.54
220.50
198.55
57.43
65.97
183.06
165.35
199.15
95.11
68.77
1,333.43
59.77
167.41
35.99
111.01
184.21
155.04
42.01
71.77
827.20

Demanding of water 2008-2013 (million.m3)
Agriculture
Human usage
Industry
81.23
2.25
1.40
284.07
2.07
1.93
203.93
5.43
3.52
82.39
2.40
1.54
71.26
4.01
2.09
230.70
1.51
0.56
166.96
5.27
1.74
202.06
2.16
1.72
83.09
23.33
6.08
66.25
4.46
3.17
1,471.94
52.89
23.75
50.63
2.16
31.76
158.82
4.76
25.73
31.33
8.71
4.08
125.13
2.74
19.45
144.73
38.10
92.23
158.01
5.07
24.20
42.05
0.83
1.29
223.03
0.91
4.99
934.00
63.28
203.73

total
84.88
288.07
212.88
86.33
77.36
232.77
173.97
205.94
112.50
73.88
1,548.58
84.55
189.31
44.12
147.32
275.06
187.28
44.17
229.20
1,201.01
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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
16 0ct. 2009
31 0ct. 2009

2nd meeting among natural water resources department and royal irrigation department on diverting water

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
22 feb.2010
12 mar.
2010
22 mar.
2010
8 apr. 2010
22 apr. 2010

23-24 jun.
2010

16 jul. 2010
3 sep. 2010

Asso, prof dr. pichai saranrom ,wangthanode water utilization and concerned farmer present the topic at Thai Television on ‚Thailand Agenda‛.
Royal irrigation department still didn’t get the money.

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
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..
The wangthanode water management working group meeting number 1/2010 to soft the local water management confliction in Chantaburi .
The wangthanode water management working group meeting number 2/2010 to soft the local water management confliction in Chantaburi .
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.
The main project division of royal irrigation department hold the open meeting with the stakeholders in Chantaburi, investigate,pressrelease among them.
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.
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.
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

9 sep. 2010
7oct. 2010

Activities about the event concerned
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
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
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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.
__________________________
1
Department of Social Science, Faculty of Humanities and Social, Loei Rajabhat University
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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
SD.
X
1.Job Environment
3.39
.38
2.Income and welfare
2.46
.55
3.The progress of the work
3.58
.56
4.Job Concedes
3.54
.46
5. Job success
3.52
.40
6.Administrative policy
3.21
.41
7.Job stable
3.53
.53
8.Team work relationship
4.32
.29
9.Board relationship
3.56
.68
Overall
3.46
.18
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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
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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
284

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 EastWest 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.
_____________________________
1
Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University
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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
SD.
DR
Level
X
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).
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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
2
R= .225
R = .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.
5. ACKNOWLEDGEMENTS
The research support has been favorable by the following: Assistant Dr.Juradit Aupahard Dean,
Assistant Dr.Pornsawan Suwannarsree, Assistant Rurnreong Yotvirai Head of Department of Social Science.
Dr.kalaya Yotcamlue specialized research for his direction in the conduct of the study, improvement of the
manuscript. Students in Loei Rajabhat University for being very supportive in try out the questionnaire and
being very supportive in accomplishing the questionnaire. All team researcher and students public
administration program and my family moral supportive for my research success.
6. REFERENCES
[1] Wirun Takjalearn. 2001. Research Art. Bangkok : E and IQ.
[2] www.lru.ac.th. Retrieved March29, 2010
[3] www.mua.go.th. Retrieved March31, 2010
[4] Boonchom Srisaard. 2003. Basic research. 7 Print. Bangkok : Suweeriyasarn.
[5] Manoon Jankaew. 2008. Politics participation; a case study of people Pimonrat Sub-dristric Bangnuotong
District : Partumtanee.
[6] Kalaya Yotcamlue 2009. Politics participation; a case study of students in department of social science of
Loei: Loei Rajabhat Univrersity.

292

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

Ideology of the United States Declaration of Independence
Trần Thị Thanh Hòa1
Giáo viên khoa Ngoại ngữABSTRACT
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
Phone : (084) 0977 848 567 (084) 0383 849742
Email : hoadhv@yahoo.com
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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 Number of Percentage of
Process
citations
total citations
material
relational
verbal
mental
TOTAL

57
17
9
3
86

66.3 %
19.7 %
10.5 %
3.5 %
(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.
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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, Roied, 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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เสริ มสร้ างพลังอานาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชือ้ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ทาการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้ วยวิธีอาสาสมัคร จานวน 109 คน จาแนกเป็ น ผู้ดแู ลในครอบครัวจานวน 70 คน (ร้ อยละ 64.2 ) กลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ 39 คน (ร้ อยละ 35.8 ) ผลการวิจยั พบว่าผู้ดแู ลในครอบครัวมีภาวะพร่ องพลังอานาจ
ด้ านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคม ในระยะปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหา ทาการ ส่งเสริ มความรู้ และ
ทักษะการดูแลผู้ติดเชื อ้ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริ มการใช้ ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการรณรงค์ให้
ชุมชนมีความเข้ าใจผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อประเมินผล พบว่า พลังอานาจของผู้ดแู ลเกิด พลังความรู้ พลัง
ความเข้ าใจ พลังใจ พลังเศรษฐกิจ และพลังสนับสนุน ผลการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ด้ าน
วัตถุวิสยั พบว่า ทุกรายมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยมีผ้ ดู แู ลใน
ครอบครัวให้ การสนับสนุน ส่วนคุณภาพชีวิตด้ านจิตวิสยั พบว่า ผู้ติดเชื ้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจกับความ
เป็ นอยู่ในปั จจุบัน รู้ สึกว่าชี วิตตนเองมีคุณค่า ได้ รับการยอมรั บจากครอบครั วและชุมชน ทาให้ ร้ ู สึกพอใจในตนเอง
ยอมรับการอยูก่ บั ความเป็ นจริ ง
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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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. บทนา
โรคเอดส์เป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสเอชไอวี ซึง่ ส่งผลกระทบทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจและสังคม เมื่อ
เกิดการเจ็บป่ วยจากภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ สมาชิกในครอบครัวจะเป็ นผู้รับภาระในการดูแล (บาเพ็ญจิต และ วาสินี,
2544) ด้ วยสนับสนุนด้ านการเงิน อาหาร ที่อยูอ่ าศัย การดูแลสุขภาพ ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าครอบครัวมีบทบาทสาคัญต่อการดูแล
ผู้ติดเชือ้ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ในขณะที่ครอบครัวผู้ดูแลส่วนใหญ่ ประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ รายได้ ไม่เพียงพอ ขาด
ความรู้ ความเข้ าใจและความมัน่ ใจเกี่ยวกับการดูแ ลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน ขาดการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม มีความ
ท้ อแท้ และเหนื่อยหน่ายต่อการดูแลผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (บาเพ็ญจิต และ วาสินี, 2544) สภาพปั ญหาดังกล่าวทา
ให้ ผ้ ดู แู ลในครอบครัวสูญเสียพลังอานาจในการดูแลผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็ นการบัน่ ทอนคุณภาพชีวิต ทัง้
บุคคลในครอบครัวและผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
การเสริ มสร้ างพลังอานาจ เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าบุคคลมีความสามารถ ในการจัดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆด้ วยตนเอง
โดยมีกระบวนการในการเสริ มสร้ างพลังอานาจ เป็ นขันตอนต่
้
างๆประกอบด้ วยการสร้ างสั มพันธภาพ การเรี ยนรู้ ปัญหา
การหาวิธีแก้ ไขปั ญหา การปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขปั ญหา และการประเมินผลการดาเนินการแก้ ไขปั ญหา วิธีการดังกล่าวจะช่วย
พัฒนาศักยภาพของบุคคล ช่วยให้ บคุ คลตระหนักในความสามารถของตน เกิดความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (กิตติยาภรณ์
,2005) การศึกษาครัง้ นี ้จึงนาแนวคิดการเสริ มสร้ างพลังอานาจมาใช้ ในการส่งเสริ มศักยภาพของผู้ดแู ลในครอบครัว โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างพลังอานาจของผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้ เอชไอวี /ผู้ป่วย
เอดส์ และศึกษารู ปแบบการเสริ มสร้ างพลังอานาจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารส่งเสริ มให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั ง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR: Participatory Action Research )
ทาการศึกษาในระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2552 ในพื ้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ทาการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ดูแลในครอบครัวและผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริ การ ณ โรงพยาบาลอาเภอกุมภวาปี โดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบอาสาสมัคร ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างได้ รั บการพิทกั ษ์ สิทธิ์ตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั สาหรับเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ได้ แก่ (1) แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์พลังอานาจของผู้ดแู ลในระยะก่อนดาเนินการวิจยั และหลังดาเนินการวิจยั
และ(2) แบบสนทนากลุ่มเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิ จัยด้ วยการ
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนือ้ หา และทาการตรวจสอบคุณภาพของข้ อมูลด้ วยการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangular
methods) โดยการใช้ แหล่งข้ อมูล วิธีการ และช่วงเวลาที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ด้ วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
analysis)
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ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี ้
ระยะที่ห นึ่ ง (ระยะวางแผน :Planning) มีก ารน าแนวคิ ดการเสริ ม สร้ างพลังอ านาจมาใช้ ในการสร้ าง
สัมพันธภาพและความผูกพัน (Building bonding) เพื่อพัฒนาความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ ความเชื่อถือ และมีการเรี ยนรู้
ปั ญหาร่วมกันระหว่างกลุม่ ตัวอย่างและผู้วิจยั (Problem learning )เพื่อวิเคราะห์พลังอานาจของผู้ดแู ล ด้ าน สภาพปั ญหา
ความต้ องการ และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีสว่ น
ร่วม ระยะที่สอง (ระยะปฏิบัติการและสะท้ อนผลการดาเนินงาน: Action and Reflection) ในระยะนี ้เป็ นการ
เสริ มสร้ างพลังอานาจเพื่อแก้ ไขปั ญหา (Problem solving) โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาตามแนวทางที่
กาหนดร่ วมกัน ส่วนผู้วิจยั มีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ต่อการดาเนินงานในขันตอนต่
้
างๆ และ
ประเมินศักยภาพ และความสาเร็ จในการแก้ ไขปั ญหา รวมทังสะท้
้ อนอุปสรรคในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหา เพื่อที่จะหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ตอ่ ไป
ระยะที่สาม ( ระยะประเมินผลการเสริ มสร้ างพลังอานาจ: Problem Evaluation) ในระยะนี ้กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ดแู ลในครอบครัว ซึ่งเป็ นผู้รับการเสริ มสร้ างพลังอานาจและผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ทาการประเมินผลด้ วยตนเอง
ร่วมกับผู้วิจยั ถึงผลการปฏิบตั ิการเสริ มสร้ างพลังอานาจ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ทาการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุม่ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปรู ปแบบที่เหมาะสมในการเสริ มสร้ าง
พลังอานาจผู้ดแู ลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
3. ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีกลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 109 คน จาแนกเป็ น ผู้ดแู ลในครอบครัวจานวน 70 คน (ร้ อยละ 64.2 )
จาแนกตามเพศ เป็ นหญิง 43 คน (ร้ อยละ 61.4 ) และชาย 27 คน ( ร้ อยละ 38.6 ) และกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ติดเชื ้อเอชไอ
วี/ผู้ป่วยเอดส์ จาแนกเป็ นผู้ติดเชื ้อเอชไอวี 31 คน (ร้ อยละ 28.4) และผู้ป่วยเอดส์ 8 คน (ร้ อยละ 7.4 ) ) มีอายุต่าสุด 17
ปี และสูงสุด 44 ปี เฉลีย่ 34.05 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป
ระยะก่ อนปฏิบัติการแก้ ไขปั ญหา
จากการวิ เคราะห์ พ ลังอ านาจของผู้ดูแ ลในครอบครั ว ในระยะก่ อ นปฏิบัติ การแก้ ไขปั ญหา พบว่าผู้ดูแลใน
ครอบครัวมีภาวะพร่องพลังอานาจในด้ านต่างๆดังนี ้
1. ภาวะพร่ องพลังอานาจด้ าน
สุขภาพกาย กล่าวคือ ผู้ดแู ลมีอาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคประจาตัว ได้ แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บาง
รายมีข้อจากัดด้ านสุขภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เช่น อ่อนเพลียง่าย ทางานหนักไม่ได้ และมี
อาการหลงลืม เนื่องจากเป็ นผู้สงู อายุ
2. ภาวะพร่ องพลังอานาจด้ าน
สุขภาพจิต ปั ญหาที่พบได้ แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสีย กลัว บุตร/ภรรยา/สามี/น้ อง ที่เป็ นผู้ติดเชื ้อ
เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์เสียชี วิต และ รู้ สึกขาดความมั่นใจในการดูแลหากมีอาการเจ็ บป่ วย ไม่ร้ ู จะให้ การดูแลอย่างไร
นอกจากนี ้ยังมีความวิตกกังวลกลัวว่าตนเองจะเสียชีวิตก่อนผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
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3. ภาวะพร่ องพลังอานาจด้ าน
เศรษฐกิจ พบว่าเป็ นปั ญหาสาคัญ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีรายได้
ประจา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา และรับจ้ าง
4. ภาวะพร่ องพลังอานาจด้ าน
สังคม ผู้ดแู ลส่วนใหญ่เห็นว่า ปั จจุบนั ชุมชนให้ การยอมรับผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์มากขึ ้น ไม่แสดงความ
รังเกียจมากเหมือนแต่ก่อน แต่ในความรู้สกึ ของผู้ดแู ล ยังรู้สกึ ระแวงว่า ถึงอย่างไร ลึกๆในใจคนอื่นก็รังเกียจอยูแ่ ล้ ว
ระยะการปฏิบัติการแก้ ไขปั ญหา
ในระยะนี ้เป็ นระยะของการแก้ ไขปั ญหา ประกอบด้ วยกิจกรรมการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื ้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จัดให้ มีค่มู ือการดูแลสุขภาพผู้ติดเชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ฉบับพกพา และส่งเสริ มการดารงชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการเลี ้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และปลูกผักปลอดสารพิษ รวมถึงการสร้ างเสริ มความเข้ าใจ
ในชุมชนด้ วยการให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ระยะประเมินผล
เป็ นระยะที่ดาเนินการประเมินผลการแก้ ไขปั ญหา และประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์
ผลการศึกษาเป็ นดังนี ้
(1) พลังอานาจผู้ดูแล
จากการเสริ มสร้ างพลังอานาจผู้ดแู ลในครอบครัว พบว่า ผู้ดแู ลได้ รับการเสริ มสร้ างพลังอานาจและเกิดเป็ นพลัง
อานาจดังนี ้
(1.1)
พลังความรู้
เป็ นการเสริ มสร้ างพลังจากการให้ ความรู้ ประกอบด้ วย การบรรยาย การอภิปรายกลุม่ การถามตอบ การให้ ค่มู ือ
ศึกษาด้ วยตนเอง และการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ (Telephone counseling)
(1.2) พลังความเข้ าใจ เป็ นการเสริ มสร้ างพลังอานาจ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลและผู้ติดเชื ้อ
เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดยการจัดกิ จกรรมกลุ่มสนับสนุน ( Support group) การจัด
กิจกรรมกลุม่ ช่วยเหลือตนเอง (Self help group)
(1.3) พลังใจ เป็ นผลที่เกิดจาก
การเสริ มสร้ างพลังอานาจ ด้ วยการให้ การสนับสนุน
ด้ านข้ อมูล และให้ แรงเสริ มเชิงบวก และการสนับสนุนด้ านอารมณ์ด้วยการพูดคุยให้ กาลังใจ
(1.4) พลังเศรษฐกิจ เป็ นการเสริ มสร้ างพลังอานาจ ในด้ านการสนับสนุนให้ เกิดอาชีพเสริ ม ทาให้ มีความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
(1.5) พลังสนับสนุน เป็ นผลของการเสริ มสร้ างพลังอานาจ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในโครงการวิจยั ทาให้ มีเพื่อน
ใหม่ ทาให้ มีคนที่เข้ าใจ รู้สกึ ถึงความเป็ นคนหัวอกเดียวกัน ได้ รับความเข้ าใจจากเพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่เข้ าร่ วม
กิจกรรมกลุม่ ด้ วยกัน
(1.6) พลังสามัคคี เป็ นผลจากการเสริ มสร้ างพลังอานาจที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจกันระหว่างผู้ดแู ลและผู้ติดเชื ้อเอชไอ
วี/ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัยคนละพื ้นที่ แต่มีความรู้ สกึ เป็ นหนึ่งเดี ยวกันในการทากิจกรรมร่ วมกัน จึงเกิดกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน
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(2) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชือ้ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ภายหลังให้ การสริ มสร้ างพลังอานาจผู้ดแู ลในครอบครัว โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Meeberg (1993) ด้ านวัตถุวิสัย (Objective indicators) และด้ านจิตวิสัย (subjective indicators)
ผลการศึกษาเป็ นดังนี ้
จากการประเมินคุณภาพชีวิตด้ านวัตถุวิสัย พบว่า ผู้ติดเชื ้อเอชไอวี ทุกรายมีสขุ ภาพแข็งแรง ในขณะที่ผ้ ปู ่ วย
เอดส์ทกุ รายไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนและไม่มีอาการเจ็บป่ วย ทังสองกลุ
้
ม่ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ทังนี
้ ้โดย
มีผ้ ดู แู ลในครอบครัวให้ การสนับสนุนดูแล เช่น การเตรี ยมอาหารที่สกุ สะอาดให้ รับประทาน การจัดยาให้ รับประทานตรง
เวลา หรื อเตือนเรื่ องเวลาในการรับประทานยา การแนะนาให้ พกั ผ่อนมากๆ ไม่ให้ นอนดึกจนเกินไป เพื่อจะได้ มีสขุ ภาพ
แข็งแรง ผลการประเมินด้ านจิตวิสัย พบว่า ผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจกับความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
การทางานทาให้ ร้ ูสกึ ว่าชีวิตตนเองมีคณ
ุ ค่า รู้สกึ ได้ รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน รู้สกึ มัน่ ใจในตนเองในด้ านการ
ดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ ร้ ู สึกพอใจในตนเอง ไม่ทาอะไรเกินตัว ยอมรับการอยู่กับความเป็ นจริ ง
พอใจในสิง่ ที่มีและหาได้
(3) รูปแบบการเสริมสร้ างพลังอานาจผู้ดูแลในครอบครัวต่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชือ้ เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเสริ มสร้ างพลังอานาจที่สนับสนุนการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตมีดงั นี ้
(3.1) การสร้ างความผูกพัน เป็ นระยะแรกของการเสริ มสร้ างพลังอานาจ
ด้ วยการแสดงความเป็ นกันเอง การติดตามเยี่ยมเยือน การให้ คาแนะนา ให้ คาปรึ กษา ทังโดยการไปพบโดยตรง
้
และทังทางโทรศั
้
พท์ การจัดกิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
(3.2) การให้ แรงสนับสนุ นทางสังคม เป็ นการให้ การสนับสนุนทังด้
้ านกาลังใจได้ แก่ การพูดคุยให้ กาลังใจ
การสนับสนุนด้ านสิง่ ของ เช่น การส่งเสริ มเลี ้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
(3.3) การพัฒนาแหล่ งสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่ การสร้ างกลุม่ เครื อข่ายที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันระหว่าง
ผู้ดูแ ลในครอบครั วและผู้ติด เชื อ้ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ การสร้ างเสริ มความเข้ าใจต่อ ชุมชน และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งคือเกษตรอาเภอ ในการส่งเสริ มการดารงชี วิตตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหน่วยงาน
สาธารณสุข ที่ให้ การส่งเสริ มสุขภาพ
(3.4) การมีส่วนร่ วม เป็ นการสร้ างเสริ มการมีสว่ นร่ วมระหว่างผู้ดแู ลในครอบครัวและผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วย
เอดส์ ที่ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน รวมถึงประเมินผลการจัดการปั ญหาต่างๆ ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจ ซึง่ กันและกัน อันนามาซึง่ ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื ้ออาทรต่อกัน
4. อภิปรายผลการวิจัย
การนากระบวนการเสริ มสร้ างพลังอานาจมาใช้ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ดแู ลเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ติดเชือ้ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ประกอบด้ วย ระยะนาเข้ าสู่การเสริ มสร้ างพลังอานาจ ระยะการเรี ยนรู้ ปั ญหา ระยะแก้ ไข
ปั ญหา และระยะการประเมินผล ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า การเสริ มสร้ างพลังอานาจ ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเกิดพลังอานาจด้ วย
การพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของกิ๊บสัน (Gibson,1991) กล่าวว่า การเสริ มสร้ างพลังอานาจ
จะก่อให้ เกิดความไว้ วางใจ อันจะช่วยให้ บคุ คลสามารถสารวจถึงศักยภาพของตน สามารถเรี ยนรู้ ปัญหาและแก้ ไขปั ญหา
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ได้ ด้วยตนเอง อันนามาซึ่งการตระหนักในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความมั่นใจในตนเอง (Self ”
confident) และความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง(Self-esteem)
จากการแก้ ไขปั ญหาด้ วยการเสริ มสร้ างพลังอานาจผู้ดแู ลในครอบครัว พบว่า ผู้ดแู ลได้ รับการเสริ มสร้ างพลังอานาจและ
เกิดเป็ นพลังดังนี ้
1. พลังความรู้ ทาให้ ผ้ ดู แู ลมีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้ติดเชื ้อเอดส์ สอดคล้ องกับ ฮ็อค (Hawks,1992)
กล่าวว่าพลังความรู้จะช่วยให้ บคุ คลเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ และยังเกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารที่นาไปสูก่ ารพัฒนาทักษะ
ต่างๆได้ ดีขึ ้น
2. พลังความเข้ าใจ ทาให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน สอดคล้ องกับรายงานของกิ๊บสัน(Gibson,1991) ที่ระบุ
ว่า กระบวนการเสริ มสร้ างพลังอานาจ ทาให้ ผ้ รู ับการเสริ มสร้ างพลังอานาจตระหนักต่อปั ญหา ความต้ องการ และมี
ทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อการเผชิญปั ญหา กระบวนการในการเสริ มสร้ างพลังอานาจทาให้ ผ้ รู ับการเสริ มสร้ างพลังอานาจมี
ปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลอื่นๆภายในกลุ่ม ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ คนที่มีปัญหาคล้ ายกันและนามาซึ่งความรู้ สึก
เข้ าใจ
3. พลังใจ ทาให้ ผ้ ดู แู ลรับรู้ ถึงความปรารถนาดี และเกิดเป็ นกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของฟลินและคณะ (Flynn et.al.,2000) ระบุวา่ การได้ รับการเสริ มสร้ างพลังอานาจจะทาให้ บคุ คลเกิดอัตมโนทัศน์
ในทางบวกต่อตนเอง ทาให้ บคุ คลรู้สกึ พึงพอใจในการทาหน้ าที่ตา่ งๆ เกิดความรู้ สกึ ตระหนักในความสามารถของตนเอง
(Self efficacy) มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะนาไปสูก่ ารพัฒนาความรู้ สกึ ที่มีความหวัง และทา
ให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น
4. พลังเศรษฐกิจ การมีพลังด้ านเศรษฐกิจทาให้ สามารถมีอานาจในการใช้ จ่ายตามความจาเป็ นและความ
ต้ องการของครอบครัว ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ภาคภูมิใจ สอดคล้ องกับการศึกษาของกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ (2005)
พบว่าพลังทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อ/ผู้ป่วยเอดส์มีคณ
ุ ภาพชีวิตบุคคลดีขึ ้น เพราะทาให้ รับรู้ถึงความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเอง ไม่ร้ ูสกึ เป็ นภาระ
5. พลังสนั บสนุ นทางสังคม ทาให้ ได้ รับความเข้ าใจจากเพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่ สอดคล้ องกับ
รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาวะของผู้ติดเชือ้ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ พบว่าแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะ โดยสามารถเป็ นปั จจัยทานายคุณภาพชีวิตได้ ดี นอกจากนี ้การได้ รับแรง
สนับสนุนทางสังคมยังก่อให้ เกิดความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่า มีการเผชิญปั ญหาในทางบวก (Sowell et.el.,1997) สอดคล้ องกับ
รายงานของเคลลีและคณะ (Kelly et.al.,1993) ระบุวา่ การได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถลดปั ญหาด้ านสุขภาพจิต
ต่างๆ ทาให้ บคุ คลมีการปรับตัวที่เหมาะสม
6. พลังสามัคคี ก่อให้ เกิ ดความรู้ สึกอยากรวมเป็ นกลุ่มพลังสร้ างอาชี พ และเกิ ดกิ จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของกิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ (2005) พบว่ากระบวนการเสริ มสร้ างพลังอานาจทาให้
เกิดกระบวนการกลุม่ มีการพบปะสังสรรค์ ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูลมีความเข้ าใจกัน
จากการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ด้ านวัตถุวิสยั พบว่าทังผู
้ ้ ติดเชื ้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รับรู้ ว่า
มีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับดีขึ ้น มีภาวะสุขภาพแข็งแรง สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ วอชเทลและคณะ (Wachtel
et.al., 1992) พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์มีความสัมพันธ์ กบั ความรุ นแรงของโรค กล่าวคือผู้ที่มีอาการรุ นแรงจะมี
คุณภาพชีวิตต่ากว่าผู้ที่มีอาการเล็กน้ อย ส่วนผลการประเมินคุณภาพชีวิตด้ านจิตวิสยั พบว่า ผู้ติดเชื ้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์
มีความพึงพอใจกับความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั รู้ สกึ ว่าชีวิตตนเองมีคณ
ุ ค่า ได้ รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน รู้ สกึ
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มัน่ ใจในตนเองต่อการดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ ร้ ูสกึ พอใจในตนเอง ไม่ทาอะไรเกินตัว ยอมรับการอยู่
กับความเป็ นจริ ง พอใจในสิง่ ที่มีและหาได้ ซึง่ ความรู้สกึ พึงพอใจในตนเองนี ้ แอลแลน(Allan,1990) กล่าวว่าเป็ นการปรับ
ทัศนคติต่อการมีชีวิตอยู่ในเชิงบวก ทาให้ สามารถทาหน้ าที่ในการดาเนินชีวิตอย่างปกติสขุ ได้ ซึ่งนามาสู่การมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
5. บทสรุ ป
ผลการศึ ก ษาชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า การเสริ ม สร้ างพลัง อ านาจ ท าให้ ผู้รั บ การเสริ ม สร้ างพลัง อ านาจตระหนัก ถึ ง
ความสามารถของตน รับรู้ถึงแรงสนับสนุนทางสังคมที่สงู ขึ ้น ทาให้ ร้ ู สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ได้ รับการยอมรับ ซึ่งนาไปสูก่ าร
ทาให้ คุณภาพชีวิตดีขึน้ ดังนันจึ
้ งควรมีการนาแนวคิดการเสริ มสร้ างพลังอานาจไปศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคมในกลุม่ ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ แต่ข้อจากัดในการนาการเสริ มสร้ างพลังอานาจไปใช้ อาจไม่เหมาะสมกับ
กลุม่ ผู้ป่วยที่อยูใ่ นระยะวิกฤติ และมีปัญหาด้ านจิตเวช เพราะกลุม่ ดังกล่าวมีข้อจากัดในการพัฒนาศักยภาพได้ ด้วยตนเอง
6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส)ที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ขอขอบคุณกลุม่ ตัวอย่างทุกท่าน ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนในชุมชนที่โครงการวิจัยเข้ าไปดาเนินกิ จกรรม ที่ทาให้ ความร่ วมมือในการดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณคณะ
ติดตามผลการดาเนินงานจากกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพที่ให้ ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน จนสาเร็ จได้ ตาม
วัตถุประสงค์
7. เอกสารอ้ างอิง
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์ บังอร ศิริโรจน์ เพ็ญจันทร์ ประดับมุข สมมาตร พรหมภักดี ศศิธร ไชยประสิทธิ์
และวรรณา จารุสมบูรณ์.2536 ก. ชะตาชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ‚ชาย‛. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แสงแดด.
ธาริ ณี เพชรัตน์.2541. ความต้ องการและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความต้ องการของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ ใน
ครอบครัว.วิทยานิพนธ์ปริ ญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา การพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บาเพ็ญจิต แสงชาติ และ วิลาสินี วิเศษณ์ฤทธิ์. 2544. สังเคราะห์ องค์ ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ติดเชือ้ /ผู้ป่วยเอดส์ ท่ บี ้ านโดยครอบครัวและ ชุมชน ภายในบริบทสังคม วัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พิมพ์ครัง้ ที่1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
เปรมฤทัย น้ อยหมื่นไวย์.2536. แรงสนับสนุนทางสังคม ความพร่ องในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติด
เชือ้ เอดส์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ั โรค เขต6 ขอนแก่น.
วารสารสานักงานควบคุมโรคติดต่ อเขตขอนแก่ น.2540;4(3):43.
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การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการที่มีต่อโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ ธานี
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 ศรี เมือง
Apiradee Srimuang
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อทราบถึงลักษณะและการบริ การของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ในด้ านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่และสภาพแวดล้ อมในเขตจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี และเพื่ อการศึก ษาเปรี ยบเที ย บความคิด เห็ น ของผู้ใ ช้ บริ ก ารที่มี ต่อ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบล
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ ธานี จานวน 1,200 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way ANOVA)
และค่าสหสัมพันธ์ งานวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพทาสวนทาไร่ มีรายได้ เฉลีย่ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วน
บุคคลความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ การบริ การ , โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล , โรงพยาบาลชุมชน , โรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุราษฎร์ ธานี
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 oneway 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. บทนา
การปรับปรุ งระบบบริ การสาธารณสุขให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น โดยการยกระดับสถานีอนามัย
เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล(รพ.สต.)และเป็ นหน่วยงานที่ให้ บริ การผสมผสานในลักษณะบริ การปฐมภูมิอยู่แล้ ว
จึงยังคงบทบาทหน้ าที่เดิมบางส่วนไว้ และปรับบทบาทหน้ าที่บางส่วนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสูส่ ถานบริ การระดับปฐมภูมิที่มี
คุณภาพ เป็ นที่พึ่งของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ ง แต่การที่ประชาชนข้ ามผ่านการบริ การสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเป็ น
ปั ญหาที่ รุนแรง ซึ่ง ทาให้ เกิ ดการสูญเปล่าทัง้ กับโรงพยาบาลและผู้ป่วย การข้ ามผ่านการบริ ก ารระดับปฐมภูมิ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล(รพ.สต.) อย่างไม่เหมาะสม เห็นได้ จากกรณีที่เจ็บป่ วยด้ วยกลุม่ อาการหรื อโรคเล็ก ๆ
น้ อย ๆ เป็ นอาการเจ็บป่ วยที่มีระดับรุ นแรงต่า ระยะเวลาดาเนินของโรคและการรักษาอยู่ในระยะสัน้ ๆ เช่น อาการ
ไข้ หวัด โรคผิวหนัง ท้ องเสีย อุบตั ิเหตุเล็กน้ อย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านประชาชนผู้ใช้ บริ การจะพบว่าโรคส่วน
ใหญ่ที่ชาวบ้ านเป็ นนัน้ สามารถรักษาได้ ในระดับการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต) แต่เมื่อ
ประชาชนไม่ไปใช้ บริ การที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) นอกเหนือจากต้ องสูญเสียทังเวลาและเงิ
้
นเพิ่มขึ ้น
ในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลบ้ านเพิ่มขึ ้นโดยไม่จาเป็ นแล้ วยังกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม
อีกด้ วย
การที่รั ฐบาลได้ ยกระดับ สถานีอ นามัย เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลประชาชนมีความหวัง ต่อการ
เปลีย่ นแปลงในพื ้นที่ เนื่องจากมีแนวคิดว่าโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลสามารถให้ บริ การทุกอย่างได้ และการบริ หาร
จัด การคงไม่แ ตกต่า งจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูน ย์ ดังนัน้ ในฐานะที่ เ ป็ นประชาชนผู้อยู่ใ นพืน้ ที่ ที่ มี
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลนาร่ อง จึงสนใจที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบความคิด เห็นที่มีต่อการใช้ บริ การโรงพยาบาล
ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลให้ เหมาะสม
พร้ อมในการบริ การประชาชนและตามความต้ องการต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงลักษณะและการบริ การของโรงพยาบาลส่ง เสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.
เพื่อทราบความคิ ดเห็น ของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลศูนย์ในด้ านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่และสภาพแวดล้ อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3. เพือ่ เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทาให้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งทา
ให้ กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ พฤติกรรมบุคคลและระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2. วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิ จัย ครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง สารวจ (Survey Research) ดังนัน้ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ใ นการวิจัยจึ งเป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ ท าการศึก ษาจากเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ ย วข้ องหลายเล่ม เพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ ารับบริ การ ส่วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอในการแก้ ปัญหาการเข้ ารับบริ การ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผู้วิจัยจึง ใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดตามตารางสาเร็ จรู ป ของ ศิริชัย
กาญจนวาสี (ศิริชยั และคณะ, 2551, หน้ า 150-151) ด้ วยระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้ ± 10% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ ขนาดตัวอย่าง 1,200 คน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามที่เป็ นคาถามแบบให้ เลือกตอบ (Structured
Question) และข้ อคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) ใช้ วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง
3. สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการสอบถามนามาวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้
การวิเคราะห์โดยการหาค่าร้ อยละ และค่าความถี่ ผู้วิจัยได้ จัดทากับข้ อมูล โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้ าใช้ บริ การ โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วนาค่าเฉลี่ยมาพิจารณา
ระดับตามเกณฑ์เป็ นรายข้ อและรายด้ าน แล้ วนาค่าเฉลี่ยที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ในการแปลความหมายของช่วง
คะแนน โดยการใช้ การทดสอบ F” test , t” test และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิบายเชิงพรรณา
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ วิธี Scheffe’
318

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล พบว่าเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อย
ละ 70.25 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้ อยละ 27.5 มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 64.8 การศึกษาระดับประถมศึกษาร้ อยละ
35.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ ร้ อยละ 51 มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้ อยละ 41.3
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลร้ อยละ 47.3 พบว่า ผู้มาใช้ บริ การ
มีสทิ ธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทองรักษาฟรี )
ร้ อยละ 78.25 ระยะทางจากบ้ านมาถึงสถานบริ การอยู่ระหว่าง 1-20 กิโลเมตร ร้ อยละ84.5 จานวนครัง้ ที่มาใช้ สถาน
บริ การเฉลีย่ ต่อเดือน 1-2 ครัง้ ร้ อยละ 75.3 การเข้ ามารับบริ การมาด้ วยตัวเองร้ อยละ 98.5และมาโดยการส่งต่อร้ อยละ 1.5
เหตุผลที่เข้ ามารับบริ การเนื่องจากมีสทิ ธิรักษาพยาบาลแห่งนี ้ร้ อยละ 52.5 และร้ อยละ 30.25 บอกว่าบริ การรวดเร็ วทันใจ
ส่วนเหตุผลที่น้อยที่สดุ ร้ อยละ 8.5 บอกว่ามีเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย
การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อแต่ละด้ านจะพบว่า ความคิดเห็นของการ
ให้ บริ การทุกด้ าน อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลชุมชน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 63.5 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้ อยละ 35.8 มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 46.3 การศึกษาระดับประถม
ศึกษาร้ อยละ 31.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ ร้ อยละ 34 มีรายได้ อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้ อยละ
49.3
การวิเ คราะห์ ข้ อมูลด้ านพฤติ กรรมของผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลชุม ชน พบว่า ผู้ม าใช้ บ ริ ก ารมีสิทธิ การ
รักษาพยาบาลเป็ นบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า( บัตรทองรักษาฟรี )ร้ อยละ 73.5 ระยะทางจากบ้ านมาถึงสถานบริ การอยู่
ระหว่าง 1-20 กิโลเมตร ร้ อยละ 65.5 จานวนครัง้ ที่มาใช้ สถานบริ การเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครัง้ ร้ อยละ 73.8 การเข้ ามารับ
บริ การมาด้ วยตัวเองร้ อยละ 96.3และมาโดยการส่งต่อร้ อยละ 3.8 เหตุผลที่เข้ ามารับบริ การเนื่องจากใกล้ บ้านร้ อยละ 63.8
และร้ อยละ 58.3 บอกว่าเดินทางสะดวก ส่วนเหตุผลที่น้อยที่สดุ ร้ อยละ 18.3 บอกว่าค่ารักษาพยาบาลไม่แพง
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การในโรงพยาบาลชุมชนของผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลชุมชนในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อแต่ละด้ านจะพบว่า ความคิดเห็นของการให้ บริ การทุกด้ าน อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลศูนย์ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้ อยละ 35.5 มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 46.7 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 37.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ ร้ อยละ 30.5 มีรายได้ อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้ อยละ
39.9
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูลด้ า นพฤติก รรมของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลศูน ย์ พบว่า ผู้มาใช้ บ ริ ก ารมี สิท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลเป็ นบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทองรักษาฟรี ) ร้ อยละ 66.0 ระยะทางจากบ้ านมาถึงสถานบริ การอยู่
ระหว่าง 1-20 กิโลเมตร ร้ อยละ47.6 จานวนครัง้ ที่มาใช้ สถานบริ การเฉลี่ยต่อเดือน 1-2 ครัง้ ร้ อยละ 61.8 การเข้ ามารับ
บริ การมาด้ วยตัวเองร้ อยละ 87.8และมาโดยการส่งต่อร้ อยละ 11.4 เหตุผลที่เข้ ามารับบริ การเนื่องจากเดินทางสะดวกร้ อย
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ละ 49.6 และร้ อยละ 48.6 บอกว่ามีสทิ ธิรักษาพยาบาลแห่งนี ้ ส่วนเหตุผลที่น้อยที่สดุ ร้ อยละ 11.9 บอกว่ามีบริ การรวดเร็ ว
ทันใจ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การในโรงพยาบาลศูนย์ของผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
บริ การของโรงพยาบาลศูนย์ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อแต่ละด้ านจะพบว่า ความคิดเห็น
ของการให้ บริ การทุกด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา รายได้ เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท ประกอบอาชีพทาสวนทาไร่ ส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ ธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ภารณี ชวาลวุฒิ และ
คณะ (2545) ได้ ศึกษาความต้ องการและความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การในเขต 9 และเขต 10 เกี่ ยวกับบริ การของ
โรงพยาบาลสวนปรุง พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ต้องการบริ การจากแพทย์และพยาบาทที่มีความเชี่ยวชาญ ต้ องการให้ มี
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ให้ บริ การอย่างครบถ้ วน ต้ องการบริ การที่รวดเร็ ว ต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่เห็นความสาคัญของตนเอง
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นต่อการใช้ บริ การโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ไม่แตกต่างกันและมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
6. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางการปรั บปรุ งการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
2. สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง การประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
เพื่อให้ ประชาชนเป็ นที่นิยมมากขึ ้น
3. สามารถนาผลไปกาหนดแนวทางการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนต่อภารกิ จโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
4. สามารถนาผลไปประยุกต์ใช้ ในโรงพยาบาลอื่นได้ ด้วย
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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
________________________________
1
WESD (Well-being and Sustainable Development) Research Group,
CERP (Center for Research in Plurality in the Mekong Region),
Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. martin@martininthailand.com
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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 (subdistrict) 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 NewlyIndustrializing 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 hydroelectric 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 underemployed (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 minicombine-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 (19642004). 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 overconsumption’. 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.

335

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 purelyurban 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 oncampus 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.)
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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:
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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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The Buddhist-Ethical Outlook towards the Buddha Image in Isan Thailand
Miss Thidarat Duangsin1 Asst. Prof. Dr. Songkoon Chanthachorn2
Dr.Kosit Paengsoi3
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
1
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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.
_________________________________
1
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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, trustbuilding, 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 brainstorming 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.
348

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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
349

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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
32
6.5667
2.44503
Posttest
32
28.7333
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-years358
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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
360

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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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ภูมิเทคโนโลยีบงั ้ ไฟที่สัมพันธ์ กับจักรวาลทัศน์ ในวัฒนธรรมอีสาน
Geographical Bang Fire Technology Related to Cosmic conception in E-sarn Culture
สุภาณี ธงไชย
Ms. Supanee Thongchai
บทคัดย่ อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่อของพลังอานาจเหนือธรรมชาติกับบังไฟของชาวอี
้
สาน จากปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติในวัฎจักรของน ้าตามฤดูกาลประกอบกับสภาพผืนแผ่นดินหินทรายที่มีการ กักเก็บน ้าต่า น ้าระเหยเร็ ว และภาค
อีสาน เป็ นเขตแห้ งแล้ งที่สดุ ของประเทศไทย ความไม่แน่นอนของลม ฟ้ าอากาศที่เกิดจากพลังอานาจที่เหนือธรรมชาติ
ดังกล่าวทาให้ เกิดความเชื่อว่ามี ‚ผีฟ้าพญาแถน‛ที่กากับดูแลและบันดาลให้ ฝนตกตามฤดูกาล เพื่อสรรพทุกสิ่งบนผืนโลก
เพื่อให้ พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และด้ วยการสะสมความรู้ ของบรรพบุรุษหลายๆด้ านที่เรี ยกว่า ‚ภูมิปัญญา‛ซึ่ง
เป็ นนามธรรมหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ‚ปั ญญาภัณฑ์‛ได้ ร่วมขับเคลื่อนสร้ างสรรค์ให้ เป็ นรู ปธรรมผ่านกระบวนการประดิษฐ์
กรรมโดยการประยุกต์ใช้ ปัญญาภัณฑ์เกิดเป็ น ‚ภูมิเทคโนโลยี‛หรื อ ‚เทคโนโลยีแห่งแผ่นดิน ‛ที่ชาวบ้ านใช้ ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์กบั พลังอานาจเหนือธรรมชาติบนจักรวาล ซึง่ สามารถเทียบเคียงกับปั จจุบนั คือ ‚เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร‛ ด้ วยการสร้ างสรรค์ประดิษฐ์ กรรมเป็ นยานส่งสารและมีพญานาคเป็ นผู้นาสารจากมนุษย์บนแผ่นดินขึ ้นไปบอก
กล่าวแก่‚ผีฟ้าพญาแถน‛โดยนาสารสนเทศคือคาร้ องเซิ ้งบังไฟในรู
้
ปแบบต่างๆผ่านพิธีกรรมความเชื่อที่สมั พันธ์ ระหว่าง
ความเชื่อเกี่ยวกับผีและความเชื่อเรื่ องบุญในทางพุทธศาสนาของบุญประเพณีเดือนหกหรื อ ฮีตที่ 6 ซึง่ เป็ นฮีตหนึง่ ในฮีตสิบ
สองของวัฒนธรรมอีสาน เช่นเดียวกับประเทศญี่ปนเมื
ุ่ องชิชิบุ จังหวัดไชตามะที่มีอาชีพทานาและได้ มีการจุดบังไฟเพื
้
่อ
เป็ นการขอบคุณพระเจ้ าที่ได้ ประทานฝนในการทานาเหมือนกันกับประเทศไทย
กระบวนการภูมิเทคโนโลยีจึงก่อให้ เกิดความเชื่อที่สมั พันธ์ ระหว่างผีที่เป็ นเทวดาบนฟ้ าในจักรวาลกับมนุษย์บน
แผ่นดินด้ วยพิธีกรรมการบูชาเพื่อเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนสาหรับสร้ างขวัญและกาลังใจเพื่อความมัน่ คงของชุมชนและ
บ้ านเมืองในการดารงชีพบนพื ้นฐานความเชื่อของจักรวาลทัศน์ในวัฒนธรรมอีสาน ที่ครอบคลุมวัฒนธรรมบนพื ้นฐาน
ความเชื่อทังสี
้ ่ด้าน คือ วัฒนธรรมน ้า วัฒนธรรมข้ าว วัฒนธรรมนาค และวัฒนธรรมดอกไม้ ใบตอง จากความเชื่อความ
ศรัทธาได้ พฒ
ั นามาเป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยงั อนุรักษ์ มรดกความเชื่อของพลังอานาจเหนือธรรมชาติ
โดยจังหวัดยโสธรได้ เป็ นตัวแทนของภาคอีสานจัดงานประเพณีบญ
ุ บังไฟประจ
้
าปี ให้ เชิดหน้ าชูตาในวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติติดต่อมาจนถึงปั จจุบนั
คาสาคัญ: ภูมิเทคโนโลยี, บังไฟ,
้ ความเชื่อ, จักรวาลทัศน์, วัฒนธรรมอีสาน
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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. บทนา
บทความนี ้มุง่ เน้ นอธิบายถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่เป็ น ‚นามธรรม‛อันเนื่องมาจากสิง่ ที่
มีพลังอานาจเหนือธรรมชาติและก่อให้ เกิ ดประเพณี พิธีกรรมกับระบบความคิดสร้ างสรรค์ ประดิษฐ์ กรรมออกมาเป็ น
‚รูปธรรม‛ ที่จบั ต้ องได้ จากกระบวนการที่เรี ยกว่า ‚เทคโนโลยี‛ซึง่ เป็ นผลผลิตจากความรู้ องค์ความรู้ พฒ
ั นาไปสูป่ ั ญญาใน
แต่ละท้ องถิ่นแต่ละภูมินิเวศของมนุษย์ที่เรี ยกว่า ‚ภูมิปัญญา‛หรื อ ‚ภูมิเทคโนโลยี‛ที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอีสานอัน
เนื่องมาจากพลังอานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับการผันแปรของสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ จนเกิดจารีต
ประเพณีเป็ นประเพณีอนั เกี่ยวเนื่องด้ วยศีลธรรม เพื่อให้ ประพฤติปฏิบตั ิตามไม่ให้ ใครฝ่ าฝื นหรื องดเว้ นไม่กระทาในฮีตสิบ
สองคองสิบสีซ่ งึ่ แต่เดิมจะถือว่าเป็ นกฎหมายชุมชนหรื อกฎสังคมแม้ ในปั จจุบนั ไม่ได้ พบเป็ นกฎหมายแต่ยงั มีการปฏิบตั ิกนั
อยูท่ วั่ ไปในอีสาน (อุดม บัวศรี . 2546 : 248) วัฎจักรการหมุนเวียนของน ้าในรอบ 1 ปี ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
เดือน แต่สาหรับวิถีชีวิตของชาวอีสานจะเป็ นวิถีวฒ
ั นธรรมที่ได้ บ่มเพาะภูมิปัญญาก่อเกิดประเพณีอนั สาคัญและร่ วมสืบ
ทอดกันมาอย่างยาวนาน เรี ยกว่า ‚ฮีตสิบสองคองสิบสี‛่ ในช่วงเดือนห้ าฟ้ าหกซึ่งเป็ นช่วงเข้ าสูฤ่ ดูฝนที่ชาวนาจะต้ องลงมือ
ทานาโดยอาศัยน ้าฝนที่ตกมาจากฟากฟ้ า จึงมีประเพณีบญ
ุ บังไฟเพื
้
่อบูชาพญาแถนที่มีอานาจเหนือ ธรรมชาติดลบันดาล
ฝนให้ ตกตามฤดูกาล ด้ วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจึงต้ องหาวิธีสง่ สารจากโลกมนุษย์ไปถึงพญาแถนแดนฟ้ าในจักรวาลให้
ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ จากความคิดสร้ างสรรค์ประดิษฐ์ กรรมบังไฟเพื
้
่อเป็ นเครื่ องมือหรื อยานนาสารจากโลกมนุษย์ด้วย
เทคโนโลยีการสือ่ สารเพื่อทวงถามและบอกกล่าวว่าถึงเวลาปล่อยน ้าฝนให้ ตกลงมายังโลกมนุษย์โดยมีพญานาคขี่บงไฟไป
ั้
บอก ด้ วยภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษได้ ทาบังไฟจากไม้
้
ไผ่ที่ทะลวงข้ อปล้ องและอัดแน่นด้ วยดินปื นแล้ วใส่สายชนวนจุดให้
พุง่ ขึ ้นไปบนฟ้ า แล้ วชาวนาจะได้ เตรี ยมการเพาะปลูกทานา จากความเชื่อเรื่ องลี ้ลับของเทวดาพญาแถนที่เชื่อกันว่า ฝน ฟ้ า
ลม เป็ นอิทธิ พลของพญาแถน (ชี วิตไทยชุดบูชาพญาแถน. 2551 : 34) หากทาให้ พญาแถนโปรดปรานมนุษย์ ก็จะมี
ความสุข การจุดบังไฟจึ
้ งเป็ นวิธีการเคารพหรื อส่งสัญญาณความภักดีไปยังพญาแถนหรื อบูชาแถนของชาวอีสาน
2. ภูมินิเวศแห่ งแดนดินถิ่นอีสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอีสานจึงเป็ นหลักในการผูกพันกันทางสังคมที่ยงั ยึดถือกันอย่างแนบแน่นที่ ทาให้ ชาวอีสานรัก
ใคร่ สามัค คี ผูกพันกับครอบครัวและแผ่นดินเกิ ดทาให้ คุณภาพชี วิตของสังคมดีขึ ้นทัง้ ทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และ
สิง่ แวดล้ อม ภาคอีสานหรื อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นดินแดนแห่งที่ราบสูงเรี ยกว่าที่ราบสูงโคราช เป็ นที่ราบขนาดใหญ่
ที่มีพื ้นที่สงู จากระดับทะเลปานกลางกว่า 100 เมตรขึ ้นไป มีพื ้นที่มากถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย คือ 169,953.96
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 33 หรื อประมาณ1 ใน 3ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
(513,115.02 ตารางกิโลเมตร) (กวี วรกวิน.
2547 : 18)และลักษณะทางธรณีเป็ นแผ่นดินหินทราย ดินส่วนใหญ่เป็ นดินทรายกักเก็บน ้าได้ น้อยหรื อไม่สามารถกัก เก็บ
น ้าไว้ บนผิวดินได้ และใต้ แผ่นดินจะมีชนหิ
ั ้ นเกลือหนาแทรกสลับ มีความชื ้นในชันบรรยากาศน้
้
อย โอกาสที่กลัน่ ตัวเป็ นเมฆ
และฝนจึงมีน้อย (กวี วรกวิน. 2547 : 36) จากสภาพภูมิประเทศและภูมินิเวศของอีสานที่มีแต่ความแห้ งแล้ งมีผลต่อการ
ดารงชีวิต วิถีชีวิต ตลอดจนความเชื่อที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การนับถือผีบรรพบุรุษ คือผีปตาและผี
ู่
ฟ้าพญา
แถนควบคูก่ บั การนับถือพระพุทธศาสนาจนแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่
ขึน้ อยู่กับภูมิประเทศ ภูมินิเวศและสิ่งแวดล้ อม ของสังคมแต่ละท้ องถิ่ น ความเชื่ อเรื่ องผีแถนจะผูกพันกับสภาพของ
ธรรมชาติ ดิน ฟ้ า อากาศและน ้าที่จาเป็ นที่สดุ ในการทานา เพราะทุกสิง่ ขึ ้นอยูก่ บั อานาจของผีฟ้าพญาแถนที่จะบันดาล ให้
ฝนตกต้ องตามฤดูกาล ชาวอีสานจึงหาวิธีบชู าพญาแถนด้ วยการบวงสรวงแห่บงไฟแล้
ั้
วจุดให้ พ่งุ ขึ ้นไปในท้ องฟ้ าแทนการ
แหงนหน้ าป้องปากขึ ้นฟ้ าย่อมไม่พอเพราะสวรรค์อยูไ่ กล การจุดบังไฟส่
้ งสารขึ ้นไปบอกกล่าวพร้ อมกับพญานาคเพื่อให้ ไป
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เล่นน ้าในสระอโนดาดปี ละ1ครัง้ ตามสัญญาที่พญาแถนพ่ายแพ้ แก่พญาคันคาก และฝนจะได้ ตกลงมายังโลกมนุษย์ จาก
ภูมิปัญญาความรู้ที่สบื ทอดกันมาก่อให้ เกิดประดิษฐ์ กรรมผสมผสานกับตัวนาข่าวสารจากไม้ ไผ่สร้ างสรรค์ให้ มรี ูปร่างคล้ าย
เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านที่เรี ยกว่า ‚โหวด‛ นาไม้ ไผ่มามัดรวมกันแล้ วใช้ เชือกปอหรื อหวายมามัดกระบอกไม้ ไผ่ที่ได้ ทะลุปล้ องไว้
ไม่ให้ แตกเมื่อเวลาบรรจุดินปื นที่ได้ มาจากมูลค้ างคาวที่นามาต้ มเคี่ยวจนแห้ งเกิดสารประกอบทางเคมีเรี ยกว่า ‚โปรแต
สเซี่ยมไนเตรท‛มาบดผสมกับถ่านไม้ ที่ได้ มาจากถ่านไม้ มะม่วง ถ่านไม้ เสียว หรื อถ่านไม้ ฉาฉามาผสมรวมกันตามสัดส่วนที่
ต้ องการจะให้ เกิดความเร็ วในการระเบิดหรื อการติดไฟ (ชีวิตไทย ชุด ฮีตฮอยเฮา. 2551 : 178) เมื่ออัดดินปื นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก็นามาตกแต่งใส่สายชนวนพร้ อมนาไปจุดในงานประเพณีร่วมกับขบวนแห่ที่เป็ นหุน่ แกะสลักรูปชายหญิงในท่าร่วมเพศอัน
เป็ นสัญลักษณ์ถึงการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คนและสัตว์จะสืบพันธุ์และงอกงามขึ ้นได้ ต้องมีสิ่งที่มีเพศตรงข้ ามเข้ ามาคู่
กัน สิง่ ที่โบราณคิดว่าฝนที่ตกลงมาคือเทวดาที่อยูบ่ นฟ้ าและสิง่ ที่ทาให้ พืชพันธุ์ธญ
ั ชาติงอกงามเมื่อฝนตกคือเทวดาที่อยู่ใน
ดิน ฟ้ าดินจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันโดยฟ้ าเป็ นเพศชาย และดินเป็ นเพศหญิง ความแห้ งแล้ งอดตายก็เพราะเทวดาฟ้ า
ดินที่ลืมทาหน้ าที่เพื่อความเจริ ญงอกงาม มนุษย์ จึงต้ องทาพิธีเพื่อคอยกระตุ้นเตือนไม่ให้ ท่านลืมทาหน้ าที่ (ชีวิตไทยชุด
บรรพบุรุษของเรา. 2551 : 104) แม้ วา่ วันเวลาจะเปลีย่ นและ เทคโนโลยีก้าวหน้ าขึ ้นแต่ประเพณีของชาวอีสานก็ยงั คงรักษา
อยูท่ งั ้ วัสดุหรื อวัตถุที่ได้ มาจากธรรมชาติเปลีย่ นมาเป็ นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม แต่ก็ยงั คงดารงอยูถ่ ึงความเชื่อเกี่ยวกับ
พญาแถน การประยุกต์ดดั แปลงบังไฟมาเป็
้
นท่อเหล็กที่อนั ตรายมากจนมาถึงวัสดุสงั เคราะห์คือท่อพลาสติกพีวีซี (PVC)
และขันตอนการหาดิ
้
นประสิวจากมูลค้ างคาวซึ่งหายากมาเป็ นสารเคมีดินประสิวที่หาได้ ง่ายมากในตลาดปั จจุบนั ทาให้
ขนาดของบังไฟมี
้ ขนาดใหญ่และแรงขึ ้น เป็ นบังไฟหมื
้
่นที่บรรจุดินปื น 12 กิโลกรัมขึ ้นไป บังไฟแสนจะบรรจุ
้
ดินปื นตังแต่
้
120 กิโลกรัมขึ ้นไปและบังไฟล้
้ านจะบรรจุดินปื นประมาณ 500 กิโลกรัมทาให้ มีอนั ตรายมากหากบังไฟแตกก่
้
อนอาจจะทา
ให้ มีผ้ เู สียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด คนที่เป็ นช่างบัง้ ไฟได้ รับความรู้ ที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษหากไม่เข้ าใจ ความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ,วิศวกรรมและความรู้ทางฟิ สกิ ส์ตามหลักการของวิทยาการสมัยใหม่อาจทาให้ เกิดความผิดพลาดใน
การผสมและอัดดินปื นได้ อย่างไรก็ตามความเชื่อความศรัทธาของชาวอีสานที่มีต่อพลังอานาจของผี ฟ้าพญาแถนก็มิได้
ลดลงกลับพัฒนาและอนุรักษ์ มรดกความเชื่อให้ เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางจังหวัดยโสธรได้ เห็น
ความสาคัญ ของประเพณี จึ งได้ ร่วมมือ กับองค์ กรหลายฝ่ ายทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนเป็ นตัว แทนของภาคอี สานจัด งาน
ประเพณีบุญบังไฟประจ
้
าปี ให้ เชิดหน้ าชูตาในวัฒนธรรมประเพณีของชาติติดต่อกันมาจนเป็ นที่ร้ ู จักของคนไทยและคน
ต่างชาติ
ส่วนประเทศญี่ ปุ่นที่เป็ นประเทศคู่มิตรกับประเทศไทย มีความสัมพันธ์ กันมายาวนาน ได้ มาร่ วมในงานบุญ
ประเพณีบงไฟของชาวยโสธร
ั้
โดยช่างบังไฟที
้ ่เรี ยกว่าริ วเซชาวเมืองชิชิบุ จังหวัดไช ตามะ ที่มีอาชีพ ทานาปลูกข้ าวจะมี
ความเชื่อในเทพเจ้ าและพระเจ้ าจะมีประเพณีการจุดบังไฟเพื
้
่อเป็ นการขอบคุณพระเจ้ าที่ประทานความอุดมสมบูรณ์และ
ให้ ฝนตกตามฤดูกาลด้ วย บังไฟที
้ ่ทาจะเน้ นสวยงามมีสสี นั ตกแต่งสวยงามด้ วยร่มและพลุสี การขึ ้นของบังไฟก็
้ จะพุ่งขึ ้นไม่
สูงเหมือนของไทยที่พงุ่ ขึ ้นสูง3-4กิโลเมตร บังไฟของญี
้
่ปนจะขึ
ุ่
้นได้ ประมาณ 500-600 เมตรเพราะ แรงอัดดินปื นไม่มากจึง
นาไปสูก่ ารพัฒนาศึกษาแลกเปลีย่ นความรู้และร่วมกันจัดเป็ นงานบุญประเพณีเพื่อการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้ ยงั่ ยืนตลอดไป
3. สรุ ป
จากสภาพภูมิประเทศ ภูมินิเวศ ของภาคอีสานทีม่ ีแต่ความแห้ งแล้ ง ดินเค็มเพราะใต้ ดินมีชนหิ
ั ้ นเกลือ พื ้นดินส่วน
ใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน ้าไว้ ได้ พืชพรรณธรรมชาติบนดินแดนแห่งนี ้เป็ นไม้ ผลัดใบที่ เรี ยกว่า ป่ าเต็งรัง ตลอดจนความผัน
แปรของภูมิอากาศและความเชื่อในพลังอานาจเหนือธรรมชาติที่ ยากต่อการพิสจู น์ในทางวิทยาศาสตร์ ว่ามีผีฟ้าพญาแถน
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เป็ นผู้บนั ดาลฝนให้ แก่มนุษย์ จนเกิดประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้ หรื อประเพณียิงจรวดไทยเพื่อบูชาพญาแถนและบอกกล่าวแก่
พญาแถนให้ บนั ดาลฝนให้ ตกลงมายังโลกมนุษย์สาหรับการเพาะปลูกและความอุดมสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นฮีตหรื อจารีตหนึง่ ที่
สาคัญใน ฮีตสิบสองคองสิบสีซ่ งึ่ เป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคมหรื อวัฒนธรรมทางเนติธรรม(อุดม บัวศรี .
2546:97) ของชาวอีสานทัว่ ทังภู
้ มิภาค ด้ วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้ านคุ้มต่างๆที่ช่วยจัดงานอย่างแข็งขันจนทาให้
ประเพณีบญ
ุ บังไฟยิ
้ ่งใหญ่ที่สดุ ในภาคอีสานและจังหวัดยโสธรได้ จดั ให้ เป็ นบุญประเพณีประจาปี ทีส่ าคัญและเป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของประเทศ เป็ นตัวแทนจากภาคอีสานที่ได้ อนุรักษ์ ให้ เป็ นมรดกที่เชิดหน้ าชูตาใน
ด้ านวัฒนธรรมประเพณีของชาติ การเข้ มงวดและจริงจังในการทาบังไฟด้
้ วยความไม่ประมาทและไม่ทาผิดหรื อ ‚ขะลา‛
ตลอดจนสัจจะทีใ่ ห้ ไว้ กบั ผู้ถ่ายทอด การบูชากราบไหว้ ผีบ้านผีเมือง(มเหสักข์หลักเมือง) และผีปตา
ู่ ตลอดจนผีที่ฐานบังไฟ
้
และการเซ่นสรวงบูชาบังไฟยั
้ งช่วยให้ บงไฟที
ั ้ ่จดุ ของชาวยโสธรขึ ้นสูท่ ้ องฟ้ าโดยไม่แตกระเบิดทาอันตรายต่อผู้เข้ าชมและให้
ตกลงในที่นาสิง่ เหล่านี ้จะเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนกับคนที่ได้ ทาบุญ ทาให้ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุขมีความรักความ
สามัคคีตอ่ กัน มีความปรองดอง บ้ านเมืองสงบสุขโดยผ่านประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงด้ วยขวัญเพื่อคนกับธรรมชาติให้ มี
ขวัญและกาลังใจ จากพลังอานาจที่อยูเ่ หนือธรรมชาติที่หลอมรวมกันเป็ น ‚จักรวาลทัศน์แห่งภูมวิ ฒ
ั นธรรมอีสาน‛บน
พื ้นฐานความเชื่อทังสี
้ ด่ ้ าน คือ วัฒนธรรมข้ าว วัฒนธรรมน ้า วัฒนธรรมนาคหรื อนาคาและวัฒนธรรมดอกไม้ ใบตองโดยมี
ภูมิเทคโนโลยีประดิษฐ์ กรรมบังไฟเป็
้
นผลผลิตทางรูปธรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์กบั จักรวาลทัศน์ของชาวอีสานสืบทอดกัน
มาจากบรรพกาลจนถึงปั จจุบนั
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การศึกษาข้ อจากัดในการจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
The Study of Limitations of Public Participations in Urban Environmental Management in
University Surrounding Areas: A Case Study of Naresuan University
วิติยา ปิ ดตังนาโพธิ์1
Witiya Pittungnapoo
บทคัดย่ อ
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบด้ านสิ่งเเวดล้ อมจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย และ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งเเวดล้ อม เพื่อเข้ าใจอุปสรรคเเละข้ อจากัดในประเด็นดังกล่าว และนาไปสูก่ าร
จัดทาข้ อเสนอเเนะสาหรับการจัดการสภาพเเวดล้ อมรอบมหาวิทยาลัย ซึง่ พื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในหมูท่ ี่ 7, 8,
และ 9 ตาบลท่าโพธิ์ ถูกเลือกให้ เป็ นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นกระบวนการหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยอาศัยการสารวจเชิงกายภาพ การสังเกตุการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่เกี่ยวข้ องในสามส่วนหลักๆ
ได้ แก่ ภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคชุมชน
ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่อสภาพเเวดล้ อมในลักษณะคล้ ายกับ
การขยายตัวของเมืองโดยทัว่ ไป ร่องรอยการพัฒนาเห็นได้ ชดั จากสิง่ ปลูกสร้ างที่คกุ คามเข้ าไปในพื ้นที่ทาการเกษตร พื ้นที่สี
เขียวถูกเเทนที่ด้วยพื ้นที่ก่อสร้ าง อาคารร้ านค้ าประเภทต่างๆ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเเละหนาเเน่นตามเเนวถนน ชุมชน
เมืองมหาวิทยาลัยเป็ นพื ้นที่ที่ประชากรนิสิตนักศึกษาอาศัยอยู่อย่างหนาเเน่น การขยายตัวของเมืองประเภทนี ้จึงมีความ
เข้ มข้ นของกิจกรรมเเละการบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของนิสติ นักศึกษาเป็ นหลัก ที่เห็นได้ ชดั คือ อาคารที่พกั อาศัย
ประเภทหอพัก รวมทังธุ
้ รกิจร้ านค้ า เเละการบริ การต่างๆ การศึกษานี ้ชีใ้ ห้ เห็นว่าปั ญหาความเสื่อมโทรมของสภาพเเว
ดล้ อม เเละมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่เพียงเเต่เป็ นผลพวงที่เกิดจากการเติบโตอย่างไร้
ทิศทางของชุมชนเมืองมหาวิทยาลัย เเต่ยงั สะท้ อนถึงปั ญหาในการวางเเผนเเละจัดการสภาพเเวดล้ อมของชุมชน ความ
บกพร่องของกลไกในระบบสังคมและระบบจิตสานึกของมนุษย์ ประเด็นปั ญหาเหล่านี ้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึง่ เเต่เป็ นหน้ าที่ของทุกภาคส่วนในชุมชนต้ องร่วมมือกันเเก้ ไข
การศึกษาชี ้ให้ เห็นข้ อจากัดในการจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยการมีสว่ นร่วมในสามด้ านหลักๆ ได้ เเก่ ข้ อจากัดทาง
กายภาพ (Environmental hardware) ซึ่งเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมเเละบังคับใช้ ประโยชน์ที่ดิน เเละ
การแบ่งแยกบริ หารจัดการพื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงานท้ องถิ่น เเละมหาวิทยาลัย ข้ อจากัดในระบบสังคม
(Environmental software) ได้ เเก่ การขาดการมีสว่ นร่วมของกลุม่ นิสิตนักศึกษาที่เป็ นประชากรเเฝง อีกทังการขาดข้
้
อมูล
ด้ านสิง่ เเวดล้ อม เเละขาดกิจกรรมส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมในเชิงปฏิบตั ิ และข้ อจากัดด้ านสุดท้ าย คือ การขาดจิตสานึกด้ าน
สิ่งเเวด ล้ อม (Environmental heartware) โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา การศึกษาเน้ นให้ เห็นว่าการมีส่วนร่ วมใน
จัดการสภาพเเวด ล้ อมบริ เวณพื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยต้ องอาศัยความร่ วมมือจากภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย เเละภาค
ประชาชน เพื่อสร้ างความสมดุลย์ในระยะยาว
คาสาคัญ การจัดการสภาพเเวดล้ อม , เมืองมหาวิทยาลัย , การมีสว่ นร่วม , มหาวิทยาลัยนเรศวร
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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. บทนา
ตลอดหลายทศวรรษที่ผา่ นมาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็ นภาคธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ วเเละต่อเนื่อง
ดังเห็นได้ จากมหาวิทยาลัยในหลายๆภูมิภาค ได้ ย้ายวิทยาเขตหลัก และขยายวิทยาเขตย่อยออกไปนอกเมือง หรื อใน
บริ เวณชานเมือง เนื่องจากข้ อจากัดด้ านการขยายพื ้นที่ภายในเมือง ทาให้ เกิดปรากฏการณ์ขวความเจริ
ั้
ญเเห่งใหม่ เเละนา
ความเปลีย่ น เเปลงมาสูพ่ ื ้นที่ในหลายด้ าน ดังจะเห็นได้ จากพื ้นที่ทาการเกษตรของชุมชนดังเดิ
้ มถูกรุ กล ้าจากโครงข่าย
ถนน, หอพัก, ร้ านค้ า, อาคารพานิชย์, บ้ านจัดสรรค์, ที่พกั อาศัย, และสิ่งปลูกสร้ างในรู ปเเบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของนิสิตนักศึกษาเเละบุคคลากรในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วเเละต่อเนื่อง (สุภาวดี บุญยฉัตร,
บัณฑูร ชุนสิทธิ์, เเละ สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ , 2543) มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เป็ นหนึ่งในหลายสถาบันที่กาลังประสบปั ญหาที่เกิด
จากการขยายตัวเเบบไร้ ทิศทาง โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งทศวรรษหลัง แม้ ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีแผนแม่บทในการใช้
พื ้นที่ภายในสถาบันอย่างชัดเจน หากแต่การบังคับใช้ ไม่ได้ ครอบคลุมถึงการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ของชุมชนโดยรอบ ทาให้ เกิด
ปั ญหาเเละความขัดแย้ งของการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน , ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม, ปั ญหาสังคม, และความขัดเเย้ งในด้ านอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งปั ญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งเเวด ล้ อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็ นอยู่ทงั ้ ของนิสิต
นักศึกษา, บุคคลากร, ผู้อยูอ่ าศัยในพื ้นที่, เเละต่อชาวบ้ านผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนโดยรอบ การจัดการสภาพเเวดล้ อมบริ เวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยไม่สามารถเเก้ ใขได้ โดยการปฎิบตั ิตามเเผน ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หากเเต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามประเด็นปั ญหาเหล่านี ้ยังขาดการศึกษาอย่างจริ งจัง จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้
นี ้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง (ประเภทเมืองมหาวิทยาลัย : University towns) ที่มีต่อการ
เปลีย่ นเเปลงสภาพเเวดล้ อม กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อศึกษาข้ อจากัดในการมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ ได้ แก่ ภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคชุมชน
ในการจัดการสภาพเเวดล้ อมของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.เพื่อหาเเนวทางเเละข้ อเสนอเเนะในการจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยรอบมหาวิทยาลัยในพื ้นที่ศกึ ษา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
กรณีศึกษา (A case study) เป็ นวีธีที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ สาหรับดาเนินการศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาผลกระทบจาก
ชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีต่อการเปลี่ยนเเปลงสภาพเเวดล้ อมในพื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้ ในเชิงลึก โดยสามารถ
เรี ยนรู้สภาพปั ญหาได้ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งพื ้นที่ในหมูที่ 7, 8, เเละหมู่ที่ 9 ในตาบลท่าโพธิ์ ถูกเลือกเป็ นพื ้นที่
ศึกษาเเละเก็บข้ อมูลในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากมีพื ้นที่ติดต่อกับบริ เวณมหาวิทยาลัย มีการเปลีย่ นเเปลงทางกายภาพที่
ชัดเจน และต่อเนื่อง
การเก็ บข้ อมูลประกอบไปด้ วย สองส่ว นหลัก ส่ว นแรก คือ การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัว ของเมือ ง
มหาวิทยาลัยต่อสภาพเเวดล้ อมโดยรอบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาในข้ อที่หนึ่ง และส่วนที่สอง คือ การศึกษา
ข้ อจากัดการมีสว่ นร่ วมในการจัดการสภาพเเวดล้ อมพื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยจากกลุม่ ผู้มีสว่ นเสียในในสามภาคส่วน
หลัก ได้ แก่ ภาครัฐ: เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น , หน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย : บุคคลากร เจ้ าหน้ าที่ เเละนิสิต
นักศึกษา เเละภาคชุมชน: เกษตรกร เเม้ ค้า ลูกจ้ าง ผู้ประกอบการ รวมทังผู
้ ้ มาเยี่ยมเยือนพื ้นที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในหัวข้ อที่สอง ซึ่งข้ อมูลต่างๆจะค้ นคว้ าจากสองเเหล่ง
ข้ อมูลหลักๆ ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาบทความวิชาการ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้ อง จากเเหล่งข้ อมูลที่
หลากหลาย ทังในรู
้ ปเเบบตัวหนังสือ , ตัวเลข, เเผนที่, รู ปภาพ, รู ปถ่าย, เเละสืออื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้ กบั การศึกษา และการเก็บข้ อมูลจากเเหล่งปฐมภูมิ ได้ เเก่ การลงสารวจพื ้นที่ การสังเกตุเเละถ่ายภาพ ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
สาหรั บการรวบรวมเเละวิเคราะห์ ข้อมูล จะอาศัยกระบวนการวิจัยเชิ งคุณภาพเป็ นหลัก และเเนวคิดในการ
จัดการสภาพเเวดล้ อมของ Harashina (1996) ซึ่งประกอบด้ วย ระบบทางกายภาพ (Environmental hardware) ที่เห็น
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ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ระบบสังคม (Environmental software) ที่เกิ ดขึน้ จากข้ อกาหนดในสังคม เเละระบบจิตสานึก
(Environmental heartware) ซึง่ เป็ นระบบคุณค่าที่เกิดจากภายใน จะใช้ เป็ นกรอบแนวคิดหลักในวิเคราะห์ข้อจากัดในการ
มีสว่ นร่วมด้ านสิง่ แวดล้ อม และจัดทาข้ อเสนอแนะที่เชื่อมโยงในแต่ละระบบ อย่างไรก็ตามเเนวคิดในด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ในการจัดการสภาพเเวดล้ อมก็จะถูกนามาพิจารณาร่วมในกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล
4. ผลการวิจัย
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่าความเจริ ญที่มาพร้ อมกับการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้ ถกู จากัดอยู่
ภายในขอบรัว้ ของสถาบัน เเต่ผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าวนาความเปลี่ยนเเปลงไปสูพ่ ื ้นที่โดยรอบ การขยายตัว
ของเมืองเเบบไร้ ทิศทาง เนื่องจากการบังคับใช้ กฎหมายผังเมืองรวมไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุหลักคือข้ อจากัดด้ านบุคคล
กรทีไ่ ม่เพียงพอของภาคองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นาไปสูป่ ั ญหาความขัดเเย้ งในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การรุ กล ้าในพื ้นที่
เพาะปลูก และพื ้นที่ทาการเกษตรที่ถกู คุกคามจากอาคาร ร้ านค้ า สิ่งปลูกสร้ างเชิงพาณิชย์ เเละอาคารสูงประเภทหอพัก
อพาร์ ทเม้ นท์ซงึ่ ผุดขึ ้นเป็ นดอกเห็ดตามเส้ นทางคมนาคม การเปลี่ยนเเปลงในพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่
นิสติ นักศึกษาเป็ นหลัก อีกทังจ
้ านวนเเละความหนาเเน่นของประชากรที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นาไปสูก่ ารบริ โภคที่มากขึ ้น
การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณขยะ น ้าเสีย ปั ญหาที่สาคัญอีกประการ คือ การก่อสร้ างอาคารที่ไม่ได้ มาตรฐาน เนื่องจากองค์การ
บริ หารส่วนตาบลควบคุมดูเเลไม่ทวั่ ถึง ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดเจน คือ อาคารประเภทหอพักไม่มีระบบบาบัดน ้าเสียก่อน
ปล่อยสูส่ าธารณะ ภัตราคารร้ านค้ าไม่มีบ่อดักไขมัน นาไปสู่ปัญหาคุณภาพน ้าที่เน่าเสีย ท่อระบายน ้าอุดตัน ปั ญหาน ้า
ท่วมขัง เเละส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกจากนี ้จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น ยังนาไปสูก่ ารสัญจรเเละการจราจรที่คราคัง่ เป็ น
เงาตามตัว ปั ญหาฝุ่ นควันที่เกิดจากการก่อสร้ างเเละการจราจร ระดับเสียงดังที่เกิดจากการจราจร เเละเสียงดังจากสถาน
บันเทิง รวมทังมลภาวะด้
้
านสิ่งเเวดล้ อมอื่นๆ ล้ วนเเล้ วเเต่เป็ นผลพวงของการเติบโตของเมือง ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น ย ้าให้ เห็นข้ อจากัดด้ านงบประมาณ เเละการขาดเเคลนบุคลากรด้ านสิ่งเเวดล้ อม
เป็ นสาเหตุที่ให้ การจัดการเเละรับมือกับปั ญหาสิง่ เเวดล้ อมไม่มีประสิทธิภาพทัว่ ถึง ปั ญหาดังกล่าวไม่สามารถเเก้ ไขได้ โดย
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ นี ้คือสิง่ ที่ท้าทายเเละโอกาสสาหรับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการผสานความร่ วมมือเพื่อการ
จัดการสภาพเเวดล้ อมบนพื ้นที่รอยต่อร่วมกัน
ข้ อจากัดในการมีสว่ นร่วมของชุมชน เเละข้ อเสนอเเนะ เป็ นที่นา่ สังเกตุวา่ ผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นข้ อจากัดใน
การมีสว่ นร่วมจัดการสภาพเเวดล้ อมพื ้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรใน 3 ด้ านหลักๆ ซึ่งจะอธิบายเเต่ละประเด็นพร้ อม
ไปกับข้ อเสนอเเนะตามลาดับดังนี ้
 ข้ อจากัดของระบบกายภาพ (Environmental hardware) สรุ ปปั ญหาให้ เห็น 2 ประเด็นหลัก ได้ เเก่ ความ
ล้ มเหลวของการบังคับใช้ กฎหมายผังเมืองรวม เเละการแบ่งแยกขอบเขตการบริ หารจัดการพื ้นที่
ความล้มเหลวของการบังคับใช้ผงั เมื องรวม เเละการบังคับใช้ ประโยชน์ที่ดิน เป็ นสาเหตุหลักของการเติบโตของเมืองเเบบ
ไร้ ทิศทาง คือ การบังคับใช้ ผงั เมืองรวมไม่เป็ นผล มีการฝ่ าฝื นการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จานวนสถานบันเทิงเเละสถานเริ งรมย์
ร้ านเหล้ า ร้ านเกม ที่กระจายตัวโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็ นสิ่งที่สะท้ อนความไม่เหมาะสมของการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ใน
บริ บทของเมืองมหาวิทยาลัย การรุ กล ้าพื ้นที่เกษตรกรรมเเละพื ้นที่ สีเขียวเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วเเละต่อเนื่อง การก่อสร้ าง
อาคารที่ไม่ได้ มาตรฐาน ปั ญหาที่ตามมาคือ ทาให้ โครงสร้ างของเมืองขยายตัวอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการกาหนดความ
หนาเเน่นของอาคาร นาไปสู่สภาพความเเออัดของที่อยู่อาศัย ชุมชนคราครั่งไปด้ วยผู้คน การจราจรที่คบั คัง่ นามา ซึ่ง
มลภาวะทางเสียง ปริ มาณขยะ เเละน ้าเน่าเสีย รวมทังปั
้ ญหาสิง่ เเวดล้ อมด้ านอื่นๆ
การเเบ่งเเยกขอบเขตการบริ หารจัดการพืน้ ที ่ การกาหนดขอบเขตเมืองเป็ นปั ญหาในลักษณะเดียวกันกับพื ้นที่
รอยต่อระหว่างเมืองกับชนบท ซึง่ มักนามาซึง่ ความขัดเเย้ งในด้ านการบริ หารจัดการ ณ พื ้นที่บริ เวณเดียวกัน บางครัง้ ก็เป็ น
จุดเกรงใจ ซึง่ นาไปสูป่ ฏิบตั ิการ‚โยนลูก‛ บางครัง้ ก็เป็ นจุดทับซ้ อน ซึ่งนาไปสูป่ ฏิบตั ิการ ‚ล้ วงลูก‛ ในลักษณะคล้ ายกันกับ
พืน้ ที่ โดยรอบมหาวิ ทยาลัย การเเบ่ง เเยกพื น้ ที่ รับ ผิ ด ชอบไม่ใ ช้ เ เนวทางในการเเก้ ปั ญหา เเต่กลับ เป็ นชนวนให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ข้างต้ น เเละนามาซึง่ อุปสรรคที่ไม่สง่ เสริ มให้ เกิดความร่วมมือระหว่างเเต่ละภาคส่วน
 ข้ อจากัดในระบบสังคมที่มีต่อสภาพแวดล้ อม (Environmental software) การศึกษาสะท้ อนให้ เห็น
ข้ อจากัดเเละอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมจัดการสภาพเเวดล้ อมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี ้
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สภาวะประชากรเเฝง ปรากฏการณ์ ประชากรเเฝงเป็ นอุปสรรคในการสร้ างเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
สภาพ เเวดล้ อมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่เพียงเเต่ทาให้ ความเข้ มเเข็งของชุมชนน้ อยลง เเต่ยงั ส่งผลต่อหน่วยงาน
ท้ องถิ่นให้ ทางานได้ ยากยิ่งขึ ้น ประชากรเเฝงในพื ้นที่ศึกษา ประกอบด้ วย กลุม่ นิสิตนักศึกษา กลุม่ ผู้ประกอบการ ผู้อาศัย
ชัว่ คราว เเรงงาน ลูกจ้ าง หรื อกลุม่ คน ที่เข้ ามาอยูอ่ าศัย เพียงช่วงระยะเวลาหนึง่ หรื อเข้ ามาทางาน เเต่ที่ไม่ได้ พกั อาศัยอยู่
ในพื ้นที่ ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักของการขาดจิตสานึกในการดูเเละรักษาสภาพเเวดล้ อม การขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัยเป็ น
ขัวความเจริ
้
ญใหม่ที่ดงึ ดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ เเละคนจากต่างถิ่นจานวนมากมาหาผลประโยชน์ในพื ้นที่ เเม้ กระนัน้
กลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็ นตัวเเปรที่สาคัญ เเละเป็ นประชากรเเฝง ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ชั่วคราว โดยไม่ร้ ู สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน (Lack of sense of belonging) เนื่องจากขาดความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ข้ อมูลจากการสารวจกลุม่ นิสิตนักศึกษามี
เพียงจานวนครึ่ งหนึ่งที่เคยมีสว่ นร่ วมด้ านสิ่ง เเวดล้ อม โดยส่วนใหญ่มีสว่ นร่ วมในการรับฟั งข้ อมูลซึ่งเป็ นการสื่อสารทาง
เดียว ถือว่าอยูใ่ นระดับต่าสุดของการมีสว่ น เเละผลจากการสารวจความประสงค์ในการมีสว่ นร่ วมในการจัดการสภาพเเว
ดล้ อมรอบมหาวิทยาลัย มีนิสิตเพียงร้ อยละ 35 ให้ ความสนใจ เเละยินดีที่จะมีส่วนร่ วมในการจัดการสภาพเเวดล้ อม
โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ข้ อมูลที่นา่ เป็ นห่วงคือ ประมาณร้ อยละ 27 ของนิสติ ที่ให้ สมั ภาษณ์ไม่ยินดีมีสว่ นร่ วมโดยให้
เห็นผลว่าไม่มีเวลา เเละสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านัน้ คือ มีนิสิตบางส่วนให้ เหตุผลว่าการมีสว่ นร่ วมในการจัดการสิ่งเเวดล้ อม
เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ไม่ใช่หน้ าที่ของตน สิ่งเรานี ้สะท้ อนถึงความล้ มเหลวของการสร้ างสังคมเเห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งเเน่
นอนว่าเป็ นพันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันการอุดมศึกษาที่ต้องพัฒนาเเละปรับปรุงเเก้ ไขอย่างเร่งด่วน
ข้อจากัดด้านข้อมูลสิ่ งเเวดล้อม จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามสะท้ อนให้ เห็นข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องในข้ อมูลด้ านสิ่งเเวด ล้ อม
ใน 2 ประเด็นหลัก ข้ อจากัดเเรก คือ เนื ้อหาสาระในกระบวนการมีสว่ นร่วมเเละกิจกรรมที่ผ้ อู ยูอ่ าศัยในพื ้นที่ศึกษาเคยร่ วม
ส่วนใหญ่ จะสัมพันธ์ กับกลุ่มเป้าหมายเเยกจากกันในเเต่ละกลุ่ม เนือ้ หาสาหรั บกลุ่มเกษตรกรก็ จะเกี่ ยวข้ องกับภาค
เกษตรกรรมเป็ นหลัก ผู้ประกอบการก็จะเน้ นเนื ้อหาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าขายเป็ นหลัก ซึ่งการบริ การก็จะเป็ น
องค์การบริ หารส่วนตาบล เเละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ เป้าหมายนันๆเป็
้ นส่วนใหญ่ สาหรับการมีสว่ นร่วมของกลุม่
นิสติ เกือบทังหมดก็
้
จะได้ รับบริ การวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก ข้ อจากัดที่สอง คือ เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องสิ่งเเว
ดล้ อมทัว่ ๆไป เเต่ไม่ได้ เฉพาะเจาะจง หรื อเชื่อมโยงกับปั ญหาที่กาลังเกิดขึ ้น ในพื ้นที่จริ งเท่าที่ควร
 ความล้ มเหลวในจิ ตสานึ ก (Environmental heartware) เช่น การตระหนักถึง คุณค่า , การมีสามัญ
สานึกเเละความรับผิดชอบต่อสิง่ เเวดล้ อม การสร้ างจิตสานึกของภาคมหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับที่น่ าเป็ นห่วง
การขาดจิ ตสาธารณะเเละความรับผิ ดชอบต่อสภาพเเวดล้อมชุมชน คือ ปั ญหาหลักของการไม่ให้ ความร่วมมือใน
การจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกลุม่ นิสิตนักศึกษาดังที่กล่าวมาเเล้ วข้ างต้ น นอกจากนี ้ยัง
พบในบางส่วนของกลุม่ ประชากรเเฝง ในกลุม่ ผู้ประกอบการ และผู้ที่มาจากต่างถิ่น ที่ขาดจิตสานึกในการหวงเเหน หรื อ
รู้สกึ เป็ นเจ้ าของพื ้นที่ ต่างกับกลุม่ ชาวบ้ าน เเละผู้ที่อาศัยในชุมชน ซึง่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้ านสิง่ เเวดล้ อม เเละมีจิตสานึก
หวงเเหนสิ่งเเวดล้ อมมากกว่า จากจานวนเกษตรกรผู้ให้ ข้อมูลเกือบทังหมดล้
้
วนแล้ เวแต่ เคยมีส่วนร่ วมด้ านสิ่งเเวดล้ อม
เเละทุกคนยังพร้ อมใจยินดีที่จะมีสว่ นร่วมในการจัดการสภาพเเวดล้ อมรอบมหาวิทยาลัย
5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เเสดงให้ เห็นว่าการขยายตัวของเมืองประเภทเมืองมหาวิทยาลัยส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้ อมใน
ลักษณะคล้ ายกับกระบวนการขยายตัวของเมืองโดยทัว่ ไป (Urbanisation) ผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการดังกล่าวที่
เห็นได้ ชดั คือ การเปลีย่ นเเปลงทางการใช้ ประโยชน์ที่ดินจากภาคเกษตรกรรมถูกเเทนที่ด้วยพื ้นที่ก่อสร้ าง (Built-up areas)
พื ้นที่สเี ขียวเเละต้ นไม้ ที่ถกู เปลีย่ นเป็ นพื ้นที่ดาดเเข็งสาหรับก่อสร้ างอาคารประเภทต่างๆ สภาพบรรยากาศสังคมชนบทเริ่ ม
ถูกกลืนด้ วยวิถีชีวิตของคนเมือง เช่นเดียวกับการศึกษาของ McGee (1991), Ayal (1992), Hill (2003), and Witherick
and Adams (2006) อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของเมืองมหาวิทยาลัยจะมีบริ บทที่เเตกต่างในเเง่ของความเข้ มข้ นของ
จ านวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นประชากรหลั ก ที่ อ าศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาเเน่ น ในพื น้ ที่ หรื อที่ เ รี ยกว่ า กระบวนการ
‚Studentification‛ ดังนันรู
้ ปเเบบการพัฒนา เเละการเปลีย่ นเเปลงในพื ้นที่จึงเกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่
นิสติ นักศึกษาเป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จากอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง เเละที่พกั อาศัยประเภทหอพัก รวมทังธุ
้ รกิจร้ านค้ า เเละการ
บริ การที่รองรับการดาเนินชีวิตของนิสติ นักศึกษา
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การขยายตัวอย่างไร้ ทิศทางของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรนาไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพ
เเวด ล้ อม การบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมยังขาดประสิทธิภาพ และขาดการมีสว่ นร่ วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
พื ้นที่ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากความเจริ ญที่มาพร้ อมกับการเติบโตของเมืองมหาวิทยาลัยไม่ได้ ถกู จากัดอยู่
ภายในรัว้ ของสถาบันแต่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในชุมชน การจัดการปั ญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมจากทังภาครั
้
ฐ ภาคมหาวิทยาลัย เเละภาคชุมชน
6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การขยายตัวของชุมชนเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
สภาพเเวดล้ อม และการบริ หารจัดการสภาพเเวดล้ อมที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ นาไปสูป่ ั ญหาสิ่งแวดล้ อม หลักฐานจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกสะท้ อนให้ เห็นว่า การมี ส่วนร่ วมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในการจัดการสภาพแวดล้ อมอยู่ในระดับที่ต่า
เนื่องจากการขาดจิตสานึกและความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่ ข้ อจากัดของการมีสว่ นร่ วมในการจัดการสภาพแวดล้ อม
ในพื ้นที่ศกึ ษาเกิดขึ ้นในทุกภาคส่วน สาหรับอุปสรรคของภาครัฐ คือ การขาดศักยภาพในการควบคุมการใช้ ประโยชน์พื ้นที่
เนื่ อ งจากการขาดแคลนบุค ลากรด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มท าให้ ก ารควบคุม ดูแ ลไม่ทั่ว ถึ ง ข้ อ จ ากัด การมี ส่ว นร่ ว มของภาค
มหาวิทยาลัย คือ การขาดการบรูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้ องถิ่น และการขาดจิตสานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมของกลุม่
นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็ นประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ สาหรับข้ อจากัดในการมีสว่ นร่ วมของภาคชุมชน คือ การขาดกิจกรรมที่
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่โดยตรง ปั ญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึ ้นในทังสามภาคส่
้
วน คือ
การขาดความร่วมมือระหว่างแต่ละภาคส่วน ในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่ เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่ ทังในด้
้ านข้ อมูลปั ญหา
สิง่ แวดล้ อม และกิจกรรมที่สง่ เสริ มกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ น นาไปสูข่ ้ อเสนอแนะสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่โดยรอบชุมชนมหาวิทยาลัย
อย่างมีส่วนร่ วม โดยเสนอแนะการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้ อมทังสามระบบ
้
ได้ แก่ การปรับปรุ งพัฒนาพืน้ ที่เชิ ง
กายภาพ (Environmental Hardware) ซึ่งต้ องอาศัยการบังคับใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ นกลไกหลักในการควบคุมการ
เปลีย่ นแปลงที่ไม่เหมาะสมในอนาคต ขณะเดียวกันต้ องพัฒนาระบบสังคมแวดล้ อม (Environmental Software) โดยสร้ าง
เสริ มความร่ วมมื อจากทุกภาคส่ว น ประกอบกับการสร้ างและพัฒนาระบบจิ ตสานึก ต่อสิ่งแวดล้ อม (Environmental
Heartware) ให้ เกิ ดขึน้ ในชุมชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นสถาบันที่มีความพร้ อมด้ านวิชาการ มี
ศักยภาพด้ านทรัพยากรบุคคลสูง และเป็ นหน่วยงานที่เข้ าใจบริ บทเเละทิศทางการเปลี่ยนเเปลงของพื ้นที่ อีกทังยั
้ งเป็ น
หน่วยงานหลักในการสร้ างเสริ มจิตสานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่นิสติ นักศึกษา ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยนเรศวรควรต้ องเพิม่ บทบาท
การมี ส่ว นร่ ว มในการเเก้ ไขเเละพัฒ นาสภาพเเวด ล้ อ มแก่ ชุ ม ชนโดยรอบ เพื่ อ น าความน่ า อยู่ม าสู่ชุม ชนเเวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน
7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ ข้ อเท็จจริ งด้ านผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัยที่มีต่อสภาพเเว
ดล้ อมของชุมชนโดยรอบ และทราบข้ อจากัดของการมีส่วนร่ วมของกลุม่ เป้าหมายในการจัดการสภาพเเวดล้ อมในพื ้นที่
ศึกษา
ประโยชน์ ในเชิ ง พืน้ ที่ คือ ได้ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริ ม การมีส่ว นร่ ว มเพื่อจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เเละได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการประยุกต์ปฏิบตั ิใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา
8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรสาหรับการให้ ทนุ สนับสนุนในการศึกษาครัง้ นี ้ ขอบคุณผู้ให้
ข้ อมูลทุกภาคส่วน อันประกอบด้ วย บุคลากร เเละนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วน
ตาบลท่าโพธิ์ เเละผู้อยูอ่ าศัยในพื ้นที่โดยรอบ ได้ เเก่ ชาวบ้ าน กลุม่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ พ่อค้ าเเม่ค้า ลูกจ้ าง เเละผู้ให้
ข้ อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ ความร่ วมมือในการเเสดงความคิดเห็น เเละหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาในครัง้ นี ้จะ
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เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการมีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการจัดการสภาพเเวดล้ อมโดยรอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเหมาะสม
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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 subregion 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. KhmerPadong 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 ThaiIsan 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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วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้ บ้ านไทยอีสานและลาว
Wisdom Inculcation Style of Thai-Isan and Lao Traditional Healers
บัวทอง จูมพระบุตร1
Buathong Chooumprabutra
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านไทยอีสานและลาว มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) เพื่อสืบค้ นชี วประวัติของหมอพืน้ บ้ าน และวิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญาของหมอพืน้ บ้ าน 2) เพื่อรวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ าน สาหรับพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต่อไป ใช้ วิธีวิวิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ จากวิธีเลือกแบบเจาะจง เป็ นหมอพื ้นบ้ าน
จานวน 50 คน ซึ่งประกอบด้ วยหมอพื ้นบ้ านจากจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย จานวน 30 คน และหมอพื ้นบ้ านจาก
แขวงจาปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จานวน 20 คน ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non Participant Observation) และมีสว่ นร่ วม
(Participant observation) การสาธิต (Demonstration) การสนทนากลุม่ (Focus group) ผู้วิจยั ได้ ประมวลผลที่ได้ จาก
การระดมความคิด ข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นพบภาคสนาม ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยวิเคราะห์แนวคิด และ
ทฤษฎีจากเอกสารตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาสังเคราะห์ให้ ได้ แนวทางเกี่ยวกับชีวประวัติของหมอพื ้นบ้ านและ
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ าน ผลการวิจยั พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านไทยอีสานและลาว
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เป็ นระบบใช้ วิธีเรี ยนตัวต่อตัว ผ่านประสบการณ์ จริ ง ระหว่างครู กับศิษย์ หรื อระหว่างคนใน
ตระกูล การเลือกศิษย์ครูจะเป็ นผู้เลือกด้ วยตัวเอง จะต้ องศึกษาจิตใจลักษณะนิสยั สติปัญญา การเสียสละของลูกศิษย์
สังเกตความประพฤติปฏิบตั ิของลูกศิษย์อย่างใกล้ ชิด การสืบทอดวิชาหมอพื ้นบ้ าน จะสืบทอดให้ เฉพาะผู้ชาย ไม่รับศิษย์
เป็ นผู้หญิง เพราะมีความเชื่อว่าผู้หญิงจะทาให้ วิชาเสือ่ มและรักษาผู้ป่วยไม่หาย คุณสมบัติของลูกศิษย์ต้องเป็ นคนดี มี
ศีลธรรม มี เ มตตา เสีย สละ ชอบช่ ว ยเหลือผู้อื่ น มี ความอดทน มีใ จรั ก ต่อ การรั ก ษาผู้ป่ วย บวชเรี ย นมาแล้ ว มี
สติปัญญาดี มีไหวพริ บ มีความเฉลียวฉลาด มีความจาเม่นในการท่องจาตารายาหรื อคาถา เป็ นคนที่ช่างสังเกต เมื่ อครู
ยอมรับศิษย์แล้ วจะต้ องทาการยกขันห้ าไหว้ ครูฝากตัวเป็ นศิษย์ กระบวนการสอนจะเน้ นจรรยาบรรณของหมอ และข้ อ ขะ
ลา ของผู้ป่วย
คาสาคัญ : หมอพื ้นบ้ าน วิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญา

__________________________
1
สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุม่ สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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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. วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้ บ้ านไทยอีสานและลาว
สุขภาพและความเจ็บป่ วย เป็ นปรากฏการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมที่สลับซับซ้ อน ศึกษาจากประวัติศาสตร์ ทาง
มานุษยวิทยามักพบเห็นเรื่ องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่ วยของมนุษย์ นอกจากนันการศึ
้
กษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพ และความคาดหวังทางสังคมวัฒนธรรมด้ านความเจ็บป่ วย รวมถึงการพัฒนาทางการแพทย์นนั ้
มักเกิดขึ ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแพทย์ระบบใดสามารถตอบสนองปั ญหาสุขภาพได้ อย่าง
พร้ อมมูล เหตุเพราะว่าสุขภาพ และความเจ็บป่ วยเป็ นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ สลับซับซ้ อน และเป็ นพลวัต ซึ่งในแต่ละ
วัฒนธรรมย่อมมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกัน มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี และสุขภาวะที่แตกต่างกัน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2549 : 6) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ รวมถึงปั จจัยจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ทา
ให้ ความพยายามเอาชนะความเจ็ บป่ วยเกิ ดการพัฒนาผสมผสานจนกลายเป็ นศาสตร์ และแนวคิด ในลักษณะการดูแล
สุขภาพของคนในสังคมจนเป็ นแบบแผนทางด้ านการแพทย์พื ้นบ้ านซึ่งหมายถึง การดูแลสุขภาพกันภายในชุมชนแบบ
ดังเดิ
้ ม (Traditional Healing) เป็ นการรักษาแบบประสบการณ์ของชุมชนที่ได้ รับการสัง่ สม สืบทอดจากบรรพบุรุษ แม้ ว่า
ศาสตร์ การแพทย์พื ้นบ้ านแต่ละศาสตร์ จะมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามแขนงของศาสตร์ รวมถึงภูมิภาค สังคม
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วัฒนธรรม และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ถือว่าเป็ นระบบการแพทย์ที่มีบทบาทการดูแลสุขภาพของสังคม มีความสอดคล้ อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน มีรูปแบบ และวิธีการรักษาที่ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้ อน เข้ าใจง่าย
2.สถานการณ์ และปั จจัยที่มีผลต่ อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ าน
การแพทย์พื ้นบ้ านเป็ นการดูแลสุขภาพที่เกิดจากการเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ การเฝ้ าสังเกต และจดจาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็ นกระบวนการที่มีการทดลองใช้ พืช หรื อสมุนไพร ที่ศกึ ษาแล้ วเห็นว่ามีความน่าจะเป็ นในการรักษา
โรคต่างๆ โดยใช้ พื ้นฐานการสังเกตและจดจา จึงทาให้ เกิดการลองผิดลองถูก จนเกิดเป็ นความรู้ ความชานาญ จากนันจึ
้ งมี
การบันทึกหรื อจดจา แล้ วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่รุ่น ด้ วยความมานะ อุตสาหะของบรรพบุรุษแห่งวงการแพทย์
พื ้นบ้ านนับเป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญาที่มีคุณค่ายิ่งต่อสายตระกูล หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์นนๆ
ั ้ ต่อมามีการรั บเอาอารยธรรม
ตะวันตกเข้ ามาเพื่อพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อการแพทย์แผนปั จจุบนั จึงเข้ ามามีบทบาทในสังคม ทัง้
ความพร้ อมทางด้ านเครื่ องมือเครื่ องใช้ ความสามารถรักษาอาการเจ็บป่ วยได้ รวดเร็ ว และมีความหลากหลาย มีกลไกการ
ทางานที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถอธิบายลักษณะ และที่มาของโรคได้ ชดั เจน กอปรกับได้ รับการส่งเสริ มจากภาครัฐอย่าง
เป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ การแพทย์แผนปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับจนเป็ นศาสตร์ การแพทย์หลักของสังคม มีสถาบัน
การศึก ษาถ่ า ยทอดสืบ ต่อ องค์ ค วามรู้ ทางการแพทย์ อ ย่า งเป็ นระบบ ในขณะที่ ก ารแพทย์ พื น้ บ้ า นกลับ ถูก มองข้ า ม
ความสาคัญอย่างเห็นได้ ชดั ผู้ที่เข้ ารับการรักษาโดยหมอพื ้นบ้ านกลับกลายเป็ นผู้ไร้ อารยธรรม การแพทย์พื ้นบ้ านถูกบดบัง
และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้สืบทอดศาสตร์ การแพทย์พื ้นบ้ านจึงไม่กล้ าที่จะเข้ ารับการศึกษา เนื่องจากถูกจากัด
ด้ วยข้ อกฎหมายจนต้ องกลายเป็ นการแพทย์นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ปี พ.ศ. 2479 ที่
กาหนดให้ หมอแผนโบราณทุกคนต้ องมีใบประกอบโรคศิลปะ และให้ คาจากัดความ ‚หมอแผนโบราณ‛ และ ‚การแพทย์
แผนโบราณ‛ ไว้ ในลักษณะที่ไม่ต้องการให้ มีการพัฒนาซึ่งกฎหมายดังกล่าว ทาให้ แพทย์แผนโบราณ หรื อหมอพื ้นบ้ าน
จานวนมากเลิกประกอบอาชีพ และบางรายถึงกับมีการเผาตาราการแพทย์พื ้นบ้ านของตนเอง
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ถึงแม้ วา่ การแพทย์ และการสาธารณสุขจะมีความเจริ ญมากขึ ้น มีโรงพยาบาล และสถานี
อนามัยกระจายอยูอ่ ย่างทัว่ ถึง แต่ยงั ไม่สามารถแก้ ปัญหาสุขภาพและให้ บริ การแก่ประชาชนได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากสัดส่วนของ
แพทย์ ยังไม่สมดุลกับผู้ป่วยจานวนมาก ทาให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องเสียเวลารอคอยแพทย์รวมไปถึงระบบการเข้ ารับบริ การที่มีขนตอน
ั้
ยุง่ ยาก เสียเวลา เช่น ขันตอนการท
้
าบัตร การพบแพทย์ รอรับยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ประจาอยู่
น้ อย ในขณะที่แพทย์ต้องรับผิดชอบทังงานบริ
้
การ และงานบริ หารไปพร้ อมๆกันซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ ้นเป็ นประจา
เป็ นระบบที่อยูใ่ นวัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสังคม และที่สาคัญเป็ นระบบการแพทย์ที่มีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง
ต้ องพึ่งพิงเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ ในปี หนึ่ง ๆ ประเทศไทย ต้ องสูญเสียเงินตราให้ ต่างประเทศเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เมื่อพิจารณาจากงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2545 คือ
27,318.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ น 89,384.8 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราเพิ่มร้ อยละ 224 ในขณะที่ อัตราการ
เพิ่มขึ ้นของงบประมาณด้ านการแพทย์และสาธารณสุขก่อนพ.ศ. 2545 จะเพิ่มขึ ้นประมาณ ร้ อยละ 1.9 ต่อปี ส่วนภายหลัง
มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าจะมีอตั ราเพิ่ม ร้ อยละ 12.46 ต่อปี ในขณะที่งบประมาณทังประเทศเพิ
้
่มขึ ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ ร้ อยละ 4.37 และ 7.63 ต่อปี ในช่วงก่อน และหลังมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามลาดับ (เชิดชู อริ ยศรี
วัฒนา. 2553) สิ่งนี ้จึงเป็ นข้ อจากัดสาคัญที่ทาให้ การแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่สามารถให้ บริ การประชาชนได้ เท่าเทียมกัน
อย่างทัว่ ถึง ในขณะที่การแพทย์พื ้นบ้ านมีรูปแบบการให้ บริ การที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปั จจุบนั ด้ วยวิธีการรักษาที่
เรี ยบง่าย และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชาวบ้ าน วิธีการรักษาของหมอพื ้นบ้ านจะมีลกั ษณะช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน
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มีความเป็ นเครื อญาติสงู ผู้ป่วยและญาติจะร่วมกันประเมินว่าอาการเจ็บป่ วยของตนได้ รับความสนใจจากหมอที่รักษาตน
มากน้ อยเพียงใด เช่น มีผ้ ปู ่ วยไปรับการรักษากับหมอพื ้นบ้ าน หมอจะมีทีทา่ กระตือรื อร้ นรี บร้ อนที่จ ะช่วยเหลือผู้ป่วย พร้ อม
กับอธิบายวิธีการรักษาให้ ญาติและผู้ป่วยทราบ การให้ กาลังใจ คอยห่วงใย การปลอบใจญาติ และผู้ป่วย สิ่งเหล่านี ้สร้ าง
ความพึงพอใจให้ กบั ผู้ป่วยและญาติเป็ นอย่างมาก เมื่อเกิดการเจ็บป่ วย จึงมักจะเลือกใช้ บริ การหรื อแนะนาผู้อื่นให้ มารับ
บริ การกับหมอพื ้นบ้ านอีก นอกจากนี ้ผู้ป่วยและญาติยงั พึงพอใจลักษณะการดูแลของหมอพื ้นบ้ านที่มีความต่อเนื่องด้ าน
การรักษา เช่น ไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้ าน เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สกึ ว่าได้ รับความเอาใจใส่จากหมอตลอดเวลา แต่
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ ดงั กล่าวนี ้ ยังเป็ นส่วนเล็กๆ ของกลุม่ ชนในสังคม ซึ่งสังคมส่วนใหญ่ยงั ให้ การยอมรับในระบบ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ช่วงระยะเวลาในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง เป็ นเหตุให้ การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์พื ้นบ้ านเริ่ มได้ รับความสนใจจากรัฐบาลอีกครัง้ โดยได้ รับการยกระดับให้ เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่งใน
การแก้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็ นแนวทางที่ทาให้ ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้ านสุขภาพได้
ระดับหนึง่ ในลักษณะของยาสมุนไพร การนวดพื ้นบ้ าน การส่งเสริ มสุขภาพด้ วยวิธีการแพทย์แผนไทย นอกจากนันรั
้ ฐบาลได้
มีการฝึ กอบรมการนวดพื ้นบ้ านให้ กบั ผู้ว่างงานที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสามารถนาไปประกอบ
อาชีพในการเลี ้ยงตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนายกระดับหมอนวดพื ้นบ้ านที่ผา่ นการฝึ กอบรมอย่างดีแล้ วส่งไปบริ การนวด
แผนไทยยังต่างประเทศ จากการที่รัฐบาลไทยได้ เล็งเห็นประโยชน์จากการฟื น้ ฟูการดูแลสุขภาพแบบพื ้นบ้ าน จึงได้ มีการ
ผนวกเข้ ากับหลักการสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ ร้ ู จักพึ่งตนเองด้ านการดูแล
สุขภาพ ในขณะที่รัฐบาลได้ ด าเนินการปฏิรู ประบบสุขภาพโดยเน้ นการเสริ มสร้ างสุขภาพ มากกว่าการซ่อมสุขภาพ
นอกจากนี ้สานักคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้ กาหนดนโยบาย และแนวทางวิจยั แห่งชาติฉบับที่ 6 (2545 ” 2549) ระบุให้
การส่งเสริ มการวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพที่สร้ างศักยภาพของคนไทยให้ พึ่งพาภูมิปัญญาท้ องถิ่นทังในระดั
้
บบุคคล
ระดับชุมชนโดยเป้าหมายเพื่อสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้ ภมู ิปั ญญาท้ องถิ่น ดังนันการดู
้
แล
สุขภาพแบบพื ้นบ้ านจึงได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางมากขึ ้นในสังคมไทย เท่ากับเป็ นการผสมผสานภูมิปัญญา ทังใน
้
อดีต และปั จจุบนั แล้ วพัฒนาไปสูภ่ มู ิปัญญาในอนาคตอย่างมีรากเหง้ าของตนเอง
ชาวไทยอีสานมีวิธีการป้องกันความเจ็บป่ วยที่เกิดจากธรรมชาติ หรื อความไม่สมดุลของร่างกายโดยกาหนดแนว
ปฏิบตั ิที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดโรคด้ วยการกาหนดแบบแผนการดาเนินชีวิต ที่สร้ างจากทุนทางวัฒนธรรม และภูมิค้ มุ กัน
สุขภาพ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบ้ าน ได้ แก่ วิถีครอบครัว วิถีชุมชน และวิถีการ
บริ โภค โดยครอบครัวของชาวไทยอีสานส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวขยายมีการเกือ้ กูลกัน จึงถือว่าเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่
เสริ มสร้ างพลังจิตอย่างเป็ นรูปธรรม เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยจะมีกระบวนการของเครื อข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติพี่น้องหรื อคนรอบข้ างของผู้ป่วย จะเข้ ามามีบทบาทในการรักษาความเจ็บป่ วยของผู้ป่วย สาหรับวิถีชุมชน
ของชาวอีสานนันเป็
้ นรู ปแบบของการเกษตรกรรม เพื่อยังชีพ มีการเอื ้ออาทร และแบ่งปั นระหว่างกัน มีอตั ราการแข่งขัน
น้ อย ทาให้ การมีสขุ ภาพจิตที่ดี ความเจ็บป่ วยทางใจจึงมักจะไม่คอ่ ยรุนแรง สาหรับวิถีการบริ โภคอาหารของชาวไทยอีสาน
นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นอาหารที่ได้ จากธรรมชาติ โดยมีทรัพยากรจากป่ า เป็ นทุนธรรมชาติที่สาคัญ ประกอบไปด้ วยแหล่งอาหาร
และสมุนไพรของคนอีสาน (อุษา กลิ่นหอม. 2543 : 3) นอกจากชาวไทยทางภาคอีสานแล้ ว ประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง
ประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ถือว่าอยู่ในกลุม่ การใช้ สมุนไพร หรื อการแพทย์พื ้นบ้ านที่
มีความใกล้ เคียงกับชาวไทยทางภาคอีสานเช่นกัน
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คนในสังคมไทยอีสาน และประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นัน้ มีรากเหง้ าทาง
วัฒนธรรมที่มีความคล้ ายคลึงกันเพียงแต่ถกู แบ่งด้ วยแม่น ้าโขงและเป็ นที่ประจักษ์ ว่าความกว้ างของแม่น ้าโขงไม่อาจแยก
ให้ ทงสองฝั
ั้
่ งประเทศระหว่างไทย กับ สปป.ลาว แตกต่างกัน แต่ในทางกลับกัน หลายฝ่ ายต่างยอมรับว่า ภาษาไทยอีสาน
และภาษาลาวเสมือนเป็ นภาษาเดียวกัน นอกจากนี ้วัฒนธรรมของทังสองฝั
้
่ งก็มีระบบความเชื่อเรื่ อง ฮีตคอง (ประเพณี 12
เดือน และการครองตน ครองคน และครองงาน บนพืน้ ฐานของกฎเกณฑ์ สงั่ สมที่สืบทอดกันมา) จึงเป็ นที่มาของการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านต่างๆ ในแบบแผนที่คล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่ องราวของหมอพื ้นบ้ าน จึงจาเป็ นต้ องศึกษาชีว
มณฑลเป็ นบริ บทของการกาหนดสูตร หรื อตารับยา รวมถึงวิธีการรักษาเยียวยาเป็ นต้ น สาหรับสถานการณ์ทางการแพทย์
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นันผู
้ ้ วิจยั ได้ เข้ าพื ้นที่ศกึ ษาสัมภาษณ์ประชาชน เมื่อวันที่
22-24 กันยายน 2548, วันที่ 8-10 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2549 พบว่าการแพทย์ใน สปป.ลาว อัน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ การดูแลสุขภาพประชาชนมีสขุ ภาพดี ปั จจัยส่งผลความสัมพันธ์ ให้ ประชาชนมีการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวิถีชีวิต และความเชื่อภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชน การดาเนินชีวิต และลักษณะความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ดาเนินไปตามลักษณะความเป็ นอยูข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ในขณะที่การรักษา ยังคงดารงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของหมอพื ้นบ้ าน หมอ
ตาแย การรักษาตามความเชื่อ และการบวงสรวงผีบ้าน นอกจากนันการใช้
้
สถาบันทางศาสนาเพื่อดูแลรักษาสภาพทาง
จิตใจควบคูก่ บั การรักษาทางกาย ซึ่งถือว่าเป็ นการนาวิถีพทุ ธมาดูแลสุขภาพ โดยยึดหลัก ‚ธรรมานามัย‛ ซึ่งเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา สุขภาพอนามัย แบบองค์ รวม คือ หลักกายานามัย การดูแลสุขภาพทางกาย หลักจิตตานามัย การดูแล
สุขภาพจิตและหลักชีวิตานามัย การดูแลกายและจิต ภาวะทางสังคมหรื อรวมเรี ยกว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือ
การศึกษาวัฒนธรรมของสังคมใดๆ โดยนาโครงสร้ างทุกส่ วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในทางเดียวกัน และเพื่อความเข้ าใจ
วัฒนธรรมและการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative method) ถือเป็ นศาสตร์ ทางด้ านปฏิบตั ิ โดย โบแอส เชื่อว่า
วัฒนธรรมถูกกาหนดให้ มีรูปแบบต่าง ๆ กันโดยชาติพนั ธุ์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบการทามาหากิน ดังนันเมื
้ ่อ
พิจารณาวิถีชีวิต จากสองกลุม่ ชาติพนั ธุ์แล้ ว เห็นว่า ชาวไทยอีสาน และประชาชนใน สปป.ลาว มีความคล้ ายคลึงเป็ นที่
น่าเชื่อถือได้ เป็ นอย่างดี การดูแลสุขภาพเบื ้องต้ น การรักษาสุขภาพของประชาชน เป็ นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือ
การดูแลสุขภาพทังกาย
้
จิต สังคม และวิญญาณ บนพื ้นฐานของความพอเพียง ตามวิถีความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสม ของชุมชน
ทังสองประเทศ
้
ความมัง่ คัง่ ทางอาหารเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทยอีสาน กับระบบนิเวศธรรมชาติ ภายในท้ องถิ่นที่ผกู พัน
และอยูค่ กู่ บั ชาวไทยอีสานมาเป็ นเวลานาน อาทิ ปู ปลา หอย กบ เขียด ผัก เห็ด ผลไม้ และแมลงต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนมีคณ
ุ ค่า
ทางสมุนไพร เป็ นสารบารุงร่างกาย และบาบัดรักษาโรคได้ ตามลักษณะของอาการ ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ
เป็ นการสร้ างสมประสบการณ์ นาไปสูภ่ มู ิปัญญาท้ องถิ่น ส่งผลให้ สามารถจาแนกได้ ว่า สิ่งไหน เป็ นประโยชน์ สิ่งไหนเป็ น
โทษ สิง่ ไหนควรส่งเสริ ม และสิง่ ไหนต้ องห้ าม ซึ่งเรี ยกว่า ‚ขะลา‛ แล้ วจึงกาหนดเป็ นฐานเพื่อยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิสืบทอด
ต่อๆ กันมา ซึง่ นอกจากธรรมชาติจะเป็ นแหล่งทรัพยากรอาหารแล้ ว ยังเป็ นแหล่งกาเนิดของวัฒนธรรมชุมชน หรื อวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น ทาให้ ชาวไทยอีสานแต่ละชุมชน แต่ละชาติพนั ธุ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่ องโภชนาหาร นอกจากนี ้ชาวไทยอีสาน
ยังมีการบาบัดรักษาโรค ตามความเชื่อ ความศรัทธา ในลักษณะของโหราศาสตร์ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ภูต ผี วิญญาณ และธาตุทงั ้
4 คือ ดิน น ้า ลม ไฟ ผสมผสานกลมกลืน อยูใ่ นองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื ้นบ้ านอย่างมิ ได้ แยกเป็ นอิสระ
ขาดจากกัน สืบเนื่องจากสังคมไทย มีรากเหง้ าแห่งวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ตามความเชื่อเรื่ องผี พราหมณ์ และพุทธ โดยเชื่อว่า
สิ่งเหล่านี ้สามารถให้ คณ
ุ ให้ โทษ สามารถดลบันดาลให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง หรื อเกิดการเจ็บป่ วยล้ มตายได้ ดังนันเมื
้ ่อเกิดการ
เจ็บป่ วยจึงหาวิธีแก้ ไขด้ วยการบาบัดรักษาโรค ด้ วยพิธีกรรมหลายรูปแบบประกอบการรักษากับการแพทย์พื ้นบ้ าน
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การถ่ายทอดภูมิปัญญา และวิธีการถ่ายทอดของหมอพื ้นบ้ านจึงนับว่ามีความสาคัญเป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญาที่มี
คุณค่ายิ่ง ควรค่าแก่การสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ถือเป็ นมรดกของท้ องถิ่น และของชาติ เพื่ออนุรักษ์ ไว้ ให้ อนุชน
รุ่นหลังที่จะสามารถสร้ างทางเลือกในการบาบัดรักษาสุขภาพของตนเอง และเป็ นการสร้ างมิติเชื่อมโยงระหว่าง การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้ าน รวมถึงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป ในขณะที่ทศั นะของผู้ยึดมัน่ กับ
ระบบของวิทยาศาสตร์ การแพทย์ยงั มองว่าการดูแลสุขภาพพื ้นบ้ านในวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นเพียงระบบความเชื่อที่งมงาย
เป็ นความเชื่อผิดๆ ที่ขาดความเป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่มีมูลฐานของเหตุผลที่พิสจู น์ได้ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจยั จึงพยายามที่จะแสดงให้ เห็นว่า ระบบการดูแลสุขภาพแบบพื น้ บ้ าน หรื อการตอบสนองต่อความเจ็บป่ วยของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ในระบบที่แตกต่างกันออกไปจากแนวความคิดทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มิได้ เป็ นเพราะประชาชนขาด
ข้ อมูล หรื อมีความเชื่อที่งมงายไร้ สาระ ในทางตรงข้ ามวิถีคิดเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยในชาติพนั ธุ์ต่างๆ เหล่านัน้ มีพื ้นฐานมา
จากการปฏิบตั ิ ประสบการณ์ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ซึง่ มีโครงสร้ างทางวัฒนธรรมในตนเอง จึงเป็ นประเด็นที่สาคัญใน
การทาความเข้ าใจท่าทีของมนุษย์ตอ่ ความเจ็บป่ วย ทาให้ ตระหนักเห็นความสาคัญของการแพทย์พื ้นบ้ านไทยอีสาน และ
สปป.ลาว ที่มีวฒ
ั นธรรมคล้ ายคลึงกัน เปรี ยบเสมือนบ้ านพี่เมืองน้ อง ซึง่ อาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุม่ วัฒนธรรมอื่นๆ ใน
การดูแลสุขภาพแบบพื ้นบ้ านที่เห็นเด่นชัดคล้ ายคลึงกัน คือยังคงใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในการดาเนินวิถีชีวิต สืบเนื่องมาจนถึง
ปั จจุบนั และที่สาคัญเนื่องจากบรรพบุรุษของผู้วิจยั เป็ นหมอพื ้นบ้ านมาหลายชัว่ อายุ และผู้วิจยั ได้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมนัน้
มาโดยตลอด กอปรกับสถานการณ์ปัจจุบนั การแพทย์พื ้นบ้ านในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะหมอสมุนไพร หมอกระดูก
หมอบีบเอ็น (หมอนวด) หมอตาแย (หมอผดุงครรภ์) หมอเหยียบเหล็กแดง อยู่ในภาวะวิกฤต เสี่ยงต่อการสูญหายเพราะ
ขาดกระบวนการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดอย่างยัง่ ยืน ตาราการแพทย์พื ้นบ้ านกระจัดกระจาย ขาดความน่าเชื่อถือ
หากมีกระบวนการศึกษาอย่างจริ งจังทังมิ
้ ติในเชิงลึก เชิงกว้ าง และเชิงเปรี ยบเทียบ จะส่งผลให้ การแพทย์พื ้นบ้ านในแขนง
ต่างๆ สามารถดารงอยู่ และเป็ นหลักฐานในการสืบทอดได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ จึงเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ วู ิจัยทาการศึกษา
ค้ นคว้ าอัตชีวประวัติ และวิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านเพื่อเป็ นข้ อมูลสาคัญที่จะนาไปสูก่ ระบวนการพัฒนา
การศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยต่อไป
3. คาถามการวิจัย
กระบวนการ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้ บ้ านไทยอีสาน มีแนวคิด และหลักการในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการรักษาโรคพื ้นบ้ านอย่างไร มีความแตกต่าง หรื อสอดคล้ องกับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านใน
สปป.ลาว อย่างไร
4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสืบค้ นชีวประวัติของหมอพื ้นบ้ านและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ าน
2. เพื่อรวบรวมวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านสาหรับพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ต่อไป
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5. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาวิจัยเรื่ อง วิธีถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของหมอพื ้นบ้ านไทยอีสานและลาว เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้ หลักการวิจยั ด้ านมานุษยวิทยา (Anthropological Research) ใช้ วิธีกาหนดพื ้นที่ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยั พิจารณาคัดเลือกพื ้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้ วย แขวงจาปา
สัก สปป.ลาว ประกอบด้ วย เมืองโพนทอง เมืองปากเซ เมืองชะนะสมบูน และเมืองปะทุมพอน ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วิจัยได้
ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ และการเข้ าศึกษาในพืน้ ที่เบือ้ งต้ นของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเป็ นชุมชนชนบทในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เป็ นแหล่งพื ้นที่ที่อดุ มสมบูรณ์ และมีความหลากหลายด้ านการใช้ สมุนไพรพื ้นบ้ านในการดูแล
รักษาสุขภาพ อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ที่มีวฒ
ั นธรรมการดูแลรักษาโรคแบบพื ้นบ้ านอย่างเด่นชัด มีหมอพื ้นบ้ านหลากหลายสาขา
ที่ยงั คงให้ การรักษา และได้ รับความนิยม เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนในท้ องถิ่น และพื ้นที่ใกล้ เคียงอยู่เป็ นจานวนมาก
นอกจากนันแล้
้ ว วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารพื ้นบ้ าน การดูแลสุขภาพด้ วยสมุนไพรพื ้นบ้ านของคนในจังหวัดอุบลราชธานี
ยัง มีค วามคล้ า ยคลึง กับประชาชนที่อ าศัย อยู่ในแขวงจาปาสัก ของ สปป. ลาว แสดงถึ งการนาเข้ า และแลกเปลี่ย น
วัฒนธรรมซึง่ กันและกันเพราะเป็ นอาณาบริ เวณที่มีความคล้ ายคลึงกันทางด้ านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จึงเป็ นพื ้นที่ที่มีความน่าสนใจในการศึกษา และสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของหมอพื ้นบ้ านไทยอีสานและในแขวงจาปาสักของ สปป.ลาว
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1. ภูมิปัญญาด้ านการแพทย์พื ้นบ้ านของชาวไทยอีสาน และสปป.ลาว ในแขนงต่างๆ
2. วิธีการรักษา และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านชาวไทยอีสาน และ สปป.ลาว
3. ชีวประวัติของหมอพื ้นบ้ านชาวไทยอีสาน และ สปป.ลาว
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ หมอพืน้ บ้ านไทยอีสาน และหมอพืน้ บ้ านใน สปป .ลาว ที่
ประกอบการรักษาแบบพื ้นบ้ านในปั จจุบนั ได้ รับความเชื่อถือ ศรัทธา และความไว้ วางใจจากประชาชนในพื ้นที่ที่เข้ ารับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องทังในประเทศไทย
้
และ สปป.ลาว
6. ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงชีวประวัติของหมอพื ้นบ้ าน และเกิดข้ อค้ นพบวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านในการ
รักษาโรค
2. ได้ ข้อเสนอแนะในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลหมอพื ้นบ้ านเพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
และผู้ที่มีความสนใจทางการแพทย์พื ้นบ้ านได้ นาไปศึกษาเป็ นความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคต่อไป
7. นิยามศัพท์ เฉพาะในการวิจัย
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา หมายถึง การเรี ยนการสอน การบอกวิชาความรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ และนาไปปฏิบตั ิได้
ภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ าน มักจะถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนโดยอัตโนมัติ ผู้สอนไม่ได้ เรี ยนวิชาการสอนจากสถาบันใด
ๆ แต่จะใช้ สามัญสานึก คือ การเรี ยนการสอนที่เกิดขึ ้นจากการเลียนแบบ และจดจา บางครั ง้ มีการบันทึกไว้ สืบทอดกันมา
ในครอบครัว และใช้ วิธีการถ่ายทอดโดยใช้ วิธีสาธิต คือ ทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง บอกเล่าทุกขันตอน
้
ให้ ผ้ เู รี ยนทาให้ เข้ าใจ แล้ ว
ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิตาม และใช้ วิธีปฏิบตั ิจริ ง คือ ฟั งคาบอกเล่าอธิ บายสาธิตแล้ วนาไปปฏิบตั ิจริ ง และปฏิบตั ิ ซ ้า ๆ จนเกิ ด
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ความชานาญเพราะผลงานที่จะใช้ ดารงชีวิตได้ ต้องเป็ นผลงานที่เกิดขึ ้นจากการ ปฏิบตั ิจริ ง นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ไม่ใช่
ผลงานที่กล่าวอ้ างในตาราเท่านัน้
ภูมิปัญญา หมายถึง ลักษณะพื ้นฐานความรู้ ความสามารถ หรื อความรอบรู้ ที่เกิดขึ ้นของกลุม่ คนในสังคม ใน
งานวิจัยนีเ้ ป็ นลัก ษณะพืน้ ความรู้ ความสามารถของหมอพืน้ บ้ าน หรื อแพทย์ พืน้ บ้ า นในการรั กษาโรค ซึ่งเป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ทงทางตรง
ั้
คือ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง หรื อทางอ้ อม คือ การเรี ยนรู้ จากอาจารย์
หรื อความรู้ที่สบื ต่อกันมา
หมอพื ้นบ้ าน หมายถึง บุคคลซึง่ มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริ ม และดูแลสุขภาพของประชาชนในท้ องถิ่น
โดยการใช้ ภูมิปัญญาการรั กษาโรคพื ้นบ้ านตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นคนดี มีคุณธรรม
ได้ รับการยอมรับจากคนในชุมชน ในงานวิจยั นี ้ศึกษาเฉพาะหมอพื ้นบ้ านที่มีภมู ิปัญญาในการรักษาโรค 3 ด้ าน คือ หมอยา
สมุนไพร หมอพิธีกรรม และหมอนวด ในจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจาปาสัก สปป.ลาว เท่านัน้
การแพทย์พืน้ บ้ าน หมายถึง ระบบแบบแผนการบาบัดดูแลสุขภาพ การรั กษาโรค การป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉัยโรค การฟื น้ ฟูสขุ ภาพ การผลิตยาสมุนไพร และเครื่ องมือทางการแพทย์พื ้นบ้ านแบบประสบการณ์ของชุมชนที่มีการ
คิดค้ น พัฒนาสะสม และถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน สังคม วัฒนธรรม
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ที่มีลกั ษณะเป็ นการรักษาโรคแบบองค์รวม (Holistic Approach)
8. ผลการวิจัยและข้ อค้ นพบ
ด้ านการใช้ สมุนไพรในการรักษาโรค
สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ในบริ เวณพื ้นที่ศึกษาในภาพรวมอุดมสมบูรณ์ทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์
ป่ า ธรรมชาติและทางความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมโดยรวมจึงมีการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรท้ องถิ่นที่ยงั คงมีอยู่
โดยทัว่ ไปในป่ าลึกและโดยรอบหมู่บ้าน ส่งผลให้ ชุมชนมี การพึ่งพาพืชสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคกัน
อย่างแพร่หลาย โดยจาแนกตามขอบเขตพื ้นที่ได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตของชาวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถกู ความ
เจริ ญทางด้ านวัตถุเข้ ามาแบ่งความเป็ นชุมชนเมืองและชุมชนบทให้ แยกออกจากกัน วิถีการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค
จึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ผสมผสานกัน ทังด้
้ านการแพทย์พื ้นบ้ านและการแพทย์แผนปั จจุบนั คนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่หนั
ไปพึง่ พายาแผนปั จจุบนั เมื่อมีการเจ็บป่ วย ส่วนคนในชนบทส่วนหนึง่ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อยาสมุนไพรพื ้นบ้ านเนื่องจากมี การ
ใช้ รักษากันมาตังแต่
้ อดีต ซึ่งไม่เกิดผลกระทบข้ างเคียง เหมือนยาแผนปั จจุบนั หากใช้ อย่างถูกวิธี และใช้ ในปริ มาณที่
เหมาะสม นอกจากนี ้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนมากจะใช้ บริ การในโรงพยาบาล สถานีอานามัย และคลินิก
โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนไปจนถึงวัยกลางคน
2. ผลการศึกษาแขวงจาปาสัก พบว่า มีการใช้ สมุนไพรท้ องถิ่นกันอย่างกว้ างขวางผ่านการรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจาวัน และการรักษาโรคโดยตรง วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนเมืองในแขวงจาปาสักมักนิยมบริ โภค
อาหารประเภทผักซึง่ ปลูกไว้ ในครัวเรื อน รวมทังปลู
้ กพืชสมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคร่ วมด้ วย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบแมงลัก ฯลฯ
ทาให้ สขุ ภาพร่ างกายของคนแขวงจาปาสักมีสขุ ภาพแข็งแรง แต่ในชุมชนทังในเมื
้
องและนอกเมืองยังคงมีหมอยาจานวน
หนึง่ โดยหมอยาสมุนไพรจะใช้ การรักษาโรคโดยการจ่ายยาต้ มร่วมกับการบาบัดรักษาวิธีอื่นร่วมด้ วย เช่น การนวด การอบ
ยาสมุนไพร การประคบยาสมุนไพร เป็ นต้ น ทาให้ แขวงจาปาสักมีความหลากหลายของรู ปแบบการรักษา นอกเหนือจาก
การใช้ ยาสมุนไพรท้ องถิ่นแล้ วปั จจุบนั มีการแปรรู ปสมุนไพรเข้ าสูร่ ะบบเชิงพาณิชย์ให้ กบั ประชาชนและผู้นิยม การบริ โภค
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ยาสมุนไพรโดยการผลิตและจาหน่ายเป็ นสมุนไพรบรรจุกล่อง ซึง่ เป็ นจุดเด่นด้ านการอนุรักษ์ การใช้ สมุนไพรเพื่อการรักษา
โรคอีกวิธีหนึง่ ที่สอดคล้ องกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของโลกในปั จจุบนั
ด้ านพิธีกรรมในการรักษาโรค
ระบบการดูแลรักษาโรค ในวัฒนธรรมในการรักษาโรคตามแนวคิดที่ศรัทธาต่อพลังอานาจเหนือธรรมชาติ ลัทธิ
การนับถือผีบรรพบุรุษและความเชื่อด้ านศาสนา โดยน้ อมนาหลักปฏิบตั ิในวิถีชมุ ชนเป็ นประเพณีสบื ทอดผ่านการประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้ องถิ่น มีหมอพื ้นบ้ านและหมอไสยศาสตร์ เป็ นตัวแทนในการติดต่อสื่อสารเพื่อ
อัญ เชิ ญ พลัง แห่ ง ศรั ท ธานุ ภ าพมาเยี ย วยาปั ญหาสุข ภาพทางด้ านร่ า งกายและจิ ต ใ จของตนในชุ ม ชนชนบทที่ มี
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ ยงั เข้ าไม่ถึง การดารงชีวิตจึงยึดหลักปฏิบตั ิตามคาสอนของ บรรพบุรุษ และศาสนา
โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เป็ นศาสนาหลักของคนในชุมชนพื ้นที่ศกึ ษา
1. ผลการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าระบบความเชื่อของชุมชนที่มีตอ่ การรั กษาโรคยังคงพบเห็นอยู่ แสดง
พิธีกรรมผ่านทางหมอพื ้นบ้ านที่มีคาถาอาคมในการรักษา เป็ นต้ นว่า การเข้ าทรง การนัง่ ทางใน การอยูไ่ ฟ การเหยียบเหล็ก
แดง โหราศาสตร์ การดูลายมือ ในการรักษาจะมีการเป่ า พ่น คาถา น ้ามัน และการใช้ มนต์ บางครัง้ จะทาเป็ นน ้ามนต์ ใน
การปั ดเป่ าโรคภัยไข้ เจ็บ
2. ผลการศึกษาแขวงจาปาสักพบว่าพิธีกรรมที่พบเห็นในบริ บทชุมชนท้ องถิ่นที่อยู่ห่างไกล จากใจกลางเมือง
ออกไปความเชื่อต่อการรักษาโรคทางพิธีกรรมที่มีความสอดคล้ อง แนวคิดของจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากอยู่ในอาณา
เขตบริ เวณวัฒนธรรมล้ านช้ างและบริ เวณลุม่ น ้าโขง การกระจายวัฒนธรรม การรักษาโรคพื ้นบ้ านก็ยงั คงมีความเกี่ยวข้ อง
กันถึงแม้ วา่ ความเจริ ญรุ่งเรื องจะมีน้อยกว่า แต่พื ้นฐานแนวความคิดต่อการรักษาโรคทางพิธีกรรม ยังคงเป็ นลักษณะเดี่ยว
กันคือพิธีกรรม การสือ่ สารกับสิง่ เหนือธรรมชาติ ขึ ้นอยูว่ า่ ภายในชุมชนมีความศรัทธามากน้ อยเพียงใด แด่ข้อค้ นพบคงบ่ง
ชี ้ให้ เห็นถึงความมัน่ คงทางวัฒนธรรม การรักษาโรคด้ วยพิธีกรรมยังสานสัมพันธ์ กนั อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะชุมชนใน
ชนบท
ด้ านการนวดรักษาโรค
ภูมิปัญญาการรักษาโรคพื ้นบ้ านที่มีการสืบทอดค้ นมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เด่นชัดมากที่สดุ คือการถ่ายทอดความรู้ ทาง
หัตถศาสตร์ บาบัดหรื อการนวด เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของการแพทย์ชาติพนั ธุ์ต่างๆ สามารถนาเสนอตาม
ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษาได้ ดงั นี ้
1. ผลจากการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าภูมิปัญญาด้ านการนวดมีให้ ใน 2 ลักษณะ คือ การนวดเพื่อ
การศึกษา การนวดเพื่อการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ลักษณะและขันตอนโดยพื
้
้นฐานมีความสอดคล้ องกับการแพทย์แผนไทย แต่จะมี
ความแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการนวด กล่าวคือ การนวดเพื่อการรักษาจะเป็ นการมุ่งเน้ นเพื่อทาการบาบัดอาการ
เจ็บป่ วยของโรคที่เกี่ยวกับเส้ นเอ็น กล้ ามเนื ้อ และระบบการไหลเวียนของเลือด โดยหมอผู้ รักษาจะเป็ นหมอพื ้นบ้ าน ที่มี
ความชานาญและประสบการณ์ ด้ านการศึกษาทังนี
้ ้หมายรวมไปถึงการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่ใช้ เสริ มในการนวด เช่น การบีบ
นวดด้ วยมือ นวดคลึงด้ วยเท้ า การเหยียบเหล็กแดง การเขี่ยเส้ น การสักน ้ามัน การใช้ ไม้ นวด เป็ นต้ น ส่วนการนวดเพื่อการ
ฟื น้ ฟูสภาพ เป็ นการตอบจุดมุ่งหมายเพื่อการดูแลสุขภาพให้ ดีขึ ้น เป็ นการนวดเพื่อคลายกล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็นที่แข็งตึง โดย
หมอนวดที่ศึกษาวิชาจากโรงเรี ยนสอนนวดหรื อผู้ที่มีความรู้ เกี่ ยวกับการนวด ลักษณะการนวดเพื่อฟื ้นฟูสุขภาพจึงมี
แนวทางเพื่อการพาณิชย์ เป็ นหลักสาคัญ
2. ผลการศึกษาแขวงจาปาสัก พบว่า การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของพื ้นที่ยงั ไม่ได้ รับความสะดวกเท่าที่ควร
ทาให้ ระบบการแพทย์ดงั เดิมที่ใช้ แนวทางการรักษาโรคด้ วยการนวดเส้ นด้ วยมือ การคลึงด้ วยเท้ า การเหยียบเหล็กแดง มี
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ให้ เห็นตามชุมชนนอกเมือง ในทางกลับกันบริ เวณตัวเมืองจาปาสักที่เป็ นเมืองปากเซ จุดผ่านแดนของประเทศกลับพบเห็น
ร้ านนวด ตังอยู
้ ่แนวเส้ นทางเป็ นจานวนมากตลอดแนว มีโรงเรี ยนสอนนวด เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพของหมอนวดให้ มี
ความรู้ตอ่ การฟื น้ ฟู การนวดอย่างเป็ นระบบมากขึ ้นสภาพสังคมที่กาลังก้ าวสูค่ วามเจริ ญมีผลต่อแนวทางในการรักษาที่ถกู
วิธี ภูมิปัญญาด้ านการนวด ของแขวงจาปาสักจึงเป็ นจุดเปลีย่ นผ่านระหว่างองค์ความรู้เดิมกับการปรับแต่งองค์ความรู้เพือ่
เสริ มศักยภาพในเชิงพาณิชย์
วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาของหมอพืน้ บ้ าน
จากการศึก ษาภาคสนามเพื่ อ สืบ ค้ น ภูมิ ปั ญ ญาเชิ ง ประจัก ษ์ ท างการแพทย์ พื น้ บ้ า นของศึก ษา ในจัง หวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจาปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้วิจยั ได้ ข้อค้ น
พบว่าการเก็บรักษาองค์ความรู้ หรื อภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านจะเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
หมอพื ้นบ้ านเป็ น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกหมอพื ้นบ้ านจะเก็บไว้ ในรู ปความทรงจาที่มีอยู่ในตัวของหมอเอง เมื่อถ่ายทอด
ให้ แก่ศิษย์ก็จะใช้ วิธีบอกความรู้และให้ ศิษย์จดจา และท่องให้ ขึ ้นใจก่อนฝึ กภาคปฏิบตั ิ คือการศึกษาเรี ยนรู้ จากต้ นไม้ ของ
จริ งในป่ า ลักษณะที่สองหมอพื ้นบ้ านจะเก็บไว้ ในรู ปแบบการจดบันทึกหรื อตาราเพื่อให้ ศิษย์อ่านและท่องให้ ได้ ขึ ้นใจก่อน
ฝึ กภาคปฏิบตั ิ โดยการออกไปศึกษาหาความรู้จากต้ นไม้ ของจริ งในป่ า ซึง่ จะทาให้ เห็นว่าวิธีถ่ายทอดนันแตกต่
้
างกัน
จากการศึกษาจะเห็นว่าการเก็บรักษาองค์ความรู้ หรื อภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ วิธี
ถ่ายทอดก็จะแตกต่างกันด้ วย บริ บทสิ่งแวดล้ อมของหมอพื ้นบ้ านแต่ละคนว่าตามที่ได้ รับสืบทอดมาในรู ปแบบไหน ก็จะ
ถ่ายทอดให้ แก่ศิษย์ในรูปแบบนันเช่
้ นกัน กับคนที่ได้ รับมา แต่การรับมอบตัวศิษย์นนไม่
ั ้ มีความแตกต่างกันคือผู้เป็ นครู อาจ
ใช้ พิธีกรรม เช่นการยกครู หรื อการไหว้ ครู เช่น มีขนั 5 หรื อขัน 8 มีค่าคาย (ค่ายกครู ) เป็ นต้ นว่ามีผ้าซิ่น 1 ผืน แพร 1 วา
ดอกไม้ ธูปเทียน ส่วนเงินแล้ วแต่จะให้ ตามความศรัทธาหรื อบางรายจะกาหนดมาเลย เช่น หกสลึงไปจนถึง 200 บาท ส่วน
วิธีการสอน ช่วงแรกศิษย์จะต้ องมาอยู่กบั หมอผู้เป็ นครู หมอจะพาไปดูสมุนไพรเรี ยกชื่อตามที่หมอบอกหรื อตาราบอกไว้
บอกสรรพคุณ บอกตารับยา ฝึ กดูอาการคนไข้ วินิจฉัยว่าเจ็บป่ วยเป็ นอะไรจากสาเหตุใด สอนวิธีการปลุกเสกยา สอน
คาถา คนที่เป็ นหมอที่มีคาถา การเข้ าพาไปดูการรักษาคนไข้ ไว้ เริ่ มให้ รักษาเป็ นต้ น
คุณสมบัติคนที่จะเรี ยนเป็ นหมอพื ้นบ้ าน จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันตามแขนงวิชาหรื อตามความเชื่อที่ เคารพกันต่อ
กันมาจากครู ผู้สบื ทอดในรุ่นก่อน เช่น ต้ องมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่พดู โกหก ซื่อตรง มีเมตตา กรุ ณา มีพรมวิหาร 4 และดู
ว่ามีนิสยั ใจคออย่างไร ถ้ าเป็ นคนขี ้โกรธก็จะไม่มีความรับเป็ นศิษย์ เพราะกลัวจะไปต้ มตุ๋นคนอื่น ต้ องเชื่อฟั งครู มีความ
ตังใจจริ
้
งไม่งก อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่น อ่านหนังสือออก เขียนได้ มีความเที่ยงธรรม ต้ องเป็ นญาติ พี่ น้ องกัน หรื อเป็ น
บุตร แต่บางหมอไม่สามารถถ่ายทอดให้ กบั ลูกหลานตนเองได้ ข้ ามไปอีกรุ่นหนึง่ จึงจะถ่ายทอดให้ ได้ ต้ องถือศีลบูชาพระทุก
วันต้ องกราบไหว้ บชู าครูอาจารย์ทกุ วันพระ ไม่เห็นแก่ได้ และไม่ให้ กินลาบเลือด มีศีล 5 บางวิชาผู้หญิงไม่สามารถเรี ยนได้
ต้ องขะลาของต้ องห้ าม และไม่กินมังสัง 10 อย่าง (เนื ้อ 10 อย่าง คือ เนื ้อมนุษย์ เนื ้อม้ า เนื ้อช้ าง เนื ้อเสือ เนื ้อลิง เนื ้องู เนื ้อ
แมว เนื ้อสิงโต เนื ้อหมี เนื ้อสุนกั ) และได้ มีการกาหนดอายุผ้ เู รี ยนต้ องมีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ยกเว้ นผู้ที่บวชเป็ นสามเณร บาง
หมอก็มีข้อห้ ามในเรื่ องการรับประทานอาหารบางอย่างเช่น มะละกอ เม็ดถัว่ ดา และมะขามป้อม เป็ นต้ น
ข้ อค้ นพบจากผลการสารวจชมรมหมอพื ้นบ้ านจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าวิชาการแพทย์พื ้นบ้ านบางอย่างกาลัง
สูญหายและขาดการสืบทอด คือหมอรักษาโรคกระดูก หมอโรคพิษงูกดั โรคผู้หญิงและเด็ก ยังพบว่าการรักษาโรคสมัยใหม่
ที่เกิดมากขึ ้น คือ โรคตับ โรคมะเร็ ง โรคริ ดสีดวง โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาตทุกชนิด
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สถานการณ์ ด้านการแพทย์ พืน้ บ้ าน
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทังในเขตเมื
้
องและชนบท การเพิ่มขึ ้นของประชากรในชุมชนและอิทธิพลเร่ง
เร้ าของระบบเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ เกิดการกระทบ โดยตรงต่อหมอพื ้นบ้ านที่ไม่มีใบวิชาชีพ การ
ประกอบโรคศิลปะ เหมือนหมอแผนปั จจุบนั ที่ถูกรับรองด้ วยสภาการแพทย์ จึงเกิดข้ อเปรี ยบเทียบต่อวิธีการรักษาของ
การแพทย์ทงสองแบบขึ
ั้
้น โดยแต่ละระบบต่างก็มีเหตุผลต่อแนวทางการรักษาเป็ นของตนเอง
ข้ อจากัดและแรงบีบคัน้ ของกฎหมายที่เกิ ดขึน้ เพื่อสนองความต้ องการด้ านการแพทย์ แผนตะวันตกจึงเป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินงานของหมอพื ้นบ้ า นแต่ก็ยงั มีหมอพื ้นบ้ านอีกบางส่วนที่ยงั คงยึดมัน่ ต่ออุดมการณ์ ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไว้ เพื่อถ่ายทอดให้ กบั อนุชนรุ่ นหลัง ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอาจสัง่ ผลทาให้ หมอพื ้นบ้ าน
นันหมดไป
้
พร้ อมกับการส่งเสริ มระบบสาธารณสุขอานวยความสะดวกต่อการรักษาโรคให้ กับ คนในชุมชนอย่างทัว่ ถึง
ความจาเป็ นของหมอพื ้นบ้ าน เช่น หมอสมุนไพร หมอพิธีกรรม หมอนวด หมอเป่ า หมอผี หมอน ้ามัน หมอน ้ามนต์ เป็ นต้ น
จึงถูกลบเลือนออกจากโครงสร้ างการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนเมืองไปพร้ อมกับการขานรับแนวทางการแพทย์
แบบกลไกลมากขึ ้น
แนวทางในการปฏิบตั ิของการแพทย์พื ้นบ้ านถูกปรับเปลี่ยนเพื่อขานรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเป็ นการ
รวบรัดทาลายทรัพยากรธรรมชาติ บนพื ้นฐานชองชุมชน ตลอดจนความไม่เข้ มแข็งภายในชุมชน จึงส่งผลกระทบต่อการ
ดารงอยูข่ องหมอพื ้นบ้ านอย่างหลีกเหลีย่ งไม่ได้ หากบริ บททางสังคมเกิดการเปลีย่ นแปลงย่อมหมายถึงการเสียสมดุลแบบ
ดังเดิ
้ มทาให้ วิถีชีวิตของหมอพื ้นบ้ านถูกปรับเปลีย่ นให้ ไปตามกลไกลของระบบสังคม
การดารงอยู่ของหมอพืน้ บ้ าน
จากการสัมภาษณ์ หมอพื ้นบ้ านพบว่ามีปัจจัยที่ทาให้ หมอพื ้นบ้ านบางส่วนไม่ทาการรักษาเป็ นเพราะว่าหลังการ
เปลี่ยนแปลง การปกครองทาโดยจอมพล ป.พิบูลสังคราม ในปี พ.ศ.2479 ทางรัฐบาลได้ ขยายสถานพยาบาลแผน
ตะวันตกมายังหัวเมืองรอบนอก และมีกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์ในปี ดังกล่าว ทาให้ สถานภาพของ
หมอพื ้นบ้ านถูกลดบทบาทลง บางคนถูกจับกุมเพราะไม่มีใบอนุญาต รัฐบาลทาการยึดตาราของหมอพื ้นบ้ าน บางส่วน
หมอพืน้ บ้ านกลัวถูกจับกุม จึงทาการฝั งเครื่ องมือ อุปกรณ์ ยาโบราณและสมุนไพร บางส่วนก็เผาตาราทิ ้ง หมอพื ้นบ้ าน
บางส่วนก็ล้มเลิกอาชีพการเป็ นหมอไป เนื่องจากไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2545โดยมาตรา 33(1) ระบุไว้ ว่า
“ผู้ขอขึ ้นทะเบียนและใบรับรองอนุญาตเป็ นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขา ต้ องมีความรู้ในวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทย สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบาบัด สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาอื่น ตามพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา 5 (5) ต้ องมีความรู้ตามที่กาหนดพระราชกฤษฎีกานัน”
้ และตามความในมาตรา 35 “ห้ ามมิให้ ผ้ ปู ระกอบ
โรคศิ ลปะในสาขาใดสาขาหนึ่ง ประกอบโรคศิ ลปะในสาขาอื่น ที่ ต นมิ ได้ ขึน้ ทะเบี ย นและรั บใบอนุญ าต ” (สานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2546)
นโยบายดังกล่าวส่งผลต่อการสืบทอดองค์ความรู้ ของหมอพื ้นบ้ าน จนมีคนพูดติดปากว่าพวก “หมอเถื่อน” ซึ่ง
นโยบายดังกล่า วส่ง ผลต่อสถานภาพของหมอพืน้ บ้ าน เกี่ ยวกับพื น้ ที่ยื นในสังคมมาจนถึงปั จจุบันอี กทัง้ ฝั งเข้ าไปใน
ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ป่วยบางรายในชุมชน ทาให้ เกิดความไม่นบั ถือและเคาพรในความรู้ภมู ิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านและ
เป็ นปั จจัยในการดารงอยูข่ องหมอพื ้นบ้ านดังนี ้คือ
1. ปั จจัยแรก ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองและนโยบายด้ านสาธารณสุขและทางราชการยังคงผูกขาด
และอนุญาตให้ การแพทย์แผนปั จจุบนั แค่เพียงกลุ่มเดียวเท่านันที
้ ่มีสิทธิ ตามกฎหมาย ทาให้ หมอพื ้นบ้ านบางส่วนเบื่อ
หน่าย กับระบบกฎหมายบ้ านเมืองจึงยุติบทบาทการเป็ นหมอพื ้นบ้ าน
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2. ปั จจัยที่สอง หมอพื ้นบ้ านบางส่วนยังรักษาแต่ไม่ พฒ
ั นาความรู้ ด้านการแพทย์พื ้นบ้ านสืบเนื่องจากการ
พัฒนาประเทศที่มุ่งเน้ นพัฒนาไปทางด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิ ดการทาลายแหล่งสมุนไพรจานวนมาก เช่น
จังหวัดอุบลราชธานีบริ เวณชุมชนบ้ านหัวเห่วพัฒนา ในอดีตเป็ นพื ้นที่มียาสมุนไพรจาพวกประดงเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะ
ประดงเลือดปั จจุบนั คงเหลือไม่กี่ต้น หลังจากสร้ างเขื่อนปากมูลได้ ตดั ทาลายพืชสมุนไพรเป็ นจานวนมากทาให้ ยาสมุนไพร
ไกลจากท้ องถิ่นมากขึ ้น บางครัง้ ต้ องเดินทางไปถึงชายแดนไทย-ลาวบริ เวณภูผาข้ ามช่องแม็ก อีกทังการหล่
้
อหลอทางด้ าน
การศึกษาและการสือ่ สารของประเทศก่อให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม แนวความคิดแบบตะวันตก เช่น การกิน และ
การรักษาเยียวยาโรค ทาให้ มีการใช้ ชีวิตไม่สอดคล้ องกับวิถีวฒ
ั นธรรม ขาดความเชื่อถือ เคารพ ศรัทธาต่อภูมิปัญญาใน
การรักษาโรคของหมอพื ้นบ้ าน ส่งผลต่อการใช้ บริ การ
3. ปั จจัยที่สาม ที่ยงั ทาให้ หมอพื ้นบ้ านยังคงพัฒนาและประยุกต์ความรู้ ในการรักษาโรค สืบเนื่องจากบางพื ้นที่
ห่างไกลสังคมและรัฐส่วนกลาง ทาให้ การดารงอยูข่ องหมอพื ้นบ้ าน ยังมีความจาเป็ นต่อการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนที่
ห่างไกลจากโรงพยาบาล และหมอพื ้นบ้ านมีความถนัดมีประสบการณ์ในการเชี่ยวยารักษาโรค ในกรณีที่มีการรักษาแบบ
ตะวันตกของแผนปั จจุบนั ไม่สามารถวินิจฉัยให้ ความเห็นว่าเป็ นโรคอะไรและให้ คาตอบที่แน่ชดั กับผู้ป่วยและญาติไม่ได้ อีก
ทังไม่
้ มีการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถมีอาการพึงตนเองได้ เช่น โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคเอดส์ โรงอัมพฤกษ์ อาพาต โรค
ซางในเด็ก และโรคมุตกิด (ตกขาว) ตกเลือด อีกทังโรคเรื
้
อ้ รัง เป็ นต้ น ญาติจะเป็ นคนพาผู้ป่วยมาหาหมอพื ้นบ้ านซึ่งเป็ น
ทางเลือกสุดท้ าย หลังจากที่รักษาผู้ป่วยแล้ ว ญาติจะทาการบอกต่อกันจนทาหมอผู้รักษาเป็ นที่ร้ ูจกั มีชื่อเสียง และได้ มีคน
เชิญให้ ไปรักษาตามที่ตา่ งๆมากขึ ้น บางรายมาจากต่างอาเภอ ต่างจังหวัด ทาให้ หมอเกิดความภูมิใจที่ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้ อาการดีขึ ้น
4. ปั จจัยที่สี่ สถานการณ์บ้านเมืองเปลีย่ นแปลงไปทาให้ หมอพื ้นบ้ านประยุกต์การรักษาระหว่างองค์ความรู้ เดิม
และการวินิจฉัยโรคสมัยใหม่ โดยการรักษาตามอาการที่ตนมีประสบการณ์เกิดการปรุ งยาและคิดค้ นสูตรในการรัก ษาจน
กลายเป็ นตารายาที่สามารถรักษาโรคสมัยใหม่ได้ แม้ กระทัง่ นันส่
้ วนภาครัฐยังให้ การยอมรับเท่าที่ควรยกเว้ นกรณีหมอ
พื ้นบ้ านที่มีใบประกอบโรคศิลปะเท่านัน้ ถึงแม้ นโยบายส่งเสริ มการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลก็ตามที แต่ก็ยงั ไม่จริ งจัง
เท่าที่ควร
5. ปั จจัยที่ห้า การที่มีองค์ กรชมรมหมอพื ้นบ้ านจังหวัดอุบลราชธานีที่ถกั ทอกันเป็ นเครื อข่ายทาให้ เกิดกาลังใจ
และการแลกเปลีย่ นแนวความรู้ ระหว่างหมอพื ้นบ้ านในด้ านการปรุงยาสมุนไพร หลักแนวความคิด การวินิจฉัยโรค อาการ
จนเป็ นหลักของกลุ่ม หมอพื ้นบ้ านที่เป็ นหมอใหญ่มีการแบ่งปั นความรู้ กันอยู่อย่างต่อเนื่องทังที
้ ่เป็ นทางการ และการไป
เยี่ยมเยียนในบางครัง้ ที่มีโอกาส หรื อเกิดความขัดข้ องใจ ในด้ านการรักษาผู้ป่วยซึ่งถือว่ากลุม่ หมอใหญ่ที่จบั กลุม่ กันขึ ้น
ภายใต้ ชมรมหมอพื ้นบ้ านจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เป็ นแรงขับในการเสริ มขวัญและกาลังใจเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญ ปั จจัยหนึง่ ในการดารงอยูข่ องหมอพื ้นบ้ านในพื ้นที่
ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับกลุ่มหมอพื ้นบ้ าน ในพื ้นที่ศึกษาผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้ องกับทฤษฎี
ปรับตัวของรอย (Roy : 170-174) มุมมองของรอยได้ กล่าวไว้ วา่ บุคคลเป็ นสิง่ มีชีวิตที่มีการปฏิสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลจึงจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับตัวเพื่อรักษาความมัน่ คงในตัวเอง โดยการปรับตัว
ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ปั จจัยนาเข้ า (Input) กระบวนการปรับตัว (Process of Adaptation) และการแสดงออกของ
บุคคล (Effectors) หมอพืน้ บ้ านจึงจาเป็ นที่จะต้ องยอมรั บแนวคิดใหม่ๆ โดยการเปิ ดใจยอมรั บระบบการแพทย์ แผน
ปั จจุบนั เข้ ามาเรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ ของคนในชุมชน ให้ เกิดความเหมาะสมและยัง่ ยืนภายใต้ การมีสว่ น
ร่วมและเห็นพ้ องเป็ นภูมิปัญญาของการแพทย์ทงสองระบบ
ั้
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9. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านไทยอีสานและลาว ผู้วิจัยได้ นาเสนอผลการวิจัย ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
แรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาการแพทย์ พนื ้ บ้ าน
กระบวนการในการศึกษาวิชาการแพทย์ พืน้ บ้ านของหมอพืน้ บ้ านจากข้ อค้ นพบ สามารถอภิป รายผลได้ ว่า
ลักษณะของการโน้ มนา หรื อแรงจูงใจสาคัญที่หมอพื ้นบ้ านส่วนใหญ่หนั มาให้ ความสนใจต่อการศึกษาในครัง้ นี ้เกิดจากการ
ซึมซับ และได้ เรี ยนรู้จากบรรพบุรุษที่เคยเป็ นหมอพื ้นบ้ าน รูปแบบกระบวนคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับ อนุวฒ
ั น์ วัฒนพิชญา
กูล (2548) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ องวัฒนธรรมการเยียวยารักษาโรคของหมอพื ้นบ้ านอีสาน ซึ่งผู้ที่เป็ นหมอพื ้นบ้ านมีวฒ
ั นธรรมการ
เรี ยนรู้ และแรงจูงใจในการเข้ ามาเป็ นหมอยาพื ้นบ้ านที่แตกต่างกัน สามารถจัดแบบแผนวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ของหมอ
พื ้นบ้ านได้ เป็ นห้ าประการ คือ เรี ยนรู้ จากการติดตามพ่อ ประการที่สอง คือเรี ยนรู้ จากแรงบั นดาลใจเมื่อคนในครอบครัว
เจ็บป่ วย ประการต่อมา คือ เรี ยนรู้ เพราะเห็นผลการรักษาจากยาหมอพื ้นบ้ าน ประการที่สี่ คือ เรี ยนรู้ จากครู หมอ หรื อ
สถาบันการสอนแพทย์แผนไทย หรื อหน่วยราชการต่างๆ และประการสุดท้ าย คือ การเรี ยนรู้ จากครู หมอ/แหล่งความรู้
หลากหลายแหล่งประกอบกัน โดยหมอพื ้นบ้ านส่วนใหญ่ที่ค้นพบทังในจั
้ งหวัดอุบลราชธานี และแขวงจาปาสัก ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย เนื่องจากคุณลักษณะของเพศชายมีความอดทน และต้ องศึกษาเรี ยนรู้ ตวั ยาสมุนไพรในป่ าใหญ่จึงทาให้ มี
ความสะดวกต่อการเดินทางไปเก็บยาสมุนไพร การค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับ ฉวีวรรณ ใจแก้ ว (2544) ได้ ศึกษาเรื่ อง
การเข้ าสูค่ วามเป็ นหมอพื ้นบ้ านและทัศนะต่อการเป็ นหมอพื ้นบ้ านศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยหมอพื ้นบ้ านส่วนใหญ่
เป็ นผู้ชาย สาเหตุที่เข้ าสูก่ ารเป็ นหมอพื ้นบ้ านมากกว่าครึ่ งเพราะมีญาติเป็ นหมอพื ้นบ้ าน รองลงมาเป็ นผู้สนใจอยากเรี ยน
โดยหมอพื ้นบ้ านทังหมดเชื
้
่อมัน่ ว่าตนเองสามารถเป็ นหมอพื ้นบ้ านได้
องค์ ความรู้ด้านการรักษาโรค
การศึกษาภาคสนามทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ค้นพบองค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื ้นบ้ านที่มีความสอดคล้ องกันทัง้
ในจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจาปาสัก โดยจาแนกออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย องค์ความรู้ ด้านการใช้ ยาสมุนไพรใน
การรักษาโรค องค์ความรู้ ด้ านการใช้ พิธีกรรมในการรักษาโรค และองค์ความรู้ ด้านการนวดพื ้นบ้ าน ข้ อค้ นพบดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกันกับ อินธนันต์ เหล็กนวลชูสนิ (2553 : 253”256) ที่ศึกษาภูมิร้ ู การแพทย์ชาติพนั ธุ์ไทในแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมห้ าเชียงของชุมชนอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าแม่โขงตอนบน ได้ ข้อค้ นพบเชิงประจักษ์ วา่ ภูมิปัญญาการแพทย์พื ้นบ้ านของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทมีแนวคิดในการรักษาโรคของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่คล้ ายกันในลักษณะ 3 ส่วน คือ ภูมิปัญญาด้ านความเชื่อ
และพิธีกรรมในการรั กษาโรค ซึ่งเกิ ดจากความศรั ทธาต่อพลังเหนื อธรรมชาติ ลัทธิ การนับถื อผีบรรพบุรุษ และความเชื่ อ
ทางด้ านศาสนา โดยการน้ อมนาหลักปฏิบตั ิในวิถีชมุ ชนเป็ นประเพณีสบื ทอดผ่านการประกอบพิธีกรรม การบวงสรวง และ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในท้ องถิ่ น ส่วนที่สองคือ ภูมิปัญญาด้ านการบาบัดทางกาย ซึ่งเป็ นการรั กษาโรคพืน้ บ้ านที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านหัตถศาสตร์ บาบัด หรื อการนวด เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของการแพทย์ชาติพนั ธุ์ต่างๆที่
สามารถพบเห็นได้ ทงในอดี
ั้
ตและปั จจุบนั ส่วนสุดท้ าย คือ ภูมิปัญญาด้ านการใช้ ยาสมุนไพร ที่ได้ รับอิทธิ พลมาจาก
สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ในบริ เวณพื ้นที่ศึกษาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า พืชพันธุ์
และความหลายหลายทางชีวภาพ ทาให้ มีการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรในท้ องถิ่ นทัง้ ในพื น้ ที่ป่า และบริ เวณโดยรอบ
หมูบ่ ้ านส่งผลให้ ชมุ ชนมีการพึง่ พาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย
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วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาในการรักษาโรค
การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการรักษาโรคของหมอพื ้นบ้ านโดยส่วนมากจะต้ องได้ รับการฝึ กฝน ท่องจา เรี ยนรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร คาถาอาคม และการประกอบพิธียกขันครู ตามประเพณีปฏิบตั ิที่สืบทอดต่อกันมาในอดี ต โดยหมอ
พื ้นบ้ านผู้ถ่ายทอดจะต้ องฝึ กความอดทน และให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กจดจาตัวยาสมุนไพรจากป่ า โดยการให้ เรี ยนรู้ พืชสมุนไพรจาก
ประสบการณ์จริ ง เรี ยนรู้ วิธีการปรุ งยา และการจดบันทึก สอดคล้ องกับ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ (2539 : 112 - 114) ที่กล่าว
ว่า ระบบการแพทย์พื ้นบ้ านของประเทศไทยเป็ นการดูแลรักษาสุขภาพ และการรักษาโรคของคนภายในชุมชน ด้ วยการลอง
ผิดลองถูก ไม่มี มาตรฐานที่แน่นอน มักเน้ นในด้ านความเชื่ อ หรื อประสบการณ์ เฉพาะของท้ องถิ่ นโดยมี การสืบทอด ที่
หลากหลาย และมักมีการถ่ายโอนโดยตรงระหว่างครู กับศิษย์ หรื อระหว่างคนในครอบครั ว จะเห็นได้ ว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดของหมอพื ้นบ้ านที่ค้นพบทังในประเทศไทย
้
และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่จะทาการ
ถ่ายทอดกันในระบบเครื อญาติก่อน เนื่องจากหมอพื ้นบ้ านต้ องการให้ ลกู หลานได้ เรี ยนรู้ และมีวิชาการรักษาโรคติดตัวเพื่อ
ใช้ รักษากันภายในครอบครัว
การถ่ายทอด และเรี ยนรู้ วิชาการแพทย์พื ้นบ้ านของหมอสมัยโบราณจะต้ องเรี ยนรู้ ถึงข้ อห้ าม หรื อ ขะลา (ภาษา
ลาว) ที่หมอพื ้นบ้ านจะต้ องจดจา และปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดความศักดิ์สทิ ธิ์ตอ่ การรักษาด้ วยยาสมุนไพร และการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ สอดคล้ องกับสุรพล ซาเสน และคาผล กองแก้ ว (2547) ที่ศกึ ษาเรื่ อง วิกฤตทางวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลง
ค่า นิ ย มในสัง คมอี สาน กรณี ศึก ษาเรื่ อ ง ‚ขะล า‛ ในจัง หวัด อุบ ลราชธานี ได้ อ ธบายเกี่ ย วกับ หมอยาสมุน ไพรไว้ ว่ า
กระบวนการรักษาโรคอาจมีคาถาอาคมด้ วย มีข้อขะลา หรื อข้ อห้ ามเป็ นจรรยาบรรณโดยเฉพาะคนป่ วยที่ได้ รั บการรักษา
ทางสมุนไพร เมื่อได้ รับการเสกเป่ าคาถาอาคมก็มีกาลังใจดีขึ ้น เป็ นที่ยอมรับในวงการแพทย์แผนปั จจุบนั ว่ากาลังใจของ
ผู้ป่วยมีผลต่อการหายจากโรคอีกทังการใช้
้
คาถาอาคมประกอบกับยาสมุนไพร รักษาคนป่ วยเป็ นการเพิ่มกาลังใจคนป่ วย
และ/หรื อคาถาอาคมของหมอมีผลต่อการรักษาคนป่ วย
ผลสรุปจากการศึกษาเรื่ องวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื ้นบ้ านไทยอีสาน-ลาว ผู้วิจยั ได้ ประมวลผลจาก
ข้ อค้ นพบเพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดข้ อเสนอแนะในการวิจยั ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายด้ านการปฏิบัติส่งเสริมการแพทย์ พนื ้ บ้ าน
1. ควรให้ มีการรับรองหมอพื ้นบ้ านที่เป็ นหมอใหญ่ในทางสังคมและในทางกฎหมายที่ทาให้ หมอพื ้นบ้ านมี
บทบาทในการรักษาผู้ป่วยได้ เต็มที่ และช่วยสนับสนุนส่งเสริ มความเป็ นวิชาชีพของหมอพื ้นบ้ านให้ กบั ลูกหลานและผู้มีใจ
รักในด้ านการแพทย์พื ้นบ้ าน
2. ควรสนับสนุนเรื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ การผลิต สาหรั บการพัฒนาและการบริ หารจัดการ ยาสมุนไพรให้
สามารถเป็ นทางเลือกการรักษาของสังคมให้ กบั ชมรมหมอพื ้นบ้ าน
3. ภาครัฐและผู้มีบทบาทหน้ าที่หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการฟื น้ ฟูและส่งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์
พืน้ บ้ านควรกาหนดวิสยั ทัศน์ และวางกรอบแนวทางในการบริ หารจัดการพัฒนาศักยภาพของทรั พยากรบุคคลด้ า น
การแพทย์พื ้นบ้ านให้ มีมาตรฐาน ผลักดันให้ เกิดมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายด้ านการอนุรักษ์ และสนับสนุนบทบาท
การแพทย์พื ้นบ้ านโดยให้ ความสาคัญกับความหลากหลายของวัฒนธรรมท้ องถิ่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่ วม
พัฒนาภูมิปัญญาดังเดิ
้ มและนาไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาชุมชน
4. ภาครั ฐ ควรสนับ สนุนหลัก สูต รการแพทย์ พืน้ บ้ า นให้ เ ป็ นทางการและเป็ นหลักสูตรของโรงเรี ยนโดยใช้
กระบวนการและขันตอนการศึ
้
กษาแบบหมอพื ้นบ้ านเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในตัวหมอพื ้นบ้ านและการใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
เพื่อพัฒนาให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษา ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ให้ การสนับสนุน
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ด้ านงบประมาณ ส่งเสริ มองค์ความรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้ การธารงอัตลักษณ์ปัญญาการแพทย์พื ้นบ้ านให้ คงอยู่กับ
สังคมอย่างยังยืนตลอดไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านไทยอีสาน จากผลการวิจยั ที่พบว่าเป็ นระบบที่ใช้ วิธีเรี ยนตัวต่อตัว
ผ่านประสบการณ์ จริ ง ระหว่างลูกศิษย์กับครู หรื อระหว่างคนในตระกูลนันๆ
้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการนาวิธีถ่ายทอดใน
ระบบนี ้ไปใช้ กับการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านที่อื่น อาทิ กับชาติพั นธ์ ไทยเขมร และที่ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็ นการ
เปรี ยบเทียบวิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านของชาติพนั ธ์ในอนุภาคลุม่ แม่น ้าโขงต่อไป
2. ควรศึกษาด้ านภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรท้ องถิ่นเพื่อศึกษาคุณภาพของสมุนไพรว่าปลูกใน
สภาพดิน อากาศที่คล้ ายคลึงกันและปลูกในสภาพดิน อากาศที่แตกต่างกันว่ามีปัจจัยใดที่สง่ ผลให้ มีคณ
ุ ภาพแตกต่างกัน
โดยนาผลการค้ นพบมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเพาะพันธุ์ในพื ้นที่อื่น เพื่อส่งเสริ มในการขยายพันธ์ พืชสมุนไพรไว้ ใช้
ประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต พร้ อมคูก่ บั การผลักดันเรื่ องนโยบายการแพทย์พื ้นบ้ านต่อรัฐ
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การประยุกต์ ทฤษฎี TKI เข้ ากับ IPE สกุลสัจนิยมในการเข้ าใจปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมือง :
กรณีศึกษาปั ญหาทางการเมืองระหว่ างจีน กับไต้ หวัน
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
นายพิสษิ ฐิ กลุ แก้ วงาม1
Mr. Pixitthikun Kaew-ngam2
บทคัดย่ อ
ทฤษฎีในสาขาการเมืองระหว่างประเทศคือแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สกุลสัจนิยม และทฤษฎี
ในทางบริ หารรั ฐกิ จคือทฤษฎีเครื่ องมือ ในการแก้ วิถี ของความขัดแย้ งของธอมัส -คิลมันน์ มี จุดร่ วมคือการเชื่ อว่าการ
ประสานอานาจแบบสันติวิถีเป็ นแนวทางสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาทางการเมือง ทว่าทฤษฎีทงสองยั
ั้
งไม่เป็ นที่นิยมใน
ทางการวิเคราะห์แบบรัฐศาสตร์ ในบทความชิน้ นี ้จึงทดลองใช้ การประยุกต์ทฤษฎีดงั กล่าวเข้ ามาทาความเข้ าใจความ
ขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) และสาธารณรัฐจีน (จีนไต้ หวัน) ซึง่ มีลกั ษณะคาบ
เกี่ยวระหว่างประเด็นการเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ
คาสาคัญ : ทฤษฎีการเมืองประยุกต์, การประสานความขัดแย้ งทางการเมือง, ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไต้ หวัน
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. บทนา
แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (IPE) สกุลสัจนิยม (the Realist view) เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าเชื่อว่า
ความสัมพันธ์ทางการเมืองของมนุษย์เป็ นความสัมพันธ์ที่วางอยูบ่ นเรื่ องของผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่
ถูกตัดสินใจโดยกลุม่ อานาจทางการเมือง ในขณะที่รัฐเองมีสถานะเป็ นตัวกลางในการใช้ อานาจในการประสานอานาจ
(moderator) มากกว่าบทบาทของผู้ใช้ อานาจในการครอบงา แนวคิดของ IPE นี ้สอดคล้ องกับทฤษฎี TKI ที่วางอยู่บนฐาน
คิดที่วา่ มนุษย์ และสังคมโดยทัว่ ไปต้ องการแก้ ไขปั ญหาโดยสันติ ตามแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานันๆ
้ ทังสอง
้
ทฤษฎีนี ้มีจดุ ร่วมบางประการคือการเชื่อว่าการประสานอานาจแบบสันติวิถีเป็ นแนวทางสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาทางการ
เมือง
อย่างไรก็ดีการที่ทฤษฎีดงั กล่าวเป็ นทฤษฎีในทางความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และบริ หารรัฐกิจที่ยงั ไม่เป็ นที่
นิยมในทางการวิเคราะห์แบบรัฐศาสตร์ การเริ่ มทาความเข้ าใจกระบวนการในการประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นต้ องยกกรณีศกึ ษาที่คอ่ นข้ างครอบคลุมกระบวนวิชา (discipline) ทัง้ 3 ด้ วย
ในบทความชิ น้ นีจ้ ึ ง ทดลองใช้ ก ารประยุก ต์ ท ฤษฎีดัง กล่าวเข้ ามาท าความเข้ าใจความขัด แย้ งทางการเมื องระหว่า ง
สาธารณรั ฐประชาชนจีน (จี นแผ่นดินใหญ่ ) และสาธารณรัฐจี น (จี นไต้ หวัน ) ซึ่งมีลกั ษณะคาบเกี่ ยวระหว่างประเด็น
การเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ นอกจากนีใ้ นกระบวนการประสานความขัดแย้ งของทัง้ คู่ยัง
แสดงออกให้ เห็นถึงนโยบายที่คาบเกี่ยวระหว่างการเมืองภายในประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศอีกด้ วย
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี ้เป็ นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความขัดแย้ งทางการเมืองในเชิงทฤษฎี ผ่านการประยุกต์
ทฤษฎี TKI ร่วมกับแนวคิดสัจนิยมของ IPE เพื่อนาไปสูข่ ้ อสรุ ปในเชิงทฤษฏีในการทาความเข้ าใจกระบวนการการจัดการ
ความขัดแย้ งทางทางการเมืองทัว่ ไป
3. สมมติฐานการวิจัย
การทดลองประยุกต์ทฤษฎี TKI เข้ ากับแนวคิดสัจนิยมของ IPE เพื่อใช้ อธิบายกระบวนการการจัดการความ
ขัดแย้ งทางการเมืองโดยยกตัวอย่างการจัดการความขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
จีน จะทาให้ เข้ าใจกระบวนการจัดการปั ญหาทางการเมืองได้ อย่างลุม่ ลึกมากขึ ้น
4. ขอบเขตการวิจัย
บทความวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้ งเชิงเชิงนโยบายระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐจีนในประวัติศาสตร์ จนถึงราว ค.ศ. 2010
5. วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิ จั ย ชิ น้ นี ศ้ ึ ก ษาเป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเน้ นการวิ จั ย เอกสารเ ป็ นหลัก ผ่ า นวิ ธี วิ ท ยา
(methodology) สกุลโครงสร้ างนิยม (structuralism) ที่เน้ นการวิเคราะห์เอกสารต่างๆที่ใช้ วิจยั ให้ อยู่ในฐานะของตัวบท
(textual analysis) โดยตัดข้ ามเนื ้อหาต่างๆ (contents) ของตัวบทเพื่อแสวงหาแก่นแกน (essence) ของตัวบท วิธีวิทยา
ดังกล่าวนี ้ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฏีในทางสังคมวิทยาที่มีอิทธิ พลอย่างสูงในการวิจัยเชิ ง
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คุณภาพในวงวิชาการ ‚ตะวันตก‛ ตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1970 และถูกนาเข้ ามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ในวง
วิชาการไทยตังแต่
้ ราวทศวรรษที่ 1980
6. ผลการวิจัย
ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เคนเนท ธอมัส (Kenneth W. Thomas) และ ราฟ คิลมันน์ (Raph H. Kilmann) เสนอ
ทฤษฎีว่าด้ วยการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งที่เรี ยกว่า ‚เครื่ องมือในการแก้ วิถีของความขัดแย้ งของธอมัส -คิลมันน์ (The
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instruments; TKI)‛ โดยมีแนวทาง 5 วิถี คือ การแข่ งขัน (competitive), การ
ร่ วมมือ (collaborative), การประนีประนอม (compromising), การทาให้ เป็ นที่พอใจ (accommodating) และ, การ
หลีกเลี่ยง (avoiding) ทฤษฎี TKI วางอยูบ่ นฐานคิดที่วา่ มนุษย์ และสังคมโดยทัว่ ไปต้ องการแก้ ไขปั ญหาโดยสันติ อย่างไร
ก็ตามทางเลือกของมนุษย์และสังคมนันมี
้ แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานันๆ
้ (Thomas and
Kilmann, 2010 : 18 - 24) ซึ่งจากฐานคิดดังกล่าวหากลองนามาพิจารณาร่ วมกับแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ (International Political Economy ; IPE) สกุลสัจนิยม (the Realist view) ที่เชื่อว่าความสัมพันธ์ ทางการเมือง
ของมนุษย์เป็ นความสัมพันธ์ ที่วางอยู่บนเรื่ องของผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่ถูกตัดสินใจโดยบุคคล
สาคัญทางการเมือง, กลุม่ กดดันทางการเมือง และธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก โดยกระบวนการทังหมดจะ
้
มีรัฐที่คอยดูแล ควบคุมให้ เกิดสภาวะสมดุลทางอานาจ โดยที่รัฐต้ องไม่ รวบอานาจการตัดสินใจไว้ เพียงผู้เดียว แต่รัฐจะ
พยายามแปรนโยบายให้ สอดรับกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ และระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ทฤษฎีทงั ้ 2 ทฤษฎีดงั กล่าวนีต้ ่างเป็ นทฤษฎีที่ดีรับการยอมรับในวงวิชาการบริ หารรัฐกิจ และวงวิชาการความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งทัง้ 2 ทฤษฎีค่างมีจุดร่ วมที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ IPE กล่าวถึงที่มาของปั ญหา TKI จะกล่าวถึง
ทางเลือกของการจัดการปั ญหา ดังนันการทดลองประยุ
้
กต์ใช้ ทฤษฏีทงสองมาท
ั้
าความเข้ าใจปั ญหาความขัดแย้ งทาง
การเมืองที่เกิ ดขึ ้นจริ งน่าจะเป็ นการเปิ ดมุมมองใหม่ๆต่อกระบวนการทาความเข้ าใจปั ญหาทางการเมืองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ได้ มากยิ่งขึ ้น โดยในบทความชิน้ นี ้จะทดลองนาทฤษฎีทงสองมาร่
ั้
วมทาความเข้ าใจปั ญหาความขัดแย้ งทาง
การเมืองระหว่างจีน กับไต้ หวัน
ปั ญหาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับไต้ หวันสามารถเท้ าความได้ ตงแต่
ั ้ ยคุ ความเสือ่ มโทรมของสภาพ
สังคมจีนในช่วงการปกครองของราชวงศ์แมนจู (Qing Dynasty) จนมาประทุรุนแรงในช่วงไม่ก่สิบปี มานี ้ ทว่าเมื่อถึง
ปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างทังคู
้ ก่ ลับดีขึ ้นมาก หลักหมายที่ดีของพัฒนาการในการแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง PRC
และ ROC สามารถย้ อนไปดูจากนโยบายเศรษฐกิจการเมืองในสมัยของเติ ้ง เสีย่ วผิง (Deng Xiaoping) เป็ นยุคที่จีนปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศให้ เป็ นระบบตลาด หรื อทุนนิยม โดยอมรับแนวทางทุนนิยมของ ชาติตะวันตกมากขึ ้น เช่น เปิ ดรับ
การลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้ คนจีนมีงานทา และอนุญาตให้ ภาคเอกชนดาเนินธุรกิจการค้ าได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ระบอบการ
ปกครองยังคงเป็ นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิม ที่เสนอให้ มีประเทศจีนเพียงประเทศเดียว แต่มีระบบเศรษฐกิจและการปกครอง
2 แบบในปี 1984 ที่สรุ ปอย่างรวบรัดได้ ว่า ระบอบคอมมิวนิสต์ สาหรับจีนแผ่นดินใหญ่ และ ระบอบประชาธิปไตยและ
ระบอบทุนนิยมเสรี สาหรับฮ่องกงและมาเก๊ า แม้ นโยบายดังกล่าวมิได้ กล่าวถึงไต้ หวันทว่าก็กล่าวได้ ว่า PRC ตังแต่
้ ยคุ ของ
เติ ้งเป็ นต้ นมานันไม่
้ ได้ ถือนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบสังคมนิยมแบบสุดขั ว้ แต่เป็ นระบอบนโยบายที่
ผสมผสานกันระหว่างสังคมนิยม และประชาธิปไตย ยิ่งหลังจากสหรัฐอเมริ กาเปิ ดสัมพันธ์ ทางการฑูตกับ PRC แล้ วนัน้
นโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสานดังกล่าวกลายมาเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระบอบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศของ
PRC เป็ นอย่างมาก หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ด้ านสหรัฐอเมริ กาได้ สถาปนาอานาจเศรษฐกิจการเมืองโลก
407

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ขึ ้นมา ส่วน PRC กลายเป็ นมหาอานาจทางการเมือง การทหาร และแหล่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic interest
importance) ของภูมิภาคเอเชีย ที่ไม่ได้ ถกู หนุนหลังโดยรัสเซียอีกต่อไป PRC จึงต้ องเพิ่มระดับความสัมพันธ์ ทางการฑูต
กับประเทศต่างๆทัง้ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไทย และสิงห์โปร์ เป็ นต้ น (San Pablo-Baviera, 2003 : 339 - 352) ช่วงเวลา
ดังกล่าวในอีกด้ านหนึ่ง ROC ได้ กาหนดนโยบายการดาเนินความความสัมพันธ์ กบั PRC ที่เป็ นหลักได้ แก่ การพยายาม
แยกตัวเป็ นอิสระจาก PRC โดย ROC ได้ เน้ นถึงความต้ องการให้ PRC รับฐานะรัฐ ROC ที่มีความทัดเทียมกับ PRC
ไม่ใช่เป็ นเพียงจังหวัดหนึง่ ของ PRC พัฒนาการของความสัมพันธ์ดงั กล่าวที่สาคัญมีดงั นี ้
1. นโยบายปฏิบัตินิยม (pragmatic diplomacy) ของ ROC เป็ นนโยบายที่ ROC ใช้ ไม่ให้ ประชาชนในการ
ปกครองของ ROC ยินยอมหรื อประนีประนอมต่อ PRC รวมถึงในการติดต่อสัมพันธ์ ประเทศต่างๆด้ วยการเดินทาง ของ
ผู้นาประเทศไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเป็ นการใช้ การฑูตผ่านบุคคล อันนาไปสู่ความสัมพันธ์ ทวิภาคี จะใช้ เศรษฐกิ จ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในการแพร่ ขยายในความสัมพันธ์ ในฐานะรัฐ การเดินทางเยือนประเทศต่างๆ ของ
ผู้นา ROC ปรากฏชัดขึ ้นในสมัยของประธานาธิบดี หลี่ ที่มีการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์และจอร์ แดนในช่วงต้ นเดือนเมษายน ค. ศ. 1995 เยือนสหรัฐอเมริ กาอย่างไม่เป็ นทางการในเดือนมิถุนายนปี
เดียวกัน การเดินทางของนายกรัฐมนตรี เหลียง ชาน (Lien Chan) ไปเยือนออสเตรี ย และฮังการี และสาธารณรัฐเชก ใน
การเดินทางเยือนประเทศต่างๆ ผู้นาของ ROC จะนาประเด็นสถานภาพของ ROC ที่ถกู ต้ องกดดันจากนโยบายการโดด
เดี่ยว ROC จากประชาคมโลก ROC พยายามเรี ยกร้ องและแสดงให้ เห็นว่า ROC ประสบความสาเร็ จในการมีสว่ นร่ วมใน
องค์กรต่างๆอาทิ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank; ADB), สภาเศรษฐกิจภาคพื ้นแปซิฟิก
(The Pacific Basin Economic Council; PBEC) นอกจากนี ้การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีของ ROC ถูกถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
แสดงให้ เห็นถึงความมีอิสรภาพ ประชาธิปไตย และเกียรติศกั ดิ์ศรี ในฐานะรัฐอิสระ รวมถึงใช้ การฑูตให้ ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจต่อประเทศในโลก ที่สาม ในการเพิ่มความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ อาทิเอลซัลวาดอร์ , ฮอนดูรัส, ปานามา,
กัวเตมาลาและปารากวัย โดยได้ รับเชิญจาก 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) และได้ ร่วมเป็ นพันธมิตร
กับประเทศ 7 ประเทศในภูมิภาคอเมริ กาใต้ ROC พยายามเสนอจุดเด่นด้ านก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจเป็ นตัวนาการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ดังนันนั
้ บตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้ นมา มีประเทศได้ ติดต่อทางการค้ ากับ ROC เป็ น
จานวนมาก จนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็ นทางการในฐานะความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ กับรัฐต่างๆถึง
30 รัฐ
2. การพยายามสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสหประชาชาติ ภายหลังจากที่ ROC ถูกขับออกจากสหประชาชาติ
ROC ถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริ กา ROC สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนจนประ ประสบความสาเร็ จและมีความเจริ ญทางเศรษฐกิจในอันดับต้ นๆของโลกเมื่อวั นที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.
1996 ประเทศนิคารากัว และประเทศอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับ ROC อีก 10 ประเทศ ได้ เสนอให้ สหประชาชาติ
พิจารณาเรื่ องการรับ ROC เข้ าเป็ นสมาชิกของสหประชาชาติ อย่างไรก็ ตาม สหประชาชาติตอบปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ อง
ดังกล่าว การเรี ยกร้ องของประเทศต่างๆ ในครัง้ นี ้ ทาให้ ปัญหาสถานะของ ROC ได้ รับความสนใจจากนานาประเทศมาก
ขึ ้น ROC ประท้ วงการไม่ยอมรับสถานะความเป็ นรัฐว่าเป็ นเพราะ PRC ซึ่งเป็ นหนึ่งในห้ าของ ประเทศสมาชิกของคณะ
มนตรี ความมัน่ คงถาวรในสหประชาชาติ ด้ วยเหตุนี ้ ROC จึงได้ หนั ไปใช้ วิธีการทางฑูตกับประเทศต่างๆ และยืนยันการ
ประกาศโยบายที่จะขอเข้ าเป็ นสมาชิกของสหประชาชาติ ในการนี ้กระทวงการต่างประเทศของไต้ หวัน ได้ นาบทความ
เกี่ยวกับการประกาศนโยบายดังกล่าวออกเผยแพร่ และลงพิมพ์ในนิตยสาร เกี่ยวกับต่างประเทศ เช่น The New York
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Times, The Washington Post, Newsweek, Time, The wall street journal และ Foreign Affairs โดยมีการรณรงค์
เกี่ยวกับการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของสหประชาชาติ และเน้ นว่า ROC ประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจและได้ กลายเป็ น
ประเทศที่มีการค้ าใหญ่เป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และมีการติดต่อการค้ ากับนานาชาติ ROC ได้ จดั ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศและกองทุนเพื่อการพัฒนา ในด้ านการพัฒนาทางการเมือง ROC เป็ นประเทศที่มีการเลือกตัง้
ผู้แทนตามระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้ องความพยายามของ ROC ในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกในองค์กรสหประชาชาติ
ทาให้ PRC ซึง่ ติดตามการเคลือ่ นไหวดังกล่าวของไต้ หวัน และได้ ตีความหมายการกระทากังกล่าวว่าเป็ นการพยายามที่จะ
แยกตัวเป็ นอิสระออกจาก PRC ซึ่งเป็ นสิ่งที่ PRC ยอมรับไม่ได้ และ PRC จะถือว่าประเด็นเกี่ยวกับ ROC เป็ นกิจการ
ภายในทาให้ PRC สามารถพิจารณาการใช้ กาลังเข้ าปราบปราม การดาเนินนโยบายข้ อนี ้ของ ROC จึงถูกตอบโต้ จาก
PRC ด้ วยกาลังทหาร อย่างไรก็ตามในเรื่ องนี ้สหรัฐอเมริ กาไดเข้ ามาแทรกแซงจนทาให้ การปราบปรามนันท
้ าไม่สาเร็ จ
(Cited by http://www.globalsecurity.org/military/ops/taiwan_strait.htm) วันที่ 30 เมษายน 1991 ประธานาธิบดี หลี่
ประกาศยกเลิกกองกาลังที่จะใช้ ในการบุกกลับคืนไปตีจีน โดยเริ่ มตังแต่
้ เที่ยงคืนของวันที่ 1 พฤษภาคม 1991 เป็ นต้ น
ไป ซึ่งเป็ นความเห็นชอบของรัฐสภา ROC ด้ วย ประธานาธิ บดี หลี่ยงั ประกาศว่า นี่เป็ นข้ อกาหนดชั่วคราวของ
รัฐธรรมนูญระหว่างที่อยู่ในช่วงเวลาของการ เคลื่อนย้ ายซึ่งจะต้ องหมดไป การประกาศครัง้ นี ้มีความหมายสาคัญอยู่ 2
ประการ กล่าวคือ ประการแรก แสดงให้ เห็นว่า รัฐบาล ROC พยายามแสดงถึงการรวมสองจีนโดยสันติวิธี และประการที่
สองคือ รัฐบาล ROC จะไม่แข่งขันกับ PRC อีกต่อไปในเรื่ องของสถานภาพ และสิทธิในระดับนานาชาติ
3. การรวมชาติภายใต้ เงื่อนไขระบบประชาธิปไตย และการยอมรั บไต้ หวันในฐานะที่เท่ าเทียมกัน
ภายหลังการข่มขวัญ ROC ด้ วยการใช้ กาลังไม่สาเร็ จ เนื่องจากการแทรกแซงของสหรัฐอเมริ กาในการป้องกันไต้ หวัน
ส่งผลให้ PRC ได้ พยายามใช้ นโยบายการรวมชาติ โดยสันติวิธี เป็ นทางออกของความขัดแย้ งด้ วยการเสนอแนวคิดหนึ่ง
ประเทศสองระบบต่อ ROC ในปี 1985 สมัยของประธานาธิบดีเจียง จิงกัว (Chiang Ching-Kuo) ROC ได้ สนองตอบต่อ
การรวมชาติโดยประกาศว่าจะยึดหลักสามประการแห่งประชาชนของ KMT และยึดนโยบาย 3 ไม่อยู่ คือ ไม่ติดต่อการค้ า
โดยตรง ไม่ติดต่อการขนส่งทางอากาศ และไม่ติดต่อการขนส่งทางทะเล ในเวลาต่อมา เมื่อ ROC มีการเปลี่ยนผู้นาเป็ น
ประธานาธิ บดีหลี่ ก็ยงั คงยึดถือหลักการดังกล่าวและได้ เน้ นการรวมการชาติภายใต้ ระบอบประชาธิ ปไตยและเสรี ภาพ
ROC ได้ ปฏิเสธข้ อเสนอของ PRC ที่จะเปิ ดการหารื อระหว่างกันในระดับพรรคของทังสองฝ่
้
าย (CCP กับ KMT)
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดี หลีไ่ ด้ กล่าวไว้ วา่ จะมีการขยายสิง่ ดีๆ ไปยังเพื่อนร่ วมชาติจีนที่อาศัยในเขตปกครอง
ของ PRC และเสนอให้ มีการรวมชาติ แต่ภายในระบอบประชาธิปไตยและเสรี ภาพหรื อให้ PRC มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็ นประชาธิปไตยเสียก่อน PRC ในสมัยของเติ ้งได้ นาการรวมชาติโดยสันติวิธีเสนอต่อ ROC โดยให้ ROC มี
ฐานะเป็ นเขตบริ หารพิเศษ อันเป็ นแนวทาที่ให้ อานาจการปกครองตนเองได้ ระดับหนึง่ เช่นเดียวกับเกาะฮ่องกง หรื อเรี ยกว่า
เป็ นนโยบาย หนึง่ ประเทศ สองระบบด้ วยการยื่นเสนอแนวคิด และการตะหนักว่าจีนได้ ถกู แบ่งเป็ นสองประเทศ รวมทังการ
้
ยอมรับว่า ROC จะได้ รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสถานะของไต้ หวันในปั จจุบนั มีระดับของเศรษฐกิจและ
การเมืองอยูใ่ นระดับที่ควรจะได้ รับการยอมรับ และควรมีการแก้ ไขปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่าง PRC และ ROC ด้ วยการ
ปรึกษาหารื อทวิภาคี

409

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากสังเขปประวัติศาสตร์ ดังกล่าวนี ้เมื่อนาทฤษฎี TKI ทดลองนามาพิจารณาร่ วมกับสถานการณ์ การเมือง
ระหว่าง PRC กับ ROC ในช่วงเวลาต่างๆจะพบว่ามีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาที่ตา่ งกรรมต่างวาระกัน และสุดท้ ายสามารถ
นาไปสูห่ นทางของการแก้ ไขปั ญหาจะพบว่าสามารถพิจารณาแยกเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้
1. การใช้ กาลังระหว่างกัน PRC บุกเข้ าปราบปราม ROC หรื อ ROC ประกาศเอกราช จะเป็ นเรื่ องของการแข่งขัน
และนาไปสูส่ งคราม
2. การเจรจาในระดับทวิภาคีระหว่าง PRC กับ ROC เพื่อจัดตังองค์
้ กรรวมชาติ การเจรจาไกล่เกลี่ยปั ญหาความ
ขัดแย้ งโดยผ่านตัวกลาง หรื อองค์ การระหว่างประเทศ และ การคงไว้ ซึ่งสถานภาพ (status quo) เดิม แต่พัฒนา
ความสัมพันธ์ทางด้ านเศรษฐกิจระหว่างกันให้ มากขึ ้น จะเป็ นเรื่ องของความร่วมมือ
3. การสร้ างสหพันธรัฐขึ ้นมาใหม่โดยให้ แต่ละประเทศปกครองโดยรัฐ และมีรัฐบาลกลางเพื่อดาเนินการทางด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นเรื่ องของการที่ PRC และ ROC ต้ องยอมประนีประนอม
4. ROC ยอมรับนโยบาย“หนึ่งประเทศ สองระบบ” หรื อ PRC ยอมรับสถานะความเป็ นรัฐของ ROC จะเป็ นเรื่ อง
ของการที่ฝ่ายใต้ ฝ่ายหนึง่ ยอมทาให้ อีกฝ่ ายเป็ นที่พอใจ
5. PRC และ ROC หลีกเลีย่ งที่จะไม่พบกัน จะเป็ นเรื่ องของการหลีกเลีย่ ง ซึง่ ประเด็นนี ้คงเกิดขึ ้นไม่ได้ เพราะปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ระดับรัฐที่มีวฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และอาณาเขตร่วมกัน
หากประกอบกับมุมมองของโรเบิร์ต กิลปิ น (Robert Gilpin) ที่นาเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมืองระหว่าง
ประเทศ (International Political Economy; IPE) สกุลสัจนิยม (realism) ที่กิลปิ นได้ สรุ ปมาจากทฤษฎีของฮันน์ มอเกน
เธาว์ (Hans J. Morgenthau) ไว้ ว่า ‚ทฤษฎีสจั จนิยมจะให้ ความสาคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ ้นจริ ง จับต้ องได้ และให้
ความสาคัญกับแรงผลสัมฤทธิ์ทางวัตถุสภาพกระบวนการความสัมพันธ์ระกับรัฐเป็ นเรื่ องของผลักดันทางเทคโนโลยี ระบบ
ระหว่างประเทศนันเป็
้ นอนาธิ ปไตย เนื่องจากไม่มีอานาจกลางที่จะมาชี ้ถูกชี ้ผิด หรื อเป็ นอานาจกลางไกล่เกลี่ยในกรณี
พิพาทต่างๆ รัฐคือตัวแสดงหลัก ในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีสว่ นที่ใช่รัฐ อาทิ บริ ษัทข้ ามชาติ , องค์กรข้ าม
ชาติ, เอ็น จี โอ (NGOs) เป็ นต้ น รัฐต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความมัน่ คงทางทหาร และความมัน่ คง
ทางการเมือง เป็ นหลักโดยมีความมัน่ คงทางจิต (collective psychological relationships) อาทิศีลธรรม จารี ต ประเพณี
อุดมคติ ค่านิยม ฯลฯ เป็ นเรื่ องรองลงมา ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเป็ นเรื่ องอานาจ และความสัมพันธ์ ทางอานาจที่
พิจารณาเปรี ยบเทียบกันได้ จากจากอานาจของกองทัพ เศรษฐกิจ โดยเป็ นความสัมพันธ์ที่เรี ยกว่าเศรษฐกิจการเมืองระดับ
โลก (global political economy) โดยมีตวั แสดงคือ รัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บรรษัทข้ ามชาติ กระทัง่ เอ็น จีโอ‛ จาก
ข้ อ สรุ ปดังกล่าวกิ ลปิ นได้ เ สนอทฤษฎี ว่า เศรษฐกิ จ การเมื องระหว่า งประเทศเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ว างอยู่บ นเรื่ อ งของ
ผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะของรัฐที่ถกู ตัดสินใจโดยบุคคลสาคัญทางการเมือง (the governing political elite),
กลุม่ กดดันทางการเมือง (the pressures of powerful groups) และธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก โดย
กระบวนการทังหมดจะมี
้
รัฐที่คอยดูแลให้ กระบวนการต่างๆเป็ นไปได้ โดยปราศจากภัยคุกคามทังหมดที
้
่เป็ นไปได้ รวมถึง
คอยควบคุมให้ ระบบเศรษฐกิจการเมืองเกิดสภาวะสมดุลทางอานาจ (political/economic balance of power) โดยที่รัฐ
ต้ องไม่ และไม่ ส ามารถรวบอ านาจการตั ด สิ น ใจไว้ เพี ย งผู้ เดี ย ว ในกรณี นี ร้ ั ฐ จะพยายามแปรนโยบาย (policy
implementation of the state) ให้ สอดรับกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ และระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐ-ชาติหลังยุคสงครามเย็นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ต่างก็มีปัญหาทางการเมืองทังภายในและ
้
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ภายนอก โดยรวมเป็ นเรื่ องของความคิดแบบเชื ้อชาตินิยม (ethnicity nationalism) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐจึงต้ องพยายามรักษาความมัง่ คงต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นไว้ เพื่อที่รัฐจะได้ ดารงอยู่ได้ รัฐจึง
ต้ องเป็ นตัวกลางที่ผสานผลประโยชน์ทางการเมืองโดยจาเป็ นที่จะต้ องหยิบยกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเป็ นเครื่ องมือ
หลักให้ ได้ (Gilpin, 2001)
8. สรุ ปผลการวิจัย
เมื่อใช้ ทฤษฎีของกิลปิ นมาพิจารณาจะพบว่าทางเลือก TKI ที่พิจารณาข้ างต้ นเรื่ องการใช้ กาลังระหว่างกัน PRC
บุกเข้ าปราบปราม ROC หรื อ ROC ประกาศเอกราชเป็ นเรื่ องของการแข่งขัน และนาไปสูส่ งครามที่ทงั ้ PRC และ ROC มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะชนะหรื อพ่ายแพ้ ก็ได้ โดยมีปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และระบบเศรษฐกิจการเมืองทังระดั
้ บ
ภายในชาติ และระหว่างชาติเป็ นตัวแปรที่สาคัญ ด้ านการเจรจาในระดับทวิภาคีระหว่าง PRC กับ ROC เพื่อจัดตังองค์
้ กร
รวมชาติ การเจรจาไกล่เกลี่ยปั ญหาความขัดแย้ งโดยผ่านตัวกลาง หรื อองค์ การระหว่างประเทศ และ การคงไว้ ซึ่ง
สถานภาพ (status quo) เดิม แต่พฒ
ั นาความสัมพันธ์ทางด้ านเศรษฐกิจระหว่างกันให้ มากขึ ้น ทังหมดเป็
้
นเรื่ องของความ
ร่วมมือที่ดแู ล้ วเป็ นรูปแบบการแก้ ไขปั ญหาที่ทงสองฝ่
ั้
ายพยายามใช้ อยู่ในปั จจุบนั ส่วนการสร้ างสหพันธรัฐขึ ้นมาใหม่โดย
ให้ แต่ละประเทศปกครองโดยรัฐ และมีรัฐบาลกลางเพื่อดาเนินการทางด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่ องของ
การที่ PRC และ ROC ต้ องยอมประนีประนอม และการที่ ROC ยอมรับนโยบาย“หนึ่งประเทศ สองระบบ” หรื อ PRC
ยอมรับสถานะความเป็ นรัฐของ ROC ที่เป็ นเรื่ องของการที่ฝ่ายใต้ ฝ่ายหนึ่งยอมทาให้ อีกฝ่ ายเป็ นที่พอใจนันหากมองด้
้
วย
สายตาแบบสัจนิยมน่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ยากเนื่องจากการที่รัฐต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความมัน่ คง
ทางทหาร, ความมัน่ คงทางการเมือง และความมัน่ คงทางจิต ซึ่งความมัน่ คงทังสามเรื
้
่ องเป็ นเรื่ องที่สง่ ผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง, ประวัติศาสตร์ , กระทัง่ ค่านิยมทางการเมืองต่างๆที่สบื ทอด ปลูกฝั งมาตังแต่
้ ยคุ สงครามเย็น
ส่วนการที่ PRC และ ROC หลีกเลีย่ งที่จะไม่พบกัน จะเป็ นเรื่ องของการหลีกเลีย่ ง ซึง่ ประเด็นนี ้คงเกิดขึ ้นไม่ได้ เพราะปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ระดับรัฐที่มีวฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และอาณาเขตร่วมกัน ดังกล่าวข้ างต้ น
9. อ้ างอิง
สนธยา มณีรัตน์ , ‚นโยบายของไต้ หวันต่ อจีน,‛ (11 กันยายน พ.ศ. 2551) Cited by
http://swinwin2.blogspot.com/2008/09/blog-post_11.html.
‚มณฑลไต้ หวัน,‛ (May 4, 2010), Cited by http://th.chineseembassy.org/th/ztbd/zggk/ t193217.htm. [Embassy
of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand]. Deng Xiaoping, Lun Guofang, He
Jundui Jianshe, ‚A New Way to Stabilize the World Situation,‛ (Deng Xiaoping Discusses National
Defense and Military Construction), Junshi Kexue Chubanshe. (trans). Military Science Press. (May
1992).
Gilpin, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton:
Princeton University Press, 2001.
Hu Meidong and Li Dapeng, ‚Islands brought closer by culture, tours and Mazu belief,‛ (China Daily
11/09/2004), Cited by http://www.gwytb.gov.cn:8088/detail.asp? table=Interactions&title =Crossstrait+Interactions+ and+Exchanges&m_id=29
[Taiwan Affair Officer of State Council]. Kun, Bela. Preface to Fundamental Laws of the Chinese Soviet
Republic. International Publishers : New York, 1934.
411

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

San Pablo-Baviera, Aileen. ‚The China factor in US alliances in East Asia and the Asia Pacific,‛ Australian
Journal of International Affairs, Vol. 57, No. 2, (July 2003), pp. 339–352.
Thomas, Kenneth W. and Ralph H. Kilmann. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Mountain View:
California, 2010.
‚China-Taiwan History,‛ (March 7, 2000), Cited by http://www.pbs.org/ newshour/ bb/asia/china/ chinataiwan.html [Public Broadcast Service (PBS) : The Online News Hour Report].
‚Foreign relations of the Republic of China,‛ Cited by
http://en.wikipedia. org/wiki/Foreign_relations_of_the_Republic_of_China [Wikipedia].“Taiwan Strait
21 July 1995 to 23 March 1996,” cited by http://www.globalsecurity.org/ military/ops/taiwan_strait.htm
[Global Security Website].http://www.marxist.org [Marxism Archive]
http://www.wikipedia.org [Wikipedia]

412

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 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
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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.

Picture 1 Building, Structure Plan

Picture 2 Company Profile (Manager)

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.
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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. "

Picture 3 Company Presentation (1)

Picture 4 Company Presentation (2)

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.
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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.
Man1. 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).
The quality of the raw materials are not standardized.

Material
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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Picture 6 RESULTS Development (1)

Picture 5 Before Development

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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ความมั่นคงทางสังคมของแรงงานหญิงนอกระบบ
Social Security of Female Workers in Informal Sector
เสกสรร อรรควาไสย์ ดุษฎี อายุวฒ
ั น์ และ มณีมยั
1
2
Seksan Akkawasai Dusadee Ayuwat ทองอยู่ Maniemai Thongyou 3
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างความมัน่ คงทางสังคมของแรงงานหญิง
นอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มิติโครงสร้ างและมิติผ้ ูกระทาการโดยใช้ ทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้ างของ Anthony
Giddens การศึก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก การสัง เกตแบบมี ส่ว นร่ ว มกับ
กลุม่ เป้าหมาย คือ แรงงานหญิง นอกระบบที่ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จานวน 18 คน ในพื ้นที่ศึกษาอาเภอแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเลย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้ างความมัน่ คงทาง
สังคมของแรงงานหญิ งนอกระบบที่ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สร้ างผ่านการกระทาทางสังคม และการมีปฏิสมั พันธ์ กับ
ระบบครอบครัว ระบบเครื อข่าย และแบบแผนความสัมพันธ์ ทางสังคม ด้ วยการกระทาทางสังคมเพื่อความมัน่ คงทาง
รายได้ และความมัน่ คงทางสุขภาพโดยการพึ่งพาตนเองที่มีแบบแผนความสัมพันธ์ ทางสังคมเป็ นแบบเอื ้ออาทรแนวราบ
กับระบบครอบครัว เครื อข่าย และการพึ่งพาจากภายนอกที่มีแบบแผนความสัมพันธ์ ทางสังคมเป็ นแบบอุปถัมภ์ และ
ระบบการแลกเปลีย่ นทางการตลาดแนวตังกั
้ บโครงสร้ างระบบสังคม
คาสาคัญ: ความมัน่ คงทางสังคม แรงงานหญิง ภาคนอกระบบ ทวิภาวะโครงสร้ าง
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. บทนา
จากสภาพการณ์ ของแรงงานหญิ งนอกระบบในหลายประเทศ พบว่าผู้หญิ งส่วนใหญ่ทางานนอกระบบ (ILO,
2002) แม้ ว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) จะได้ กาหนดความมัน่ คงทาง
สังคมว่าประกอบด้ วยประการแรกมิติความเสี่ยงภัยในประเด็นการคุ้มครองทางสังคมเป็ นวิธีการที่สร้ างความมัน่ คงของ
แรงงานในรู ปแบบการประกันสังคม และการช่วยเหลือทางสังคม ประการที่สอง มิติสิทธิและความรับผิดชอบร่ วมกัน ใน
ประเด็นการเข้ าถึงแหล่งทรัพยากร ได้ รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเท่าเทียมกันในฐานะความเป็ นมนุษย์ และมิติความ
ยากจนในประเด็นความต้ องการรายได้ ขนต
ั ้ ่า เพื่อให้ บคุ คลสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ และประการสุดท้ าย ระบบความมัน่ คง
ทางสังคมจะต้ องดาเนินการโดยองค์กรของรัฐบาล (Jutting, 1999; Steinwachs, 2002; Kannan, 2004) ดังนันภายใต้
้
แนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนับว่ายังมีข้อสงสัยว่าแรงงานหญิงนอกระบบมีความมัน่ คงทางสังคมหรื อไม่
อย่างไร ผู้วิจยั มองความมัน่ คงทางสังคมตามแนวทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้ างของ Anthony Giddens (1984) ที่เห็นว่าใน
ชีวิตประจาวัน พฤติกรรมของมนุษย์ถกู กาหนดโดยโครงสร้ าง (ซึง่ ปรากฏและดารงอยูก่ ่อนการกระทา) และการกระทาของ
มนุษย์เองก็ผนวกรวมเข้ าไปเป็ นโครงสร้ างสังคม (คือก่อให้ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งแรงงานหญิงนอกระบบในฐานะ
ผู้กระทาการก็มีการสร้ างกลยุทธ์ เพื่อใช้ จัดการกับปั ญหาและความไม่มนั่ คงของตนเองด้ วยการต่อสู้ด้วยตนเองในฐาะ
บุคคลในฐานสมาชิกกลุม่ และการต่อสู้ในสาธารณะ (Niva, 2001) สะท้ อนให้ เห็นว่าประสบการณ์ของผู้หญิงในฐานะความ
เป็ นผู้หญิงไม่ได้ ถกู กาหนดจากโครงสร้ างทางสังคมเท่านัน้ แต่ด้วยประสบการณ์ของผู้หญิ งสามารถกาหนดเงื่อนไขและ
ผลผลิต ทางการกระท าทางสัง คมน าไปสู่ก ารสร้ างและผลิ ต ซ า้ ความเท่า เที ย มกัน ระหว่า งความเป็ นหญิ ง และชาย
(Hill,2002; Apter& Garnsey,1994) ดังนันจึ
้ งสนใจว่าท่ามกลางข้ อจากัดเชิ งโครงสร้ างสังคมของระบบการผลิตที่
เปลีย่ นแปลงไปที่มีตอ่ แรงงานหญิงนอกระบบและพลวัตของแรงงานหญิงนอกระบบที่อยูท่ า่ มกลางบริ บทการเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัวและชุมชนนัน้ สาหรับตัวแรงงานหญิงนอกระบบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีกระบวนการสร้ างความมัน่ คง
ทางสังคมอย่างไรในระดับฐานะผู้กระทาการคือระดับบุคคล และระดับกลุม่ เครื อข่าย
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ศึกษากระบวนการสร้ างความมั่นคงทางสังคมของแรงงานหญิ งนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มิ ติ
โครงสร้ างและมิติผ้ กู ระทาการโดยใช้ ทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้ างของ Anthony Giddens
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม กับกลุ่มเป้าหมายได้ แก่ แรงงานหญิ งนอกระบบที่ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จานวน 18 คน เก็บ
รวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2553 ในพื ้นที่ศึกษาอาเภอแห่งหนึ่งของ จังหวัดเลย ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยต้ องการคาอธิ บายเชิงทฤษฎี ตามทฤษฎีทวิภาวะ
โครงสร้ าง (Structuration Theory ) ของAnthony Giddens (Christopher G.A Bryant,1991) โดยเน้ นศึกษา มิติ
โครงสร้ างและผู้กระทาการโดยกาหนดขอบเขตดังนี ้ มิติโครงสร้ าง ซึ่งครอบคลุมลักษณะโครงสร้ าง สองประเภท 1)
โครงสร้ างที่เป็ นเงื่อนไข (Condition) หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขการกระทาทางสังคมว่าจะไปทิศทางที่เอื ้อหรื อจากัด
การกระทานันขึ
้ ้นอยู่กบั ตาแหน่งแห่งที่ทางสังคมของผู้กระทาการทางสังคม ประกอบด้ วย การเข้ าถึงและการควบคุม
แหล่งทรัพยากร การดารงอยู่และการพัฒนา การคุ้มครองทางสังคมและการเสริ มพลังอานาจ และ 2)โครงสร้ างที่เป็ น
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ผลผลิตของการกระทาทางสังคม (Social action) หมายถึง โครงสร้ างทางสังคม ก่อรู ปมาจากการกระทาร่ วมกันของ
มนุษย์ ซึ่งมีการปฏิบตั ิ ตามบทบาทหน้ าที่ หรื อการเรี ยกร้ องทางสังคม ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการทังในขั
้ นการก่
้
อเกิด
(Production) การสืบทอด (Reproduction) และการเปลี่ยนรู ป(Transformation ) ของโครงสร้ างสังคม มิติผ้ ูกระทา
การ ในแนวการวิเคราะห์นี ้สามารถแบ่งออกได้ หลายระดับของ ผู้กระทาการ คือ 1) ระดับบุคคล ได้ แก่ แรงงานหญิงนอก
ระบบ และสมาชิกในครอบครัว 2) กลุม่ ทางสังคม กลุม่ บุคคล หน่วยงาน ได้ แก่ กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ องถิ่น 3) เครื อข่ายทางสังคม ระดับบุคคล กลุม่ และชุมชน
4. ผลการวิจัย
กระบวนการสร้ างความมัน่ คงทางสังคมในมิติผ้ กู ระทาการและมิติโครงสร้ าง ตามแนวคิดทวิภาวะโครงสร้ าง ของ
Anthony Giddens ซึง่ พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี ้
ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับปั จเจก
บทบาทหน้ าที่ : ทางานนอกบ้ าน แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการกระทาและสร้ าง
ความมัน่ คงทางครอบครัว ด้ วยการสร้ างผ่านบทบาทหน้ าที่ ลักษณะแบบไปทางานนอกบ้ านโดยการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ทางเพศหญิงที่รับผิดชอบงานบ้ านทุกอย่างก็ยงั ทาหน้ าที่บทบาททางเพศชายในกระบวนการผลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ซงึ่ การ
รับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในอดีตถือว่าเป็ นงานของผู้ชายที่ทางานเท่านันแต่
้ ในปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่า
มีแรงงานหญิง นอกระบบเข้ ามาทางานมากขึ ้นและสามารถทางานที่เป็ นบทบาททางเพศชายดังจะเห็นได้ จากแรงงาน
หญิ ง นอกระบบสร้ างบทบาทหน้ า ที่ข องตนเองทัง้ ในพื น้ ที่ ส่วนตัว ภายในครอบครั ว และในพืน้ ที่สาธารณะของบริ บ ท
สภาพแวดล้ อมการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ พบว่าส่วนใหญ่แรงงานหญิ งนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ได้ ทา
บทบาทหน้ าที่หลักในพื ้นที่สว่ นตัวด้ วยแบบแผนการกระทาเป็ นลักษณะตามบทบาททางเพศหญิงที่ถกู กาหนดของระบบ
สังคมโดยที่แรงงานหญิ งนอกระบบต้ องทาหน้ าที่ดู แลครอบครั วเกี่ยวกับงานแม่บ้านทุกอย่าง เช่น จัดหาอาหาร ดูแล
สมาชิกในครอบครัว เลี ้ยงดูบตุ ร นอกจากงานแม่บ้านแล้ วแรงงานหญิงนอกระบบยังต้ องทาหน้ าที่บทบาทใหม่คือการไป
ทางานนอกบ้ านสร้ างรายได้ หลักให้ แก่ครอบครัวด้ วยการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จึงเป็ นการแสดงบทบาทในพื น้ ที่การ
ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
การพัฒนาตนเอง : เรี ยนรู้ เพิ่มทักษะ แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการกระทาและ
สร้ างความมัน่ คงทางรายได้ โดยการสร้ างผ่านแบบแผนการพัฒนาตนเองในการทางาน เพื่อจุดประสงค์ให้ เกิดความ
ชานาญในการผลิตชิ ้นงานเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ได้ คณ
ุ ภาพที่จะส่งผลต่อการมีรายได้ อย่างต่อเนื่องและเป็ นที่ยอมรับของนายจ้ าง
ทังนี
้ ้ตัวของแรงงานหญิงนอกระบบก็รับรู้ตอ่ ประสบการณ์ด้านการมีทกั ษะฝี มือในการทางานผลิตเฟอร์ เจอร์ ไม้ ย่อมขึ ้นอยู่
กับระยะเวลาที่ทางานงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จะเห็นได้ จากส่วนใหญ่แรงงานหญิ งนอกระบบมีประสบการณ์ระยะเวลา
ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ อยูใ่ นระยะเวลาประมาณ1 ปี ถึง 5 ปี และยังตระหนักรับรู้เกี่ยวกับงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ว่าเป็ น
งานต้ องอาศัยทักษะความชานาญก่อนที่จะเข้ ามาทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ พบว่าแรงงานหญิงนอกระบบส่วนใหญ่แล้ วไม่
มีประสบการณ์ ทักษะความชานาญในการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ แต่เมื่อเข้ ามาทางานในช่วงแรกจึงทาให้ แรงงานหญิง
นอกระบบ ต้ องมาเรี ยนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาเพิ่มทักษะฝี มือให้ เกิดความชานาญงานโดยการสร้ างแบบแผนการกระทาผ่าน
ระบบครอบครัวเครื อญาติหรื อกลุม่ เพื่อนแรงงาน สาหรับแรงงานหญิงนอกระบบที่ไม่ได้ ทางานร่วมกับครอบครัวก็จะมีการ
เรี ยนรู้ โดยได้ รับการสอนงานผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในขันตอนต่
้
างๆจากเพื่อนร่ วมงาน จะเห็นได้ ว่า การพัฒนาตนเองของ
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แรงงานหญิ งนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ด้วยแบบแผนการเรี ยนรู้ เพิ่มทักษะซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ และการได้ รับ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ทางานผลิต เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มาก่อน
ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับครอบครัว เครือญาติ
พึ่งพาครอบครั ว เครื อญาติ : ช่ วยเหลือ เกือ้ กูล แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการ
สร้ างความมัน่ คงทางสังคม โดยการสร้ างผ่านแบบแผนการพึง่ พาครอบครัว คือ การช่วยเหลือเกื ้อกูลภายในครอบครัวและ
เครื อญาติ เพราะว่าการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีลกั ษณะการทางานเป็ นครอบครัวประกอบด้ วยสามีภรรยา พ่อแม่ลกู
หรื อเป็ นลักษณะเครื อญาติเป็ นพี่เป็ นน้ องโดยที่แรงงานหญิงนอกระบบก็ตระหนักรับรู้ เกี่ยวกับการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ตอ่ กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในแต่ละขันตอนต้
้
องอาศัยแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือชานาญในการทาตัวเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
หากเป็ นแรงงานหญิ งที่เข้ ามาทางานครัง้ แรกก็ยงั ไม่มีประสบการณ์ ทกั ษะการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จึงจาเป็ นต้ องพึ่งพา
ครอบครัวและเครื อญาติให้ คาแนะนา ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สาหรับแรงงานหญิ งนอก
ระบบที่เข้ ามาทางาน คนเดียวไม่มีครอบครัวและเครื อญาติ ส่วนใหญ่ก็มกั จะเข้ าทางานในกระบวนการผลิ ตที่มีขนตอนไม่
ั้
ยุง่ ยาก ซึง่ สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
สร้ างความผูกพัน : อยู่รวมกันพ่ อแม่ ลูก แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการกระทา
และกระบวนการเข้ าการถึงความมัน่ คงทางครอบครัว โดยการสร้ างผ่านความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มี
ความผูกพันด้ วยการอยู่รวมกันพ่อแม่ลกู กล่าวคือความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของแรงงานหญิงนอกระบบ
ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกด้ วยการพูดคุย การดูแลความเป็ นอยู่ของสมาชิกภายในครอบครัว
เมื่อก่อนที่จะเข้ ามาทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จากการสัมภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบ ทาให้ ทราบว่าแรงงานหญิงนอก
ระบบบางคนมีปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึ ้นหลายเรื่ อง เช่น สามีดื่มสุราเมาก็มกั หาเรื่ องทะเลาะกัน ไม่มีเงินใช้ เพียงพอ
มีหนี ้สิน ลูกเกเรไม่ทางานชอบเที่ยวเตร่ ภายหลังที่ครอบครัวได้ เข้ ามาทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทาให้ การดาเนินชีวิต
เปลีย่ นแปลงไป เมื่อสมาชิกของครอบครัวได้ มาทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ด้วยกันทาให้ ครอบครัวมีความอบอุ่น สามีก็ลด
ดื่มสุรา มีเงินเพียงพอเหลือเก็บออม สมาชิกของครอบครัวมีความใกล้ ชิด ตื่นเช้ ามาก็ไปทางานพร้ อมกันพ่อแม่ลกู เมื่อเลิก
งานตอนเย็นก็กลับบ้ านพร้ อมกัน จะเห็นได้ ว่าแรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ได้ สร้ างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวด้ วยตระหนักรับรู้ถึงความมัน่ คงทางครอบครัว
ตัวตนแรงงานหญิงนอกระบบ : ระดับกลุ่ม เครือข่ าย
การทางานที่เท่ าเทียม : ชายทาได้ หญิงก็ทาได้ แรงงานหญิ งนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มี
ประสบการณ์รับรู้จากงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โดยที่การทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะการทางานแบบ
ครอบครัว ร่วมกันทา และรับเหมาเป็ นชิ ้นงานเมื่อแรงงานหญิงนอกระบบเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตได้ มีการแสดงออกบทบาท
การทางานผลิต เฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ เท่า เที ย มระหว่า งหญิ ง ชาย เช่ นเดี ย วกับ บทบาทของแรงงานชายในการทางานผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ด้ วยแรงงานหญิ งนอกระบบมีการสร้ างและเสนอตัวตนด้ วยคุณสมบัติเฉพาะของความเป็ นผู้หญิง เช่น มี
ความละเอียดอ่อ นประณี ต มีความอดทน แม้ ว่าแรงงานหญิ ง นอกระบบ แสดงบทบาทหน้ าที่หลัก ของผู้ หญิ งในการ
รับผิดชอบงานบ้ านแล้ วก็ยงั มีทาหน้ าที่บทบาทแสดงออกในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โดยเป็ นการทางานนอกบ้ าน
จากการสัมภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบทาให้ ทราบว่าแรงงานหญิงมีบทบาทในการเป็ นผู้นาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
รับเหมาชิ ้นงานการจัดการกับงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในกรณี บางครอบครัวที่สามีเจ็บป่ วยหรื อไปทางานไม่ได้ แรงงาน
หญิงสามารถทางานทดแทนในบทบาทหน้ าที่ของแรงงานชายได้ เท่าเทียมแรงงานชาย โดยไม่มีข้อห้ ามโดยเฉพาะชิ ้นงาน
425

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ที่ต้องการความละเอียดประณีต ซึง่ พบว่ามีแรงงานหญิงทาได้ ดีกว่าแรงงานชายในลักษณะของชิ น้ งานทีต่ ้ อง
ใช้ ความรับผิดชอบ ใช้ ระยะเวลานานในการผลิตชิ ้นงาน และความละเอียดต่อการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จะเห็นได้ ว่า
บทบาทของแรงงานหญิงนอกระบบก็สามารถทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ได้ เท่าเทียมบทบาทของแรงงานชาย
การพึ่งพาภายนอก : รัฐ ธุรกิจเอกชน นายจ้ าง กลุ่ม เครื อข่ าย
แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการพึ่งพาจากระบบภาครั ฐ ธุร กิ จเอกชน นายจ้ าง และกลุ่ม เครื อข่าย โดยการกระทาและสร้ าง
กระบวนการเข้ าการถึงความมัน่ คงทางสวัสดิการความช่วยเหลือและการเข้ าถึงความมัน่ คงทางสุขภาพ ด้ วยแบบแผนการ
กระทาเป็ นลักษณะการไปใช้ แหล่งประโยชน์ การแสวงหาช่องทางอื่นได้ แก่การสมัครเข้ าสูร่ ะบบประกันสังคมโดยที่แรงงาน
หญิงนอกระบบเห็นว่า การทางานนันมี
้ ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต เช่น ทาสี บางครัง้
อาจก็สง่ ผลให้ แรงงานหญิงนอกระบบมีอาการแพ้ เจ็บป่ วย ไอ เป็ นหวัดบ่อยเมื่อเข้ ารักษาที่โรงพยาบาลก็สามารถเบิกคืน
ค่ารักษาได้ และยังได้ รับการตรวจสุขภาพประจาปี ตามสิทธิการคุ้มครองของระบบประกันสังคม โดยที่มีนายจ้ างบางคน
สนับสนุนให้ แรงงานหญิ งนอกระบบเข้ าสู่ระบบประกันสังคม แต่ก็ยงั ไม่ได้ ทาทุกคนเนื่องจากบางคนก็คิดว่ามีสิทธิ ตาม
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าอยู่แล้ ว สาหรับการไปใช้ แหล่งประโยชน์ของแรงงานหญิงนอกระบบ ได้ แก่ กองทุนหมู่บ้าน
กลุม่ ออมทรัพย์ นายจ้ าง และกลุม่ แรงงาน เครื อข่าย โดยแรงงานหญิงนอกระบบได้ ไปขอความช่วยเหลือด้ านเงินทุน จาก
การสัมภาษณ์แรงงานหญิงนอกระบบ ทาให้ ทราบว่าแรงงานหญิ งนอกระบบจะนาเงินไปลงทุนประกอบกิจการส่วนตัวการ
นาไปใช้ ในการเพาะปลูกด้ านการเกษตรกรรม เช่น ทานา นอกจากนี ้แรงงานหญิงนอกระบบยังได้ รับความช่วยเหลือจาก
นายจ้ าง เพื่อนร่ วมงาน เมื่อมีความเดือดร้ อนด้ านความเป็ นอยู่ ไม่มีอาหารสาหรั บบริ โภคหรื อการขาดแคลนเครื่ องใช้
อุปโภคบริ โภคภายในครอบครัว ในส่วนของการเข้ าถึงความมัน่ คงทางสุขภาพ แรงงานหญิงนอกระบบมีการสร้ างแบบ
แผนการกระทาที่เป็ นลักษณะการแสวงหาช่องทางอื่นจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนในรู ปแบบต่างๆ รู ปแบบที่รัฐจัดให้
สวัสดิการ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทอง) บัตรอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และการสร้ างหลักประกันความ
มัน่ คงโดยการทาประกันชีวิตกับภาคธุรกิจเอกชน ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ได้
สร้ างระบบการพึ่งพาจากภายนอกครอบครัว โดยมีแบบแผนการสร้ างความมัน่ คงทางสวัสดิการความช่วยเหลือและการ
เข้ าถึงความมั่นคงทางสุขภาพ ด้ วยแบบแผนการกระทาเป็ นลักษณะการไปใช้ แหล่งประโยชน์ การแสวงหาช่องทาง
หลากหลาย
โครงสร้ าง : การสร้ างมาตรการ
โครงสร้ างด้ านที่เป็ นการสร้ างมาตรการ ซึ่งพิจารณาประเด็น แบบ
แผนการเข้ าถึงการใช้ แหล่งทรั พยากร และแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมและการเสริ มพลังอานาจ ซึ่งการวิเคราะห์
โครงสร้ างจะพิจารณาจากกระบวนการในขันการก่
้
อรูป การผลิตซ ้า และการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
แบบแผนการเข้ าถึงการใช้ แหล่งทรัพยากรเป็ นลักษณะแบบแผนความสัมพั นธ์ ทางสังคมที่แรงงานหญิ งนอก
ระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ กาหนดเป็ นเงื่อนไขมาตรการของการกระทาในการสร้ างความมัน่ คงทางสังคม โดยผ่าน
ช่องทางวิธีการ ได้ แก่ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ การไปใช้ ประโยชน์จากแหล่งทุนและการสนับสนุน
ทางสังคม ด้ วยกลไกและการมีปฏิสมั พันธ์กบั โครงสร้ างของระบบสังคม และแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมและการเสริ ม
พลังอานาจ การปฏิสมั พันธ์กบั โครงสร้ างของระบบสังคม โดยที่แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการ
คุ้มครองทางสังคมและการเสริ มพลังอานาจผ่านด้ านกฎหมาย ข้ อบังคับท้ องถิ่นและมาตรการ ทาให้ แรงงานหญิงนอก
ระบบมีการได้ รับการอบรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพด้ านการทางาน และการได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านความช่วยเหลือและ
สวัสดิการแรงงานหญิงนอกระบบมีการกระทาเพื่อเข้ าถึงแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมและการเสริ มพลังอานาจ ทาให้
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เห็นผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ น้ ส่งผลต่อโครงสร้ างระบบภาครั ฐ ท้ องถิ่ น นายจ้ าง และองค์ กรในชุมชนคือการ
คุ้มครองทางสังคมและการเสริ มพลังอานาจ กล่าวคือ แรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มีการได้ รับพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานหญิ งนอกระบบ ด้ านทักษะฝี มือด้ วยการสร้ างระบบทางานที่มีความเท่าเทียมกั นด้ านรายได้ และ
พัฒนาตนเองในขันตอนการผลิ
้
ตที่เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของตนเองในฐานะความเป็ นผู้หญิง รวมทังการ
้
ได้ รับการคุ้มครองทางสังคมด้ านความปลอดภัยสุขภาพและความเสีย่ งจากการทางาน
5. อภิปรายผลการวิจัย
จะเห็นได้ ว่ากระบวนการสร้ างความมั่นคงทางสังคมของแรงงานหญิ งนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ชี ้ให้ เห็นว่าทฤษฎีทวิภาวะโครงสร้ าง(Structuration)สามารถอธิบายเพื่อให้ เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างปั จเจกบุคคลกับ
สังคมเมื่อนาแนวคิดผู้กระทาการและโครงสร้ าง(Agency-Structure)มาใช้ อธิบายการกระทาของแรงงานหญิงนอกระบบ
ทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ซงึ่ ให้ ความสาคัญกับวิธีการที่แรงงานหญิงนอกระบบเป็ นผู้กาหนดวิถีชีวิตทางสังคมพร้ อมๆกับที่
ได้ รับอิทธิพลและถูกกาหนดโดยการจัดระเบียบทางสังคมที่มีอยูใ่ นโครงสร้ าง ถือได้ วา่ ความมัน่ คงทางสังคมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างปั จเจกบุค คลกับ สังคม ซึ่ งผลการศึก ษานี ไ้ ด้ สะท้ อนให้ เ ห็ นว่า แรงงานหญิ ง นอกระบบมี
กระบวนการสร้ างความมัน่ คงทางสังคมของตนเอง โดยสร้ างกระบวนการเข้ าถึงความจาเป็ นพื ้นฐานและ การจัดการความ
เสีย่ ง ซึง่ ได้ สะท้ อนทังในมิ
้ ติระดับบุคคล และมิติระดับกลุม่ ครอบครัว เครื อข่าย และการสร้ างผ่านความสัมพัน ธ์ทางสังคม
ซึง่ เป็ นผลผลิตของการกระทาทางสังคมของแรงงานหญิงนอกระบบ
6. สรุ ปผลการวิจัย
จากข้ อความรู้ที่ได้ จากการสังเคราะห์กระบวนการสร้ างความมัน่ คงทางสังคมของแรงงานหญิงนอกระบบทางาน
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จะเห็นได้ ว่ากระบวนการสร้ างความมัน่ คงทางสังคมของแรงงานหญิงนอกระบบในมิติโครงสร้ างและ
ผู้กระทาการ ภายใต้ บริ บทการทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในชนบท โดยที่แรงงานหญิงนอกระบบสร้ างผ่านการกระทาทาง
สังคมและการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับกลุม่ องค์กร สถาบัน ผลการศึกษาครัง้ นี ้ สะท้ อนให้
เห็นว่าตัวแรงงานหญิงในฐานะระดับปั จเจกก็เป็ นส่วนหนึ่งของระบบครอบครัว มีการกระทาเพื่อความมัน่ คงทางรายได้
และความมัน่ คงทางสุขภาพโดยมีกระบวนการเข้ าถึงทรัพยากรขันพื
้ ้นฐาน มีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลต่อความ
มัน่ คงทางสังคม โดยการพึง่ พาตนเองที่มีแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นแบบเอือ้ อาทรกับเครื อข่ายแนวราบในระบบ
เครื อญาติ หรื อมีการพึ่งพาจากภายนอกที่มีแบบแผนความสัมพันธ์ ทางสังคมเป็ นแบบอุปถัมภ์และแบบการตลาด กับ
เครื อข่ายแนวตังในระบบโครงสร้
้
างสังคม
7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การสร้ างมาตรการด้ านการเข้ าถึงการใช้ แหล่งทรัพยากร การคุ้มครองทางสังคมและเสริ มพลังอานาจ และการ
ดูแลป้องกันตนเองและสวัสดิการเพื่อลดความเสี่ยงสาหรับแรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และสร้ าง
ความเข้ มแข็งระดับกลุม่ เครื อข่าย ด้ านการสร้ างระบบคุ้มครองทางสุขภาพ และด้ านการจัดการความเสี่ยงทางรายได้
สาหรับแรงงานหญิงนอกระบบทางานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ในชุมชน
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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, RoiEt 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
_________________________________
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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 subdistrict, 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 semistructure 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
Witiya Pittungnapoo
Faculty of Architecture, Naresuan University
Thapho Sub-district, Muang District, Phitsanulok Thailand
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 motorbased 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
437

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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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ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม
People’s Political Movement in Nawa Municipality, Nawa district, Nakhon Phanom Province
พุฑฒจักร สิทธิ1
Putthachak Sitthi2
บทคัดย่ อ
การวิจัยขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัด
นครพนม มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขหรื อปั จจัยที่นาไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการเคลือ่ นไหวทางการเมือง รูปแบบการเคลือ่ นไหวทางการเมือง และ แนวทางการ
เคลือ่ นไหวทางการเมืองของขบวนการเคลือ่ นไหวภาคประชาชน รวมทังการตอบโต้
้
จากกลุม่ เป้าหมายและสิง่ แวดล้ อมต่าง
ๆ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงปั ญหา อุปสรรคของขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชน วิธีการศึกษาใช้ ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การจัดเวที
ถอดบทเรี ยน และเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่นาไปสูก่ ารเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
นาหว้ า เกิดจากมิติด้านวัฒ นธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง มิติด้านภาวะผู้นา ความมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมของผู้นา มิติด้านนโยบาย ความไม่โปร่งใสเชิงบริ หาร การครอบงาทางความคิด และการเลือกปฏิบตั ิ
รูปแบบลักษณะของขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า มีพฒ
ั นาการในรู ปแบบ
ระบบโครงสร้ างหน้ าที่ ที่เป็ นไปแบบหลวม ๆ มีทงการนั
ั้
ดหมายและไม่มีการนัดหมาย รวมตัวกันแบบคล้ อยตามกัน มี
รูปแบบการเคลือ่ นไหวโดยมีผ้ สู นับสนุนอยูเ่ บื ้องหลัง เคลือ่ นไหวแบบกลุม่ เฉพาะกิจ รู ปแบบการร้ องเรี ยนด้ วยการเน้ นสันติ
วิธี สมานฉันท์ ประนีประนอม
ปั ญหาอุปสรรคของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า พบว่า 1)
ขบวนการยังขาดผู้นาหรื อแกนนา ตลอดจนสมาชิกที่มีความเข้ มแข็งและมีความหลากหลาย 2) จิตสานึกที่นามาสูก่ ารก่อ
เกิดขบวนการ การมีสว่ นร่ วมในเป้าหมาย และกระบวนการดาเนินการยังไม่ได้ รับการส่งเสริ มเท่าที่ควร 3) การขาดการ
จัดการองค์ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 4) การจัดองค์กรและการบริ หารยังไม่เป็ นรู ปธรรม 5) ความไม่ต่อเนื่องของ
ขบวนการเคลือ่ นไหว 6) การรวบอานาจในการเสนอข่าวสารทางการเมืองเพียงฝ่ ายเดียวของภาครัฐ
ผลการวิจัยครัง้ นี ้จะกระตุ้นให้ ประชาคมในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า ผู้นาชุมชน ผู้บริ หารองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
รวมทังผู
้ ้ นาประเทศ ได้ มองเห็นความสาคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะภาคพลเมืองให้ เข้ ามามีสว่ น
ร่วมทางการเมืองด้ วยความรู้ ความเข้ าใจ ความเห็นที่เอื ้อต่อกันอย่างมีเหตุมีผล เน้ นความสามัค คี สมานฉันท์ ศานติภาพ
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
คาสาคัญ การเมือง, ขบวนการเคลือ่ นไหว, วัฒนธรรมทางการเมือง, ประชาสังคม
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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. บทนา
นับจากทศวรรษ 1970 เป็ นต้ นมา ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองแบบใหม่ (New Political Movements) และ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movements) เป็ นปรากฏการณ์ การเคลื่อนไหวของโลก และ
ขบวนการเคลื่อ นไหวทัง้ สองไม่อ าจที่ จ ะแยกออกจากกัน ได้ ชัด เจนนัก มัก จะหลอมร วมกัน โดยไม่ ร้ ู ตัว และไม่ไ ด้ มี
จุดมุง่ หมายที่จะยึดอานาจทางการเมืองของรัฐ เพียงหวังที่จะกดดันรัฐ เพื่อสร้ างทางเลือกของการพัฒนาให้ พ้นไปจากการ
พัฒนากระแสหลักที่ครอบงา และมุง่ เป็ นอิสระจากนโยบายของรัฐบาลและรัฐราชการ เพื่อปกครองตนเองในระดับท้ องถิ่น
และเพื่อกาหนดวิถีชีวิตของตนเองในระดับชุมชนและครอบครัว ไชยรัตน์ (2542) ได้ ให้ ความหมาย ‚ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแนวใหม่‛ ไว้ ดงั นี ้ ประการที่หนึง่ ขบวนการเคลือ่ นไหวไม่ได้ อยูบ่ นฐานของชนชันเพี
้ ยงอย่างเดียว ประการที่สอง
ประเด็นการเรี ยกร้ องไม่ใช่เรื่ องเดิม ๆ ที่เป็ นผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ แต่เป็ นเรื่ องของคนจานวนมากจากหลาย
กลุม่ หลายชนชัน้ ประการที่สาม ผู้เรี ยกร้ องมีสว่ นร่วมในการเคลือ่ นไหวด้ วยตนเอง ไม่ใช่การเรี ยกร้ องผ่านกลไกของรัฐ หรื อ
กลไกทางการเมื อง เนื่องจากการไม่เ ชื่ อมั่น ไม่ศ รั ทธาความเป็ นตัวแทนของพรรคการเมื อง และความจริ งใจของรั ฐ
ประการที่สี่ เป้าหมายของการเรี ยกร้ องต้ องการสร้ าง ‚กติกาหรื อกฎเกณฑ์ชดุ ใหม่ในการดารงชีวิต‛ ไม่ใช่การช่วงชิงอานาจ
ของรัฐ ดังเช่นขบวนการเคลือ่ นไหวที่เป็ นมาในอดีต
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่นี ้ เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนทัว่ ไป ซึ่งไม่ได้ เคลื่อนไหวในฐานะ
ตัวแทนของคนชันใดชั
้ นหนึ
้ ง่ และไม่ได้ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ แต่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ที่
เป็ นปั ญหาร่ วมกัน เช่นปั ญหาการศึกษา ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาสิทธิ เด็กและสตรี ปั ญหาสิทธิ ชุมชน ฯลฯ อีกทังการ
้
เคลือ่ นไหวก็มงุ่ ไปที่สาธารณชนมากกว่าพรรคการเมืองหรื อตัวแทนพรรคการเมือง หรื อผู้แทนราษฎรที่เขาเลือกเข้ าไปจัดตัง้
รัฐบาล โดยการสร้ างมติสาธารณะให้ ได้ ก่อน จึงจะเคลื่อนไหวไปที่อานาจรัฐ หรื อเมื่อเคลื่อนไหวไปที่อานาจรัฐแล้ วแต่ไม่
ประสบผลสาเร็ จ แทนที่ขบวนการเคลื่อนไหวจะยุติ กลับจะนาประเด็ นการเคลื่อนไหวไปสูส่ าธารณะทังในระดั
้
บประเทศ
และระดับสากล แล้ วจึงกลับมาที่รัฐเพื่อปรั บเปลี่ยนนโยบายของรั ฐและแก้ ไขกฎหมายของประเทศ และที่ชัดเจนคือ
เป้าหมายของขบวนการ ไม่ใช่เพื่อเข้ าไปช่วงชิงอานาจรัฐหรื อการเป็ นรัฐบาลเสียเอง เหมือนการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ฝ่ ายซ้ ายในอดีต ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่นี ้ ได้ นาไปสู่ขบวนการประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม หรื อขบวนการ
ประชาธิ ปไตยแบบเปิ ดกว้ าง ที่ม่งุ เปิ ดพื ้นที่สาธารณะหรื อเรี ยกว่า ‚การเมืองสาธารณะ‛ ทังในระดั
้
บประเทศและระดับ
สากลเพื่อให้ เกิดการถกเถียงนันกลายเป็
้
นมติสาธารณะหรื อมติมหาชน ที่นกั การเมืองในระบบเก่าหรื อนักการเมืองแบบ
ตัวแทนต้ องนานโยบายและแก้ ไขกฎหมายให้ สอดคล้ องกับมติสาธารณะที่เกิดจากการเคลือ่ นไหวทางการเมืองแบบใหม่
วิเชี ยร (2548) ได้ ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ปั จจัยที่นาไปสู่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน กรณีกลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
จัง หวัด อุด รธานี เกิ ด จากปั จ จัย ด้ า นปั ญ หาเชิ งโครงสร้ าง ได้ แ ก่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากโครงการของรั ฐ ซึ่ง มี ที่ ม าจาก
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาที่ เ น้ น การพัฒ นาอุต สาหกรรมส่ง ออกน าความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ส่ว นประเด็ น การ
พัฒนาการของความร่ วมมือกับขบวนการเครื อข่ายพันธมิตรของกลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจังหวัดอุดรธานีและการปรับตัว
กับสิ่งแวดล้ อมเกิดขึ ้นจากปั จจัยส่งเสริ มและเอื ้ออานวย 2 ปั จจัย คือปั จจัยภายใน ได้ แก่ วัฒนธรรมชุมชน การระดม
ทรัพยากร ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ โครงสร้ างโอกาสทางการเมือง โครงสร้ างโอกาสทางสังคม และฝ่ ายต่อต้ าน
หัวใจสาคัญของการต่อสู้พื ้นที่การเมืองสาธารณะ ก็คือการต่อสู้ทาง ‚วาทกรรมการเมือง‛ และ ‚วาทกรรมทาง
สังคม‛ ผ่านสือ่ มวลชนไปยังสาธารณชนในวงกว้ าง เพื่อชิงพื ้นที่สาธารณะ ที่เรี ยกว่ า ‚การเมืองของพื ้นที่‛ (The Politics of
Space) เพื่อชิงพื ้นที่ของการเมือง (The Space of Politics) ให้ กบั ประชาชนระดับรากหญ้ าและชนชันกลางหั
้
วก้ าวหน้ าที่
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่อันจะนาไปสู่การเมืองแบบใหม่ ในที่สุดระบอบประชาธิ ปไตยแบบมีผ้ ูแทนที่เปิ ดพืน้ ที่
ถกเถี ยงกัน เฉพาะในอาคารรั ฐ สภา จะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงมาเป็ น ‚ประชาธิ ปไตยแบบประชาชนมีส่ว นร่ วม‛ หรื อ
‚ประชาธิปไตยทางตรง‛ มากขึ ้น และเปลี่ยนสภาพการเมืองที่เป็ นการเมืองของนักการเมืองมาเป็ นการเมืองของพลเมือง
หรื อการเมืองภาคประชาชน ที่สามารถต่อสู้กบั โลกาภิวตั น์หรื อออกไปจากกระแสโลกาภิวตั น์ได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พุทธศักราช 2550 กาหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองไว้ ชัดเจน 3
เป้าหมายด้ วยกัน เป้าหมายประการที่หนึ่งคือการเพิ่มสิทธิเสรี ภาพการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน เป้าหมาย
ประการที่สอง คือการทาให้ ก ารเมืองมีค วามสุจ ริ ตและชอบธรรม เป้าหมายประการที่ สามคือ การท าให้ การเมื องมี
เสถียรภาพและประสิทธิ ภาพ ได้ ก่อให้ เกิดกระแสสังคมใหม่ คือเจตนารมณ์ ทางการเมืองภาคประชาชน ผลักดันให้ เป็ น
รัฐธรรมนูญ ก็เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสิทธิ ในการไม่เห็นด้ วยกับภาครัฐ เปิ ดโอกาสให้ ชุมนุมเคลื่อนไหวคัด ค้ าน ตาม
เจตจานงของรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั หมวดที่ 7 มาตรา 163-165 จึงกล่าวได้ ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชนนัน้ มีความชอบธรรมตามหลักกฎหมายสูงสุดแห่งรั ฐ ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนใน
เมืองไทยนัน้ ได้ แผ่กระจายไปอยู่ทกุ พื ้นที่ของประเทศ ไม่ว่ าจะเป็ นการเมืองระดับชาติ หรื อระดับท้ องถิ่น การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองนันก็
้ มีความเข้ มข้ นและจริ งจัง เพื่อให้ เกิดปฏิกิริยาทางการเมือง (Political reaction) ย้ อนกลับไปที่รัฐบาล
ผู้ทาหน้ าที่บริ หารประเทศได้ ทบทวนนโยบายพัฒนาประเทศใหม่อีกครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
อย่างแท้ จริ ง
ขบวนการเคลื่อ นไหวทางการเมื อ งภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหว้ า นัน้ ตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี จารี ตนิยมของฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึง่ เป็ นคติความเชื่อที่สบื เนื่องในเชิงประเพณีปฎิบตั ิและ
เชิงการเมืองการปกครอง เป็ นหลักที่ประชาชนและผู้นาจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตามร่วมกัน ด้ วยความเคารพและเชื่อมัน่ ใน
หลักการของฮีตสิบสองคองสิบสี่ และหลักการนี ้ก็ได้ หล่อหลอมให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในทางการเมือง
การปกครองและกลมกลืนกับวิถีชีวิตชาวนาหว้ าโดยไม่ร้ ูตวั และกฎหมายรัฐธรรมนูญเองก็ได้ เปิ ดโอกาสให้ เข้ าไปมีสว่ นร่วม
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ในการพัฒนาสังคมและชุมชนตนเอง ชาวนาหว้ าจึงได้ ใช้ โอกาสนี ้พัฒนาวิธีการ กระบวนการการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมทางการ
เมืองในบางโอกาส เช่น การฟั งการอภิปรายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตัง้ การเลือกตัง้ การแสดงออกถึงการเห็นด้ วย
หรื อไม่เห็นด้ วยกับผู้สมัคร หรื อแม้ แต่การค้ นคิดหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ าไปเป็ นตัวแทนของตน ก็ยึดหลักของคองสิบสี่
โดยเน้ นตัวบุคคลที่มีศีลธรรม จริ ยธรรมเป็ นอันดับต้ นๆ ความรู้ ความสามารถและเรื่ องอื่นๆ เป็ นอันดับรองลงไป ลักษณะ
วิธีการเหล่านี ้ได้ ขยายวงกว้ างออกไป จนเป็ นวิถีธรรมประชาธิปไตยของชาวนาหว้ าโดยปริ ยาย กลุม่ ขบวนการต่างๆ ในเขต
เทศบาลตาบลนาหว้ า ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ แม่บ้าน กลุม่ พ่อค้ า กลุม่ เกษตรกร กลุ่มจักสานปั น้ แต่ง กลุม่ ดนตรี พื ้นบ้ าน หรื อ
แม้ แต่กลุ่มวัยรุ่ น ก็ล้วนใส่ใจในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประชาธิ ปไตยด้ วยกันเป็ นส่วนใหญ่ งานวิจัยนี ้จึง
ประสงค์ที่จะเจาะประเด็นของกระบวนการขันตอนการท
้
างานของขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาหว้ าให้ ครอบคลุมและทัว่ ถึงทุกกลุม่ ชน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเงื่อนไขหรื อปั จจัยที่นาไปสูก่ ารเกิดขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลนาหว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการเคลื่อนไหวทางการเมือง รู ปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมือง และแนวทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัด
นครพนม รวมทังการตอบโต้
้
จากกลุม่ เป้าหมายและสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ
3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปั ญหาอุปสรรคของขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนา
หว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลประกอบด้ วย การสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์ในการจัดเวทีถอดบทเรี ยนและเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 1 ครัง้ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก 2 ครัง้ ๆ ละ 5 คน
วิธีดาเนินการวิจยั เริ่ มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่เขตเทศบาลตาบล
นาหว้ า ซึง่ ประกอบด้ วยตาบลนาหว้ า หมูท่ ี่ 1,2,3,4,5 และตาบลนางัว หมูท่ ี่ 1, 2, 8 รวมทังสิ
้ ้น 8 หมู่
4. ผลการวิจัย
ปั จจัยที่นามาสูก่ ารมีขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า พบว่ามีปัจจัย
ที่นามาสูก่ ารเกิดขึ ้นของการเคลื่อนไหวในมิติดงั นี ้ 1) มิติด้านวัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า ยังมีแนวคิด ทัศนคติ ท่าที ความเชื่อ ที่ยงั ผูกพันอยูก่ บั ฮีตสิบสองคองสิบสี่ มีวฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองที่ยงั อิงแนวคิดการเคารพยกย่องผู้นา การไม่โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านผู้นา แม้ มีการเข้ าไปมี สว่ นร่ วมทางการเมืองก็
เป็ นการเคลือ่ นไหวทางการเมืองเชิงวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่นการใช้ งานบุญประเพณีเป็ นที่พดู คุยกันในเรื่ องการเมือง ซึง่ เป็ น
การพูดคุยเรื่ องทัว่ ๆ ไปที่สมั พันธ์กบั วิถีชีวิตของตน การยอมรับแนวคิดประชานิยม ที่ตงอยู
ั ้ ่บนฐานของระบบอุปถัมภ์ การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ ระบบทุนนิยมเพื่อปากท้ องมีกระจายอยู่ในทุกอณูของชุมชน อย่างกรณีโครงการกองทุน
หมู่บ้าน (SML) วัฒนธรรมและการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบนี ้จะได้ รับความร่ วมมือจากชาวบ้ านอย่างมาก เพราะ
ชาวบ้ านเป็ นผู้รับประโยชน์โดยตรง 2) มิติด้านภาวะผู้นา ความมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมของผู้นา พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลนาหว้ า ยัง ไม่พอใจเท่า ที่ค วรกับภาวะความเป็ นผู้นาของผู้บ ริ ห ารส่ว นท้ อ งถิ่ นหรื อ ข้ าราชการของภาครั ฐ อื่น ๆ
โดยเฉพาะเรื่ องพฤติกรรมส่วนตัว เช่นการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ เจ้ าชู้ การไม่ฟังเหตุผลผู้อื่น เป็ นต้ น 3) มิติด้าน
นโยบาย ความไม่โปร่งใสเชิงบริ หาร การครอบงาทางความคิด และการเลือกปฏิบตั ิ พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
นาหว้ าไม่พอใจอย่างยิ่งกับผู้นาหรื อผู้บริ หารที่ทาการทุจริ ตคอรัปชัน่ เพราะส่อเจตนาถึงขันท
้ าลายชาติบ้านเมือง จากมิติ
ทังสามด้
้
านนี ้เป็ นปั จจัยที่ทาให้ ชาวชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ ามีการเคลือ่ นไหวทางการเมือง เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
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รูปแบบลักษณะของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง พบว่า มีการเคลื่อนไหวในลักษณะกลุม่ ทางสังคม กลุม่
อาชี พ ภายในชุม ชนทัง้ 16 ชุมชน มีร ะบบโครงสร้ างหน้ าที่ ที่สอดคล้ องกับรู ป แบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่ยงั เป็ นกลุม่ เล็ก ๆ มีโครงสร้ างที่ยงั ไม่ชดั เจนนัก การรวมตัวกันในแต่ละครัง้ ก็มกั จะเป็ นการนัดหมาย
แบบบอกต่อ ๆ กันไป ไม่มีเอกสาร จดหมายนัดแนะที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้นาในกลุม่ ที่ชอบพูดคุยจะเป็ นผู้ริเริ่ มในการ
ตังประเด็
้
นคาถามหรื อชักประเด็นนาร่ อง จากนันแล้
้ วค่อยมีผ้ ตู าม ซักถาม วิจารณ์ แล้ วก็มกั จะสรุ ปประเด็นอย่างรวดเร็ ว
การมีผ้ สู นับสนุนการเคลือ่ นไหว ผู้ชกั ใยการเคลื่อนไหวที่คอยออกคาสัง่ และสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวโดยใช้ รูปแบบ
ของใบปลิว การร้ องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์ การประท้ วง การเดินขบวน นอกจากนันก็
้ ยงั มีการจับกลุม่ คุยกัน เสวนากลุม่ ย่อยที่
เรี ยกว่าสภากาแฟ ก็เป็ นรูปแบบที่พบในเขตพื ้นที่เทศบาลตาบลนาหว้ า
ปั ญหาอุปสรรคของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า พบว่า ปั ญหาการขาดผู้นา
ขบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมือง การขาดจิ ตสานึกของการมีสว่ นร่ วมทางการเมือง การขาดการจัดการองค์ความรู้
ทางกฎหมาย การไม่เข้ าใจด้ านการจัดองค์กรและการบริ หาร จากการศึกษาพบว่า ชุมชนทัง้ 16 ชุมชน จัดตังขึ
้ ้นมาภายใต้
เงื่ อนไขของการสนองตอบต่อความต้ องการทางนโยบายของรัฐ ซึ่งได้ เกิ ดขึน้ ในยุครั ฐบาลทักษิ ณ เพื่อ ที่จะได้ จัดสรร
ผลประโยชน์ลงสูท่ ้ องถิ่นตามแนวนโยบายประชานิยม ดังนันการก่
้
อเกิดของขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนไม่ได้ เกิดจาก
แนวคิดของชุมชน ปั ญหาความไม่ต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากการรวบอานาจของ
ภาครัฐ หรื อการยึดสถานีเสนอข่าวฝ่ ายเดียวของภาครัฐ
5. อภิปรายผลการวิจัย
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า อยู่ในระดับใดของวัฒนธรรมทางการเมืองที่อลั
มอนด์และเวอร์ บาเสนอไว้ (Almond and Verba, 1963) โดยทังสองมองว่
้
าวัฒนธรรมการเมืองที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยมากที่สดุ คือวัฒนธรรมการเมืองแบบผสม หรื อที่เรี ยกว่า Civic Culture ซึง่ เป็ นอัตราส่วนการผสมผสานของ
วัฒนธรรมการเมือง คับแคบ : ไพร่ฟ้า : มีสว่ นร่วม ต้ องอยูใ่ นอัตราส่วน 10 : 30 : 60 ส่วนข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั โดยการลง
พื ้นที่เพื่อสังเกตการณ์ในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ าจะพบปรากฏการณ์อยู่ในอัตราส่วน 30 : 40 : 30 จากอัตราส่วนที่ได้ นี ้
สามารถมองได้ วา่ การเคลือ่ นไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ านันยั
้ งอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ างต่า จึงทา
ให้ ไม่มีรูปแบบขันตอนของขบวนการการเกิ
้
ดขึ ้นของกลุม่ หรื อองค์กรทางการเมืองแต่อย่างใด ข้ อที่นา่ สังเกตอีกประการหนึง่
คือวัฒนธรรมและการกล่อมเกลาทางการเมือง ยังพึ่งพิงวัฒนธรรมทางสังคม ขนบธรรมเนียม ทัศนคติ ความเชื่อแบบเก่า
จึงทาให้ การเมืองภาคพลเมืองยังไม่เข้ มแข็งพอ
ถึงแม้ ว่ารัฐได้ มีการกระจายอานาจในการปกครองและการบริ หารไปยังท้ องถิ่น ทาให้ ประชาชนได้ เรี ยนรู้ เรื่ อง
การเมืองโดยเฉพาะเรื่ องประชาธิปไตยมากขึ ้นก็ตาม ชาวบ้ านบางส่วนก็ยงั รู้ ประชาธิปไตยเพียงแค่ว่าการเลือกตังเท่
้ านัน้
แต่อย่างน้ อยก็ยงั ทาให้ ชาวบ้ านมีความตื่นตัวในทางการเมืองพอสมควร ชุมชนทัง้ สิบหกชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า
ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมทางการเมืองในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งทางรัฐเป็ น “ผู้ชีน้ า” กระบวนการ/ขันตอน/วิ
้
ธีการแสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา เปิ ดเผยในที่สาธารณะ ก็เป็ นรู ปลักษณ์หนึ่งที่ทาให้ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า กล้ าพูด กล้ า
แสดงทัศนะ ท่าที ทังที
้ ่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยกับผู้นาท้ องถิ่ น หรื อแม้ แต่นโยบายของรัฐบาลเองอย่างมีความมั่นใจ
เนื่องจากเข้ าใจระบบการเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยมากขึน้ ในระดับหนึ่ง ถึงกระนัน้ ก็ ยังอยู่ในสภาพแวดล้ อม
วัฒนธรรมทางการเมือ งแบบไพร่ ฟ้ าและโน้ ม เอียงไปทางคับแคบด้ ว ยซา้ เพราะการที่รัฐ เป็ นผู้ชีน้ า ชักนาในทุก เรื่ อ ง
ประชาชนก็ไม่ต่างอะไรกับผู้พิการทางร่ างกายที่ต้องคอยผู้อื่นให้ ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา รัฐต้ องค้ นหาวิธีว่าจะทา
อย่างไรให้ ประชาชนสามารถเรี ยนรู้วิธีจบั ปลากินเองได้
มิติด้านความมีภาวะผู้นาของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นก็มีความสาคัญอย่างมาก ในการที่จะเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ และแสวงหาผู้นาที่มีคุณสมบัติที่ดีพอในการเข้ ามาเป็ นตัวแทน ขบวนการ
เคลื่อนไหวของชาวบ้ านในมิตินี ้มักจะเกิดขึ ้นในช่วงก่อนการเลือกตังผู
้ ้ นาท้ องถิ่น อย่างกรณีการเลือกตังนายกเทศมนตรี
้
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลนาหว้ าที่ผา่ นมา ชาวบ้ านก็จะถกประเด็นเกี่ยวกับผู้นาและผู้แทนในอุดมการณ์ของชุมชนว่า
ควรมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร ชุมชนมองว่าผู้นาควรมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมที่สามารถสัมผัสได้ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขปั จจัยหนึง่ ที่ก่อให้ เกิด
ขบวนการเคลือ่ นไหว นอกจากนันยั
้ งมีข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริ หารปั จจุบนั และภาวะผู้นาในอุดมคติ
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เป็ นที่แน่นอนว่าจะหาบุคคลที่มีภาวะผู้นาสมบูรณ์แบบนันคงเป็
้
นไปได้ ยาก แต่อย่างน้ อยก็ไม่ควรมีการทุจริ ตคอรัปชัน่ ให้
ปรากฏ ตามที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐได้ ประชาสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง จนทาให้ ชมุ ชนได้ มองเห็นว่าการทุจริ ต
คอรัปชัน่ เป็ นการทาลายชาติบ้านเมือง จนกลายเป็ นวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างหนึง่ ของชุมชนไปโดยปริ ยาย
6. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ า อาเภอนาหว้ า
จังหวัดนครพนม พบว่ าการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนดังกล่าว ยังไม่พบจุดกาเนิด
ขบวนการเคลือ่ นไหวที่เป็ นรูปธรรม เป็ นเพียงขบวนการเคลือ่ นไหวลักษณะหลวม ๆ ตามโอกาสสถานการณ์เท่านัน้ ผลจาก
การจัดเวทีระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทาให้ ทราบว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบลนาหว้ านัน้ ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างพอสมควรในการที่จะรวบรวมเครื อข่ายเข้ าร่ วมในการจัดรู ปแบบ
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองที่เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน นอกจากว่าได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
ซึง่ พบว่าในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ านัน้ ยังไม่มีตวั แทนขององค์กรพัฒนาเอกชนแต่อย่างใด สาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ไม่มีองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมืองในเขตเทศบาลตาบลนาหว้ าที่ชดั เจนนัน้ เป็ นเพราะยังไม่มีปัญหาที่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนถึงขัน้
รุนแรง ส่วนใหญ่ก็เป็ นปั ญหาเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่พอแก้ ไข หรื อพอทาใจได้ ในเมื่อภาครัฐเพิกเฉยหรื อจัดการแก้ ไขปั ญหาล่าช้ า
การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พุทธศักราช 2550 ได้ เปิ ดโอกาสทางการเมืองให้ แก่ประชาชนมีสิทธิ
เสรี ภาพ โอกาสในการเข้ าไปตรวจสอบภาครัฐได้ นับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเปลีย่ นแปลงวิธีคิดของชาวบ้ าน อย่าง
น้ อย ๆ ก็ทาให้ เกิดการตื่นตัวทางการเมือง เข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของพลเมืองมากขึ ้น รู้ จักวิธีการที่จะใช้ สิทธิ ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเข้ าใจและมัน่ ใจเต็มที่ ขบวนการประชาสังคม (Civil society) ก็จะขับเคลือ่ นไปด้ วยพลังมวลชน
ที่เข้ มแข็ง มีอานาจในการต่อรองกับภาครั ฐและภาคเอกชน ทัง้ มีกาลังเพียงพอในการที่จะทาให้ ภาครั ฐปรั บปรุ งหรื อ
ปรับเปลีย่ นนโยบายที่เอารัดเอาเปรี ยบประชาชนได้
7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ประชาชนมีการเรี ยนรู้ เข้ าใจปั จจัยที่ทาให้ เกิ ดการรวมตัว และสร้ างขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน มีบทเรี ยนและประสบการณ์ที่จะรู้ เท่าทันการตอบโต้ ของภาครัฐและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ประชาชนเข้ าใจปั ญหา
และอุปสรรคของขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชน อันจะนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ ปรับปรุ ง เสริ มสร้ างให้ เกิดพลัง
ทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเข้ มข้ น และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั ก็จะเป็ นข้ อมูลสารสนเทศให้ แก่เทศบาลตาบล
นาหว้ า อาเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนมและองค์กรปกครองท้ องถิ่นอื่น ได้ มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองระดับท้ องถิ่นในทุกกรณี และขยายผลเพื่อเป็ นชุมชนต้ นแบบให้ กบั ชุมชนอื่นได้ อันจะส่งผลให้ เกิด
ความเข้ มแข็งในระบอบประชาธิปไตยทังทางตรงและทางอ้
้
อม
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้ า ผู้ให้ ทนุ สนับสนุนการทาวิจยั และขอขอบคุณ คุณทวิติยา
สินธุพงศ์ ที่ให้ คาแนะนา เอื ้อเฟื อ้ การดาเนินการวิจยั จนเป็ นผลสาเร็ จ ขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกท่าน ที่ให้ คาแนะนาและแบ่งปั นความรู้งานวิจยั และงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ
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เหยื่อการเมือง
Political Victims
วาริ ธ ราศี
Warit Rasri
บทคัดย่ อ
บทความชิ ้นนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการโดยการวิเคราะห์ภายใต้ การบริ บทสังคมทางการ
เมืองไทยอันมีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ที่ซึ่งประชาชนสามารถแสดงออกถึงสิทธิและเสรี ภาพของการมีสว่ น
ร่วมทางการเมือง แต่ถึงอย่างไรก็ดีการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยกลับเป็ นเครื่ องมืออันหอมหวานและเย้ ายวนแก่กลุม่
ชนที่ต้องการจะเข้ าไปสูต่ าแหน่งทางการเมืองอย่างง่ายดายและเกิดความชอบธรรม ด้ วยการให้ ประชาชนเป็ นเหยื่อทาง
การเมืองที่จะถูกกระทาเพียงฝ่ ายเดียวซึ่งเปรี ยบเสมือนการตกปลาที่ผ้ ลู า่ คือ นักการเมือง แล้ วนาประชาชนมาเป็ นเหยื่อ
ล่าปลา ซึง่ ปลาที่จะมากินเหยื่อก็คือ ตาแหน่งทางการเมืองนัน่ เอง
คาสาคัญ : เหยื่อ, การเมือง, การมีสว่ นร่วมทางการเมือง, การเลือกตัง,้ 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. บทนา
การเมืองคือเรื่ องตัณหา
หม่นหมอกอยูค่ ่าเช้ า
ไม่ลดราวาศอก
ต่างเป็ นยอดมนุษย์
ปลาซิวตกเป็ นเหยื่อ
ปลาใหญ่เริงสาราญ
เป็ นพรรคหรื อเป็ นแก๊ งค์
ข่มเหงกันเรื่ อยไป
แย่งกันใช้ ภาษี
เล่ห์เหลีย่ มเกินเทียมทัน
เพียงได้ อานาจรัฐ
ขับเคี่ยวทุกแห่งหน
ถ่มบ่อไม่เคยเต็ม
ปลายแถวไม่ถึงคิว
หนาวหมอกการเมืองไทย
ลมหายใจในชีพนี ้

ต้ องหลบหน้ าแอบบังเสา
กลยุทธ์สบั ประยุทธ์
ปั น้ หน้ าหลอกหลวงลึกสุด
ยื ้อแย่งยุดงบประมาณ
อ้ างช่วยเหลือมาเนิ่นนาน
งาบกันบานทัว่ เมืองไทย
จึงแทรกแซงทุกหัวใจ
จะพรรคไหนไม่ตา่ งกัน
จนอ้ วนพีเสพเมามัน
ไม่หนั มองประชาชน
จึงแว้ งกัดได้ ทกุ คน
ผู้สบั สนคือปลาซิว
จึงแทะเล็มด้ วยโหยหิว
แม้ เป็ นเจ้ าของภาษี
จะพรรคไหนเลวอยูด่ ี
หนีไม่พ้นเหยื่อการเมือง
(อณูทิพย์ ธารทอง. http://www.oknation.net)

ถ้ าพูดถึงคาว่า ‚เหยื่อ‛ เราคงนึกถึงวิธีการตกปลาที่ต้องมีสงิ่ มาหลอกล่อให้ ปลามาติดบ่วงหรื อติดตะขอเบ็ด ซึ่ง
เหยื่อนันอาจเป็
้
นสิง่ มีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ไส้ เดือน, หนอน, ลูกปลาตัวเล็กๆ หรื อเหยื่อปลอมที่ทาด้ วยพลาสติกเป็ น
รูปร่างต่างๆ เป็ นต้ น หน้ าที่ของเหยื่อก็คือ การรองรับสิง่ ที่ผ้ อู ื่นจะกระทา หรื ออีกความหมายหนึง่ ก็คือ การรอรับผลที่สงิ่ นันๆ
้
จะกระทาและอาจเปรี ยบได้ กับสานวนไทยที่ว่า ‚แพะรั บบาป‛นัน่ เอง ส่วนคาว่า ‚การเมือง‛ (Politics) เป็ นคาที่เราๆ
ทังหลายได้
้
ยินจนเคยชินหรื อได้ สมั ผัสกันอยู่ทกุ วัน ถ้ าเรามองนึกย้ อนตามประวัติศาสตร์ ก ารเมืองและการปกครองของ
ไทย คนไทยคงจะได้ ยินได้ ฟังและได้ ร้ ู จัก (แต่ยงั ไม่เข้ าใจ) ในปี พ.ศ.2475 เมื่อเกิดเหตุการณ์ปฎิวตั ิเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง (ครัง้ แรกและครัง้ เดียวของไทย ณ ขณะนี )้ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบอบประชาธิปไตย
วิธีการและระบบการบริ หารประเทศก็เปลี่ยนมาเป็ นการกระจายอานาจออกมาเป็ น 3 ฝ่ าย คืออานาจนิติบญ
ั ญัติ อานาจ
บริ หาร อานาจตุลาการ โดยฝ่ ายการเมืองจะเข้ ามาทาหน้ าที่ใช้ อานาจรัฐ ซึ่งตามหลักการความหมายของคาว่า การเมือง
คือ รั ฐ ตัวแทนของรั ฐ การใช้ อานาจรั ฐหรื อกิ จกรรมสาธารณะอันเป็ นผลประโยชน์ แห่ง ชาติ หรื ออีกนัยหนึ่งการเมือ ง
หมายถึงการแบ่งสรรคุณค่าและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมโดยใช้ อานาจอันชอบธรรมทางการเมืองเข้ ามาช่วยในการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นธรรมแก่สงั คม ซึ่งเมื่อมีรัฐเกิดขึ ้นมาก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐนันจะต้
้
องมีองค์กรที่ใช้ อานาจ
อย่างชอบธรรมเพื่อคุ้มครองดูแลบริ หารประเทศดูแลการจัดสรรผลประโยชน์โดยที่จะต้ องแข่งขันแย่งชิงอานาจรัฐผ่าน
กระบวนการทางการเมืองโดยการเลือกตังหรื
้ อเลือกตัวแทนเข้ ามาทาหน้ าที่ในรัฐสภา (ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ) และจัดตังรั
้ ฐบาล
ใช้ อานาจรัฐบริ หารประเทศ (อานาจบริ หาร) โดยประชาชนเป็ นผู้เลือกสรรเข้ ามา (Easton, David, 1965: p 17.) ส่ ว น
กระบวนการของคาว่า การเมือง คือ วิธีการขันตอนอั
้
นได้ มาซึ่งตัวแทนของรัฐและผู้นารัฐ จากการนิยามความหมายที่ยก
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มาข้ างต้ นนี ้ การเมือง เป็ นระบบหลักการและกระบวนการของรู ปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตามแนว
อุดมการณ์ นี ้ถือว่า เป็ นระบบสากลในระเบียบโลกใหม่ (New World order) ปั จจุบนั ที่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกส่วนใหญ่ให้
การยอมรั บและนาไปปฏิบัติใช้ กันอย่างแพร่ หลายซึ่งในบทความชิ น้ นีก้ ็ จ ะอธิ บายลักษณะการเมืองตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ ว่า เป็ นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่ อประชาชน (วาทะของอัมราฮัมลินคอร์ น
ประธานาธิบดีรัฐบุรุษของอเมริ กา) ซึง่ ในแง่กรอบแนวคิดของผู้เขียนมองว่าประชาชนไทยเปรี ยบเสมือนเหยื่อทางการเมือง
2 เหยื่อ ด้ วยกันคือ เหยื่อแรก เหยื่อล่อ เหยื่อที่สอง เหยื่อที่ถกู กระทา ดังจะอธิบายขยายผลสร้ างความเข้ าใจภายใต้ กรอบ
แนวคิดสังคมทางการเมืองและการปกครองไทยในลาดับต่อไป
2. บทวิเคราะห์
จากข้ างต้ นที่กล่าวมานัน้ เป็ นที่ทราบกันดีว่าสังคมการเมืองไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข โดยรู ปแบบนี ้ถือว่า ประชาชนเป็ นหัวใจหรื อกลไกลสาคัญในการปกครองบริ หาร
ประเทศ โดยตามหลักกระบวนการ ประชาชนสามารถแสดงออกถึงสิทธิเสรี ภาพของตนในการมีสว่ นร่ วมทางการเมือง
อาทิ การเลือกตัง้ ส.ส, ส.ว. การเข้ าชื่ อถอดถอนนักการเมืองที่ประพฤติตนมิชอบ, การลงประชามติ , การชุมนุม ,การ
ประท้ วงและการลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ดี สภาพบริ บททางการเมืองไทยกับเป็ นเหมือนดัง่ ดาบสองคมที่
คอยบาดแทงประชาชนอยูต่ ลอดเวลา ทังนี
้ ้เพราะเมื่อมีเหตุทางการเมืองที่ไม่ดีเสียๆ หายๆ เกิดขึ ้น ผล (กรรม) ก็มกั จะมา
ลงที่ประชาชน เช่น เมื่อนักการเมืองทุจริ ตคอรัปชัน่ พวกนี ้ก็จะอ้ างว่า เขามาจากประชาชนเสียงข้ างมาก, เมื่อ ส.ส, ส.ว.
แก้ กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง พวกนี ้ก็จะอ้ างว่าประชาชนเป็ นผู้เลือกตังเขาเข้
้
ามาทาหน้ าที่ , เมื่อ
ทหารทาการปฏิวตั ิและรัฐประหาร พวกนี ้ก็จะอ้ างว่าประชาชนส่วนมากไม่พอใจการทางานของรัฐบาลจึงกดให้ เราออกมา
ทาการดังกล่า ว, เมื่อกฎหมายของบ้ านอย่างรั ฐธรรมนูญบางฉบับที่ ไม่ดี พวกนีก้ ็ จะอ้ างว่า มัน เป็ นเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนทังประเทศ
้
ซึ่งประชาชนเห็นพ้ องต้ องกันแล้ วหรื อเมื่อนโยบายของรัฐที่เอื ้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มบางพวก
พวกเขาก็ จะอ้ า งว่า มาจากประชาพิจ ารณ์ หรื อความต้ องการของประชาชนโดยส่วนรวมแล้ ว แต่ทงั ้ ๆ ที่นโยบายมัน
ตอบสนองต่อความต้ องการของคนหรื อกลุ่มชนบางประเภทเท่านันเอง
้ มิหนาซ ้าแม้ กระทัง่ เมื่อระบบเศรษฐกิจไม่ดีหรื อ
เศรษฐกิจตกต่า พวกเขาเหล่านันก็
้ จะอ้ างว่าประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายซื ้อของ ไม่ซื ้อของไทย ไม่เที่ยวเมืองไทย ไม่ใช้ ของ
ไทย จึงทาให้ เศรษฐกิจย่าแย่หรื อตกต่า เมื่อระบบสังคมมีปัญหาเกิดความวุน่ วาย พวกเขาเหล่านันก็
้ จะอ้ างว่าประชาชนไม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของรัฐและไม่ให้ ความร่ วมมือกับรัฐอย่างที่ควร เมื่อระบบการเมืองไม่เกิดการพัฒนาหรื อไม่เกิด
ความเจริ ญก้ าวหน้ า พวกเขาเหล่านันก็
้ จะอ้ างว่า ประชาชนไม่มีการศึกษาบ้ าง ประชาชนไม่เข้ ามามีสว่ นร่ วมทางการเมือง
บ้ าง ประชาชนยังขาดการตื่นตัวทางการเมืองบ้ าง ประชาชนไม่เข้ าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเท่าที่ควร
บ้ า ง ซึ่ ง ทัง้ ๆ ที่ เ ขาก็ ม าจากการเลื อ กตัง้ ของประชาชนให้ เ ข้ า ไปสู่ต าแหน่ ง ทางการเมื อ งด้ ว ยกระบวนการวิ ถี ท าง
ประชาธิปไตยอยูแ่ ล้ ว แต่ก็ยงั อ้ างเรื่ องต่างๆ นานา เป็ นต้ น เห็นได้ วา่ ประชาชนมักถูกอ้ างให้ รับผลผิด รับผลกรรม รับผลสิ่ง
ที่เขากระทาทุกครัง้ หรื อแม้ แต่บางกรณีประชาชนมักจะถูกอ้ างให้ เป็ นทังผลเหตุ
้
และผลกระทาก็ได้ เช่น การเลือกตังผู
้ ้ นา
ประเทศและผู้นาท้ องถิ่น เมื่อถึงในช่วงการหาเสียงเลือกตัง้ ผู้สมัครรับเลือกตังก็
้ มกั จะแข่งขันด้ วยวิธีการแจกเงินหรื อแจก
สิง่ ของเครื่ องใช้ อปุ โภคและบริ โภคให้ แก่ประชาชนในเขตพื ้นที่นนๆ
ั ้ และเมื่อผู้รับสมัครเลือกตังเหล่
้ านันได้
้ เป็ นตัวแทนของ
ประชาชนเข้ าไปทาหน้ าที่ในตาแหน่งทางการเมืองอย่าง ส.ส, ส.ว, ส.อบต, ส.อบจ, ส.ท, นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล,
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด , นายกเทศมนตรี พวกเขาเหล่านี ้ก็จะโกงกินทุจริ ตคอรัปชัน่ หาเงินใส่กระเป๋ าตัวเองและ
พวกพ้ อง ซึง่ เมื่อวิเคราะห์เหตุก็คือประชาชนได้ รับเงินหรื อสิ่งของที่เขานาแจกจ่ายให้ ในช่วงการหาเสี ยงเลือกตัง้ และเมื่อ
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วิเคราะห์ผลก็คือ ประชาชนเป็ นผู้เลือกตังเขาเหล่
้
านันเข้
้ าไปทาหน้ าที่ดงั กล่าวแล้ ว และเขาเหล่านันก็
้ จะทวงคืนสิ่งที่เขา
สูญเสียไปทังต้
้ นและดอก มิหนาซ ้าเขายังอ้ างความชอบธรรม ให้ แก่ตวั เขาเองได้ ว่า เขามาจากประชาชนหรื อเป็ นตัวแทน
ของประชาชนอย่างแท้ จริ งแล้ ว โดยที่ประชาชนจะปฏิเสธความผิดหรื อความรับผิดชอบใดๆ มิได้ เลย ดังคากล่าววาทะที่ว่า
‚นักการเมืองชั่ว ก็ย่อมมาจากประชาชนที่เลว‛ ‚ระบบการเมืองที่เลว ก็ย่อมมาจากสิทธิและเสียงของประชาชน
ที่ช่ ัว‛ รวมไปถึงเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ทางการเมืองแล้ ว ก็ มกั จะปลุกระดม ปลุกปั่ นชักจูงให้ ประชาชนนัน้
ออกมาชุมนุมเดินขบวนประท้ วงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ แก่ตนและพวกพ้ อง และเมื่อเหตุเกิดที่รุนแรงหรื อมีการสูญเสีย
ชีวิตขึ ้น คนที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชนตาดาๆ ที่โดนหลอกออกมาเป็ นเหยื่อล่อ เหยื่อกันชนหรื อเหยื่อโล่กาบัง
ให้ แก่พวกเขา โดยพวกเขาเหล่านันกั
้ บนัง่ จิบไวน์ชนแก้ วกันอยูใ่ นภัตตาคารโดยไม่ร้ ูร้อนรู้หนาวใดๆ ในสิง่ ที่เกิดขึ ้น อย่างดีก็
แค่นาเศษเงิ นเล็ก ๆน้ อ ยๆ มาปลอบขวัญ ญาติ ท าขวัญ ศพ เพื่ อเอาหน้ า เอาตาให้ แก่ ต นและพวก แล้ ว ก็ จ ะสถาปนา
ความชอบธรรมจากศพ ด้ วยการอ้ างว่าฝ่ ายตรงกันข้ ามของตนเป็ นผู้กระทานันเอง
้ การกระทาในลักษณะดังกล่าวนี ้คล้ ายๆ
กับการปลุกกระแสความเป็ นชาตินิยมในหลายๆ ประเทศเพื่อสร้ างชาติ อย่างอาทิ ญี่ปน,เกาหลี
ุ่
เหนือ (การสร้ างชาติที่
แท้ จริ ง) แต่สาหรับประเทศไทยแล้ วเหตุการณ์ลกั ษณะนี ้ ไม่ถือว่าเป็ นชาตินิยมเพื่อการสร้ างชาติ เพราะมันเป็ นการต่อสู้กนั
เพื่อแย่งชิงสร้ างผลประโยชน์สว่ นตนและกลุม่ ชนนักการเมืองฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ โดยใช้ ประชาชนเป็ นโล่
กาบังและเครื่ องมือทางการเมืองเท่านัน้ แต่หากตังข้
้ อสังเกต ถ้ าระบบการเมืองดีหรื อเป็ นผลในด้ านบวก นักการเมืองเขา
เหล่านัน้ ก็จะกล่าวอ้ างสร้ างความชอบธรรมเอาความดีความชอบใส่ตนเองและพวกพ้ อง เช่น ถ้ านโยบายใดตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ ดี เขาก็ จะบอกว่า เป็ นผลมาจากการท างานที่ห นัก รอบคอบและมาจากความคิด ที่
ปราดเปรื่ องของตัวเขาเองและคณะทีมงานจึงทาให้ นโยบายของรัฐบาลเกิดประสิทธิผล, ถ้ าเศรษฐกิจดีเจริ ญเติบโต เขาก็
จะบอกว่าเป็ นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ดีและผู้กาหนดนโยบายเป็ นผู้ที่เก่งมีความสามารถมีวิสยั ทัศน์สามารถ
แก้ ปัญหาได้ ดีจึงทาให้ เศรษฐกิจดีและเจริ ญเติบโต, ถ้ าสังคมดีอยู่เย็นเป็ นสุข เขาก็จะบอกว่าเป็ นผลมาจากมาตรการของ
รัฐบาลที่มีความรัดกุม ผู้กาหนดนโยบายสามารถล่วงรู้ถึงปั ญหาและแก้ ไขได้ ดีจึงทาให้ สงั คมอยูด่ ีและสงบสุข , ถ้ ากฎหมาย
บ้ านเมืองมีความเป็ นธรรมมีความเป็ นนิติรัฐ เขาก็ จะบอกว่าเป็ นผลมาจาก ส.ส, ส.ว. ทาหน้ าที่ได้ ดีและมีความรู้
ความสามารถทังคุ
้ ณวุฒิและวัยวุฒิ จึงทาให้ กฎหมายบ้ านเมืองออกมาดีและเป็ นธรรมกับสังคม, ถ้ านักการเมืองคดโกง
คอรัปชัน่ น้ อย เขาก็จะบอกว่า เป็ นผลมาจากการมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรมที่ดีที่สงู อยูใ่ นตัวของเขาเองจึงทาให้ เขา
ไม่คิดคดโกงทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นต้ น ฉะนันแล้
้ วถ้ าเป็ นผลกรรมที่ไม่ดี พวกเขาเหล่านันมั
้ กจะโยนบาปให้ ประชาชนเพื่ออ้ าง
เอาความชอบธรรมให้ แก่เขาเองและปล่อยให้ ประชาชนเป็ นเหยื่อรับผลที่เขากระทา (แพะรับบาป) หรื อแม้ แต่การนา
ประชาชนมาเป็ นตัวล่อ เพื่อให้ ตกเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองในการเข้ าสูต่ าแหน่งและปกป้องผลประโยชน์ของตนและพวก
พ้ อง แต่ถ้าเป็ นผลกรรมที่ดี พวกเขาเหล่านัน้ ก็จะกล่าวอ้ างเอาความชอบธรรม เอาคุณงามความดีใส่ตนเองและพวกพ้ อง
แทนที่จะกล่าวอ้ างยกความดีความชอบให้ แก่ประชาชน (เอาดีใส่ตวั เอาชั่วใส่คนอื่น ) ฉะนันในแง่
้
มมุ มองของผู้เขียนจึง
เปรี ยบการเมืองเหมือนการตกปลาโดยประชาชนเป็ นเหยื่อคือ ผู้ล่าหรื อผู้ที่ตกปลานันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีเครื่ องมืออย่างคัน
เบ็ดและเหยื่อ โดยเหยื่ออาจเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ง่ มีชีวิต เช่น ลูกปลาตัวเล็ก , ไส้ เดือน, หนอน และสิ่งไม่มีชีวิตอย่างพลาสติกหรื อไม้
ที่ทาลอกเลียนแบบก็ได้ ซึง่ ขนาดของเหยื่อจะเล็กหรื อใหญ่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ปลาที่ต้องการจะจับ เช่นเดียวกันกับบริ บทสังคมการ
เมือ งไทย ที่ใ นระบบการเมือ งผู้ล่า ทางการเมืองคือ นักการเมือ ง โดยนัก การเมือง (ผู้ล่า ) จะใช้ ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย (คันเบ็ด) เป็ นเครื่ องมือในการจับปลาและตัวเหยื่อก็คือประชาชน ซึ่งเหยื่อจะมีลกั ษณะแบบใดหรื อขนาด
เล็กหรื อใหญ่ก็ขึ ้นอยู่กับระดับทางการเมือง เช่ น การเลือกตัง้ ในระดับท้ องถิ่น เหยื่อก็ จะเล็กหรื อประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือ กตัง้ ก็ จ ะเจาะจงเฉพาะในพื น้ ที่ ชุม ชน ท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆ ส่ว นถ้ า เป็ นการเลือ กตัง้ ในระดับ ชาติ เหยื่ อก็ จ ะใหญ่ ขึน้ มา
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ประชาชนผู้มีสทิ ธิรับเลือกตังก็
้ จะเลือกตังผู
้ ้ นาเขตและเป็ นเข้ าไปสูก่ ระบวนเลือกสรรผู้นาประเทศต่อไป ดังนันปลาจะมาติ
้
ด
เบ็ดมากหรื อน้ อย เล็กหรื อใหญ่ก็จะเปรี ยบได้ กบั ที่นงั่ ของ ส.ส พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันมีผลต่อตาแหน่ง
ผู้นาทางการเมือง ซึ่งถ้ ามองในรู ปลักษณะนี ้ประชาชนก็คือเหยื่อชัน้ ดีนี ้เอง ที่เลือกตังเขาเหล่
้
านันเข้
้ าไปสู่ตาแหน่งทาง
การเมืองและเมื่อเหตุการณ์หรื อผลเสียในด้ านลบ ประชาชนก็จะถูกกระทาหรื อรับผลกรรมนันๆ
้ จากนักการเมืองเสมือน
เป็ นผู้ลา่ (วิธีการตกปลา) เหมือนปลาที่กาลังจะกระทาต่อเหยื่อแล้ วกินเหยื่อในที่สดุ นันเอง
้
3. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณความกรุ ณาจากหนังสือตาราของท่านอาจารย์ประจักษ์ พันธ์ ชูเพชร ลิขิต ธีรเวคิน ซึ่งได้ อธิบาย
หลักการและถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจทางวิชาการไว้ เป็ นสมบัติทางปั ญญาให้ แก่ลกู ศิษย์และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้
ได้ นาไปใช้ พฒ
ั นาสติปัญญาความรู้ ตลอดจนคาแนะนาที่มีประโยชน์ข้อบกพร่องต่างๆ ในบทความฉบับนี ้จนเสร็ จสมบูรณ์
4. เอกสารอ้ างอิง
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
Factors Influencing Staffs’ Work Efficiency and Effectiveness of Philips Electronics (Thailand) Limited
ภัทราภรณ์ เนินกร่าง1
Patraporn Nernkrang
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ พนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจัยเดียว
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัดที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ กลุม่ ธุรกิจ ตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ ทางาน และรายได้ ต่อเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนทางด้ านประสิทธิ ผลในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานที่มี เพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่ว น อายุ กลุ่มธุ รกิ จ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ ทางาน และเงิ นเดื อน ไม่มี ผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และ ปั จจัยด้ านการพัฒนาตนเอง ได้ แก่ ด้ านการพัฒนาทางจิตใจ และด้ านการพัฒนาทาง
สังคมสามารถทานายประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปั จจัยด้ านการพัฒนาทางวิชาชีพและการพัฒนาทางร่ างกาย ไม่สามารถทานาย
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยค ้าจุน ด้ านความมัน่ คงในงานสามารถ
ทานายประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปั จจัยด้ านด้ านนโยบายบริ ษัท ด้ านการบังคับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ด้ าน
สภาพการทางานและด้ านค่าตอบแทนไม่สามารถทานายประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน, ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด

_________________________________
1
หลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ (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 ttest, 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. บทนา
การบริ หารงานในองค์กรมีจดุ มุง่ หมายสาคัญอยูท่ ี่การปฏิบตั ิงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิ ผล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้ ก้าวหน้ าทันตามกระแสโลกาวิวัฒน์อยู่เสมอ ทรัพยากร
พื ้นฐานของการบริ หารที่สาคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการจัดการ แต่ในขณะเดียวกันใน
บรรดาปั จจัยเหล่านี ้ ทรัพยากรมนุษย์นบั ว่ามีความสาคัญที่สดุ (สมพงษ์ เกษมสิน 2550: 1) ทังนี
้ ้เพราะตามหลักการทัว่ ไป
ในการบริ หารงาน แม้ ว่าจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการจัดองค์กรและการบริ หารที่ดี มีอปุ กรณ์และวัสดุ พร้ อมสัก
เพียงใด ถ้ าผู้ปฏิบตั ิงานไม่มีความสามารถ ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบัติงาน ขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต และไม่
ประพฤติอยู่ในระเบียบวินยั อันดีแล้ ว ก็เป็ นการยากที่การบริ หารงานจะบรรลุผลตามความมุ่ งหมายนัน้ (สมาน รังสีโยก
ฤกษ์ 2550 : 2)
บริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นหน่วยงานเอกชนที่ดาเนินธุรกิ จเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
อุปโภค (Consumer Products) อาทิ ผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
และผลิตภัณฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products) โดยเฉพาะเครื่ องทางการแพทย์ รวมทังครอบคลุ
้
มการบริ การ
หลังการขาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจไฟฟ้ าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) กลุม่ ธุรกิจคอนซู
เมอร์ ไลฟ์ สไตล์ (Consumer Lifestyle) และกลุม่ ธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ซึ่งผลิตภัณฑ์
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เหล่านี ้อยู่ภายใต้ แบรนด์สินค้ า ‚ฟิ ลิปส์ (Philips)‛ ในทุกกลุม่ ธุรกิจต่างมีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพอยู่ตลอดเวลา
เพื่อสร้ างคุณภาพให้ เป็ นเสมือนวิถีชีวิต (บริ ษัท ฟิ ลปิ ส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด. 2551)
สภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อยูใ่ นภาวะวิกฤต ทาให้ การส่งออกและการนาเข้ ารวมถึงการบริ โภคใช้ ในประเทศ
มีการบริ โภคอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ น ส่งผลให้ ทางบริ ษัทต้ องปรั บปรุ งการบริ หารจัดการโดยเฉพาะการจากัดจานวน
พนักงานที่ว่าจ้ าง การเพิ่มภารกิจหน้ าที่ของพนักงานมากขึ ้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ สามารถ
ทางานได้ หลายตาแหน่งหรื อทางานในตาแหน่งที่ขาดแคลนได้ ตลอดจนการสร้ างแรงจูงใจในการทางานด้ านต่างๆ เพื่อ
เป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายและทาให้ บริ ษัทสามารถดาเนินอยู่ได้ อีกทังเป็
้ นการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประสิท ธิภาพ
สูงสุด ภายใต้ นโยบายการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทงทางวิ
ั้
ชาชีพ ร่ างกาย จิตใจและสังคม รวมถึงสร้ างสิ่งจูงใจ
ไม่ว่าจะเป็ นความมัน่ คงในงานค่าตอบแทน การยกย่อง หรื อความก้ าวหน้ าเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการทุ่มเทแรงกายแรงใจใน
การทางานอย่างเต็มที่ เพราะความสาเร็ จขององค์ กรนันขึ
้ ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ เป็ นปั จจัยสาคัญเนื่องจากมนุษย์
สามารถทาให้ องค์กรนันๆ
้ ประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวได้ หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพสูงย่อมทาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานสูง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2549: 199)
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อหาคาตอบว่าปั จจัยด้ านใดคือปั จจัยที่
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ผลที่ได้ จากการวิจยั จะนามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานหลักในระบบการบริ หารและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพประสิทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรได้ อย่างเหมาะสม อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิด ผลดีต่อธุรกิจและสภาวะจิตใจของพนักงานใน
องค์กร
2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานในองค์กรของพนักงานบริ ษัท
ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
1. เนือ้ หาของการวิจัย ในการศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาตนเอง (Self Development) ในด้ านการ
พัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทางร่างกาย การพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาทางสังคม และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงาน
โดยอาศัยทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg’s Two Factors Theory) ได้ แก่ ปั จจัยค ้าจุน (Maintenance
Factors) และปั จจัยจูงใจ (Motivators Factors) ตลอดจนแนวคิดประสิทธิภาพในการทางาน (Work Efficiency) ในด้ าน
การให้ บริ การอย่างเท่าเทียมกัน การให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว การให้ บริ การอย่างเพียงพอ การให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง และ
การให้ บริ การอย่างก้ าวหน้ า และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน (Work Effectiveness)
2. พืน้ ที่การวิจัย การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ช่ วงเวลาในการทาวิจัย ช่วงเวลาที่ทาการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ” 30 เมษายน พ.ศ. 2554
4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง โดยจะศึกษาจากพนักงานในบริ ษัท ฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
จานวนพนักงานประจาทังสิ
้ ้น 2,000 คน [ข้ อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษัท ฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด เดือนมิถนุ ายน 2551 (www.philips.co.th)] ประกอบไปด้ วย 3 กลุม่ ธุรกิจของฟิ ลปิ ส์ ได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจเพื่อการแพทย์
และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ระดับผู้บริ หาร จานวน 8 คน ระดับหัวหน้ างานจานวน 23 คน และระดับปฎิบตั ิ
การ จานวน 65 คน กลุ่มธุรกิจไฟฟ้ าและอุปกรณ์ แสงสว่าง (Lighting) ระดับผู้บริ หาร จานวน 14 คน ระดับหัวหน้ า
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งาน จานวน 67 คน และระดับปฏิบตั ิการ จานวน 1,198 คน และกลุม่ ธุรกิจคอนซูเมอร์ ไลฟ์ สไตล์ (Consumer Lifestyle)
ระดับผู้บริ หาร จานวน 11 คน ระดับหัวหน้ างาน จานวน 54 คน และระดับปฏิบตั ิการ จานวน 560 คน ซึ่งในการวิจยั ครัง้
นี ้ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Finite Population) ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวณของ ทาโร่
ยามาเน่ (Yamane. 1967: pp.886-887) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้ มีความคาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าไม่เกิน 5% ซึ่งจะได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 333 คน และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างอีก 20 % เพื่อจะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรมากขึ ้น โดยจานวนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 67 คน ซึ่งรวมได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทังสิ
้ ้น 400 คน จากจานวนประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ทังหมด
้
2,000 คน โดยจะเก็บแบบสอบถามเฉพาะพนักงานที่มีความ
สมัครใจในการให้ ข้อมูลเพื่อให้ ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามที่คานวณได้
3. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
4. สมมติฐานในการวิจัย
1. พนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มธุรกิจ
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน และรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านการพัฒนาตนเอง ได้ แก่ ด้ านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้ านการพัฒนาทางร่ างกาย ด้ านการพัฒนา
ทางจิตใจ และด้ านการพัฒนาทางสังคม สามารถทานายประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ปั จจัยด้ านแรงจูงใจด้ านปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าส่วนตัว ด้ านลักษณะงาน
ด้ า นความสาเร็ จ ด้ า นการยกย่อ ง ด้ า นความรั บผิ ด ชอบ และด้ า นความก้ าวหน้ า สามารถท านายประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
4. ปั จจัยด้ านแรงจูงใจด้ านปั จจัยค ้าจุนในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ด้ านนโยบายบริ ษัท ด้ านการบังคับบัญชา ด้ าน
ความสัมพันธ์ ร ะหว่า งบุค คล ด้ านสภาพการทางาน ด้ านความมั่นคงในงาน และด้ า นค่าตอบแทน สามารถทานาย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
5. ความหมายคาสาคัญ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ และได้ ผล
กาไรจากการปฏิบตั ิงานนัน้ ประกอบด้ วย การให้ บริ การอย่างเท่าเทียมกัน หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงานด้ วยการ
ทุม่ เท แรงกายและแรงใจในแต่ละชิ ้นงานอย่างเสมอภาค การให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ด้ วยความรวดเร็ วตรงต่อเวลา และทันกาหนดเวลาส่งมอบงาน การให้ บริ การอย่างเพียงพอ หมายถึง การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานให้ ตอบรับกับปริ มาณ ชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมายหรื อเพียงพอต่องานที่ทา การให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง หมายถึง
การปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องถือเป็ นที่ภารกิจหน้ าที่ที่จาต้ องปฏิบตั ิเป็ นประจา และการให้ บริ การ
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อย่างก้ าวหน้ า หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงานด้ วยการทุม่ เทความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับหมอบหมายให้
สาเร็ จลุลว่ ง และประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ กาหนดไว้
บริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด หมายถึง หน่วยงานเอกชนที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อุปโภค (Consumer Products) อาทิ ผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
และผลิตภัณฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products) โดยเฉพาะเครื่ องทางการแพทย์ รวมทังครอบคลุ
้
มการบริ การ
หลังการขาย
6. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ พนักงานประจาในบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด จานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,000 คน [ข้ อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษัท ฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
เดือนมิถุนายน 2551 (www.philips.co.th)] ซึ่งได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 333 คน ซึ่งเป็ นไปตามการกาหนด
ตัวอย่างขันต
้ ่าของ ยามาเน่ (Yamanae, 1973) และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างอีก 20% เพื่อจะได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่
เป็ นตัวแทนของประชากรมากขึ ้น โดยจานวนที่เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 67 คน ซึ่งรวมได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน จาก
จานวนประชากรที่ใช้ ในการวิจัยทังหมด
้
2,000 คน โดยขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่าง 2
ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ แบบกาหนดสัดส่วน และ ขันตอนที
้
่ 2 ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบ
ไม่เฉพาะเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจัยได้ ทาการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยโดยการใช้ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เที่ยง (Coefficient of alpha) เท่ากับ0.84 แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางด้ าน
ปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นคาถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices question) จานวน 8 ข้ อ และคาถามแบบปลายเปิ ด
(Open”ended question) จานวน 1 ข้ อ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด (Close–ended question) จานวน 19 ข้ อ ซึ่งประกอบไปด้ วย ตอนที่ 2.1 ประสิทธิภาพในการ
ทางาน จานวน 15 ข้ อ และตอนที่ 2.2 ประสิทธิ ผลในการทางาน จานวน 4 ข้ อ ซึ่งแบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า
คาตอบเป็ นตัวเลข (Numerical rating scale question) โดยพิจารณาข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval scale)
การเก็บรวมรวมข้ อมูล แหล่งข้ อมูล (Source of data) การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research) และการวิจยั เชิงสารวจ (Exploratory research) โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ในการเก็บรวมรวมข้ อมูลได้ ทาการแบ่งลักษณะ
ของการเก็บข้ อมูลเพื่อทาการศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ จากการ
เก็บรวมรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 400
คนในช่วงเดือนตุลาคม 2553 และข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการทาวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าจากข้ อมูลที่มีผ้ รู วมรวมไว้ ทงภายในประเทศและต่
ั้
างประเทศ อาทิ หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องวารสารต่างๆ ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด และ งบประมาณด้ านการเงินของบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
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การวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ผู้วิจยั ทาการประมวลผลข้ อมูล โดยมี สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียว

7. ผลการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา กลุม่ ธุรกิจ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน และรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า
ประสิท ธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิก ส์ (ประเทศไทย) จากัด พนัก งานที่ มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางาน ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีประสิทธิภาพในการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
ประสิทธิ ผลในการทางานของพนักงาน ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด พนักงานที่มีเพศต่างกัน มี
ประสิทธิผลในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็ นเพศหญิงมีประสิทธิผลใน
การทางานสูงกว่าพนักงานที่เป็ นเพศชาย และพนักงานที่ระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิผลในการทางานต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีประสิทธิผลในการทางานสูงกว่าพนักงานที่
มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านการพัฒนาตนเอง ได้ แก่ ด้ า นการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้ านการพัฒนาทางร่ างกาย
ด้ านการพัฒนาทางจิตใจ และด้ านการพัฒนาทางสังคม สามารถทานายประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท
ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่สามารถ
ทานายได้ โดยปั จจัยด้ านการพัฒนาตนเอง ด้ านการพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทางร่ างกาย การพัฒนาด้ านจิตใจ และ
การพัฒนาทางสังคม
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด สามารถทานายได้
โดยปั จจัยด้ านการพัฒนาตนเอง ในด้ าน การพัฒนาด้ านจิตใจ โดยมีแบบจาลองสมการ คือ ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
= 3.606 + 0.199 (ด้ านการพัฒนาด้ านจิตใจ) -0.199(ด้ านการพัฒนาทางสังคม)
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยจูงใจ ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าส่วนตัว ด้ าน
ลักษณะงาน ด้ านความสาเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความก้ าวหน้ า สามารถทานายประสิทธิภาพ
และประสิท ธิ ผลในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานบริ ษั ท ฟิ ลิป ส์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
ไม่สามารถทานายได้ จากปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยจูงใจ ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าส่วนตัว ด้ าน
ลักษณะงาน ด้ านความสาเร็ จ ด้ านการยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความก้ าวหน้ า
สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยค ้าจุน ได้ แก่ ด้ านนโยบายบริ ษัท ด้ านการ
บังคับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ด้ านสภาพการทางาน ด้ านความมัน่ คงในงาน และด้ านค่าตอบแทน
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สามารถทานายประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด สามารถทานาย
ได้ จากปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยค ้าจุน ในด้ านความมัน่ คงในงาน โดยมีแบบจาลองสมการ คือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน = 3.513 + 0.0134(ด้ านความมัน่ คงในงาน)
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่สามารถทานาย
ได้ จากปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านปั จจัยค ้าจุน ด้ านความก้ าวหน้ าส่วนตัว ลักษณะงาน ความสาเร็ จ การยก
ย่อง ความรับผิดชอบ และความก้ าวหน้ า
8. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จากผลการวิจยั พบว่า
เพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็ นเพศหญิ งมีประสิทธิ ผลในการทางานสูงกว่า
พนักงานที่เป็ นเพศชาย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของเฮอร์ ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg, et al. 1959: 157) กล่าวว่า หาก
ความต้ องการด้ านแรงจูงใจได้ รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มนุษย์จะรู้ สกึ พึงพอใจพร้ อมปฏิบตั ิงานด้ วยความรักในหน้ าที่
อุทิศตนอย่างหนัก รวมทังทุ
้ ม่ เทแรงกายและใจให้ กบั องค์กร ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวฒ
ั น์ (2552)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ที่พบว่าพนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันทังทางด้
้
านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
ระดับการศึกษา มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานบริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ประสิทธิ ภาพในการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับ สูงกว่าปริ ญญาตรี และพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีประสิทธิ ผลในการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี หมายความว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อการตัดสินใจในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ สามารถกล่าวได้ ว่าระดับการศึกษาสามารถเป็ น
ตัวชี ้วัดในการปฏิบตั ิงานให้ ได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ พนักงานในระดับปริ ญญาตรี อาจมีทกั ษะความชานาญใน
การปฏิบตั ิและมีพื ้นความรู้ที่อาจสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จึ งทาให้ ประสิทธิผลของงานมีสงู กว่ากลุม่
พนักงานที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ซึง่ สอดคล้ องกับอัจฉรา บุบผามาลา (2548) ที่ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทพรมไทย จากัด (มหาชน) ที่พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การพัฒนาตนเองของพนักงาน บริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ในด้ าน
การพัฒ นาทางจิ ต ใจ และด้ า นการพัฒ นาทางสัง คม สามารถท านายประสิท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลงานวิ จัย ของ วราลัก ษณ์ เพิ่ ม ศัก ดิ์ ศ ฤงคาร (2550) ซึ่ ง ศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม
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ประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงานบัญชีในบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าประสิทธิภาพในการทางาน ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาตนเองในด้ าน วิชาชีพ จิตใจ และสังคม
แรงจูงในการทางานในปั จจัยจูงใจและปั จจัยค ้าจุนของพนักงาน บริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด
จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงในการทางานด้ านปั จจัยจูงใจในด้ านต่างๆไม่สามารถทานายประสิทธิ ภาพและ
ประสิท ธิ ผลในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ลาดับขัน้ ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s
Hierarchy of need) (2545: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ: 245) ที่กล่าวถึงความต้ องการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้
ดังนี ้ มนุษย์ ทุกคนมีความต้ องการ และความต้ องการนี ้จะมีตลอดเวลาไม่มีที่สิ ้นสุด แต่หากความต้ องการได้ รับการ
ตอบสนองแล้ วจะไม่เป็ นสิ่งจูงใจสาหรับพฤติกรรมนันอี
้ กต่อไป และแรงจูงในการทางานด้ านปั จจัยค ้าจุน ในด้ านความ
มัน่ คงในงาน สามารถทานายประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปริ ทศั น์ สงวนสุข
(2541) ที่ศกึ ษาเรื่ องขวัญและประสิทธิผลในการทางานของข้ าราชการตารวจ โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ ผลงานวิจยั พบว่า
ควรสร้ างความพึงพอใจในงานความมัน่ คงในหน้ าที่และการให้ การยอมรับกับผู้ปฏิบตั ิงานจะทาให้ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานหลัก การบริ หารจัดการ และ
การพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมกับความคาดหวังที่องค์กรมุ่งหมาย
ไว้ ตลอดจนความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทางด้ านนโยบายการบริ หารและการปรับตัวที่เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาสภาพและสาเหตุของปั ญหาความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดิ น
สาธารณประโยชน์ ในจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์
แล ะเสนอรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ พื ้นที่ที่ใช้ ในการวิจยั คือ ตาบลท่า
สองคอน อ าเภอเมื อ ง ต าบลขามเฒ่า พัฒ นา อ าเภอกัน ทรวิ ชัย และต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี ปทุม จัง หวัด
มหาสารคาม เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแนวคาถามสัมภาษณ์ เจาะลึก แบบมีโครงสร้ างและไม่มี
โครงสร้ าง การเก็บรวมรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยจะเป็ นการวิจัยที่เก็บข้ อมูลจาก
เอกสาร และการวิจยั ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยการจัดหมวดหมู่ประเด็นสาคัญ
พร้ อมกับการตีความอธิบายความนาเสนอในลักษณะการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมมีหลายสาเหตุ คือ ได้ รับข้ อมูลไม่ตรงกัน ปั ญหาโครงสร้ าง ความรู้ สกึ ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ผลประโยชน์ขดั กัน
และขาดจิตสานึกสาธารณะ
วิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม ชุมชนใช้ วิธีการ
จัดการความขัดแย้ ง คือ การไกล่เกลีย่ บทบาทผู้นาชุมชน กฎหมูบ่ ้ าน บทบาทกลุม่ อาชีพ และสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
รู ปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง ของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประذโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม คือใช้
วิธีการไกล่เกลีย่ บทบาทผู้นาชุมชน กฎหมูบ่ ้ าน บทบาทกลุม่ อาชีพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งดังกล่าวต้ องอยูใ่ นหลักการ คือ ความเมตตา ความเอื ้ออาทร การให้ อภัย การให้ เกียรติ และหลักประชาธิปไตย
รูปแบบวิธีการจัดการความం ขัดแย้ งของชุมఊชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม ที่

ได้ จากงานวิจัยสามารถนาไปปรับใช้ ในชุมชน หรื อหมู่บ้านในภาคอีสาน ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ ที่คล้ ายกันได้
คาสาคัญ : การจัดการความขัดแย้ งของชุมชน ที่ดินสาธารณประโยชน์
_______________________________
1

2
3
4
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รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 , Ph.D อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

463

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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. บทนา
ความขัดแย้ งเป็ นกระบวนการทางสังคม เป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นพลวัตเคลื่อนไหวอยู่เสมอ สามารถเกิดขึ ้นได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ เป็ นปกติในสังคมปั จจุบนั ความขัดแย้ งของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลต้ องตัดสินใจเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง ความขัดแย้ งที่มกั เกิดขึ ้นภายในมักไม่แสดงออกให้ เห็นโดยเปิ ดเผย สามารถเห็นและสัมผัสได้ โดยใช้ วิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
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สังคมชนบทมีลกั ษณะของความขัดแย้ งเกิดขึ ้น และที่พบกันมาก ได้ แก่ การแย่งที่ดิน ทากิน การแย่งการใช้
น ้า การปล่อยปละละเลยไม่ดแู ลสัตว์เลี ้ยง การขัดแย้ งในเรื่ องการหมิ่นประมาทใส่ร้ายกัน การขัดแย้ งในเรื่ องการขาย
ผลผลิตการเกษตร การขัดแย้ งระหว่างเด็กหนุม่ ในเรื่ องชู้สาว เรื่ องการขัดแย้ งนี ้อาจเป็ นการขัดแย้ งส่วนตัวและส่วนรวมใน
ระดับหมู่บ้าน เมื่อขัด แย้ งกัน จะให้ ผ้ ูใหญ่ บ้านประนีป ระนอมหรื อให้ ญาติผ้ ูใ หญ่ เจรจาเพื่อท าให้ การขัดแย้ งหมด ไป
(สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2538, หน้ า 149)
อีกทังงานวิ
้
จยั ของ ประสิทธิ์ คุณรุ ัตน์ และคณะ ได้ ทาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความขัดแย้ งของการใช้ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จานวนของความขัดแย้ งทังสิ
้ ้น เป็ นความขัดแย้ งเกี่ยวกับทรัพยากรดินมาก
ที่สดุ และความขัดแย้ งของทรัพยากรดิน ส่วนมากจะเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ อีกทัง้ ข้ อเสนอแนะ เห็นควรศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ต่อการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งของกลุม่ ชนต่าง ๆ (ประสิทธิ์ คุณรุ ัตน์, และคนอื่น ๆ , 2538,
บทคัดย่อ และหน้ า 7 - 12 )
จากประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัดมหาสารคาม ว่าสาเหตุปัญหา และวิธีการจัดการความขัดแย้ งเป็ นอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่ อ เสนอรู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การความขัด แย้ ง ของชุ ม ชนในการใช้ ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ในจั ง หวัด
มหาสารคาม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ค่กู รณีพิพาท เจ้ าของที่ดินข้ างเคียง
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ ผู้นาศาสนา ผู้นาพิธีกรรม กระจา้ เก็บรวมรวมข้ อมูลจากการ
สนทนา การสังเกต การสารวจทางกายภาพ การสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์
เชิงพรรณนา
4. ผลการวิจัย
1) สาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ท่ ดี ินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัดมหาสารคาม
สรุปสาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ประเด็น คือ
ประเด็น ที่ 1 ข้ อ มูลไม่ตรงกัน ประเด็นที่ 2 ปั ญหาด้ านโครงสร้ าง ความรู้ สึกไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ประเด็นที่ 3
ผลประโยชน์ และประเด็นที่ 4 ขาดจิตสานึกสาธารณะ สามารถสรุปเป็ นภาพ 1 ดังนี ้
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ขาดจิตสานึกสาธารณะ
ข้ อมูลไม่ตรงกัน

ความขัดแย้ งของ
ชุมชนในการใช้ ทดี่ ิน
สาธารณประโยชน์

ความรู้สกึ ไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรม

ผลประโยชน์

ภาพ 1 สาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
2) วิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ท่ ดี ินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัดมหาสารคาม
ผลการสังเคราะห์วิธีการจัดการความขัดแย้ งในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์โดยชุมชนทัง้ 3 แห่ง เป็ นดังนี ้
1) บทบาทกลุม่ อาชีพ
2) สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ 3) บทบาทผู้นาชุมชน 4) การไกล่เกลีย่ และ5) กฎหมูบ่ ้ าน วิธีการจัดการ
ความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ได้ แสดงในภาพ 2 ดังนี ้
การจัดการความขัดแย้ งของชุมชน
ความขัดแย้ ง
ของชุมชน
ในการใช้ ทดี่ ิน
สาธารณประโยชน์

สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ

กฎหมูบ่ ้ าน

บทบาทผู้นาชุมชน

การไกล่เกลีย่

บทบาทกลุม่ อาชีพ

การจัดการความขัดแย้ งของชุมชน

ยอมรับ
ปฏิบตั ิตาม

ไม่ยอมรับ
สูก่ ระบวนการ
กฎหมาย

ภาพ 2 วิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
3) รู ปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ท่ ีดินสาธารณประโยชน์ ในจังหวัด
มหาสารคาม
วิธีการจัดการความขัดแย้ งที่ได้ สงั เคราะห์วิธีการ คือ บทบาทกลุม่ อาชีพ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ บทบาทผู้นาชุมชน การไกล่
เกลีย่ และกฎหมูบ่ ้ าน และต้ องอยูใ่ นหลักการ ดังต่อไปนี ้ คือ 1) ความเมตตา 2) ความเอื ้ออาทร 3) การให้ อภัย 4) การให้
เกียรติ และ 5) หลักประชาธิปไตย ซึง่ รูปแบบการจัดการความขัดแย้ งของชุมชน ดังแสดงในภาพ 3
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ความเมตตา

ความเอื ้อ

อาทร
ความขัดแย้ ง
ของชุมชน
ในการใช้ ทดี่ ิน
สาธารณประโยชน์

สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ

การให้ อภัย

บทบาทผู้นาชุมชน

กฎหมูบ่ ้ าน การไกล่เกลีย่ บทบาทกลุม่ อาชีพ

การให้ เกียรติ

หลักประชาธิปไตย

ภาพ 3 รูปแบบการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ทดี่ ินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม
5. อภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อง การจัด การความขัดแย้ ง ของชุมชนในการใช้ ที่ดิน สาธารณประโยชน์ ในจังหวัด มหาสารคาม
มีประเด็นที่ยกมาอภิปรายผลดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลไม่ ตรงกัน การรับรู้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้ องกันทาให้ แต่ละคนสาคัญความหมายผิดไป ทาให้ เกิดช่องว่างใน
การสื่อสารที่อาจเกิดจากความเข้ าใจไม่ตรงกันทาให้ เกิดวามขัดแย้ ง สอดคล้ องกับ แนวคิดของ วอเรน ชมิดท์ (Warren
Schmidt, 1974, p.7) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai Chidhakwa, 2003)
ผลประโยชน์
สาเหตุสาคัญที่ก่ อให้ เกิ ดความขัดแย้ งอาจมาจาก ผลประโยชน์ ขัดแย้ งกัน ความขัดแย้ ง ด้ านผลประโยชน์
สอดคล้ องกับแนวคิดของ แมรี่ ฟอลเลต (Marry Follett, 1947) อีกทังแมกซ์
้
เวเบอร์ (Max Weber, 1968) ยอมรับว่า
ความขัดแย้ งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลพบได้ ทกุ หนทุกแห่งในสังคม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อานันท์ กาญจนพันธ์
(2539, หน้ า 92 - 93) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปทุมรัตน์ ต่อวงศ์ (2543) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของรัฐติกานต์
ปั นเปอะ (2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543)
การไกล่ เกลี่ย
การจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชุมชน จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีวิธีการต่างๆ ที่มีการนามาใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการร่วมมือกัน หรื อการแก้ ปัญหา (collaborating, integrating, or problem solving) วิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ที่เน้ นวิธีการไกล่เกลี่ยเป็ นการใช้ ทงวิ
ั ้ ธีบูรณาการและแบ่งสันปั นส่วน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัฐติกานต์ ปั นเปอะ
(2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543) อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจัยต่างประเทศของ วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai
Chidhakwa, 2003)
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บทบาทผู้นาชุมชน
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการคือ ผู้นาชุมชน ซึ่งอาจเป็ นผู้นาตามกฎหมาย คือ ผู้ใหญ่บ้าน หรื อ
ผู้นาตามประเพณี คือ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่ได้ รับการยอมรับจากชาวบ้ าน หรื อ ผู้นาตามธรรม คือ ผู้ที่ชาวบ้ านให้ การยอมรับ
ชาวบ้ าน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมยศ ศิลปิ โยดม (2540) และวรเชษฐ์ หน่อคา (2544)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
การพึง่ พาสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่เป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้ านมักจะกาหนดเขตพื ้นที่ซึ่ง
เป็ นที่ตงของศาลปู่
ั้
ตา หรื อ ดอนปู่ ตา เป็ นที่สาธารณประโยชน์ ดอนปู่ ตาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็ นที่มาของ
อานาจศักดิ์สทิ ธิ์ที่ควบคุมศีลธรรมและมโนธรรมของชาวบ้ าน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มนัสศิริ ลูกรักษ์ (2546) และวร
นุช แก่นกล้ า (2546)
6. สรุ ปผลการวิจัย
พบว่า สาเหตุของความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ประเด็น
คือ ประเด็นที่ 1 ข้ อมูลไม่ตรงกัน ประเด็นที่ 2 ปั ญหาด้ านโครงสร้ าง ความรู้ สึกไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ประเด็นที่ 3
ผลประโยชน์ และประเด็นที่ 4 ขาดจิตสานึกสาธารณะ และ รูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนในการใช้ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม คือใช้ วิธีการไกล่เกลีย่ โดยใช้ บทบาทผู้นาชุมชน กฎหมู่บ้าน บทบาทกลุม่ อาชีพ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และต้ องอยู่ในหลักการ ดังต่อไปนี ้ คือ 1) ความเมตตา 2) ความเอื ้ออาทร 3) การให้ อภัย 4) การให้
เกียรติ และ 5) หลักประชาธิปไตย
7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
หน่วยงานหรื อชุมชนอื่นๆ สามารถนารูปแบบการจัดการความขัดแย้ งนี ้ไปประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
ชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นการไกล่เกลีย่ การแสดงบทบาทของผู้นาชุมชน การพึง่ พิงหรื ออ้ างอิงสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ประจาชุมชน
8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรี ปัดถา นอกจากนี ้
ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
สนับสนุนและให้ โอกาสทางการศึกษา ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลท่าสองคอน ตาบลขามเฒ่าพัฒนา และ
ตาบลหนองแสง
9. เอกสารอ้ างอิง
ดนุพล ไชยสินธุ์ และคนอื่น ๆ . (2547). สิ ทธิ ชมุ ชนท้องถิ่ น ภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
ประสิทธิ์ คุณรุ ัตน์ และคนอื่น ๆ . (2538). การศึกษาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วันชัย วัฒนศัพท์. (2547). ความขัดแย้ง :หลักการ และเครื ่องมื อแก้ปัญหา. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2).นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกล้ า.
468

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ . (2538). สังคมวิ ทยาชุมชน : หลักการศึกษาวิ เคราะห์และปฏิ บตั ิ งานชุมชน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2).
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2539). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์ และนโยบาย.กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
Chidhakwa, Zvidzai. (2003). Managing Conflict around contested natural resources : A case study of
Rusitu valley area, Chimanimani ,Zimbabwe. Natural resource conflict management case
studies : An analysis of power, participation and protected areas. A. Peter Castro & Erik
Nielsen (Eds.) Rome : Food and Agriculture Organization of The United Nations.
Schmidt, W.H.ed al. (1974). management of conflict. New York : Xicom, Inc.,

469

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ความเข้ าใจและการประยุกต์ ใช้ การจัดระดับรายการโทรทัศน์ ในประเทศไทย:
กรณีศึกษาผู้ปกครองในกรุ งเทพมหานคร
Understanding and Application of Thai Television Rating System: A Survey among Parents in Bangkok
ชุติภา กองสมบัติ1
Chutipa Kongsombut
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้ นหาความเข้ าใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์ ของ
ประเทศไทย รวมถึงการนาระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์ไปใช้ และศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการจัด
ระดับรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาค้ นคว้ าคือผู้ปกครองในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ผ่าน
วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 180 คน โดยใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1.ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันแสดงความเข้ าใจในระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์
ของประเทศไทยไม่ตา่ งกัน
2.ผู้ปกครองในพื ้นที่กรุงเทพมหานครมีการใช้ ระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์
ของประเทศไทยในการควบคุมการรับชมโทรทัศน์ของบุตรหลานในระดับปานกลาง
3.ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ การจัดระดับรายการโทรทัศน์ของประเทศไทยในการ
ควบคุมการรับชมโทรทัศน์ของบุตรหลานคือช่วงอายุของบุตรหลานที่อยู่ในการดูแล การอนุญาตให้ บตุ รหลานครอบครอง
โทรทัศน์ในห้ องนอนส่วนตัว และการรับชมโทรทัศน์ร่วมกับบุตรหลาน
4.ผู้ปกครองในพื ้นที่กรุงเทพมหานครมีทศั นคติตอ่ การจัดระดับรายการโทรทัศน์
ของประเทศไทยในระดับปานกลาง
5.ผู้ปกครองในพื ้นที่กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การจัดระดับรายการโทรทัศน์
ของประเทศไทย
คาสาคัญ: ระบบการจัดระดับรายการโทรทัศน์, 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

Personal factors
1. Understanding of television
1. Parents’ educational background
rating system
2. Application of television rating
2. Age of children
system
3. Parents’ television watching
Figurebehaviour
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.
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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
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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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การพัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมือง : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
A Development of Urban Community Leaders’ Critical Thinking
: In Case of Muang Maha Sarakham Municipality
ศศิธร เชาวรัตน์ 1
Sasithorn Chaowarat
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
และการรู้คิด เพื่อพัฒนาและเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณสมบัติที่เอื ้อ อานวยต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมือง สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน จาแนกตาม
ตัวแปรด้ านเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมือง เครื่ องมือการวิจยั ได้ แก่ หลักสูตร
ฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คิด
แบบทดสอบความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบวัดลักษณะนิสยั The California Critical Thinking Disposition Inventory และแบบสังเกต สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Paired t-test, One-way
ANOVA และ MANOVA ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.67”1.00 แผนจัดการเรียนรู้โดยรวม มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7022 และเป็ นรายแผน
อยูร่ ะหว่าง 0.6540 ถึง 0.7653
2. ผู้นาชุมชนเมืองมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ การ
ตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลและการสังเกต การนิรนัย การอุปนัย การระบุและการยอมรับข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ น
และการนิยามศัพท์ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผู้นาชุมชนเมืองมีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 6 ด้ าน ได้ แก่ การ
แสวงหาข้ อเท็จจริ ง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็นและวุฒิภาวะ
ในการตัดสินใจ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านความเป็ นระบบ ไม่แตกต่าง
จากก่อนการฝึ กอบรม
4. ผู้นาชุมชนเมืองที่มเี พศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกัน
มีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
5.ผู้นาชุมชนเมืองที่มเี พศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกัน
มีคณ
ุ สมบัติทเี่ อื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ และการรู้คิด

1

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 selfconfidence, 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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บทนา
ในปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมา การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ การทางาน และการ
ดาเนินชีวติ ของบุคคล (พระธรรมปิ ฎก, 2543; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ,์ 2546) ความสามารถในการคิดหาเหตุผลและคิด
ไตร่ตรองจะช่วยให้ บคุ คลเข้ าใจปั ญหา สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ (Norris and Ennis, 1989) การ
พัฒนาด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต้ องครอบคลุมองค์ประกอบด้ านกระบวนการ ด้ านจิตใจ และการกากับการคิดและ
การปฏิบตั ิ (พิมพ์พนั ธุ์ เตชะคุปต์, 2544; ไพฑรูย์ สุขศรี งาม, 2550: Flavell, 1979; Norris and Ennis, 1989; Facione,
2000) กล่าวได้ วา่ คุณสมบัติทเี่ อื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Disposition) ความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการรู้คิดจึงเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิธีคิดแบบอริยสัจเป็ นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ และการทางานของชาวพุทธ
มานานแล้ ว ลักษณะเด่นของวิธีคิดแบบอริ ยสัจ คือ ดาเนินการแก้ ปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล แก้ ปัญหาชีวิตด้ วยปั ญญา
ของมนุษย์ ยึดหลักความจริงตามธรรมชาติ เป็ นความจริงที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของคนทุกคน และเป็ นหลักความจริงที่ยืนยง
ใหม่ และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดกาล มีกระบวนการแก้ ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักเหตุและผล
ข้ อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล และมีสติเป็ นตัวกากับการคิด (พระธรรมปิ ฎก, 2543) ดังนันวิ
้ ธีคิดแบบอริยสัจและ
การรู้คิดจึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ของวิธีการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับชาวพุทธให้ มีสติปัญญาควบคูก่ นั
ผู้นาชุมชนเมืองเป็ นทุนมนุษย์ที่มคี ณ
ุ ค่าของชุมชน ความเข้ มแข็งของชุมชนเมืองย่อมได้ รับอิทธิพลมาจากคุณ
ลักษณะของผู้นาที่ร้ ูและเข้ าใจปั ญหาชุมชน เป็ นผู้นาทางความคิดและขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในชุมชน (วีระวัฒน์ ปั นนิ
ตามัย, 2544) มีภาวะผู้นา มีทกั ษะการสือ่ สาร มีวิธีคดิ และวิธีแก้ ปัญหาที่เป็ นระบบ ยึดหลักเหตุผล ความถูกต้ อง เป็ นธรรม
และรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง คุณลักษณะของผู้นาชุมชนเมืองจะชี ้วัดความเข้ มแข็งของชุมชนเมือง (ทัศนีย์ ลักขณาภิ
ชนชัช เสมา มีสมบูรณ์ และปรมินทร์ สิริโชดก, 2549 ; ปรี ยา โสภณา, 2553) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์ของผู้นาชุมชนเมืองและเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองมหาสารคามได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงตามกระแสโลก เปลีย่ นจากชุมชนเกษตรกรรมสู่
ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ ว ขยายตัวเมืองเพื่อรองรับเมืองการศึกษา เติบโตทางธุรกิจและบริ การ ชุมชนมีรายได้ เพิม่ ขึ ้นแต่มี
ปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ประชาชนประสบภาวะหนี ้สิน ชุมชนแออัดไร้ ระเบียบ มีมลพิษและภัยสังคม
ปั ญหามีความหลากหลาย ซับซ้ อน และเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา (สานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2551) การพัฒนา
เมืองมหาสารคามให้ เป็ นเมืองน่าอยู่ คูก่ ารศึกษา พัฒนาสังคมนันชาวชุ
้
มชนเมืองต้ องเร่งหาผู้นาทีม่ ีความโดดเด่นด้ านการ
คิดและการแก้ ปัญหา แม้ วา่ ผู้นาชุมชนเมืองมหาสารคามได้ รับการยอมรับจากชาวชุมชนเมืองและช่วยผลักดันนโยบายของ
รัฐไปสูก่ ารปฏิบตั ิในชุมชนได้ ดี แต่ความรู้และทักษะของผู้นาชุมชนเมืองอาจไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั และ
อนาคต ปั ญหาชุมชนเมืองส่วนหนึง่ ไม่ได้ รับการแก้ ไขหรื อแก้ ไขผิด ปั ญหาเพิ่มความซับซ้ อน หากผู้นาชุมชนเมืองได้ รับการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่องจะเสริ มสร้ างผู้นาชุมชนเมืองให้ มีมาตรฐานเป็ นกาลังสาคัญและรองรับ
การเติบโตของชุมชนเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วธิ ีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ
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3. เพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่มเี พศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกันโดยต่างได้ รับการฝึ กอบรม
ด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ
5.เพื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามที่มเี พศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกันโดยต่างได้ รับการฝึ กอบรม
ด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองที่มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม ประชากรเป็ นผู้นาชุมชนเมือง ซึง่ ได้ รับการ
เลือกตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการชุมชน สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2546 จานวน 30 ชุมชน รวม 330 คน กลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้นาชุมชนเมือง ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้นาชุมชนเมือง
ที่สนใจจะเข้ าฝึ กอบรมชุมชนละ 1 คน รวม 30 คน จาแนกตาม (1) เพศ เป็ นชาย 15 คน หญิง 15 คน
(2) ระดับ
การศึกษา วุฒิการศึกษาตา่ กว่าปริ ญญาตรี 21 คน และปริ ญญาตรี 9 คน (3) ประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองปี แรก
4 คน ปี ที่ 2 จานวน 9 คน และปี ที่ 3 จานวน 17 คน เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้ วย (1) แบบสารวจความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม (2)หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีเนื ้อหา 8 หน่วย คือ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ การรู้คิด เศรษฐกิจ
ชุมชน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สิง่ แวดล้ อมชุมชน อนามัยชุมชน
สวัสดิภาพและความมัน่ คงในชีวติ
และการเมืองและการมีสว่ นร่วม ขันตอนการฝึ
้
กอบรม 6 ขัน้ ได้ แก่ ขันเชื
้ ่อมโยงความรู้ /ประสบการณ์เดิม ขันเผชิ
้ ญ
สถานการณ์/ปั ญหาขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ ขันสะท้
้ อนตนเอง ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิเป็ นกลุม่ และขันประเมิ
้
นการคิด มีการทดสอบก่อนและ
หลังการฝึ กอบรมกับผู้นาชุมชนเมืองกลุม่ เป้าหมายโดยใช้ แบบทดสอบความ สามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแบบสารวจลักษณะนิสยั ระยะเวลาฝึ กอบรม จานวน 48 ชัว่ โมง
(3)แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (4) แบบทดสอบความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นตามแนวคิดของ Ennis,
Millman, and Tomko (1985) และ(5) แบบสารวจลักษณะนิสยั The California Critical Thinking Disposition Inventory
(Facione and Facione, 1992)
ผลการวิจัย
1.หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบของหลักสูตร มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.67”1.00 แผนจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ
วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิดโดยรวม มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7022 และเป็ นรายแผน มีดชั นีประสิทธิผลอยูร่ ะหว่าง
0.6540 ถึง 0.7653 แสดงว่า ผู้นาชุมชนเมืองมีความก้ าวหน้ า อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 65.40 ถึง 76.53
2. ผู้นาชุมชนเมืองที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบ
อริ ยสัจและการรู้คดิ มีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ การตัดสินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลและการสังเกต การนิรนัย การอุปนัย การระบุและการยอมรับข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ นและการ
นิยามศัพท์สงู ขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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3. ผู้นาชุมชนเมืองที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
และการรู้คิด มีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 6 ด้ าน ได้ แก่ การแสวงหา
ข้ อเท็จจริง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้ นด้ านความเป็ นระบบ ไม่แตกต่างจาก
ก่อนการฝึ กอบรม
4. ผู้นาชุมชนเมืองทีม่ ีเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกันได้ รับ การ
ฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิดมีความสามารถด้ านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
5. ผู้นาชุมชนเมืองทีม่ ีเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกันได้ รับการ
ฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิด มีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้อ อานวย
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1.หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คดิ มีความเหมาะสมมาก มี
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบของหลักสูตร มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.67”1.00 แผนจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ
วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิดโดยรวม มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7022 และเป็ นรายแผน มีดชั นีประสิทธิผลอยูร่ ะหว่าง
0.6540 ถึง 0.7653 แสดงว่า ผู้นาชุมชนเมืองมีความก้ าวหน้ า อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 65.40 ถึง 76.53
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากแผนจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบวิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิด มีขนตอนการ
ั้
ฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับกระบวนการสร้ างความสมดุลของโครงสร้ างความรู้ของ Piaget (1972 cited in Eggen and
Kauchak. 1997) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Norris and Ennis, 1989) กระบวนธรรมแห่งปั ญญา (พระธรรม
ปิ ฎก, 2542) การกากับการคิด (Flavell, 1979) และหลักการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542 ; สมคิด อิสระ
วัฒน์, 2543 ; Knowles, 1980) ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันเชื
้ ่อมโยงความรู้ /ประสบการณ์เดิม ขันเผชิ
้ ญ
สถานการณ์/ปั ญหา ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิรายบุคคล ขันสะท้
้ อนตนเอง ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิเป็ นกลุม่ และขันประเมิ
้
นการคิด เนื ้อหาของ
หลักสูตรสอดคล้ องกับความจาเป็ นของหน่วยงานและผู้เข้ าอบรม มีความยืดหยุน่ ในการทากิจกรรมการคิด และจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการคิด การฝึ กอบรมตามขันตอนดั
้
งกล่าวช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความเข้ าใจสิง่ ใหม่และเห็นคุณค่าของสิง่ นัน้
มีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับวิธีคิดแบบอริ ยสัจ การรู้คิด และประเด็นที่ศกึ ษา สามารถตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจของ
ตนเอง และปรับปรุงการคิดของตนเอง ดังนันแผนจั
้
ดการเรี ยนรู้จึงส่งเสริ มการคิดของผู้นาชุมชนเมืองได้ เหมาะสม ทาให้ ผ้ ู
เข้ าอบรมมีความก้ าวหน้ าในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ผู้นาชุมชนเมืองที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบ
อริ ยสัจและการรู้คดิ มีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ การตัดสินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลและการสังเกต การนิรนัย การอุปนัย การระบุและการยอมรับข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ น และการ
นิยามศัพท์ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากวิธีคิดแบบอริยสัจ เป็ นวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรม (พระธรรมปิ ฎก, 2543) ซึง่ ผู้นาชุมชนเมืองที่เป็ นชาวพุทธยึดเป็ นหลักในการดาเนินชีวิตและการทางาน
ของตนเอง มีขนตอนสอดคล้
ั้
องกับขันตอนการแก้
้
ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ โดยใช้ หลักเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และ
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ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล และใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การประเมิน และการตัดสินใจ ความสามารถดังกล่าว
สอดคล้ องกับความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Beyer, 1987 ; Facione, 1990 ; Ennis, 2001) นอกจากนี ้
รูปแบบการจัดกิจกรรมยังครอบคลุมการพัฒนาด้ านทักษะพิสยั และจิตพิสยั ซึง่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของการพัฒนาแต่ละด้ าน
(Ricketts, 2003 ; Ruff, 2005 ; Liu, 2006 ) จึงทาให้ ผ้ นู าชุมชนเมืองมีความก้ าวหน้ าในการทากิจกรรมการคิด ส่วนการรู้คิด
เป็ นกลวิธีที่สอดคล้ องกับกิจในอริ ยสัจในการรู้และทาหน้ าทีต่ อ่ อริยสัจ (พระธรรมปิ ฎก, 2543) ทาให้ ผ้ นู าชุมชนเมืองได้
กากับการใช้ ความสามารถด้ านการคิดและตรวจสอบความ สาเร็ จในการแก้ ปัญหาของตนเอง การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คิดสอด คล้ องกับแนวคิดในการพัฒนาสติปัญญา ทาให้ การแก้ ปัญหามี
ประสิทธิผล (พระธรรมปิ ฎก, 2543 ; Livingston, 1997 ; Lockwood, 2003) ดังนันหลั
้ กสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงส่งเสริ มความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองได้ อย่างเหมาะสม ทาให้ ผ้ นู าชุมชน
เมืองมหาสารคามมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรม
3. ผู้นาชุมชนเมืองที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบ
อริ ยสัจและการรู้คิด มีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 6 ด้ าน ได้ แก่ การแสวงหา
ข้ อเท็จจริง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้ นด้ าน ความเป็ นระบบ ไม่แตกต่างจาก
ก่อนการฝึ กอบรม
ผลการวิจยั นี ้ส่วนหนึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากผู้นาชุมชนเมืองมี
คุณลักษณะที่ชี ้ให้ เห็นลักษณะของความเป็ นผู้นามีคณ
ุ สมบัติที่สอดคล้ องกับการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง ใจกว้ าง การวิเคราะห์
ความเป็ นระบบ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ (วี
ระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2544 ; ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช เสมา มีสมบูรณ์ และปรมินทร์ สิริโชดก, 2549) เมื่อได้ รับการฝึ กด้ วย
หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคดิ แบบอริยสัจและการรู้คดิ จะกระตุ้นคุณสมบัติทัง้ 7 ด้ านดังกล่าว
ทาให้ ผลการประเมินคุณสมบัติ 6 ด้ าน ได้ แก่ การแสวงหาข้ อเท็จจริง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรม
ส่วนการที่ผ้ นู าชุมชนเมืองมีความเป็ นระบบไม่แตกต่างจากก่อนการฝึ กอบรมอาจมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของผู้นาชุมชนเมืองซึง่ เป็ นพื ้นฐานทางวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อความเป็ นระบบ ซึง่ เป็ น
ข้ อขัดข้ องของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาชุมชนเมืองจะเห็นได้ จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารสานักงานเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เมื่อใช้ หลักสูตรดังกล่าวจึงทาให้ คณ
ุ สมบัติด้านความเป็ นระบบมีการพัฒนาที่นา่ จะเกิด ไม่เปลีย่ นแปลง
จากเดิมมากนัก จะเห็นได้ จากผลการประเมินไม่แตกต่างจากก่อนการฝึ กอบรม ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับลักษณะ
ทางวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อของคนไทยซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการทางานและการพัฒนา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
2547 ; สถาบันรามจิตติ, 2553) วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมจึงไม่สง่ เสริ มการใช้ หลักสูตรดังกล่าวทาให้ ผ้ นู าชุมชน
เมืองมีความเป็ นระบบ ไม่แตกต่างจากก่อนการฝึ กอบรม
4. ผู้นาชุมชนเมืองทีม่ ีเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกัน ได้ รับการ
ฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิด มีความสามารถด้ านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากผู้นาชุมชนเมืองอาจพบ
ปั ญหาเดิมๆ ตามกรอบภารกิจการเป็ นผู้นาชุมชนเมือง ผู้นาชุมชนเมืองชายและหญิงจึงใช้ ความสามารถ วิธีการให้ เหตุผล
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และการตัดสินใจแก้ ปัญหาซ ้าๆเดิม ดังนันเมื
้ ่อใช้ หลักสูตรดังกล่าวจึงทาให้ ผลการประเมินความสามารถด้ านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองชายและหญิง หลังการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ระดับการศึกษาของผู้นา
ชุมชนเมืองอาจไม่ใช่จดุ ตัดของระดับการเรี ยนรู้ ผู้นาชุมชนเมืองสาเร็ จการศึกษาและได้ รับวุฒิการศึกษามานานแล้ ว แต่
การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นมาต่อเนื่องอย่างไม่ร้ ูจบ เมื่อใช้ หลักสูตรดังกล่าวจึงทาให้ ผลการประเมินความสามารถด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี หลังการฝึ กอบรมไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบเกี่ยวกับความแตกต่างของเพศและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Helgerson, 2007) ดังนันพื
้ ้นฐานการแก้ ปัญหาตามกรอบภารกิจโดยใช้
ความสามารถในการแก้ ปัญหาซ ้าๆเดิม ผู้นาชุมชนเมืองส่วนใหญ่จึงมีพื ้นฐานประสบการณ์ไม่ตา่ งกันมากและเมื่อเข้ า
ฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรดังกล่าวได้ คะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการฝึ กอบรมไม่แตกต่าง
กัน ดังนันหลั
้ กสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริ ยสัจและการรู้คิด จึงส่งเสริ มความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน
5. ผู้นาชุมชนเมืองทีม่ ีเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมืองต่างกัน ได้ รับการ
ฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้ วิธีคิดแบบอริยสัจและการรู้คิด มีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้ออานวย
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากผู้นาชุมชนเมืองต้ องมี
คุณสมบัติของผู้นาด้ านการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความเป็ นระบบ ความมัน่ ใจในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชนเมืองทังชายและหญิ
้
งมี
คุณสมบัติดงั กล่าว เมื่อฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรดังกล่าวจึงทาให้ ผ้ นู าชุมชนเมืองชายและหญิงมีผลการประเมินหลังการ
ฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชนเมืองที่จบปริ ญญาตรี และไม่จบปริ ญญาตรี มีคณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าว แม้ วา่ วุฒิตา่ งกันแต่การเรี ยนรู้ใกล้ เคียงกัน เมื่อฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรดังกล่าวจึงทาให้ ผลการประเมินคุณสมบัติที่
เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้การมีพื ้นฐานการแก้ ปัญหาตาม
กรอบภารกิจโดยใช้ ความสามารถในการแก้ ปัญหาซ ้าๆเดิม ทาให้ ประสบการณ์ในปี ที่ 1 ปี ที่ 2 และปี ที่ 3 ของผู้นาชุมชน
เมืองส่วนใหญ่จึงไม่ทาให้ ประสบการณ์แตกต่างกันมาก ดังนันหลั
้ กสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคิด
แบบอริ ยสัจและการรู้คิดจึงส่งเสริ มคุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้นาชุมชนเมืองที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชน ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ วิธีคดิ แบบอริยสัจและการรู้คดิ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล สามารถนาไปใช้ พฒ
ั นาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผู้นาชุมชนเมือง สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามได้
โดยไม่จากัดเพศ ระดับการศึกษา และระดับประสบการณ์การเป็ นผู้นาชุมชนเมือง ผู้นาชุมชนเมืองมีความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลและการสังเกต
การนิรนัย การอุปนัย การระบุและการยอมรับข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ น และการนิยามศัพท์ และมีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้ออานวยต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้ าน 6 ด้ าน ได้ แก่ การแสวงหาข้ อเท็จจริ ง ใจกว้ าง การวิเคราะห์ ความมัน่ ใจ
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ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้ นด้ านความเป็ นระบบ
การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรกาหนดนโยบายให้ หลักสูตรฝึ กอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นหลักสูตรพื ้นฐานของผู้นาชุมชน
เมือง และใช้ เป็ นเกณฑ์หนึง่ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้นาชุมชนเมืองและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2. ควรบรรจุแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ อย่างเป็ นรูปธรรมและชัดเจนในแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงานเทศบาล และให้ การสนับสนุนการดาเนินการและงบประมาณ
3. ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ และ
จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้ เกิดความตื่นตัว แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของการคิดและการแก้ ปัญหา
ชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
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Prathomsuksa Sixth Students’ Higher-Order Thinking Representation in Human’s Body
by Blended Learning and Six Thinking Hats Technique
Miss Chanoknat Chuenmanee1 and Assoc. Prof. Wimol Sumranwanich
Graduate School, Khon Kaen University Thailand
Department of Science Education, Faculty of Education, Khon Kaen University Thailand
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 (ONET) 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.

Digestive system
Circulatory system
Heart rate and
pulse
Respiratory system
Checking breath
out
The relationship of
the various body
systems
Humans growth
Food and nutrients

analytical thinking
critical thinking
creative thinking
logical thinking
scientific thinking
analytical thinking
critical thinking
creative thinking
logical thinking
scientific thinking
analytical thinking
critical thinking
creative thinking
logical thinking
scientific thinking

Human’s Body
Topic

Frequency of HOT
Frequency of HOT
Frequency of HOT
representations from
representations from representations from
open-ended
worksheets
assignments
questionnaires

4 6 18 7 9 26 13 26 13 0 5 11 20 8 10
15 6 14 4 13 23 10 16 11 2 18 8 15 6 15
10 8 10 9
6

6 26 19 26 18 13 14 12 14 13 10

3 12 10 5 26 26 26 19 0

16 10 18 8

9

5 16 11 6

5 26 26 26 26 26 5 18 7 10 12

12 10 14 11 4 26 16 26 16 9 13 9 14 11 5
18 6 9 7 4 26 18 26 17 23 18 7 11 8 4
12 6 10 14 14 26 26 26 26 26 4 7 4 11 11
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Food and nutrients
6 10 14 7 12 26 26 26 26 26 6 14 11 15 9
to humans growth
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.
Frequency of HOT representations
Human’s Body Topic
Digestive system
Circulatory system
Heart rate and pulse
Respiratory system
Checking breath out
The relationship of the
various body systems
Humans growth

analytical
thinking
35
56
50
41
47

critical
thinking
30
24
39
34
54

creative
thinking
64
45
50
54
51

logical
thinking
28
21
40
40
44

scientific
thinking
19
30
29
11
43

51

35

54

38

18

62

31

46

32

31
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Food and nutrients
Food and nutrients to
humans growth
Total

42

39

40

51

51

38

50

51

48

47

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‛.
Frequency of expression of HOT
representations patterns
693
132
33
19
18
6
1

The patterns of HOT representations
Descriptive form
Illustration with explanation
Flow chart
Diagram writing
Table writing
Chart writing
Calculating technique

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 highorder 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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The Development of Computer Assisted in Struction on the Network. The Analysis of
Basic Learning.To Teaching and Learning to Respond to Learner have Basic Knowledge
of Different
1

Chaiyan Sakulthai
Rajabhat Maha Sarakham University. Muang, Maha Sarakham, Thailand.
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
________________________________
1
Instructor 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 ( X = 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 ( X =
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
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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
E

Pretest
T1
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Experiments
X

Posttest
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 ( X = 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. ( X = 4.39, S.D. = 0.61).
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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. ( X pretest = 15.48 and X
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 ( X = 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.
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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.

515

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 userinteraction 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 ‘ongoing’ 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 studentled 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
527

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 coconstructivist 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.

__________________
a Master Degree of English Program, Buriram Rajabhat Univerity, Buriram, Thailand
b Advisor, c Co-advisor * Corresponding author e-mail: prapanthammawat@yahoo.com
539

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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, ANET 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 minitest. 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 pretest 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
Pre
Post

Total No.
730
1242

X

14.6
24.84

S.D.
2.33
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.
S.D.
X
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

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

Statements

Mean

The book cover is interesting
The book’ shape is firmly.
The size of the book is suitable for students’ level.
The letters’ formats are suitable.
The illustrations are interesting.
The illustrations are suitable for students’ level.
Contents are interesting.
Contents are beneficial to learners.

3.72
3.56
3.52
3.54
3.50
3.60
3.50
3.66
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Std.
Deviation
.858
.787
.735
1.129
.953
.969
.814
1.062

Rank
2
8
10
9
11
6
11
3
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Statements

Mean

9. Contents are up to date.
10. The presentation of the content is interesting.
11. The content motivates learners.
12. The content is well organized.
13. The English Language used is clear and easy to
understand.
14. The content is easy for the students to understand.
15. There are opportunities to help students to enhance
their reading comprehension.
16. Students enjoy practice reading.
17. The goals for evaluation are clearly presented.
18. The difficulty of the test is appropriate for the level
of student.
19. Time provided is enough for reading each passage.
20. The time provided is enough for completing the test.
21. Students are satisfied with levels of their
achievement.
22. Students can apply their knowledge from the
reading
text to daily life situations.
Total

3.64
3.58
3.50
3.50

Std.
Deviation
.942
.883
1.055
1.093

3.46

.862

12

3.38

.567

14*

3.62

.945

5

3.54
3.62

.908
.987

9
5

3.50

.863

11

3.42
3.60

.785
.728

13
6

3.72

.948

2

4.96

.283

1*

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 posttest 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.
___________________________
Address: Quang Binh University
312. Ly Thuong Kiet Road, Dong Hoi city, Quang Binh province of Vietnam
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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 preintermediate 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.
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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
Learn English
Learn English listening
comprehension at university
Have a listening test in the Test at
the end of each term
Take part in an international test of
English every year

Agree
94 %
64%

Disgree
10%
12%

Unsure
5%
24%

41%

56%

3%

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
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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.
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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 CelcaMurcia, 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
571

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 Preintermediate, 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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รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน :
กรณีศึกษากลุ่มทองเหลืองสาน อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Knowledge Management Model for Community Group:
A Case Study of Brass Weaving Handicraft, Mueng, Chachoengsao
1

นางสุชานาถ พัฒนวงศ์ งาม
Mrs. Suchanat Pattanavongngam
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบริ บทการจัดการความรู้ของกลุม่
อาชีพทองเหลืองสานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านการบริ หารจัดการของกลุม่
ทองเหลืองสาน 4 ด้ านคือการ บริหารจัดการกลุม่ อาชีพ การผลิตและผลิตภัณฑ์ การตลาดและ
การเงินและการบัญชี และ 3) เพือ่ ถอดรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุม่ อาชีพทองเหลืองสานที่
เสริ มความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพและเก็บข้ อมูลโดยการ
สังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม การสอบถาม และการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก รวบรวมข้ อมูลโดยการ
บันทึกเสียง จดบันทึกและถ่ายภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิควิธีการวิจยั ประเด็นและการเล่าเรื่อง
ผลการวิจยั พบว่า
1) บริ บทการจัดการความรู้ของกลุม่ ทองเหลืองสานพบว่าทีม่ าของความรู้ผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองได้ มาจากประสบการณ์ของคนในชุมชนที่ไปทํางานที่โรงกษาปณ์ ได้ นําความรู้ทองเหลือง
สานขึ ้นรูปมาพัฒนาเป็ นการสานและถ่ายทอดกันในกลุม่ เครื อญาติหตั ถกรรมทองเหลืองสานเป็ น
หัตถกรรมที่โดดเด่นมีอตั ลักษณ์ของพื ้นที่และเป็ นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศจึงขยายการผลิตไปสูเ่ พื่อนบ้ านและชุมชนลักษณะของการเรี ยนรู้และถ่ายทอดความรู้
และทักษะของกลุม่ เป็ นการทดลองปฏิบตั ิจริ งรวมกลุม่ แบบไม่เป็ นทางการมีการฝึ กปฏิบตั ิจนเกิด
ความชํานาญ ลักษณะความรู้เป็ นเป็ นความรู้ที่อยูใ่ นตัวของบุคคล มีการพัฒนาและได้ สร้ างสรรค์
รูปแบบและลวดลายที่หลากหลายเพิ่มขึ ้น

__________________________________
1
ปรด. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
578

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

2) องค์ความรู้ในการบริ หารจัดการกลุม่ ทองเหลืองสานประกอบด้ วย ด้ านบริ หารจัดการ
กลุม่ รวมกลุม่ โดยความสมัครใจ มีโครงสร้ างกลุม่ มีการพัฒนาศักยภาพ มีเครื อข่าย ในด้ านการผลิต
เป็ นการผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้ องถิ่น และใช้ ความคิดสร้ างสรรค์พฒ
ั นาทังรู้ ปแบบและ
ลวดลายด้ านการตลาดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของท้ องถิ่น มีช่องทางการจัดจําหน่ายทังใน
้
ระดับประเทศและต่างประเทศ มีจดั จําหน่ายผ่านสือ่ หลายประเภท
3) รูปแบบของการจัดการความรู้ของกลุม่ ทองเหลืองสานพบว่าเป็ นการนําองค์ความรู้เดิม
ไปประยุกต์สร้ างเศรษฐกิจในครัวเรื อนและนําไปต่อยอดทางธุรกิจ จนได้ รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและองค์กรให้ ได้ รับเงินทุนและส่งเสริ มพัฒนาฝี มือ และการตลาดจนได้ รับรางวัล
และกระตุ้นการพัฒนาจนสามารถมีระบบการบริ หารจัดการแบบครบวงจร
จากการวิเคราะห์รูปแบบของการดําเนินงานการจัดการความรู้ ของกลุม่ ทองเหลืองสาน
ได้ ข้อสรุปเป็ นรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริ มเศรษฐกิจชุมชนแบบ เอซีเอ (ACA) ซึง่ ประกอบด้ วย
องค์ความรู้ภมู ิปัญญา (Knowledge Assets) ศักยภาพชุมชน (Community Capacity) และการนํา
ความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งจนได้ วธิ ีการที่ชดั เจน (Actual Assets) และในบริ บทของการมีผ้ นู ํากลุม่ ที่ดี
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กรตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, การบริ หารกลุม่ อาชีพ, กลุม่ ทองเหลืองสาน ความเข้ มแข็งของชุมชน
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
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บทนา
สังคมยุคปั จจุบนั เป็ นสังคมฐานความรู้ ความรู้เป็ นทรัพยากรที่มคี า่ ยิ่ง การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเสริ มความเข้ มแข็งของสังคมฐานราก จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ต้ องการ
ส่งเสริ มให้ คนไทยมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการนําองค์ความรู้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผนวกกับการคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ ของคนในชุมชนมาต่อยอดการพัฒนาไปสูธ่ ุรกิจชุมชน นอกจากนัน้
ยังเป็ นการนําเอาความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคล ประสบการณ์และทักษะซึง่ บางครัง้ ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่าย ออกมาจากตัวบุคคล มีการถ่ายทอดความรู้
รวมทังแสวงหาความรู
้
้ มีการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา มีกระบวนการรักษาความรู้เดิมและต่อยอด
ความรู้ของชุมชนไปสูก่ ารพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสามารถแข่งขันใน
ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และสูส่ งั คมโลก ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีกลุม่ อาชีพทองเหลืองสานเป็ น
หัตถกรรมพื ้นบ้ านที่คนในชุมชนมีองค์ความรู้ทองเหลืองขึ ้นรูปและความรู้จกั สานไม้ ไผ่มาผสมผสาน
ความรู้และดัดแปลงจากการใช้ ไม้ ไผ่สานมาเป็ นการใช้ เส้ นทองเหลืองสานเพื่อเป็ นของใช้ ประเภทต่าง
ๆ ที่มีความประณีตเป็ นอัตลักษณ์ที่งดงามประจําถิ่น มีการคิดสร้ างสรรค์โดยนําลวดลายจากผ้ าทอ
และสิง่ ของโบราณและหายากมาจําลองเป็ นแบบ และทําให้ ชมุ ชนอยูร่ อดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540เป็ นต้ นมา แต่ในสภาพปั จจุบนั พบว่าองค์ความรู้ทองเหลืองสานกําลัง
ประสบปั ญหาไม่ได้ รับความสนใจจากคนรุ่นหลัง (อัญญาณี คล้ ายสุบรรณ์ และคนอื่นๆ,2549) คนที่
ยังสืบทอดอยูล่ ้ วนแต่เป็ นผู้สงู อายุ ซึง่ ในอนาคตการจัดการความรู้อาชีพทองเหลืองสานทีม่ ีการ
พัฒนามาถึง50 ปี องค์ความรู้อาจจะสูญหายเพราะขาดผู้สบื ทอดและความรู้ตา่ ง ๆ ยังกระจัด
กระจายยังไม่ได้ มีการรวบรวมให้ สมบูรณ์ที่สามารถนําไปใช้ ได้ ทนั ที ซึง่ ทองเหลืองสานเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีการผลิตที่จงั หวัดฉะเชิงเทราเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีรูปลักษณ์ออ่ นช้ อย สวยงามและ
ประณีตเป็ นที่สะดุดตาแก่ผ้ พู บเห็นจนได้ รับการคัดสรรให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว สามารถส่งออก
ต่างประเทศได้ เป็ นที่ต้องการของชาวต่างชาติที่นิยมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากฝี มือและการคิดผลิตสินค้ า
จากทองเหลืองสานเป็ นสิง่ ที่ท้าทายมากเพราะสินค้ าทองเหลืองสานเป็ นสินค้ าที่ไม่แสวงซื ้อ ไม่จําเป็ น
ในชีวติ ประจําวัน ผู้ผลิตต้ องคิดและสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่อยูเ่ สมอเพื่อสามารถรักษาการ
แข่งขันและความพึงพอใจของผู้บริ โภค ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงสนใจที่จะวิจยั ศึกษาหาความรู้ความจริง
นําไปสูก่ ารถ่ายทอดขยายผลให้ เกิดวงกว้ างมากขึ ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทการจัดการความรู้ของกลุม่ อาชีพทองเหลืองสานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของกลุม่ ทองเหลืองสาน 4 ด้ าน คือการ
บริ หารจัดการกลุม่ อาชีพ การผลิตและผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเงินและการบัญชี
3. เพื่อถอดรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุม่ อาชีพทองเหลืองสานทีเ่ สริ มความเข้ มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้ให้ ข้อมูลหลักมี 3 กลุม่ คือ ประธานและ
คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ ทองเหลืองสาน ตําบลท่าไข่และตําบลบางขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโส
ของหมูบ่ ้ าน และเจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าไข่และองค์การบริ หารส่วนตําบลบางขวัญ
เจ้ าหน้ าที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนและเจ้ าหน้ าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้ องรวม 25 คน การได้ มาของผู้ให้
ข้ อมูลหลักใช้ วิธีการแบบ Snowball Sampling Technique คือเดินเข้ าหา แนะนําตนเอง เรียนรู้
บันทึก ขออ้ างอิงหรื อขอสอบถาม ขอคําแนะนําต่อไป ใช้ แหล่งการอ้ างอิงหรื อบุคคลที่มีการแนะนํา
ซํ ้าๆ
เครื่ องมือสําคัญคือ ตัวผู้วจิ ยั เองและแนวคําถามการสนทนา (Topic Guide) ที่ใช้ ในการ
สอบถามแบบไม่เป็ นทางการโดยผู้วิจยั ลงพื ้นทีเ่ พื่อพบและสนทนากับคนในพื ้นที่ อย่างไม่เป็ น
ทางการโดยพบปะทังที
้ ่บ้านและศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสอบถามชีวติ ความเป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ
ความสนใจในอาชีพทองเหลืองสาน ในด้ านการผลิต การออกแบบลวดลาย ที่มาของลวดลายเฝ้ าดู
วิธีการสานของสมาชิกในหมูท่ ี่13 ตําบลท่าไข่ และหมู1่ ตําบลบางขวัญที่เป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ อาชีพ
ทองเหลืองสานทังสองกลุ
้
ม่ ร่วมกับใช้ วิธีการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมในสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ ทองเหลืองสาน จากการสังเกตการณ์สาธิตการจัดนิทรรศการในที่ตา่ งๆ และข้ อมูลจาก
เอกสารที่เป็ นเผ่นพับ ใบปลิวและจุลสาร จากข้ อมูลเว็ปไซต์ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ข้ อมูลโดยการสอบทานข้ อมูลกับหลายๆบุคคลจนข้ อมูลที่ตรงกันมากที่สดุ และตรวจสอบจากเอกสาร
และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสนับสนุน มีการเปรี ยบเทียบและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้
เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ โดยวิธี Data Triangulation
การรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีการจดบันทึกข้ อมูล ที่ได้ จากการสนทนาหรื อจากการสังเกต ใช้
วิธีการบันทึกเทป ถ่ายวิดีโอ และบันทึกภาพและทําแผนที่แสดงทีต่ งสภาพแวดล้
ั้
อมของครัวเรื อนด้ วย
ตัวของผู้วิจยั เองตามแนวคิดการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพของ Dey (1993)
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยถอดเทปบันทึกเสียง วิเคราะห์เอกสารและภาพถ่าย เรี ยบเรียงจาก
ข้ อมูลที่จดบันทึก และนําข้ อมูลทังหมดมาแสดงและเขี
้
ยนเรี ยบเรี ยงศึกษาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล ลง
รหัสและเขียนบรรยายเป็ นเรื่ องราว มีการวิเคราะห์เรื่ องราวทีถ่ กู ถ่ายทอด แบ่งตามที่ให้ ประโยคหลัก
ให้ ประเด็นหลัก แล้ วเขียนพรรณนาความ ที่เข้ าถึงพื ้นฐานความคิดและที่มาของประสบการณ์ของผู้
ที่ให้ ข้อมูลโดยตรง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาบทเรี ยนของกลุม่ ทองเหลืองสานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ ข้อค้ นพบดังนี ้
1.บริ บทการจัดการความรู้ของกลุม่ ทองเหลืองสาน พบว่าความรู้มีการขับเคลือ่ นอยู่
ตลอดเวลา กล่าวคือ มีการเพิม่ เติมความรู้ มีการต่อยอดความรู้ มีการดัดแปลงและประยุกต์ใช้
ความรู้และมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและองค์ความรู้ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นโดยผู้ริเริ่ มสร้ างสรรค์ได้ มีการ
นําไปถ่ายทอดกันโดยเริ่ มจากการถ่ายทอดภายในครอบครัวจาก ปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่ ลูกและหลาน
ซึง่ วิธีการถ่ายทอดการเรี ยนรู้จะเป็ นแบบสอนโดยการปฏิบตั ิ การทดลองทํา รูปแบบการสอนใช้ วิธีการ
ธรรมชาติคือการเฝ้ าดู ทดลองทํา ปรับปรุงวิธีการ จนทําได้ ดีและจึงทดลองคิดสร้ างสรรค์แบบเอง ถ้ า
ยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ทําการแก้ ไข/ปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิหรื อทบทวนเป้าหมาย แต่ถ้าบรรลุ
เป้าหมายแล้ วก็สามารถปรับปรุงค่าเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึ ้น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็ นรูปแบบธรรมชาติใช้ วิธีการสังเกตการเลียนแบบการ
ทดลองปฏิบตั ิ การสอนงาน การฝึ กอบรม การลองผิดลองถูกและหลายครัง้ ความรู้เกิดจากการเห็น
และจดจํามาทําที่เรียกว่าเป็ นการเรี ยนรู้แบบครูพกั ลัก การปฏิบตั ิซํ ้าๆ ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเกิดความรู้และ
ทักษะและเมื่อปฏิบตั ิไปเรื่ อยๆ จะทําให้ เกิดความชํานาญขึ ้นจนกระทัง่ เป็ นความรู้ความสามารถที่
เกิดขึ ้นในตัวบุคคลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Jongoubsong (อินเทอร์ เน็ต, 2008)และอัญญาณี
คล้ ายสุบรรณ์และคนอื่นๆ (2549)
2.การศึกษาองค์ความรู้ 4 ด้ าน การบริ หารจัดการกลุม่ การผลิตและผลิตภัณฑ์ การตลาด
และการบัญชีพบว่า กลุม่ มีเทคนิคและวิธีการในการคัดเลือกเส้ นทองเหลืองที่มคี ณ
ุ ภาพมาใช้ ในการ
ผลิตมีการพัฒนาให้ ทกุ คนสามารถทํางานการผลิตทองเหลืองสานได้ หลากหลายมากกว่าจะทําการ
สานเฉพาะที่ตนเองถนัด มีเทคนิคในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ มีการคิดสร้ างสรรค์
ลวดลายใหม่ๆ โดยนําลายจากการทอผ้ าไหมนํามาประยุกต์ใช้ เป็ นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้ สวยงาม
แปลกตาทําให้ สามารถจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าได้ เรื่ อยๆ และมีการนําเข้ าภูมิปัญญาภายนอก รวมถึงมี
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การอนุรักษ์ ของใช้ โบราณนํามาเป็ นแบบการสานเพื่อให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้ เช่น ตะเกียงจ้ าว
พายุ สุม่ ไซ ข้ อง บุ้งกี๋ ผลการศึกษาสรุปตามภาพแสดงดังนี ้

ภาพแสดง องค์ความรู้ 4 ด้ านของกลุม่ ทองเหลืองสาน
3.รูปแบบการการความรู้ของกลุม่ ทองเหลืองสานที่เสริ มความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
พบว่า การดําเนินงานของกลุม่ มีองค์ประกอบหลักที่ทาํ ให้ กลุม่ ประสบผลสําเร็ จมี 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ ภูมิปัญญา (Knowledge Assets ) เป็ นองค์ความรู้ดงเดิ
ั ้ มของกลุม่ อาชีพในการจักสาน
ทองเหลืองมีลกั ษณะเป็ นพลวัต หมายถึงต้ องมีการขับเคลือ่ นอยูต่ ลอดเวลา ความรู้จะต้ องมีการ
นําไปใช้ ประโยชน์ จึงมีกระบวนการคิด (thinking) และถ่ายทอดความคิดมาสูก่ ารปฏิบตั ิ (action)
มีการทดลองทําซํ ้าจนได้ รูปแบบที่พงึ พอใจและนําไปสูก่ ารถ่ายทอดความรู้และทักษะรวมถึงการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างเครื อข่ายชุมชน (learning & sharing) และสะสมเป็ นทักษะความสามารถ
ที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคล(skill and ability) ดังภาพประกอบ 1
ศักยภาพชุมชน (Community Capacity) มีการดําเนินกิจการมากว่า 50 ปี ทําให้ มีการซึม
ซับการผลิตและการตลาดซึง่ เป็ นการบ่มเพาะทางธุรกิจจากครอบครัวเป็ นอย่างดีสามารถพึง่ พา
ตนเองและพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนกลุม่ อาชีพต้ องมีคา่ นิยมร่วมกัน(shared value)มีบรรทัดฐาน
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การปฏิบตั (ิ norm) มีวิสยั ทัศน์ (vision) ความศรัทธรา (trust) ค่านิยมปฏิบตั ิตามพันธกิจ (high value
commitment) มีคา่ นิยมร่วมกัน (Shared value)สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Naomi&Koichi (2008)
องค์ที่สามคือองค์ประกอบการบริ หารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรซึง่ เป็ นการทําให้ เกิด
ความรู้ในการปฏิบตั ิจริง(Actual Assets) โดยมีการพัฒนาผลิตภัณท์ (product) ที่มีอตั ลักษณ์ของ
ท้ องถิ่น มีการออกแบบ (design) และเทคนิควิธีการใหม่ (techniques) ในการผลิต รวมทังมี
้
ปฏิบตั ิการในเรื่ องของระบบการบริ หารจัดการของกลุม่ อาชีพ ซึง่ ทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้ ต้ องพึง่ พาการ
มีผ้ นู ําที่มีความรู้ความสามารถทังด้
้ านอาชีพและความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นอกจากนัน้ กลุม่ อาชีพต้ องเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็ น
ตัวกําหนดวิสยั ทัศน์และแนวทางในการดําเนินงานของกลุม่ คนในองค์กรมีความผูกพันเอื ้ออาทรต่อ
กันและมีเครื อข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประเด็นสําคัญที่สดุ อีกประการหนึง่ คือ การที่องค์กรได้ รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการปรับปรุงมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ แหล่งเงินทุน
และรางวัลเพื่อดึงดูดให้ มีการพัฒนาให้ ถงึ เป้าหมายและมุ่งพึง่ ตนเองแข่งขันและในเวทีของท้ องถิ่น
และระดับประเทศ

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบการจัดการความรู้ของกลุม่ อาชีพทองเหลืองสาน
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สรุ ปผลการวิจัย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทองเหลืองสานเป็ นศูนย์กลางในการส่งเสริ มความสามัคคีและ
การช่วยเหลือเกื ้อกูลและความร่วมมือทางวิชาการ ในการดําเนินงานไม่วา่ ในด้ านคุณภาพของสินค้ า
หรื อผลิตภัณฑ์ การบริ หารจัดการ และการพัฒนาการตลาดการมีหน่วยงานภาครัฐเข้ ามาช่วยส่งเสริ ม
และมีบทบาทหลักในการให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด การประสาน
ความร่วมมือ บูรณาการกิจกรรมโครงการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ การฝึ กอบรม
การถ่ายทอดความรู้ที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ยกระดับให้ มีความเข้ มแข็งและ พึง่ ตนเองได้ รวมถึงการส่งเสริ มต่อเนื่องถึงการให้ ความรู้และการ
สนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงขึ ้นตามความพร้ อมและความต้ องการของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนในด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบที่ทนั สมัยตาม
ความต้ องการของตลาดยุคใหม่
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษากลุม่ อาชีพทองเหลืองสานในอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้ านบริ บทของ
การจัดการความรู้ทองเหลืองสานนันริ
้ เริ่ มจากผู้สร้ างสรรค์ในชุมชนได้ นําความรู้จากทีเ่ คยทํางานใน
โรงงานกษาปณ์กระทรวงการคลังมาก่อนได้ นําความรู้ที่ได้ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาการจักสานไม้
ไผ่ที่เป็ นของใช้ ในครัวเรื อนนํามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็ นจักสานทองเหลือง สร้ างอาชีพและ
ถ่ายทอดความรู้กนั ภายในครอบครัว ต่อมาผลิตภัณฑ์ทองเหลืองสานได้ รับความนิยม ตลาดต้ องการ
มากขึ ้นจึงถ่ายทอดความรู้ขยายสูค่ นในชุมชนและชุมชนใกล้ เคียงเพื่อผลิตสนองความต้ องการของ
ตลาดได้ ทนั เนื่องจากทองเหลืองสานเป็ นงานหัตถกรรมต้ องใช้ เวลาและความอดทน ช่างฝี มือต้ องมี
ใจรักโดยผ่านการฝึ กฝนและการแนะนําซํ ้าๆจนมีทกั ษะและความประณีตจนกระทัง่ เป็ นความรู้
ความสามารถอยูใ่ นตัวช่างฝี มือและมีการเรียนรู้สงิ่ ใหม่ทงรู
ั ้ ปแบบและลวดลายมานานกว่า 50 ปี ต่อ
ยอดเพื่อให้ ชิ ้นงานมีคณ
ุ ภาพและสวยงามจนปั จจุบนั มีกว่า 300 ชนิด ในด้ านองค์ความรู้ด้านการ
บริ หารจัดการของกลุม่ อาชีพเริ่ มแรกเกิดจากการรวมกลุม่ ผู้สนใจของคนในชุมชนเองทําการผลิต
คิดค้ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ หาตลาดจําหน่ายเองและแบ่งปั นผลประโยชน์กนั เอง จนกระทัง่ ได้ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจรัฐบาลได้ เห็นความสําคัญของธุรกิจชุมชนเป็ นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจประเทศ จึงได้
ออกพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนส่งเสริ มให้ กลุม่ จดทะเบียนและมีหน่วยงานของรัฐเข้ ามาส่งเสริ ม
สนับสนุนหลักวิชาการด้ านการผลิต การตลาด การจัดหาทุนและการบันทึกบัญชี การฝึ กอบรมและ
การศึกษาดูงานรวมทังมี
้ งบประมาณมาช่วยสนับสนุน เพื่อให้ กลุม่ อาชีพดําเนินงานประสบ
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ความสําเร็จมากขึ ้นและสามารถแข่งขันได้ จากการเข้ าศึกษากลุม่ อาชีพทองเหลืองสานพบว่ามี
หลักการสําคัญทีเ่ ป็ นหัวใจในการดําเนินงานในการพัฒนากลุม่ อาชีพเพื่อการพึง่ ตนเองทีย่ งั่ ยืน 3
องค์ประกอบคือ ภูมิปัญญา (Knowledge Assets) ศักยภาพชุมชน (Community Capacity) และ
องค์ความรู้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง(Actual Assets)และไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึง่ ได้ ในการเริ่ มสร้ างฐานเศรษฐกิจในชุมชนโดยการนําภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดความรู้ มีการ
บ่มเพาะความรู้ทางธุรกิจ ยกระดับองค์ความรู้เข้ าสูก่ ารเป็ นมืออาชีพโดยนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิการ
ธุรกิจชุมชน ซึง่ ทังนี
้ ้ชุมชนต้ องมีศกั ยภาพในการดําเนินงานมีวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิร่วมกันมีความ
ศรัทธาและความไว้ วางใจ มีคา่ นิยมการทํางานร่วมกันมีบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานร่วมรับผิดชอบใน
พันธกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ ปริ บทการสนับสนุนทังด้
้ านนโยบายเงินทุน วิชาการและเทคโนโลยี
จากภาครัฐและเอกชน การมีผ้ นู าํ ที่ดี มีความความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร การ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทังการมี
้
วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ยดึ โยงให้ คน
อยูร่ ่วมกันและมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลิต การออมทรัพย์ การ
ลงทุน การแข่งขันและวิธีการทํางาน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลลัพธ์ที่ได้ รูปแบบการจัดการความรู้ของกลุม่ อาชีพทองเหลืองสานใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนากลุม่ อาชีพอื่น ๆ เพื่อส่งเสริ มความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน สามารถสร้ างงานสร้ างอาชีพ
ให้ แก่คนในชุมชน ทําให้ คนไม่ทิ ้งถิ่น ครอบครัวอบอุน่ เป็ นการสร้ างงานให้ แก่คนพิการแม่บ้าน การ
จ่ายค่าแรงคิดตามรายชิ ้นงานที่ผา่ นการตรวจสอบว่ามีคณ
ุ ภาพ มีชวั่ โมงการทํางานที่ยืดหยุน่
สามารถใช้ เวลาในการคิดสร้ างสรรค์ชิ ้นงานใหม่ๆ ได้ ตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
กลุม่ ทองเหลืองสานควรมีการจัดตังกลุ
้ ม่ สัจจะออมทรัพย์ เพื่อการผลิต เพื่อสร้ างความ
มัน่ คงทางด้ านเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นรากฐานการออมให้ แก่สมาชิกเพื่อความมัน่ คงต่อการ
ดําเนินงานของกลุม่ ต่อสมาชิกและต่อชุมชนก่อให้ เกิดการพึง่ ตนเองได้ ควรมุง่ ทําการตลาด Ecommerce ในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไปควรวิจยั พัฒนาการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างกว้ างขวางและวิจยั
พัฒนาด้ านการศึกษาทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจในด้ านการใช้ ภาษาต่างประเทศและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ E-commerce
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การสังเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิคการสอน
แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่ วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
The Synthesis of Blended Learning Model with Project Based and Scaffolding of
Information Technology for Life Subject for Undergraduate Students at
Rajabhat University
ชัยยุทธ จันทร์ แปลง1 และ วิทยา อารีราษฎร์ 2
Chaiyut Chanpang, Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสานวิธีการสอนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ
ใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขันตอนการวิ
้
จยั 4 ขันตอนคื
้
อ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง 2) ออกแบบรูปแบบ 3) จัดประชุมกลุม่ สนทนาสัมมนาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และ 4) สรุปผล ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
คอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 30 คน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง จากนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 28 คน และจากผู้ทรงคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือเทคนิคการประชุมกลุม่ สัมมนาวิชาการและแบบแสดงความคิดเห็น
ผลการวิจยั ได้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบที่ผสมผสานด้ านวิธีการทังวิ
้ ธีการแบบออฟไลน์
และวิธีการแบบออนไลน์ โดยวิธีการแบบออฟไลน์มีองค์ประกอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสอน
_______________________
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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(Teaching Process) ด้ านกิจกรรมโครงงาน (Project Based Activities) และด้ านการช่วยเสริ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding) และวิธีการแบบออนไลน์ ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 6 โมดูล
ได้ แก่ โมดูลสือ่ สาร(Communication Module) โมดูลผู้เรี ยน (Student Module) โมดูลเนื ้อหาสาระ
(Contents Module) โมดูลการสอน(Teaching Module) โมดูลโครงงาน (Project Based Module)
และโมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้(Scaffolding Module) โดยผู้เชี่ยวชาญให้ ความเห็นว่ารู
แบบและองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม สรุปได้ วา่ รูปแบบการเรี ยนการสอนที่สงั เคราะห์
ขึ ้นมีความเหมาะสมสามารถนําไปจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้
คาสาคัญ รูปแบบการเรี ยนการสอน, การเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน, เทคนิคการสอนแบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน, การช่วยเสริ มศักยภาพการเรียนรู้
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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บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญยิ่งในการนําพาประเทศไปสูค่ วามเจริ ญ
ความก้ าวหน้ าและความเป็ นพลเมืองดีทมี่ ีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จากวิวฒ
ั นาการ
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อความเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมของโลกในปั จจุบนั ทําให้ นานาประเทศปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้ ม้ งุ เน้ นด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ ้นโดยกําหนดเป็ นนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ รวมทังปรั
้ บเปลีย่ น
กระบวนการและหาวิธีการในการจัดระบบการศึกษาให้ รองรับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงตามกระแสโลก มีการกําหนดแนวคิดต่างๆ ในการจัดการศึกษา โดย
ยึดหลักสําคัญ 4 ประการ ได้ แก่ ความเสมอภาคและการกระจายโอกาสทางการศึกษา (Equity)
ความเป็ นเลิศและคุณภาพทางวิชาการ (Excellence) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความ
เป็ นสากล (Internationalization) โดยมุง่ เน้ นภารกิจหลักๆ ที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยพึง่ พา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ การศึกษาระบบเปิ ด (Open System) และการเรี ยนการสอน
รายบุคคล (Individualized Learning) ได้ เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นโดยเริ่ มเข้ ามาทดแทนการเรี ยนการ
สอนแบบปกติดงเดิ
ั ้ ม ภายใต้ การควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็ นระบบและทุกขันตอน
้
เทคโนโลยีที่นําสมัยด้ านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่ สาร และเทคโนโลยี
ด้ านการจัดการได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษามากขึ ้น การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
และการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ มีการพัฒนาไปตามกระแสแห่งความเปลีย่ นแปลงตาม
แนวคิดและความจําเป็ นดังกล่าวข้ างต้ น ความก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะเป็ น
ปั จจัยหลักในการนําเสนอองค์ความรู้ โดยมีการคิดค้ นพัฒนาและสร้ างสรรค์สอื่ การเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเอื ้ออํานวยประโยชน์ให้ เกิดการเรียนรู้ สือ่ การเรียนการสอนในรูปแบบของสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการศึกษามากขึ ้น (มนต์ชยั เทียนทอง. 2545:1)
สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กําหนดให้ มีการปฏิรูปการศึกษาเพือ่
คนไทยโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญไว้ ในหมวด 4 ได้ มาตรา 24 ให้ สถานศึกษา
จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยนโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ ทําได้ คิดเป็ นและทําเป็ น รักการอ่านและการใฝ่ รู้ อย่างต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกันรวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัด
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บรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สือ่ การเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมี
ความรอบรู้และจัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโดยยึดหลักให้ ทกุ คนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 3-19)
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ผสมผสาน (Blended Learning) เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนกับการเรี ยนรู้ด้วย E-Learning อันเนื่องมาจากผู้เรี ยนไม่ต้องการ
เสียเวลากับการเรี ยนรู้ด้วย E-Learning มากเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องการคงไว้ ซงึ่ การเรียนรู้แบบ
ดังเดิ
้ ม (Donald. 2003: 4) และเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับการเรี ยนในยุคปั จจุบนั ช่วย
ลดภาระด้ านการสอน ผู้สอนจะทําหน้ าที่สนทนาและช่วยเหลือผู้เรียน ผู้เรี ยนทําการศึกษาบทเรี ยน
ด้ วยตนเอง มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้ อมโดยตรง ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นและในการเรียนรู้เป็ น
กลุม่ หรื อการเรียนรู้แบบร่วมมือจะทําให้ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (มนต์ชยั เทียนทอง. 2553:837) ทังผู
้ ้ สอนยังสามารถสอดแทรกเนื ้อหาด้ านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวติ ให้ กบั ผู้เรี ยนได้ สอดคล้ องกับ สายชล จินโจ (2550 :ข) ที่ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ผลการ
พัฒนาพบว่าผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น
นอกจากนี ้การเรี ยนแบบผสมผสานสามารถนํามาบูรณาการร่วมกับเทคนิคการสอนโดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) และเทคนิคการช่วยเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู้
(Scaffolding for Learning) ซึง่ การเรี ยนรู้ด้วยโครงงานจะเป็ นไปตามความสนใจของผู้เรี ยน การ
ออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้ เกิดการค้ นคว้ าอย่างกระตือรื อร้ นและใช้ ทกั ษะการคิดขันสู
้ ง ซึง่
งานวิจยั เกี่ยวกับสมองได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ลกั ษณะนี ้ ศักยภาพในการรับรู้สงิ่ ใหม่
ๆ ของนักเรี ยนจะถูกยกระดับขึ ้นเมื่อได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการแก้ ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อ
นักเรี ยนได้ รับความช่วยเหลือให้ เข้ าใจว่าความรู้กบั ทักษะเหล่านันสั
้ มพันธ์กนั ด้ วยเหตุใด เมื่อไหร่และ
อย่างไร และการเรี ยนรู้ด้วยโครงงาน เป็ นรูปแบบวิธีสอนที่จะนําพาผู้เรี ยนเข้ าสูว่ ิธีการแก้ ปัญหาที่ท้า
ทายและสร้ างชิ ้นงานได้ สาํ เร็จด้ วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้ างสภาวะการเรี ยนรู้ภายในชันเรี
้ ยน
จะเกิดได้ ในหลายกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในหลายเนื ้อหาและในหลายระดับช่วงชัน้ โครงงานจะเกิดขึ ้น
บนความท้ าทายจากคําถามที่ไม่สามารถตอบได้ จากการท่องจํา จะสร้ างบทบาทหลากหลายขึ ้นใน
ตัวผู้เรี ยน เช่น บทบาทผู้ที่แก้ ปัญหา บทบาทผู้ตดั สินใจ บทบาทนักค้ นคว้ าหรื อนักวิจยั เป็ นต้ น การ
เรี ยนรู้ด้วยโครงงานมีความสัมพันธ์กบั การค้ นคว้ าโดยตรงซึง่ จะเป็ นการรวบรวมกิจกรรมที่
หลากหลายที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่ องความอยากรู้อยากเห็นที่มีตอ่ สิง่ รอบตัว
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กระบวนการค้ นคว้ าทีใ่ ช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนจะกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ตังคํ
้ าถาม วางแผน
ดําเนินงานในการค้ นคว้ า การสังเกตและบอกสิง่ ที่ค้นพบได้ กิจกรรมการค้ นคว้ าในห้ องเรี ยนอาจเกิด
ต่อเนื่องไปตลอดการเรี ยนรู้ จากการเรี ยนรู้แบบปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยนไปสูก่ ารเรี ยนรู้ที่เปิ ดกว้ างและ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเกิดความสนใจในสิง่ อื่น ๆ ได้ (มนต์ชยั เทียนทอง. 2553: 6-8) สอดคล้ องกับ ทรง
ศักดิ์ สองสนิท (2552: ข) ที่ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้ พื ้นฐานการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ทดลองทีจ่ ดั กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนผ่านบทเรี ยนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในขณะเดียวกันการช่วยเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู้ (Scaffolding for Learning) เป็ น
เครื่ องมือหรื อเทคนิควิธีการที่ชว่ ยเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู้ตาม วัตถุประสงค์ (มนต์ชยั เทียนทอง. 2553:47-60) สอดคล้ องกับ
สนิท ตีเมืองซ้ าย (2552: ข) ที่ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักที่มีการช่วย
เสริ มศักยภาพทางการเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (CoPBL Model) ผลการวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนที่
เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบ CoPBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนทีเ่ รี ยน
ด้ วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ สุนทร ทองเนื ้อ
แข็ง (2548: 33) และ Wood, Bruner, J and Ross (1976: 90) กล่าวว่า การช่วยเสริ มศักยภาพทาง
เรี ยนเป็ นกระบวนการที่ทําให้ ผ้ เู รี ยน สามารถแก้ ปัญหา ดําเนินงาน หรื อบรรลุเป้าหมายที่อยูเ่ หนือ
ความพยายามของผู้เรี ยนที่จะทําได้ ด้วยตนเอง แต่จะทําได้ เมื่อได้ รับความช่วยเหลือสนับสนุน และ
เมื่อผู้เรี ยนต้ องเรียนรู้สงิ่ ใหม่หรื อสิง่ ที่ยาก ผู้เรี ยนอาจต้ องการความช่วยเหลือมากขึ ้น เมื่อผู้เรี ยนเริ่ม
จะทํางานนันได้
้ สาํ เร็ จ การช่วยเหลือสนับสนุนนันจะค่
้ อย ๆ ลดลง จนกระทัง่ ผู้เรียนสามารถทํางาน
นันได้
้ ด้วยตนเอง (Larkin, 2001: 30-34) สอดคล้ องกับ พิชยั เลิศทองดี (2547: 2-5) กล่าวว่าการ
เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกระบวนกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยน เหมาะสําหรับการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน มุง่ ให้ ผ้ เู รียน
มีทกั ษะด้ านสังคมมีการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรี ยนแต่ละคน แต่ความสําเร็จของการ
เรี ยนจะขึ ้นอยูก่ บั การฝึ กฝนของผู้เรี ยนกับสิง่ ที่ไม่ร้ ู เผชิญปั ญหาด้ วยตัวเอง อาจจะเกิดการท้ อแท้
ดังนันรู
้ ปแบบจึงได้ เสริ มโมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพทางการเรี ยนสอนเข้ ามาในรูปแบบเพื่อกระตุ้น
ผู้เรี ยน ชี ้แนะนําแนวทาง เตรี ยมแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ พร้ อมเพื่อสนับสนุนผู้เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาทีต่ อบสนองต่อ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ได้ กําหนดหลักสูตรให้ นกั ศึกษาต้ องเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education: GE) เป็ นวิชาแกน โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความสมบูรณ์
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ทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ โดยผสมผสานเนื ้อหาให้ ครอบคลุม
สาระของกลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และกลุม่ วิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยไม่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงลงไปในเนื ้อหาวิชาเฉพาะด้ านซึง่ เป็ นพื ้นฐานวิชาเอก มีโครงสร้ างทัว่ ไปประกอบด้ วย
รายวิชาในกลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุม่ วิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2552:7)
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวิต (Information Technology For Life) รหัสวิชา
1400004 จํานวนหน่วยกิต 3(2-2-4) เป็ นรายวิชาหนึง่ ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ (ฝ่ ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2549 : 1920) ซึง่ ในแต่ละภาคเรี ยนจะมีผ้ สู อนที่สอนในรายวิชานี ้จํานวนมาก ผู้สอนแต่ละคนจะมีแนวการสอน
ที่แตกต่างกัน ทําให้ แนวการสอนไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้ องกับ ชัยยุทธ จันทร์ แปลง
(2553: 953-954) ได้ สาํ รวจสภาพทัว่ ไปในการจัดการเรียนการสอนในหมวดการศึกษาทัว่ ไป
(General Education: GE) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรี ยน จํานวน 616 คน และอาจารย์ผ้ สู อน จํานวน 36 คน พบสภาพทัว่ ไปดังนี ้ ด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนพบว่า เนื ้อหาในรายวิชามีจํานวนมาก ความยากของเนื ้อหาแต่ละหัวเรื่ องไม่
เท่ากัน ผู้สอนใช้ วิธีการสอนแบบบรรยาย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ความหลากหลายของสื่อ
ทางคอมพิวเตอร์ ที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เช่น CAI หรื อ WBI น้ อย ผู้สอนมีภาระหน้ าที่ในงาน
บริ หารหรื อมีภารกิจอื่นควบคูก่ บั งานด้ านการสอน ผู้เรี ยนต่อห้ องเรี ยนมีจํานวนมาก ด้ านการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนพบว่า ควรมีระบบอินเทอร์ เน็ตทีใ่ ห้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ควรมีสอื่ ทางคอมพิวเตอร์ ที่หลากหลายประกอบการสอน เช่น CAI
หรื อ WBI และควรมีการนําเทคโนโลยี Blog หรื อ Social Network และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เข้ ามา
ช่วยในการเรี ยนการสอน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า การใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน
เป็ นเพียงสิง่ ที่ชว่ ยเพิ่มให้ นกั ศึกษาเข้ าใจมากขึ ้น แต่ไม่สามารถช่วยในการสอนแทนอาจารย์ผ้ สู อนได้
เพราะเทคโนโลยีไม่มีชีวติ จิตใจ ไม่มีความรู้สกึ นึกคิด ความรู้สกึ ชัว่ ดี การสอนให้ คนเป็ นคนดีตาม
ความหมายวิชาการศึกษาทัว่ ไปหรื อ GE จึงต้ องอาศัย ครู อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นผู้บม่ เพาะในสิง่ เหล่านี ้
อยู่ และการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรี ยนให้ มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ
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ด้ าน ผู้สอนจําเป็ นต้ องใช้ ผ้ มู วี ฒ
ุ ภิ าวะในการสอน มีประสบการณ์ หรื อต้ องมีการบูรณาการวิธีการ
สอนให้ เหมาะสม
สรุปจากการศึกษาความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์เอกสาร
บทความงานและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่กล่าวมา ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีแนวคิดที่จะสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพ
การเรี ยนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏขึ ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้ านวิธีการทังวิ
้ ธีการแบบออฟไลน์ และวิธีการแบบ
ออนไลน์ โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน และมีระบบช่วยเหลือ ชี ้แนะนําทาง
ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อลดภาระด้ านการสอน ผู้สอนสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีความ
สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวติ สามารถแก้ ปัญหาจากโครงงานและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนด้ วยตนเอง สะดวกในการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ทีท่ กุ
เวลา ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ชัยยุทธ จันทร์ แปลง ได้ สงั เคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิค
การสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ กลุม่ วิชาศึกษาทัว่ ไป สําหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า 1) ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
ที่มีวิธีการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานคือ แบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยแบบออฟไลน์มี
องค์ประกอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสอน (Teaching Process) ด้ านกิจกรรมโครงงาน (Project
Based Activities) และด้ านการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ (Scaffolding for learning) และแบบ
ออนไลน์ ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 6 โมดูลได้ แก่ โมดูลสือ่ สาร(Communication Module)
โมดูลผู้เรี ยน (Student Module) โมดูลเนื ้อหาสาระ(Knowledge Module) โมดูลการสอน(Teaching
Module) โมดูลโครงงาน (Project Based Module) และโมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้
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(Scaffolding Module) 2) ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของรูปแบบ
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.92) และความ
เหมาะสมในการนํารูปแบบไปใช้ จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ อยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน ( = 3.67, S.D. = 1.53) และรูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ จดั การ
เรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้ (ชัยยุทธ จันทร์ แปลง 2553: 950-958)
สายชล จินโจ (2550: ข) ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยวิธีการแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1ผลการวิจยั พบว่า
รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1สาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ได้ รูปแบบประกอบด้ วย การสอนแบบบรรยายแบบปฏิสมั พันธ์ การสอนแบบ
ชี ้แนะ การสอนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านระบบเครื อข่าย และการสอนแบบมีสว่ นร่วม
ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สรุปได้ วา่ สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พฒ
ั นาขึ ้น
ไปใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม

รูปที่ 1 : รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขา
ที่มา สายชล จินโจ. 2550: 116
ทรงศักดิ์ สองสนิท (2551. ข ) ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือบนเว็บโดย
ใช้ พื ้นฐานการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ร่วมมือบนเว็บ โดยใช้ พื ้นฐานการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน ผลการวิจยั ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ร่ วมมือบนเว็บโดยใช้ พื ้นฐาน การเรี ยนรู้ แบบโครงงานที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ ว ประกอบด้ วย 4
ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันเตรี
้ ยม ขันศึ
้ กษา เนื ้อหา ขันแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกันด้ วยการทําโครงงาน ขัน้
ประเมินผล และองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนในเชิงตรรกในที่นี ้เรี ยกว่า CoLPA Model
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(Collaborative Learning Project Approach Model) ประกอบด้ วย 6 โมดูล ได้ แก่ Knowledge
Module, Learning Module, Learner Module, Agent Module, Communication Module และ
Collaborative Project Approach Module สามารถนําเสนอรูปแบบได้ ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงตรรก
ที่มา: ทรงศักดิ์ สองสนิท (2551:150)
สนิท ตีเมืองซ้ าย (2552: ข) ที่ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ร่วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักที่มี
การช่วยเสริ มศักยภาพทางการเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกันโดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก ที่มี ก ารช่ ว ยเสริ ม ศัก ยภาพทางการเรี ย นผ่า นเครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ หรื อรูปแบบ CoPBL ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบ CoPBL ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก
และด้ านกลไกการทํางาน ซึง่ ด้ านองค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย 8 โมดูล ได้ แก่ โมดูลการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก โมดูล การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน โมดูลการช่ ว ยเสริ ม ศัก ยภาพการ เรี ย น โมดูล การ
ประเมินผล โมดูลฐานความรู้ โมดูลผู้เรี ยน โมดูลผู้สอน และโมดูลการติดต่อสื่อสาร สามารถนําเสนอ
รูปแบบได้ ดงั รูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปแบบการเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักทีม่ ีการช่วยเสริ มศักยภาพทางการเรี ยนผ่าน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มา: สนิท ตีเมืองซ้ าย (2552: 90)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน มีขนตอนคื
ั้
อ 1) วิเคราะห์เอกสาร บทความทาง
วิชาการ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง 2) ออกแบบรูปแบบ โดยนําข้ อมูลจากขันตอนการวิ
้
เคราะห์มาเป็ น
แนวทางการออกแบบ และนํารูปแบบที่ได้ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทําการ
ปรับปรุงแก้ ไขตามคําเสนอแนะ 3) จัดประชุมกลุม่ สัมมนาวิชาการเพื่อระดมสมองวิพากษ์ รูปแบบ
และขอรับความเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 30 คน โดยจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ ห้ องประชุมศูนย์ทางไกลฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 4) สรุปรายงานผลการวิพากษ์ รูปแบบ
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จํานวน 30 คน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา จํานวน 28 คน และจากผู้ทรงคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ ผ้ มู ีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระดับปริ ญญาเอกและมีตาํ แหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบแสดงความคิดเห็นและเทคนิคการประชุมกลุม่ สนทนา
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการประชุมกลุ่มสนทนาวิพากษ์ ร่างรูปแบบการเรียนการสอน
จากการประชุมกลุม่ สนทนาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการวิพากษ์ ร่างรูปแบบที่
ผู้วิจยั นําเสนอ ผลการวิพากษ์ ได้ รูปแบบที่เรี ยกว่า “รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ” รายละเอียด ดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นลําดับขันตอนแบบ
้
ผสมผสานด้ านวิธีการแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (Blended Learning) เพื่อจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี
้ ยน โดยผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์ และใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
(Project Based Learning) และมีการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ (Scaffolding for learning)
ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และใช้
เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) และมีระบบการช่วยเสริ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ (Scaffolding for learning) ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และมี
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ปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนด้ วยตนเองและสามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาจาก
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ร่วมกันและ
แก้ ปัญหาจากโครงงานได้
2) องค์ประกอบของรูปแบบ เป็ นการผสมผสานด้ านวิธีการสอน ประกอบด้ วยวิธีการแบบ
ออนไลน์ และวิธีการแบบออฟไลน์ สามารถนําเสนอได้ ดงั ภาพที่ 4

หมายเหตุ สัญลักษณ์ลกู ศร หมายถึง เส้ นทางการสือ่ สาร มีความหมายต่างกันตามลักษณะดังนี ้
1. หัวลูกศรชี ้ทางเดียว
หมายถึง การให้ ข้อมูลกับองค์ประกอบนัน้
2. หัวลูกศรชี ้สองทาง
หมายถึง สามารถให้ ข้อมูลแก่กนั และกันได้ ทงั ้
สององค์ประกอบ
3. เส้ นลูกศรแบบประ
หมายถึง เส้ นทางการสือ่ สารข้ อมูลของผู้สอน
4. เส้ นลูกศรแบบทึบ
หมายถึง เส้ นทางการสือ่ สารข้ อมูลของผู้เรี ยน
จากภาพที่ 4 เป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในรูปแบบซึง่ เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงองค์ประกอบสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
วิธีการแบบออฟไลน์ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยายมีปฏิสมั พันธ์ในชัน้
เรี ยนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการเรียนรู้ โดย
มุง่ เน้ นเฉพาะเนื ้อหาด้ านการปฏิบตั ิ มีองค์ประกอบภายใน 3 ด้ าน คือ
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1) องค์ประกอบด้ านการสอน (Teaching Process) เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยนโดยผู้สอน โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานและมีการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน กิจกรรมคือ ผู้สอนเป็ นผู้จดั เตรี ยมวิธีการ
สอน เนื ้อหา มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุม่ รับผิดชอบโครงงาน การรับฟั งอภิปรายสรุปผลของกลุม่ การ
ให้ คะแนน การชื่นชมผลงานของผู้เรี ยน และการติดตามความก้ าวหน้ าผู้เรี ยน ตลอดจนกระบวนการ
อื่น ๆ เพื่อใช้ จดั กิจกรรมให้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ตอ่ ไป
2) องค์ประกอบด้ านกิจกรรมโครงงาน (Project Based Activities) เป็ นขันตอน
้
การจัดกิจกรรมโดยให้ ผ้ เู รี ยนจัดทําโครงงาน กิจกรรมคือ ผู้สอนจัดเตรี ยมข้ อมูลโครงงาน แหล่งเรี ยนรู้ /
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม ผู้เรี ยนทําการแบ่งกลุม่ ทําโครงงาน โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบภายในกลุม่ ต่างกัน
ร่วมกันวิเคราะห์โครงงาน ผู้เรี ยนดําเนินการค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยตนเอง จากนันจึ
้ งนําข้ อมูลมาอภิปราย
ผลสรุปเป็ นผลงานกลุม่ นําส่งผู้สอนต่อไป
3) องค์ประกอบด้ านการช่วยเสริมศักยภาพการเรี ยนรู้ (Scaffolding) เป็ น
ขันตอนการช่
้
วยเหลือ การชี ้แนะนําทางสูเ่ ป้าหมายการเรียนรู้ เมื่อผู้เรี ยนเกิดปั ญหาหรื อต้ องการ
ความช่วยเหลือ เป็ นการชี ้แนะแบบให้ ความคิดรวบยอดตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาํ ไป
คิดต่อยอด กิจกรรมคือ ผู้สอนจะเป็ นผู้ดําเนินการช่วยเหลือ ชี ้แนะให้ กบั ผู้เรี ยน ตามหัวข้ อเนื ้อหาและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด และจัดรวบรวมวิธีการช่วยเหลือ ข้ อชี ้แนะ ไว้ ในลักษณะของคูม่ ือครู
นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังสามารถเข้ าสูร่ ะบบการช่วยเหลือของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อ
สอบถามข้ อชี ้แนะแนวทางแก้ ปัญหาได้ อีกทางหนึง่
วิธีการแบบออนไลน์ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยระบบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยมุง่ เน้ นเฉพาะเนื ้อหาด้ านทฤษฎี โดยแนวทางการสอนระบบจะใช้
โครงงานเป็ นฐานและมีระบบการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเสริ มศักยภาพทางการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน
กิจกรรมคือระบบจะนําเสนอเนื ้อหาอย่างเป็ นลําดับขันตอนตามที
้
ก่ ําหนดไว้ ผู้สอนเป็ นผู้ดแู ลควบคุม
ระบบ กําหนดระยะเวลาการทดสอบ กําหนดสิทธิ์การเรี ยน กําหนดการแจ้ งข่าวประกาศต่าง ๆ
ตลอดจน การ Upload ข้ อมูลต่าง ๆ เข้ าสูร่ ะบบ เช่น ไฟล์เนื ้อหา ไฟล์แบบทดสอบ ไฟล์โครงงาน ไฟล์
ข้ อชี ้แนะแนวทางการแก้ ปัญหาเป็ นต้ น มีองค์ประกอบเป็ นโมดูลหลัก 6 โมดูล คือ
1) โมดูลการสือ่ สาร (Communication Module) เป็ นกลไกแรกของระบบที่ทํา
หน้ าที่เกี่ยวกับการติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้ใช้ กบั ระบบ หรื อที่เรี ยกว่า User interface ซึง่ เป็ นหน้ าแรก
ของเว็บไซด์ของบทเรี ยน กิจกรรม คือ เมื่อผู้ใช้ เข้ าสูเ่ ว็บไซด์ของบทเรี ยน ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ ก่อน
จะอนุญาตให้ เข้ าสูร่ ะบบเพื่อให้ จดั การข้ อมูล หรื อเรี ยนรู้ตามสิทธิ์ที่ผ้ ใู ช้ ได้ รับโดย
601

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนเนื ้อหา ทํากิจกรรมโครงงาน และขอรับการช่วยเหลือชี ้แนะ
จากโมดูลเนื ้อหาสาระ โมดูลโครงงาน และโมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ผา่ นทางโมดูลการ
สอนและโมดูลการสือ่ สาร นอกจากนี ้ยังสามารถให้ ข้อมูลแก่โมดูลผู้เรี ยนผ่านทางโมดูลการสือ่ สารนี ้
ผู้สอนสามารถให้ ข้อมูล รับข้ อมูล ลบข้ อมูล จัดการไฟล์เนื ้อหา ไฟล์ข้อสอบ ไฟล์
กิจกรรมโครงงาน กําหนดสิทธิ์การเข้ าเรียน กําหนดระยะเวลาการสอบ การส่งงาน การแจ้ งประกาศ
ข่าว กระทู้และอื่น ๆ ที่เป็ นข้ อมูลอยูใ่ นโมดูลต่างๆผ่านทางโมดูลการสือ่ สารนี ้
2) โมดูลผู้เรี ยน (Student Module) เป็ นกลไกทําหน้ าที่จดั การข้ อมูลของผู้เรี ยน เช่น ข้ อมูล
ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ประวัติผ้ เู รี ยน คะแนนการส่งงาน คะแนนผลการสอบ สถิติความก้ าวหน้ า
ทางการเรี ยนเป็ นต้ นและสนับสนุนข้ อมูลให้ กบั โมดูลการสอน โดยรับข้ อมูลจากผู้เรี ยนหรื อผู้สอนผ่าน
ทางโมดูลการสือ่ สาร
3) โมดูลการสอน (Teaching Module) เป็ นกลไกทําหน้ าที่จดั กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็ นลําดับขันตอนตามที
้
่ได้ ออกแบบไว้ กิจกรรมคือ โมดูลจะรับข้ อมูลโดยตรงจากโมดูลเนื ้อหา
สาระ โมดูลโครงงาน โมดูลผู้เรี ยน และโมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ มานําเสนอให้ กบั
ผู้เรี ยนผ่านทางโมดูลการสือ่ สาร และผู้สอนสามารถเข้ าสูโ่ มดูลการสอนเพื่อกําหนดลําดับขันตอนการ
้
นําเสนอกิจกรรมของโมดูลนี ้ได้ ผา่ นทางโมดูลการสือ่ สาร
4) โมดูลเนื ้อหาสาระ (Contents Module) เป็ นกลไกที่ทําหน้ าที่จดั เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
เนื ้อหาบทเรี ยน แบบฝึ กทบทวน แบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโมดูลการสอน โดยให้ ข้อมูล
โดยตรงแก่โมดูลการสอน และรับข้ อมูลจากผู้สอนผ่านทางโมดูลการสือ่ สาร
5) โมดูลโครงงาน (Project Based Module) เป็ นกลไกที่ทําหน้ าทีจ่ ดั เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
โครงงาน เพื่อสนับสนุนโมดูลการสอน โดยให้ ข้อมูลโดยตรงแก่โมดูลการสอน และรับข้ อมูลจากผู้สอน
ผ่านทางโมดูลการสือ่ สาร
6) โมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้ (Scaffolding Module) เป็ นกลไกที่ทําหน้ าทีค่ อย
ช่วยเหลือผู้เรี ยนเมื่อผู้เรี ยนเกิดปั ญหา โดยจัดเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเนื ้อหาสาระ
ตามจุดประสงค์ที่กําหนดในหลักสูตร (Conceptual Scaffolding) ในลักษณะของข้ อมูลภาพกราฟิ ก
(Graphic Organizer) ข้ อมูลการแสดงความคิดเห็น ข้ อมูลเค้ าโครงที่เป็ นส่วนย่อย หรื อการบอกใบ้
(Hint) เป็ นต้ น โดยให้ ข้อมูลโดยตรงแก่โมดูลการสอน และรับข้ อมูลจากผู้สอนผ่านทางโมดูลการ
สือ่ สาร
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ผลการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 คน ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบแสดงความคิดเห็นแบบ
ปลายเปิ ด ผลการแสดงความคิดเห็นพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ ความเห็นว่ารูปแบบและองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ จดั การเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวติ ได้
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการสังเคราะห์ ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้ านวิธีการ (Blended
Learning) ทังวิ
้ ธีการด้ านออฟไลน์และวิธีการด้ านออนไลน์ เข้ าด้ วยกัน โดยมีกระบวนการสอนแบบ
ปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยนและโดยใช้ บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้
สองรูปแบบจะนําเสนอเนื ้อหาโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) และในขณะเรี ยน
ถ้ าผู้เรี ยนเกิดปั ญหาจะมีระบบช่วยเหลือ ที่เรี ยกว่าระบบการช่วยเสริ มศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding for learning) คอยชี ้แนะนําทางให้ กบั ผู้เรี ยนโดยกลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่ารูปแบบที่
ได้ มีความเหมาะสมสามารถนําไปเป็ นใช้ จดั กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตได้ งานวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้วิจยั จะได้ พฒ
ั นาขันตอนกิ
้
จกรรมตามรูปแบบและนําไป
ทดลองใช้ จดั การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เพือ่ หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยน เพื่อใช้ เป็ นรูปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสังเคราะห์รูปแบบได้ รูปแบบที่เรี ยกว่า รูปแบบการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานและการช่วยเสริ มศักยภาพการ
เรี ยนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบด้ านวิธีการแบบออฟไลน์ 3 ด้ าน และวิธีการแบบออนไลน์ 6 โมดูล สอดคล้ องกับ สาย
ชล จินโจ (2550:ข)ที่พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 ด้ าน และสอดคล้ องกับ
ทรงศักดิ์ สองสนิท (2551. ข) ที่พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้ พื ้นฐาน
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนการสอนในเชิงตรรก 6 โมดูล
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ และ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ที่เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังให้
้ คาํ แนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบ และขอขอบคุณคณะนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 classroomrelated 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 newlylearned 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 EnglishEnglish 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 classroomrelated 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 NewlyLearned 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 newlylearned 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 newlylearned 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 trest (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
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อั
ค
Academ Thai Sociology Englis Math Science Hygien
ic Year
h
e
2
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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; prereading and pre-writing, language elements involved with contents in the stage of whilereading and while-writing will be taught prior to the stage of while-reading and whilewriting.
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 languageelement-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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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้ วยวิธีการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
The Development of Science process skills by Constructivist Teaching Approach
for Student in Pratomsuksa IV.
บุญเรือน ป้องหมู่1
Boonruen pongmoe
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้ วยวิธีการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังเรี ยน กลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดหนองแหวน สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 28 คน ได้ มาโดยวิธีสมุ่ อย่างง่าย โดยวิธีจบั
ฉลากเลือก 1 ห้ องเรี ยน แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้จํานวน 26 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ประกอบด้ วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
การดํารงชีวิตของพืช จํานวน 26 แผน (2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
_

วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลีย่ ( X ), ค่าร้ อยละ,ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.), การทดสอบค่า t –
test แบบ independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายทักษะ
พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ ้น ด้ านที่พฒ
ั นามากที่สดุ คือ ทักษะการลงความเห็น
ข้ อมูล และทักษะที่พฒ
ั นาน้ อยที่สดุ คือ ทักษะการคํานวณ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี 1
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2. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรี ยน ด้ วยวิธีการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 พบว่า หลังจากที่ได้ เรี ยนรู้ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน เฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิ มึ
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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บทนา
ปั จจุบนั เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภาพภายใต้ ระเบียบใหม่ๆทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างประเทศ การที่
ประเทศไทยจะสร้ างศักยภาพเพือ่ ให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้ และอยูไ่ ด้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี นนั ้ วิธีการ
อย่างหนึง่ ที่สาํ คัญคือต้ องเสริ มสร้ างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อพัฒนาให้ คนไทย
เป็ นผู้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Literate
Person) แนวทางที่จะพัฒนาคนให้ เป็ นผู้รอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนนั ้ ผู้เรี ยนควรได้ รับ
การพัฒนา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยการกระตุ้น ส่งเสริ มให้ สนใจสิง่ รอบตัว มีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะศึกษาค้ นคว้ าสืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ผล ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา
ในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และ สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี ้ผู้เรี ยนควร
ได้ รับการส่งเสริ มด้ าน การอ่าน คิดวิเคราะห์ การปฏิบตั ิ แก้ ปัญหา จัดการ การเผชิญสถานการณ์
ควบคูก่ นั เพื่อจะได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้และสร้ างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ เนื่องจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ มาด้ วยการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1)
การจัดการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จึงมุง่ หวัง
ให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงควรเน้ นกระบวนการที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้คดิ ลงมือปฏิบตั ิ
ศึกษาค้ นคว้ าอย่างมีระบบด้ วยกิจกรรมหลากหลาย ทังกิ
้ จกรรมภาคสนาม การสังเกตการณ์ การ
สํารวจตรวจสอบ การทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ การสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ในท้ องถิ่น โดยคํานึงถึง
วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม สิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้
พัฒนากระบวนการคิดขันสู
้ งและคาดหวังว่ากระบวนการเรี ยนรู้ดงั กล่าวจะทําให้ ผ้ เู รี ยน ได้ รับการ
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง
สร้ างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยมเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทังสามารถสื
้
อ่ สารและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.
2544 : 216)
การจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังคงไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร สาเหตุอาจมา
จากวิธีการจัดการเรี ยนรู้เน้ นด้ านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ยงั ไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญกับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ เท่าที่ควร ทังๆที
้ ่ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการ
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แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหา ในการดํารงชีวติ ได้ (กรมวิชาการ. 2544 : 219) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ (1) ทักษะการสังเกต (2) ทักษะการวัด (3) ทักษะการจําแนก (4)
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกบั มิติ และมิติกบั เวลา (5) ทักษะการคํานวณ (6) ทักษะ
การจัดกระทําข้ อมูลและสือ่ ความหมาย (7) ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล (8) ทักษะการ
พยากรณ์
ผู้วิจยั จึงสนใจพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดํารงชีวิตของพืช ด้ วย
วิธีจดั การเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรียน เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ ที่จําเป็ นต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต เพราะการจัดการเรี ยนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษานัน้ นับว่าเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญในการวางพื ้นฐานให้ นกั เรียนรู้จกั การ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เป็ นขันตอน
้
และเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้ วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังเรี ยน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน ในกลุม่ คุ้ง
วิมาน อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน 7 ห้ องเรี ยน รวม 75 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดหนองแหวน อําเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ มาโดยวิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยการจับสลาก เลือก 1 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนทังสิ
้ ้น 28 คน
ตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรต้ น ได้ แก่ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ตัว
แปรตาม ได้ แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน 8 ทักษะ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็ นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วจิ ยั ได้ ดําเนินการวิจยั เพื่อศึกษา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดหนองแหวน อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรีในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ซึง่ ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั เก็บ
ข้ อมูลกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ เครื่ องมือ คือ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กอ่ นและหลังเรี ยน โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้ . ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน 40 ข้ อ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้น ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรี ยน ตรวจกระดาษคําตอบ
โดยตรวจข้ อทดสอบวัดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 40 ข้ อ แล้ วนําคะแนนที่ได้ ไป
วิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าที
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้ คือนําคําตอบของนักเรียนมาตรวจ นํา
คะแนนที่นกั เรี ยนตอบถูกในแต่ละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ มารวมข้ อตอบถูก
ทังหมดหาค่
้
าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากการทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทังก่
้ อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ หาค่าร้ อยละของ
คะแนนเฉลีย่ แต่ละด้ านของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ทําแบบทดสอบก่อน
เรี ยน และหลังเรี ยน เปรี ยบเทียบคะแนนแต่ละด้ านของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทงก่
ั ้ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยทดสอบ
ความแตกต่างที่มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เปรี ยบเทียบความก้ าวหน้ า โดยการใช้ ทดสอบค่า
ที ( t – test for independent ) ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็จรูป
สรุ ปผลการวิจัย
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 พบว่า หลังจากที่ได้
เรี ยนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ซึง่ มี 4 ขันตอน
้
ขันที
้ ่ 1 ขันเชิ
้ ญชวนให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางปั ญญา ขันที
้ ่ 2 ขันแสวงหาคํ
้
าตอบ ขันที
้ ่ 3 ขันตรวจสอบความเข้
้
าใจ ขันที
้ ่4
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ขันใช้
้ ความรู้ที่เรี ยนมา ปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน
เฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 1 การพัฒนาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรียน ด้ วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการพัฒนาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรียน
การทดสอบ

N



S.D.

D

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
* p < .05

28
28

10.04
30.73

2.81
2.05

585

 D2

12545

t
31.98*

จากตาราง 1 แสดงว่า หลังจากทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิซมึ ปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน เฉลีย่ สูงกว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในราย
ทักษะ พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มี
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ ้น ด้ านที่พฒ
ั นามากที่สดุ คือ ทักษะการลง
ความเห็นจากข้ อมูล รองลงมาคือ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการจัดกระทําข้ อมูลและสือ่ ความหมาย ทักษะการสังเกตทักษะการ
จําแนก ทักษะการวัด ตามลําดับ และด้ านที่พฒ
ั นาน้ อยที่สดุ คือ ทักษะการคํานวณ
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กอ่ นเรี ยนและหลังเรี ยนใน
ภาพรวม และรายทักษะ ด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนใน
รายทักษะและภาพรวม
คะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.



ทักษะการสังเกต
0.83
ทักษะการวัด
1.40
ทักษะการจําแนก
1.67
ทักษะการคํานวณ
1.47
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง 1.07
สเปสกับสเปสกับเวลา
6. ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล 1.10
7. ทักษะการจัดกระทําข้ อมูล และสือ่
1.23
ความหมาย
8. ทักษะการพยากรณ์
1.27
รวมเฉลีย่
10.04

ก่อนเรี ยน
S.D. %
0.65 20.75
0.62 23.33
0.61 27.83
0.57 24.50
0.58 26.75

2.93
4.10
4.57
4.10
3.43

หลังเรี ยน
S.D. %
0.69 73.00
0.85 68.33
0.63 76.15
0.80 68.33
0.57 85.75

0.55 27.50
0.43 24.60

3.63
3.90

0.56 90.75
0.66 78.00

0.45 25.40
2.72

4.07
30.73

0.69 81.40
2.03



จากตาราง 2 แสดงว่าหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทังในภาพรวมและรายทั
้
กษะ
โดยในภาพรวม นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน เท่ากับ 10.04 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน
เท่ากับ 30.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายทักษะพบว่า ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล เป็ นทักษะที่
นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาได้ สงู สุด ซึง่ นักเรี ยนได้ คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 90.75 รองลงมาคือ ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการจัด
กระทําข้ อมูลและสือ่ ความหมาย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการวัด ตามลําดับ และ
ทักษะการคํานวณเป็ นทักษะที่ได้ รับการพัฒนาน้ อยที่สดุ
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ พบว่า หลังจากที่ได้ เรี ยนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ ปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน
เฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุผลที่เป็ นเช่นนี ้เพราะว่า
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
4 ขันตอนซึ
้
ง่ มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจาก ขันที
้ ่ 1 ขันเชิ
้ ญชวนให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ปั ญญา ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่ประกอบด้ วยการสังเกตสิง่ รอบตัวด้ วยความอยากรู้อยากเห็น เชิญ
ชวนให้ เกิดความสงสัยนําไปสูก่ ารตังประเด็
้
นปั ญหา ขันที
้ ่ 2 ขันแสวงหาคํ
้
าตอบ ขันการจั
้
ดการ
เรี ยนรู้ที่ประกอบด้ วย การให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม การระดมพลังสมอง การเลือก
ทรัพยากรที่เหมาะสม การออกแบบและการดําเนินการทดลอง การประเมินทางเลือกที่หลากหลาย
และการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคําถามของปั ญหาที่สงสัยอย่างมีระบบระเบียบ ขันที
้ ่3
ขันตรวจสอบความเข้
้
าใจ ขันการจั
้
ดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้ วยการสือ่ สารความหมายข้ อมูลและ
ความคิดเห็นในการสร้ างคําอธิบายใหม่และวิจารณ์คาํ ตอบของปั ญหาการบูรณาการคําตอบที่ได้ รับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมทีม่ อี ยู่ ขันที
้ ่ 4 ขันใช้
้ ความรู้ทเี่ รี ยนมา ขันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่
ประกอบด้ วยการนําความรู้และทักษะไปใช้ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ วราภรณ์ สีดํานิล(2550: 80 - 82 ) ทําการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิ มึ
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิ มึ
มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้ด้วยวิธีจดั การเรียนรู้ตามแนวคิคคอนสตรัคติวิ
ซึม มีคะแนนรวมเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมุตฐิ าน ที่กําหนดไว้
เมื่อพิจารณาคะแนน ในรายทักษะพบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกทักษะ
โดยมีลาํ ดับดังนี ้ ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการจัดกระทําข้ อมูลและสือ่ ความหมาย ทักษะการ
สังเกตทักษะการจําแนก ทักษะการวัด และทักษะการคํานวณ โดยทักษะทีม่ ีความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน หลังเรี ยนมากที่สดุ ได้ แก่ ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล ที่เป็ นเช่นนี ้อาจ
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เนื่องมาจาก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตัวชี ้วัดด้ านทักษะการลงความเห็นข้ อมูลมีด้าน
เดียว นักเรี ยนมีการทํากิจกรรมบ่อยครัง้ ได้ ฝึกหัดบ่อย และทักษะที่มีความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน หลังเรี ยนน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ทักษะการคํานวณ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าจํานวน
กิจกรรมทีใ่ ห้ นกั เรียนฝึ กน้ อยทําให้ นกั เรี ยนยังไม่เกิดทักษะจนสามารถนํามาใช้ แก้ ปัญหาได้ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติทดสอบค่าที พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ในรายทักษะของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนันการจั
้
ดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ทําให้ นกั เรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สงู ขึ ้น ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซมึ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กระบวนการในการแสวงหาความรู้ เกิด
ทักษะกระบวนการ และสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของมาร์ ติน และคณะ
(พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์. 2545 : 15 ; อ้ างอิงจาก Martin and others. Teaching Science for All
Children. 1994) ที่วา่ การเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซมึ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ชว่ ยส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ที่พบเห็นกับความรู้ความเข้ าใจที่มีอยูเ่ ดิม
ผู้เรี ยนสามารถสร้ างความรู้ โดยผ่านกระบวนการทางความคิดด้ วยตัวของผู้เรี ยนเอง
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้ วิธีจดั การเรี ยนรู้กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ทีเ่ น้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การดํารงชีวิตของพืช ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นซึง่ ส่งผลต่อผู้เรียนให้ ได้ รับประโยชน์จากการจัดการ
เรี ยนรู้มากขึ ้น และครูผ้ สู อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ นําความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเนื ้อหาอื่นๆ ต่อไป
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ผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
เพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดเนินสูง
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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่ เติม งานประดิษฐ์ ใบตอง สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง ทัง้ 3 ด้ าน คือ 1)ความรู้ความเข้ าใจที่เกิดจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่ เติม งานประดิษฐ์ ใบตอง
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง 2)ทักษะปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิม่ เติมงานประดิษฐ์
ใบตอง สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดเนินสูง 3) เจตคติที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม งาน
ประดิษฐ์ ใบตอง สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ ในการ
วิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูใ่ นภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2552 โดยการเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั 2) แบบวัดความรู้
ความเข้ าใจ 3) แบบวัดทักษะปฏิบตั ิ 4) แบบวัดเจตคติที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้ อยละ (p) ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี 1
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ผลการวิจยั ปรากฎ ดังนี ้ นักเรี ยน มีความรู้ความเข้ าใจตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง หลังการเรียนรู้สงู กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคา่ เฉลีย่ ร้ อยละ 91.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.94
นักเรี ยน มีทกั ษะปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์ ใบตอง สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวัดเนินสูง หลังการเรี ยนรู้สงู กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยมีคา่ เฉลีย่ ร้ อยละ 84.59
และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.59 และนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม งาน
ประดิษฐ์ ใบตอง สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง มีความพึงพอใจที่มตี อ่ การ
เรี ยนรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ หลักสูตรสถานศึกษา, งานประดิษฐ์ ใบตอง, งานใบตอง
ABSTRACT
The purpose of this research. Is to study the occupations and technology schoolbased 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

646

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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
บทนา
หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิม่ เติม
งานประดิษฐ์ ใบตอง ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่6โรงเรี ยนวัดเนินสูงเป็ นหลักสูตรที่สอดคล้ องกับ
ความประสงค์ของระทรวงศึกษาธิการ ที่สง่ เสริ มให้ ท้องถิ่นมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูต รให้
สอดคล้ องกับสภาพความต้ องการของท้ องถิ่น ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสเรียนรู้เรื่ องราวของท้ องถิ่นตนเอง
เรี ยนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีในท้ องถิ่น ตลอดจนสามารถแก้ ปัญหาพัฒนาชีวติ
ของตน ครอบครัวและสังคม (ฆนัท ธาตุทอง.2552) โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสม
กับนักเรี ยนและท้ องถิ่น จัดการเรียนการสอนที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ตรง นําทรัพยากรใน
ท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่สร้ างขึ ้นมาใช้ จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร (วิชยั ประสิทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์. 2542)โรงเรี ยนและชุมชนควรร่วมมือกันใน
การมีสว่ นร่วมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกื ้อกูลซึง่ กันและกัน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ช่วยเหลือ ร่วมมือ พัฒนาอาชีพ สร้ างงานให้ เกิดรายได้ ในการดํารงชีพ สืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรม
ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน.2551)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจวิธีการขันตอนงาน
้
ประดิษฐ์ ใบตองที่เน้ นทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson,D.1972). โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 8 เรื่ อง
ดังนี ้ 1) ประวัติความเป็ นมาของงานใบตอง การเลือกและการเตรี ยมวัสดุ 2) การห่อขนมรูปแบบ
ต่างๆ 3) การทํากระทงใส่อาหารรูปทรงต่างๆ 4) การประดิษฐ์ ถาดใส่อาหารด้ วยใบตอง 5) การ
ประดิษฐ์ แจกันดอกไม้ ด้วยใบตอง 6) การประดิษฐ์ ซองใส่ดอกไม้ ด้วยใบตอง 7)การประดิษฐ์ บายศรี
ปากชาม 8) การประดิษฐ์ กระทงลอย โดยเชิญวิทยากรที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นสอนร่วมกับผู้วจิ ยั
เพื่อเป็ นการสืบสานอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยูส่ บื ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง สําหรับนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง
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3 ด้ าน 1)ความรู้ความเข้ าใจที่เกิดจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร 2) ทักษะปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตร 3)ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ การเรี ยนรู้งานประดิษฐ์ ใบตอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ประชากรในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จํานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ประกอบด้ วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั จํานวน 8 แผน ใช้ เวลาทังหมด
้
20 ชัว่ โมง 2) แบบวัดความรู้ความเข้ าใจหลังเรี ยน งานประดิษฐ์ ใบตอง จํานวน 1 ฉบับเป็ นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ 3) แบบวัดทักษะปฏิบตั ิ 4) แบบวัดเจตคติที่มตี อ่ การจัดการ
เรี ยนรู้ ทําการทดลองโดยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นทักษะปฏิบตั จิ ํานวน 8
แผนโดยใช้ เวลาสอน 20 ชัว่ โมงตามวันและเวลาในการดําเนินการทดลอง เก็บคะแนนทักษะปฏิบตั ิ
ระหว่างการปฏิบตั ิและผลงานที่สาํ เร็ จของนักเรี ยน ทําแบบวัดความรู้ความเข้ าใจหลังเรี ยน(posttest) ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้และตอบแบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรี ยนรู้งานประดิษฐ์ ใบตอง
หลังจากเรี ยนจบ 8 แผนผ่านไปแล้ วให้ กลุม่ ประชากรทําแบบวัดความรู้ความเข้ าใจโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบวัดความรู้ความเข้ าใจหลังเรี ยนเพื่อเก็บข้ อมูลศึกษาความรู้ความ
เข้ าใจในการเรี ยน การวิเคราะห์ข้อมูล 1)ความรู้ความเข้ าใจ โดยใช้ สถิติพื ้นฐาน ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพือ่ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม 2) ทักษะปฏิบตั ิวิเคราะห์โดยโดยใช้ สถิติพื ้นฐาน ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 3)เจตคติที่มตี อ่ การเรี ยนรู้ วิเคราะห์โดยนําคะแนนของแบบวัดความพึงพอใจหาค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ เกณฑ์การแปลผล
พิจารณาจากระดับค่าเฉลีย่ ตามหลักเกณฑ์ของ( บุญชม ศรี สะอาด.2545 : 103)
ผลการวิจัย
ผลการวัดความรู้ ความเข้ าใจตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง
มีความรู้ความเข้ าใจหลังเรียนร้ อยละ 91.33 สูงกว่าเกณฑ์คือ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรียนรู้ร้อยละ 84.59 สูงกว่าเกณฑ์คือ 80 และ นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ งานประดิษฐ์ ใบตองโดยรวมพึงพอใจมากที่สดุ ( X = 4.53 )
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การอภิปรายผล
ผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา
เพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดเนินสูง พบว่า นักเรียนมี
ความรู้ความเข้ าใจทีเ่ กิดจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนิน
สูง หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เนื่องจากเนื ้อหาสาระของงาน
ประดิษฐ์ ใบตองเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั นักเรี ยนจึงให้ ความสนใจตังใจศึ
้ กษาและปฏิบตั ิงาน ทําให้ นกั เรี ยน
กล้ าซักถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ยังเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุม่ สร้ างองค์ความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ มีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าเหมาะสมกับวัย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธงชัย พรมกมล (2549) ศึกษาเรื่ องการ
พัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น เรื่ องการทํานํ ้าปลาจากปลาร้ าหมัก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 กล่าวว่า เนื ้อหาสาระทีเ่ รี ยนในหลักสูตรเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ปราชญ์
ชาวบ้ าน เรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการกลุม่ เป็ นสิง่ ที่นกั เรี ยนสนใจและต้ องการเรี ยนรู้ และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ อุไรวรรณ เมืองศิริ ( 2550 ) เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู้การแปรรูทเุ รี ยน จากการ
ทดลองใช้ หลักสูตร พบว่า นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู้การ
แปรรูทเุ รี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีทกั ษะปฏิบตั ิทเี่ กิดจากการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง
หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ร้ อยละ 84.59 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอุไร
วรรณ เมืองศิริ ( 2550 ) เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้การแปรรูทเุ รี ยน จากการทดลองใช้ หลักสูตร
พบว่า มีทกั ษะปฏิบตั ิสงู กว่าเกณฑ์ที่กําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และสอดคล้ องกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะปฏิบตั ิเป็ นการจัดกิจกรรมทีม่ งุ่ ช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรี ยนในด้ านการปฏิบตั ิ คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกั ษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั (Simpson,
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D.1972) และ นักเรี ยนที่ผา่ นการเรี ยนหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดเนินสูง มี
เจตคติตอ่ การเรียนรู้ในระดับดีมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายการพบว่า รายการทีม่ ีคา่ เฉลีย่ มาก
ที่สดุ คือ สถานที่ในการเรี ยนมีความเหมาะสมและมีบรรยากาศดี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.73 ปั จจุบนั
ผู้บริ โภคนิยมซื ้ออาหารที่หอ่ ด้ วยใบตองค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 และภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 เมื่อนําค่าเฉลีย่ 4.53 ไปเทียบกับเกณฑ์การ
แปลผล พบว่า อยูใ่ นช่วงคะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา
เพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง แสดงว่าหลักสูตรที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้นมามีคณ
ุ ภาพสามารถนํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจวิธีการขันตอนการทํ
้
างานประดิษฐ์ ใบตอง มีทกั ษะ
ปฏิบตั ิในการห่อขนมรูปแบบต่างๆ การทํากระทงใส่อาหารรูปทรงต่างๆ การประดิษฐ์ ถาดใส่อาหาร
การประดิษฐ์ แจกันใส่ดอกไม้ การประดิษฐ์ ซองใส่ดอกไม้ การประดิษฐ์ บายศรี ปากชาม และการ
ประดิษฐ์ กระทงลอย นักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิจริง เป็ นความรู้ที่
คงทน และ มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง
ในระดับดีมาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเนื ้อหาสาระทีเ่ รี ยนตามหลักสูตรเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มีทรัพยากรใน
ท้ องถิ่นทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ง่าย ครูและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับใบตองเป็ นผู้ถา่ ยทอด
ความรู้ให้ แก่นกั เรียน เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง บรรยากาศเรี ยนสนุกสนานและ
เรี ยนรู้ทงภายในห้
ั้
องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การนําผลการวิจยั เรื่ องผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ ใบตอง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง
นําไปจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่6 โรงเรี ยนวัดเนินสูง และ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
นําทรัพยากรทีม่ ีอยูใ่ นท้ องถิ่นมาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ เกิดมูลค่าเพิ่ม สืบสานอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและได้ หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของผู้เรี ยนชุมชน
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สังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนนอกจากนี ้ยังเป็ น
แนวทางสําหรับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะปฏิบตั ใิ นกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้อื่นๆได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิทยานิพนธ์เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมงาน ประดิษฐ์ ใบตอง และงานวิจยั ฉบับ
นี ้สําเร็ จได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณา ให้ คาํ ปรึกษาและช่วยแนะนํา อย่างดียิ่งจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร ฉิมเลี ้ยง รองศาสตราจารย์สนุ ี ศักดาเดช รองศาสตราจารย์ เกษิ ณี ผล
ประพฤติ อาจารย์อารยา สุนทรวิภาค และ อาจารย์รัมภาวรรณ สกลไชย ที่ได้ ให้ คําปรึกษา
แนะนํา ตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ประโยชน์และคุณค่าอันเนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วิจยั ขอน้ อมนําคุณงามความดีให้ แก่
บิดา มารดา ครู อาจารย์ แลผู้ที่มีสว่ นช่วยเหลือในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ทุกท่าน
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กรอบแนวคิดรูปแบบกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
A Conceptual Framework of Professional Experience Training Process Model According
to Thailand Qualifications Frameworks by Using Information and Communication
Technology
เด่ นชัย สมปอง1,ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์ 2
Denchai Sompong, Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กระบวนการในการสังเคราะห์รูปแบบแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) ศึกษาบทความเอกสาร และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง 2) ร่างกรอบแนวคิดขันต้
้ น 3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และ4) ปรับปรุงแก้ ไขและ
สรุปผล ซึง่ ผลของการสังเคราะห์รูปแบบในขันต้
้ นปรากฏว่า ได้ รูปแบบที่ประกอบด้ วย 8 โมดูลคือ 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
การประเมินรูปแบบที่สงั เคราะห์ขึ ้นโดยใช้ การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้ าง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ การ
ยอมรับรูปแบบที่สงั เคราะห์ขึ ้นและเหมาะสมในการวิจยั ต่อไป
คาสาคัญ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

____________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาเอกปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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
บทนา
ปั จจุบนั กระแสการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมได้ เปลีย่ นแปลงไปมาก นานา
ประเทศต่างมุง่ เน้ นการพัฒนาประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ส่งผล
กระทบต่อความต้ องการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงาน กลุม่ คนที่มงี านทําหรื อกําลังจะ
เข้ าสูช่ ีวิตการทํางานย่อมจําเป็ นที่ต้องฝึ กฝนค้ นหาความสามารถ ประสบการณ์วิชาชีพ
นอกเหนือจากความรู้ในหลักสูตรการศึกษา จึงจําเป็ นต้ องอาศัยการศึกษาซึง่ เป็ นเสมือนเครื่ องมือใน
การเปลีย่ นแปลง การปฏิรูปการศึกษาจึงทําให้ การศึกษาสามารถพัฒนาคนได้ อย่างแท้ จริ ง
สําหรับประเทศไทย การประกาศใช้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เน้ นหนักให้ ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลีย่ นวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ คดิ เป็ น แก้ ปัญหา
เป็ นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลขึ ้นเป็ นมหาวิทยาลัย การเปิ ดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และให้ อิสระในการดําเนินการแก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ ้น การเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ทําให้ สถาบันอุดมศึกษามีความ
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสเข้ าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้ อย่างทัว่ ถึง
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานกํากับและส่งเสริ มการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการนํา
นโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุง่ เน้ นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcomes)
ของนักศึกษา ซึง่ เป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้ รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสือ่ สารให้ สงั คม
ชุมชน รวมทังสถาบั
้
นอุดมศึกษาทังในและต่
้
างประเทศเข้ าใจได้ ตรงกันและเชื่อมัน่ ถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้ รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กบั สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ีทงในและ
ั้
ต่างประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2551)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ ถกู นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาประเทศทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เป็ นเครื่ องมือทีช่ ่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
เป็ นช่องทางในการนําการศึกษาให้ เข้ าถึงผู้เรี ยน เพิ่มความรวดเร็ วและแม่นยําในการจัดกระทําข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรักษาและการเรี ยกใช้ ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ ในสถานศึกษา จึงส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน สร้ าง
ความก้ าวหน้ าทางด้ านวิชาชีพของผู้สอน ผู้บริ หารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น มีบทบาทหน้ าที่ใน
การให้ พฒ
ั นาและส่งเสริ มวิชาการและงานวิจยั พัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้สทู่ ้ องถิ่น ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม พัฒนาเครื อข่ายการเรียนรู้และบริ หาร
จัดการให้ มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการศึกษาและวางแผนในการจัดทํารูปแบบของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้ ได้
มาตรฐานเพื่อนําไปสูก่ ารผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ ในทุกระดับคุณวุฒิ สาขาวิชา คุณภาพของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่กําหนด และครอบคลุมอย่างน้ อย 5
ด้ าน คือ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ์ของ
ภาคสนาม (Field Experience Specification) เป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ เป็ นรายวิชาหรื อกิจกรรมที่นกั ศึกษาจะต้ องออกฝึ กงาน
ออกฝึ กภาคสนามหรื อสหกิจศึกษา ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องวางแผนให้ สอดคล้ องและเป็ นไป
ตามทีก่ ําหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไว้ อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนันๆ
้ ตลอดจนความรู้ ความเข้ าใจที่นกั ศึกษาจะได้ รับ
จากการออกฝึ ก มีการกําหนดกระบวนการหรื อวิธีการในการปลูกฝั งทักษะต่างๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นกั ศึกษาจะได้ รับการพัฒนาให้ ประสบความสําเร็ จตามจุดมุง่ หมายรวมทังเกณฑ์
้
การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ซึง่ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิ ดทําการสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การศึกษา สาขาบริ หารธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปะศาสตร์ มีคณะรับผิดชอบ 6 คณะ
ได้ แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ในส่วนของการ
จัดการรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ กระจายความ
รับผิดชอบไปยังคณะต่างๆ แต่ละคณะมีกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกัน
ออกไป จึงทําให้ เกิดปั ญหาในการจัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพให้ เป็ นระบบและไม่มี
ขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิที่ชดั เจน
กระบวนการส่งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ยังประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
การออกฝึ กงานภายนอกสถานศึกษา มีปัญหาด้ านการจัดและดําเนินการฝึ กงาน สถานประกอบการ
ไม่สามารถประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางและเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษาก่อน
ออกฝึ กงาน ไม่มีตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับนักศึกษาฝึ กงานและปั ญหาด้ านรูปแบบการรับนักศึกษา
ฝึ กงาน การนิเทศนักศึกษาของอาจารย์นิเทศขาดการประสานงานกับสถานประกอบการ การให้
นักศึกษาเป็ นผู้ติดต่อที่ฝึกงานเองไม่ได้ รับความเชื่อถือเท่าทีค่ วรและการส่งนักศึกษาเข้ าฝึ กงานใน
สถานประกอบการขาดการต่อเนือ่ งไม่สมํ่าเสมอ (ยุคนธร เชตุพงษ์ , 2548)
นอกจากนี ้การเก็บข้ อมูลและรวบรวมข้ อมูลเพื่อทําการประเมินผลเกี่ยวกับการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทังก่
้ อนการฝึ กงาน ระหว่างการฝึ กงานและหลังการฝึ กงาน ตังแต่
้
ในอดีตจะเก็บอยูใ่ นรูปของเอกสารจํานวนมากซึง่ ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จึงทําให้ การบริ หารจัดการประสบกับปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล
และประมวลผลข้ อมูล ส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าและมีความบกพร่องในการทํางาน ซึง่ ทําให้ มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการจัดการงานของการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (ปิ
ติมา ดิศกุลเนติวิทย์ และคณะ , 2550)
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จากสภาพปั ญหาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา แสดงให้ เห็นถึงความจําเป็ นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะต้ องจัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละ
คณะให้ มีระบบ มีหลักเกณฑ์เพื่อสร้ างความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อดําเนินการ
ตามแนวกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจัยจึงได้ มีความสนใจที่จะ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาใช้ เป็ นระบบสนับสนุนในการพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
วิธีดาเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งวิธีดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
1) ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทังพระราชบั
้
ญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาไทย
2) สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพขันต้
้ นจากเอกสาร ร่างรูปแบบ
กระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยการสังเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร ตํารา
บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 ซึง่ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดกรอบแนวคิด
ไว้ กว้ างๆ ใน 2 ประเด็น อันได้ แก่ กระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาสนับสนุนกระบวนการ
จัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับร่างรูปแบบกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อปรับปรุงและแก้ ไขแบบร่างรูปแบบ
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4) ปรับปรุงแก้ ไข และสรุปผล ผู้วิจยั ได้ ทาํ การปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดทําเป็ นแผนภูมิกรอบแนวคิด
กระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ พร้ อมทังข้
้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนประกอบที่อยู่
ภายในแผนภูมิ
ผลการวิจัย

Company
Module

Data
Module

Mentoring
Module

Experience Training Module
Survey

Register

Student Module

Document

Follow

Communication Module

Students

Evaluation

Staff Module

Stakeholder

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดรูปแบบกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสารอ้ างอิงและตําราทีเ่ กี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ ทาํ การสังเคราะห์รูปแบบ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกว่า กระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประกอบด้ วย 8 โมดูลคือ

658

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

1) Experience Training Module เป็ นกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบด้ วย ขันตอนการสํ
้
ารวจสถานประกอบการ (Survey) ขันตอน
้
การลงทะเบียนและบันทึกข้ อมูล (Register) ขันตอนการจั
้
ดทําเอกสารต่างๆ (Document) ขันตอน
้
การนิเทศนักศึกษา (Follow) และขันตอนการประเมิ
้
นผล (Evaluation)
2) Data Module เป็ นโมดูลจัดเก็บข้ อมูลนักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ
3) Mentoring Module เป็ นโมดูลของระบบให้ คาํ แนะนํา
4) Company Module เป็ นโมดูลของสถานประกอบการ
5) ICT Module เป็ นโมดูลของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อ
การศึกษา
6) Communication Module เป็ นโมดูลในการกําหนดขอบเขตในการติดต่อและ
ส่งผ่านข้ อมูล ตรวจสอบการเข้ าสูร่ ะบบเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบ
7) Student Module เป็ นโมดูลของนักศึกษา ซึง่ เป็ นส่วนของการจัดเก็บข้ อมูล
นักศึกษาที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
8) Staff Module เป็ นส่วนของผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์ เจ้ าหน้ าที่ประจําหน่วยฝึ กประสบการณ์
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับ
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาพรวมและความคาดหวังทีจ่ ะ
นํารูปแบบกระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ไปใช้ งานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญให้ การยอมรับรูปแบบที่
นําเสนอซึง่ ประกอบไปด้ วย 8 โมดูลคือ 1) Experience Training Module เป็ นส่วนของกระบวนการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนักศึกษา 2) Data Module เป็ นส่วนของการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ น
ระบบ 3) Mentoring Module เป็ นส่วนของระบบให้ คําแนะนํา 4) Company Module เป็ นส่วนของ
สถานประกอบการ 5) ICT Module เป็ นส่วนของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
การศึกษา 6) Communication Module เป็ นส่วนกําหนดขอบเขต ตรวจสอบการเข้ าสูร่ ะบบเพื่อทํา
กิจกรรม 7) Student Module เป็ นส่วนของนักศึกษาที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และ 8) Staff
Module เป็ นส่วนของผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ข้อเสนอแนะให้ นํารูปแบบกระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไปพัฒนาให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
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ต่อไป เพื่อสามารถนําไปจัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาให้ สอดคล้ องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีเ่ รี ยกว่า
กระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พบว่าประกอบด้ วย 8 โมดูลคือ1) Experience Training
Module 2) Data Module 3) Mentoring Module 4) Company Module 5) ICT Module
6) Communication Module 7) Student Module และ8) Staff Module สําหรับความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อกรอบแนวคิดนี ้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ การยอมรับว่ากรอบแนวคิดนี ้มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ จริง และมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า เป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถนําไปเป็ นต้ นแบบในการ
จัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ ซึง่ ผู้จิวยั จะนํากรอบแนวคิดนี ้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
อีกครัง้ หนึง่ เพื่อใช้ ในการวิจยั ในระยะต่อไป
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ รูปแบบการจัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
ที่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และได้ แนวทางในการบริ หารจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ภายใต้ รูปแบบที่
สังเคราะห์ขึ ้น ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ช่วยให้ อาจารย์นเิ ทศก์ หน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้ ในการ
บริ หารจัดการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ประกอบการในการติดต่อ
ประสานงานและรับนักศึกษาเข้ าฝึ กประสบการณ์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฏร์ ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฏร์ รศ.ดร.มนต์ชยั
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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.
Numbers
of
students

Pre-test
Total
Scores

35

20

of
students’
pre-test
score
10
x

Students who passed

Students who Failed

Number of
students

Percentage
(%)

Number of
students

Percentage
(%)

20

57

15

43

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).
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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. KWLHPlus 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, KWLHPlus 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.
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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

X

T2

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 KWLHPlus 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
669

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 KWLHPlus 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 KWLHPlus 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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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คาประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกาพย์
วิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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 ตีเมืองซ้ าย2
Sutin Sutticharoen and Sanit Teemueangsai
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คําประพันธ์
ร้ อยกรองประเภทกาพย์ วิชาภาษาไทยพื ้นฐาน สําหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) ประเมินคุณภาพบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระหว่างผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นกับผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีสอนปกติ
4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 5) ศึกษาความคงทน
ทางการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนนา เชือกพิทยา
สรรค์ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน ได้ มาโดยการสุม่ แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) และใช้ วิธีสมุ่ อย่างง่ายโดยวิธีจบั สลากเพื่อกําหนดห้ องเรี ยนเป็ น
กลุม่ ทดลอง 1 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 40 คนและกลุม่ ควบคุม 1 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 39 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ มี 4 ชนิด ได้ แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน และแบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละและทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ttest (Independent Samples)
________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
2
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
ที่สดุ ( X =4.50,S.D.=0.51) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 85.60/83.83 สูงกว่า
เกณฑ์ E1/E2 ที่กําหนดคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนสูงกว่าผู้เรียนที่เรี ยนด้ วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X
=4.68, S.D.=0.49) และผู้เรี ยนมีความคงทนทางการเรี ยนรู้อยูใ่ นเกณฑ์ หลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน
และ 30 วัน
คาสาคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความพึงพอใจของผู้เรียน
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 computerassisted instruction program, an achievement test, an evaluation form for computerassisted 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
บทนา
สังคมปั จจุบนั กําลังก้ าวไปสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ บุคคลในสังคมต้ องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
เพื่อให้ ทนั ต่อความก้ าวหน้ าทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สามารถเลือกวิธีการเรี ยนรู้ได้
อย่างหลากหลายตลอดเวลาและตลอดชีวติ การนําเทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศเข้ ามาใช้
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เป็ นวิธีหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในปั จจุบนั เสริมสร้ างคนไทยให้ เป็ น คนเก่ง คนดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ ้น สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงได้ อย่าง
เหมาะสม มุง่ ส่งเสริ มการพัฒนาชีวิตในทุกมิติทงด้
ั ้ านสุขภาพ การศึกษาและการเรี ยนรู้ ซึง่
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พุทธศักราช 2542 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน. 2545:3) ในมาตรา 6 บัญญัติวา่ การจัดการศึกษาต้ อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทังร่้ างกาย จิตใจสติปัญญาความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มาตรา
22 ได้ บญ
ั ญัติวา่ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญทีส่ ดุ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบตั ิ ให้ คิดเป็ น
ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ปลุกฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาบุคลากรทังด้
้ านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ มคี วามรู้ความสามารถ ทักษะในการผลิตรวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (สํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน . 2545:4-39)
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กระทรวงศึกษาการได้ จดั ทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ มคี ณ
ุ ภาพด้ านความรู้ และทักษะที่
จําเป็ นสําหรับการดํารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลีย่ นแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีวสิ ยั ทัศน์ มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคนซึง่ เป็ นกําลังของชาติให้ เป็ นมนุษย์ที่
มีความสมดุลทังด้
้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื ้นฐาน รวมทัง้ เจตคติทจี่ ําเป็ นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุง่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญบนพื ้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ ผู้เรี ยนต้ องเกิดสมรรถนะสําคัญความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551:4-7)
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพ
และเสริ มสร้ างบุคลิกภาพของคนในชาติให้ มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารเพื่อ
สร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ทําให้ สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวติ
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสันติสขุ และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ ในการพัฒนาอาชีพให้ มคี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทังยั
้ งเป็ นสือ่ แสดง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้ านวัฒนธรรมประเพณี และสุนทรี ยภาพ เป็ นสมบัติลํ ้าค่าควรแก่การ
เรี ยนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน ให้ คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) ดังนัน้
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต และความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมไทย คนไทยต้ อง
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ต้ องทําความเข้ าใจศึกษาหลักการใช้ ภาษา และฝึ กฝนให้ มี
ทักษะ ฟั ง ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ มีประสิทธิภาพ เพือ่ นําไปใช้ ในการสือ่ สาร การเรี ยนรู้
สร้ างความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน สร้ างความเป็ นเอกภาพของชาติ และความจรรโลงใจ เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการเรี ยนรู้จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรกําหนด และมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องมีสอื่ การเรียนรู้ที่สง่ เสริ มให้ การเรียนรู้ เป็ นไปอย่างมี
คุณค่า จึงจําเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้ องนําสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ เร็ ว เห็นภาพพจน์ ลดเวลาเรี ยน และยังสามารถช่วยแก้ ปัญหาการขาด
แคลนครูได้ สือ่ ที่นิยมได้ แก่สอื่ คอมมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
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เมื่อวิเคราะห์ปัญหาจากผลการทดสอบของผู้เรี ยน ปรากฏว่าผู้เรี ยนได้ คะแนนตํ่า ในเรื่ อง
การใช้ ภาษา หลักภาษา ซึง่ มีเนื ้อหาที่ยากต่อการจดจํา นอกจากนี ้ การขาดสื่อการเรี ยนการสอนที่
ไม่สามารถอธิ บายเนื ้อหาเป็ นรู ปธรรมได้ ผู้เรี ยนเกิดความสับสนในการจํา ผู้เรี ยนขาดความสนใจ
เกิ ดเจตนคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะในสาระที่ 4 หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 กรมวิชาการ. (2534 ก : 25-30)และ บันลือ (2534 : 15) ได้ กล่าวถึงปั ญหาในการ
เรี ยนรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการอ่าน สะกดคํา การรู้จกั ความหมายของคําและการใช้ ภาษา เกิด
จุดอ่อนด้ านสัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยน
จากผลการประเมินของ สมศ. ซึง่ มีความสอดคล้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้วิจยั มี
ความสนใจทีจ่ ะแก้ ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจ และมีทกั ษะทางด้ านหลักการใช้ ภาษา จึงเลือกใช้ สอื่ การสอน และพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ องคําประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ ประกอบกับกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ สอื่ ในการเรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ได้ ตาม
ความสามารถ และศักยภาพ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง คําประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์
2. เพื่อประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนทีด่ ้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นกับผู้เรียน
ด้ วยวิธีสอบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรียนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่
พัฒนาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความคงทนทางการเรียนของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้น
สมมติฐานการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นสูงกว่า
ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอบเขตการวิจัย
1. กรอบเนื ้อหาที่นํามาใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั กรอบเนื ้อหา
ประกอบด้ วย คําประพันธ์ร้อยกรอง กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สรุ างคนางค์
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้ วย 2 ประเภท ดังนี ้
2.1 ตัวแปรต้ น (Independence Variable) ได้ แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2.2 ตัวแปรตาม (Dependence Variable) ได้ แก่ ประสิทธิภาพของบทเรี ยน คุณภาพ
ของบทเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนความพึงพอใจและความคงทน
3. ระยะเวลา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ใช้ แนวทางการวิจยั ตามขันตอนการพั
้
ฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ตามรูปแบบ ADDIE ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
1. ขันการวิ
้
เคราะห์ ศึกษาสภาพปั ญหา ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง กําหนดหัวเรื่ อง ผู้เรี ยนกลุม่ เป้าหมาย วิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ วิเคราะห์เนื ้อหา
และกําหนดประเภทของบทเรี ยน
2. ขันการออกแบบ
้
ออกแบบโครงสร้ างตัวบทเรี ยน บทดําเนินเรื่ อง โครงร่างหน้ าจอภาพ
และการจัดการบทเรี ยน
3. ขันการพั
้
ฒนา เตรี ยมสือ่ อุปกรณ์ในการสร้ างบทเรี ยน สร้ างบทเรี ยนตามบทดําเนิน
เรื่ อง ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทําเอกสารประกอบบทเรี ยน
4. ขันการทดลองใช้
้
เป็ นการใช้ บทเรี ยนทดลองใช้ แบบหนึง่ ต่อหนึง่ และแบบทดลองใช้
กับกลุม่ เล็ก
5. ขันการประเมิ
้
นผล นําข้ อมูลไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง การเปรียบเทียบการทดลองของ
กลุม่ ตัวอย่าง และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้ แก่ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนาเชือกพิทยาสรรค์ จํานวน
393 คน
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2. กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนาเชือกพิทยาสรรค์ ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยวิธีจบั สลากเพื่อกําหนดห้ องเรี ยนเป็ นกลุม่ ทดลอง 1 ห้ องเรี ยน จํานวน
นักเรี ยน 40 คนและกลุม่ ควบคุม 1 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 39 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ มี 4 ชนิด ประกอบด้ วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยน
เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูล ได้ ดําเนินการออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเก็บข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เริ่ มจากติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ แต่งตัง้
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2. การเก็บข้ อมูลจากผู้เรี ยน โดยนําบทเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ บทเรี ยน และความคงทนทางการเรียน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ใช้ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองย่อยที่มตี อ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสอน ใช้ คา่ เฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพบทเรี ยนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ผลการประเมิน ผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 4.50 S.D=051) เมือ่ พิจารณารายด้ านเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ แบบทดสอบมีความเหมาะสมมากที่สดุ ด้ านการจัดการบทเรียน เหมาะสม
มากที่สดุ และด้ านภาพ เสียงการใช้ ภาษามีความเหมาะสมมาก
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2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 อยูใ่ นระดับพอใช้ โดยมีคา่ เท่ากับ 85.60/83.83 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตงไว้
ั้
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยน ที่มีตอ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สดุ ( X =4.68, S.D.=
0.49)
4. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับผู้เรียนที่เรี ยนด้ วยวิธีสอนแบบปกติ ค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุม่ ทดลองสูง
กว่ากลุม่ ควบคุม ค่า T 6.58** df 77
5. ผลการวิเคราะห์ความคงทนทางการเรี ยนของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลังเรียน 7 วันและ 30 วัน อยูใ่ นเกณฑ์
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การพัฒนาคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประเด็นในการอภิปราย
ดังนี ้
1. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพบทเรี ยนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เนือ่ งมาจากผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนตามขันตอนอย่
้
างมีระเบียบแบบ
แผน ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาบทเรี ยนวิธีการเชิงระบบตาม
รูปแบบของ ADDIE จึงทําให้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับ ผลการวิจยั ของ
กัลยา (2552) และวัชรา (2552) ที่กล่าวว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ขึ ้นอยูก่ บั ขันตอนการ
้
พัฒนาต้ องเป็ นไปอย่างมีระบบ ผ่านการตรวจสอบทุกขันตอนและมี
้
การทดลองใช้ และนําไปแก้ ไข
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
2. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 85.60/83.83 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพราะว่า ได้ ยดึ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (พิสทุ ธา 2551 : 151-152)โดยเน้ นเนื ้อหาให้ ตรงกับวัยของผู้เรี ยน ใช้ ภาษาที่
เหมาะสม แทรกการอธิบายด้ วยภาพนิ่ง และภาพเคลือ่ นไหว นําสือ่ มัลติมีเดียมาผสมผสาน
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบ ซึง่ ประกอบด้ วย ข้ อความ กราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหว และเสียง เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ควบคุมการแสดงผลบนจอ ผู้เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ มีสว่ นร่วมในการทดสอบ
ความรู้ ใช้ คาํ ถามทีช่ ดั เจนซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ลัฐิกา (2550 : 44-45) ปั ทมา (2550 :
88) และปารณีย์ (2551 : 95)
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่าผู้เรี ยน
ที่เรี ยนด้ วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ คาร์ ฟอริ โอ
(Caforio, 2004 : 422) ได้ ทําการวิจยั คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นเครื่ องมือในการเสริ มการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะติวเตอร์ (Tutorial) เนื่องจากว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถปฏิสมั พันธ์หรื อ
โต้ ตอบกับผู้เรี ยนได้ ทนั ที บทเรี ยนได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ นําไปทดลองใช้
ก่อนที่จะนํามาใช้ เก็บข้ อมูลจริ ง
4. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ บทเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่าผู้เรี ยน มีความ
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เป็ นผลเนื่องมาจากบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีภาพ สียง ตัวอักษร
ภาพเคลือ่ นไหวที่เร้ าใจ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนุกสนานในการเรียน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
ไพรวัลย์ (2552) และผลการวิจยั ของลัฐิกา (2550) พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
5. ความคงทนทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยน 7 วันและ 30 วัน อยูใ่ นเกณฑ์
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปว่า ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพทําให้
ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ผู้เรี ยนมีความพึง
พอใจมากที่สดุ และมีความคงทนทางการเรี ยน หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยน 7 วัน และ 30 วัน อยูใ่ นเกณฑ์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
ก่อนนําบทเรี ยนไปใช้ ต้องตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ให้ มีความพร้ อมและสะดวกต่อการ
ใช้ งาน ควรฝึ กทักษะพื ้นฐานเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ มีทกั ษะและความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้ คอยดูแล แนะนํา ช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากผู้เรี ยนยังไม่ค้ ุนเคย
กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูควรมีทกั ษะในการใช้ และการแก้ ปัญหาโปรแกรม หากเกิดปั ญหา ต้ อง
จัดให้ มีหฟู ั งติดอยูก่ บั เครื่ อง เพื่อบริ การให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ประกอบในการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพราะผู้เรี ยนต้ องโต้ ตอบด้ วยการฟั ง ทําให้ เสียงไม่รบกวนผู้อื่ น และปลูกฝั งคุณธรรมให้
ผู้เรี ยนมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ต่อผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ
684

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ การดําเนินการได้ รับความร่วมมือและได้ รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.
สนิท ตีเมืองซ้ าย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบ
การค้ นคว้ าอิสระทีใ่ ห้ คาํ แนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบข้ อบกพร่อง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณา
ตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั จนทําให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์ ขอบขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
นักเรี ยนที่ทดลองใช้ เครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
ศึกษาธิการกระทรวง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทยจํากัด , 2551.
กัลยา บูรณะกิจ . ผลการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง คาขยายและคาเชื่อม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศสาหรับนักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 2. สารนิพนธ์ กศ.ม.
(เทคโนโลยีการศึกษา).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย,ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2552.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542
แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2545.
บันลือ พฤกษะวัน. มิติใหม่ ในการอ่ านภาคปฏิบตั .ิ กรุงเทพ :ไทยวัฒนาพานิช , 2534.
ปราณี โชติมนั่ เศรษฐ์ . การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องไตรภูมิ
พระร่ วง สาหรับ นักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 4. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ มหาสารคาม, 2551
ปั ทมา โตอดิเทพย์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คาควบกลา้ สาหรับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดบ่ อ นา้ จืด อาเภอกาแพงแสนครปฐม. วิทยานิพนธ์
ค.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2550
พิสทุ ธา อารรี ราษฎร์ . การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ มหาสารคาม, 2550.
ไพรวัลย์ ภูถี่ถ้วน. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2552.
ลัฐิกา ผาบไชย. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คาไทย สาหรับนักเรียน
ช่ วงชัน้ ที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2549.
685

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

วัชรา บุบผารัตน์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง คากริยา สาหรับ
นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6. การศึกษา ค้ นคว้ าอิสระ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553). เอกสารสําเนา,2550.

686

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาของผู้อานวยการโรงเรียน
The Construction of Basic School Pricipal’s Leadership Strategies
จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
Mr.Chaturong Thanaseelangkun
บทคัดย่ อ
การวิจยั เพื่อสร้ างทฤษฎีฐานรากครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความหมายของ
‚ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาํ ‛ 2) ปั จจัยเชิงสาเหตุของการเกิดยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา 3) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา อัตลักษณ์ และการคงอยู่ 4) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาํ และ 5)
ผลของการเกิดยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา คือการปฏิบตั ิทางการบริ หารของผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนซึง่ มีลกั ษณะสําคัญคือ
เป็ นวิธีการบริ หารจัดการ ซึง่ มีหลายๆ ศาสตร์ ทางการบริ หารมาเกี่ยวข้ อง และเกี่ยวข้ องกับความเป็ น
เอกัตตบุคคล โดยเกิดขึ ้นจากปั จจัยสําคัญ ได้ แก่ ภูมิหลังส่วนบุคคล แรงบันดาลใจในตนเอง แรง
ขับทางสังคม ฐานบารมี และ ประสบการณ์ ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาํ ประกอบด้ วย การทํางานอย่างมี
เป้าประสงค์ การค้ นหาปั จจัยแห่งความสําเร็ จ การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้
เครื่ องมือทางการบริ หารที่หลากหลาย การนําเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริ หารงานโรงเรี ยน
และการคิดขันสู
้ ง อัตลักษณ์ของปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําเป็ นภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมา
จากการทํางาน .การคงอยูข่ องยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ขึ ้นอยูก่ บั ความยึดมัน่ ในอุดมการณ์ การเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง และ ความสอดคล้ องระหว่างยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํากับวัฒนธรรมโรงเรี ยน ปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ได้ แก่ นโยบายและกฎหมาย ผู้บงั คับบัญชาและผู้มีอิทธิพลต่อ
การทํางาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง ทรัพยากรและงบประมาณ ผล
สืบเนื่องได้ แก่ ผลที่ปรากฏโดยตรงต่อตัวผู้อํานวยการ นักเรี ยนและคุณภาพการศึกษา การรับรู้และ
การยอมรับของชุมชนและสังคม การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ
คาสาคัญ : ปฏิบตั ิการ, ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา, ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
_________________________________
นักศึกษาโครงการปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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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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บทนา
‚การศึกษา‛ เป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคนให้ สมบูรณ์ทงั ้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545) สามารถยกระดับความรู้ ทักษะ คุณภาพชีวิตของประชากร ชุมชนและกําลังคน ดังนัน้
บุคลากรในวงการศึกษาได้ คดิ ค้ นและแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
บรรลุตามคุณภาพตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ตงไว้
ั ้ (เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, 2540)
การกระจายอํานาจทางการบริ หารการศึกษาเป็ นการกระจายภารกิจ อํานาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริ หารงาน จากกระทรวงลงไปสูเ่ ขตพื ้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาซึง่ เป็ นหน่วยปฏิบตั ทิ ี่จะทําให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรี ยน (ปั ญญา แก้ วกียรู ,2545)
ผู้อํานวยการเป็ นบุคลากรหลักทีส่ าํ คัญของโรงเรี ยนและเป็ นผู้นาํ วิชาชีพที่จะต้ องมี
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดทังจรรยาบรรณวิ
้
ชาชีพทีด่ ี จึงจะ
นําไปสูก่ ารจัดการศึกษาและการบริ หารโรงเรี ยนที่ดี (ธีระ รุญเจริญ,2550) ดังนันจึ
้ งถือว่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็ นตัวจักรสําคัญที่ทําให้ โรงเรี ยนมีประสิทธิภาพสูง และการที่จะทําให้ การ
บริ หารโรงเรี ยนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์จําเป็ นต้ องตรวจสอบเกี่ยวกับภาวะผู้นํา การตัดสินใจและการ
ติดต่อสือ่ สารของผู้บริ หาร (Hoy and Miskel, 1996) ซึง่ ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสามารถฝึ กอบรม
และพัฒนาได้ เพราะไม่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะสําหรับบุคคลใด ๆ ทีจ่ ะทําให้ กลายเป็ นผู้นําที่ประสบ
ความสําเร็จ (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2543; Joseph. Blasé and Jo Blasé,1997; Cheng, 1996)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนทีด่ ีมีประสิทธิผลมีความสอดคล้ องกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
(Murphy, 1991) ภาวะผู้นําทีเ่ ข้ มแข็งของผู้อํานวยการโรงเรี ยนเป็ นคุณลักษณะที่สาํ คัญของโรงเรี ยม
ที่ประสบผลสําเร็ จ (Successful School) ดังนันผู
้ ้ อํานวยการในฐานะผู้นําจึงเป็ นผู้กําหนดทิศทาง
ขององค์การโดยรวมผ่านทางวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ผู้นําต้ องมีความรับผิดชอบทีจ่ ะสนใจถึง
สิง่ แวดล้ อมขององค์การ และมีการพิจารณาถึงความอยูร่ อดขององค์การต่อไปในอนาคตทีม่ ีการ
เปลีย่ นแปลง (วิเชียร วิทยอุดม, 2548) สามารถสร้ างความมัน่ ใจที่จะทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
องค์การ และทําให้ การทํางานของระบบราชการสามารถเดินไปสูท่ ิศทางทีด่ ีขึ ้น (สงวน นิตยารัมภ์
พงศ์, 2544) สอดคล้ องกับ กนกอร สมปราชญ์, (2546) ที่ได้ ระบุวา่ ภาวะผู้นําเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การปฏิรูปงานและประสิทธิผลขององค์การ
ปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรี ยนเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์เพื่อ
ค้ นหาความเป็ นเอกัตตบุคคลที่ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนสร้ างขึ ้นเพื่อแสดงจุดยืนทางการบริ หารและ
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ความสามารถของตนเองให้ เป็ นที่ยอมรับในการก้ าวขึ ้นสูต่ าํ แหน่งผู้นํา ซึง่ การที่บคุ คลจะก้ าวขึ ้นมา
อยูใ่ นจุดนี ้ได้ นนจะต้
ั ้ องมีเส้ นทางหรื อวิถีชีวิตบางอย่างทีเ่ ป็ นจุดเด่นเหนือกว่าบุคคลทัว่ ๆ ไป
การศึกษาเพื่อค้ นหายุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําจึงต้ องเริ่ มต้ นจาก เส้ นทางของการก้ าวขึ ้นสูต่ ําแหน่ง
ผู้บริ หาร การเกิดภาวะผู้นําของผู้บริ หาร และการสร้ างเอกัตตบุคคลจากภาวะผู้นําสูย่ ทุ ธศาสตร์
ภาวะผู้นํา สําหรับคําว่ายุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําในการวิจยั ครัง้ นี ้แม้ จะเป็ นการศึกษาถึงตัวผู้บริ หารแต่
ก็จะต้ องศึกษาถึงบริ บทและความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ภายในโรงเรี ยนซึง่ อาจเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นการศึกษา และปรากฏการณ์ทงหมดอาจเชื
ั้
่อมโยงไปสูก่ ารคลีค่ ลายคําตอบที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
และปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการนําเสนอครัง้ นี ้จะเป็ นการเปิ ดเผยให้ เห็นถึง
วิถีทางอันเป็ นเอกลักษณ์ทางการบริ หารการศึกษาที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาในเมืองไทยและเผยแพร่
อย่างกว้ างขวาง
คาถามการวิจัย
1. ‚ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาํ ‛ จากทรรศนะของผู้ที่เกี่ยวข้ องหมายถึงอะไรและมีลกั ษณะ
อย่างไร?
2. ปั จจัยเชิงสาเหตุในการเกิดขึ ้นของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําคืออะไร?
3. ยุทธวิธีและกลวิธี การปฏิบตั ขิ องภาวะผู้นาํ ของผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนประกอบด้ วย
อะไรบ้ าง มีอตั ลักษณ์และดํารงคงอยูอ่ ย่างไร?
4. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนมีอะไรบ้ าง?
5. ผลจากการเกิดยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําต่อตัวผู้บริ หาร โรงเรี ยน และชุมชนเป็ นอย่างไร?
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทแี่ สดงให้ เห็นถึงความหมายและลักษณะของยุทธศาสตร์ ภาวะ
ผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรี ยน สาเหตุของการสร้ างยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ศึกษาปฏิบตั กิ าร
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําในความเป็ นเอกัตตบุคคลของผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนที่มวี ิถีทางในการบริ หาร
ของตนเอง อัตลักษณ์และการคงอยูข่ องยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ปั จจัยที่สง่ ผลต่อยุทธศาสตร์ ภาวะ
ผู้นํา และเพื่อศึกษาผลจากยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา

690

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการเลือกพื ้นที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็ นโรงเรี ยน
ที่จดั การศึกษาระดับขันพื
้ ้นฐาน เป็ นโรงเรี ยนที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ซงึ่ เป็ นทีย่ อมรับและมี
หลักฐานรับรองเชิงประจักษ์ และสิง่ สําคัญในการเลือกโรงเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั จะศึกษาคือ มีผ้ บู ริ หารซึง่
ได้ รับการยอมรับว่ามีภาวะผู้นาํ ทีส่ อดคล้ องกับเกณฑ์ที่กําหนด ผ่านการประเมินมาตรฐานด้ าน
ผู้บริ หารอยูใ่ นระดับดีมาก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ประกอบด้ วยบุคคลกลุม่ ต่าง ๆ ดังนี ้ คือ ผู้อํานวยการ
โรงเรี ยน ได้ แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ คณะกรรมการบริ หารฝ่ ายต่าง ๆ หัวหน้ ากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ กลุม่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้ปกครองนักเรี ยน นักเรี ยน คนในชุมชน
ผู้นิเทศหรื อผู้ประเมิน และคณะผู้มาศึกษาดูงานโรงเรี ยน
เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ข้อมูลเชิงลึกจากปรากฏการณ์ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
ปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรี ยน ผู้วจิ ยั จึงได้ กําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ 4 วิธีการ ประกอบด้ วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วม (participant observation) การจัดกลุม่ สนทนา (focus group discussion)
การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) ลักษณะของการใช้ วธิ ีการเก็บรวบรวมข้ อมูลนัน้
ผู้วิจยั จะดําเนินการในลักษณะเชิงบูรณาการโดยผสมผสานและยืดหยุน่ วิธีการ พิจารณาถึงข้ อมูลที่
ต้ องการว่าควรจะใช้ วธิ ีการใดในการได้ มาซึง่ ข้ อมูลนัน้
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั มีลกั ษณะเป็ นข้ อสรุปเชิงทฤษฏี (theoretical generating) ซึง่ ผู้วจิ ยั ขอนําเสนอ
ผลต่อนักเรี ย น/คุณ ภาพการศึกษา
การรั บรู้ /ยอมรั บของชุมชน/สังคม
ดังนี ้
ผลทีเ่ กิดขึ้นต่อตัวผูอ้ านวยการ

[]

องค์ความรูใ้ หม่ ทางวิชา การ/วิชาชีพ

[]

[]

[]

การทางานอย่า งมีเป้ าประสงค์ ความเป็ นเอกัตตบุคคลของผูบ้ ริ หาร
การค้นหาปัจจัย แห่งความสาเร็จ

[]

==

ผลจากการเกิดยุทธศาสตร์ ฯ

==

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

=>

[]

ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูม้ ีอิทธิพล
[]

[]

การสร้า งความสัมพันธ์บุคคล

วิธีการบริหารจัดการ

[]
[]

ใช้เครือ่ งมือบริหารหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ า

==

==

[]

==

[]

[]

การนาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้

ปัจจัย ทีส่ ่ งผลต่อยุทธศาสตร์

==

=>

นโยบาย/กฏหมาย

มีหลาย ๆ ศาสตร์ ทางการบริ หาร

การคิดขั้นสูง
แรงบันดาลใจในตนเอง

แรงขับทางสังคม

=>

=>

=>

ภูมหิ ลังส่ วนบุคคล

ทรัพยากรและงบประมาณ
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=>

ฐานบารมี

ชุมชน/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

[]

ปัจจัย การเกิดยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ า
=>

[]

ประสบการณ์ ทางาน
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1. ความหมายและลักษณะของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา คือการปฏิบตั ิทางการบริ หารของผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนที่
สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการบริ หารงานโรงเรี ยนของตนอย่างเป็ นอกลักษณ์ ซึง่ จากปรากฏการณ์พบว่า
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํามีลกั ษณะสําคัญคือ เป็ นวิธีการบริ หารจัดการ ซึง่ มีหลายๆ ศาสตร์ ทางการ
บริ หารมาเกี่ยวข้ อง และเกี่ยวข้ องกับความเป็ นเอกัตตบุคคลของผู้อํานวยการ การเกิดขึ ้นของ
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํามาจากปั จจัยสําคัญ ได้ แก่ ภูมิหลังส่วนบุคคล แรงบันดาลใจในตนเอง แรง
ขับทางสังคม ฐานบารมี และประสบการณ์ในการทํางาน
2. ปั จจัยการเกิดขึน้ ของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา
1) ภูมหิ ลังส่ วนบุคคล ปั จจัยนี ้ถือเป็ นประเด็นสําคัญพื ้นฐานในการ
หล่อหลอมให้ บคุ คลคนหนึง่ เติบโตขึ ้นมามีภาวะผู้นํา และเป็ นก้ าวแรกของเส้ นทางการก้ าวขึ ้นสู่
ตําแหน่งผู้นาํ ปั จจัยด้ านนี ้ ได้ แก่ พื ้นฐานครอบครัว และการศึกษา
2) แรงบันดาลใจในตนเอง ปั จจัยนี ้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
เกิดขึ ้นของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา เนื่องจากแรงบัลดาลใจนี ้เป็ นแรงขับภายในที่ผลักดันให้ ตวั
ผู้อํานวยการเกิดภาวะผู้นําในตนเอง (Self leadership) ความพยายามในการสร้ างอัตลักษณ์
ทางการบริ หารที่มีแบบฉบับเป็ นของตัวเองภายใต้ ความเป็ นเอกัตตบุคคลของผู้อาํ นวยการเริ่ มต้ นขึ ้น
จากแรงบันดาลใจของตนเอง ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ศรัทธาในวิชาชีพ ความอยากลองในการ
เป็ นผู้อํานวยการ และการค้ นพบว่าตนสามารถทําได้
3) แรงขับของสังคม เป็ นเสมือนแรงกดดันและแรงขับที่ทําให้
ผู้อํานวยการจะต้ องบริ หารทังในและนอกโรงเรี
้
ยนให้ บรรลุตามความคาดหวังของกลุม่ ต่าง ๆ ดังนี ้ คือ
ความคาดหวังจากครูและนักเรี ยน ความคาดหวังจากผู้ปกครองและชุมชน ความคาดหวังจาก
หน่วยเหนือ และความคาดหวังจากหน่วยงานและองค์การอื่น ๆ ในสังคม
4) ฐานบารมี คําว่าฐานบารมีนี ้ คือ ฐานอํานาจที่ผ้ อู าํ นวยการสร้ างขึ ้น
จากความเป็ นเอกัตตบุคคลในตนเอง เพื่อให้ ตนเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้ างขวางในระดับต่าง ๆ เป็ น
การแสดงจุดยืนอย่างภาคภูมแิ ละมัน่ คง ฐานบารมีของผู้อํานวยการโรงเรี ยนประกอบด้ วยปั จจัยที่
สําคัญ คือ เพื่อนร่วมงาน เครื อข่ายวิชาชีพ และบุคคลผู้อยูเ่ บื ้องหลังความสําเร็ จ
5) ประสบการณ์ การทางาน เป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่เกิดขึ ้นจากการสัง่ สม
ประสบการณ์และการมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่อง การสร้ างอัตลักษณ์ทางการบริ หารเกิด
จากการสัง่ สมประสบการณ์ในการทํางาน
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3. ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา
1) ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นาของการผู้อานวยการโรงเรียน ประกอบด้ วย
การทํางานอย่างมีเป้าประสงค์ การค้ นหาปั จจัยความสําเร็ จ การใช้ เครื่ องมือทางการบริ หารที่
หลากหลาย การนําเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ บริ หารงานโรงเรียน และ การคิดขันสู
้ งของ
ผู้อํานวยการ
2) ความเป็ นเอกัตตบุคคลของผู้อานวยการโรงเรียน เอกกัตตบุคคลในที่นี ้
ได้ แก่ เอกัตตบุคคลในด้ านความรู้ เอกัตตบุคคลในด้ านทักษะความชํานาญหรื อความเป็ นมืออาชีพ
ทางการบริ หาร และเอกัตตบุคคลในด้ านเจตคติทางการบริ หาร
3) ความเป็ นอัตลักษณ์ ของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา คือ ความมีรูปแบบหรื อ
แบบฉบับเฉพาะของการปฏิบตั ิทางการบริ หารที่ผ้ อู ํานวยการได้ สร้ างขึ ้นในบริ บทของโรงเรียนผสาน
กับความเป็ นเอกัตตบุคคลก่อให้ เกิดอัตลักษณ์ทางการบริ หารที่สามารถขับเคลือ่ นภารกิจโรงเรี ยนได้
อย่างเหมาะสม
4) การคงอยู่ของยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา คือ การรักษาระดับของการปฏิบตั ิ
ทางการบริ หารที่ผ้ อู ํานวยการได้ แสดงออกอย่างเสมอต้ นเสมอปลาย และปฏิบตั ิจนเกิดความคงทีใ่ น
พฤติกรรมการทํางานทีม่ ีความต่อเนื่อง ยึดมัน่ ในอุดมการณ์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการ
ธํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นผู้อํานวยการมืออาชีพ
5) ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา ได้ แก่ ความแปรปรวน
ของนโยบายและกฎหมายทางการศึกษา วิสยั ทัศน์และนโยบายของผู้บงั คับบัญชา ความพร้ อมของ
ทรัพยากรและงบประมาณ ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน และความร่วมมือจากชุมชนใน
การส่งเสริ มการจัดการศึกษา
4. ผลอันสืบเนื่องจากปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา
1) ผลต่ อตัวผู้อานวยการ ผลที่ปรากฏโดยตรงต่อตัวผู้อํานวยการเองคือ
ชื่อเสียงและเกียรติยศ ความภูมใิ นในตัวเอง และความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในการบริ หาร
2) ผลต่ อนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เป็ นผลสืบเนื่องที่มคี วามสําคัญ
อย่างยิ่งเพราะถือเป็ นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา สิง่ ที่ทําให้ เห็นได้ อย่างเด่นชัดในส่วนของ
ผลต่อนักเรี ยนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนผล
ต่อคุณภาพการศึกษาในที่นี ้คือการปฏิบตั ิที่ทําให้ ระบบการบริ หารงานภายในโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ การ
ขับเคลือ่ นภารการกิจอย่างมีพลวัตร สามารถสนองต่อนโยบายและกฎหมายการจัดการศึกษา
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3) ผลต่ อการยอมรับของชุมชนและสังคม สิง่ ที่ชมุ ชนและสังคมรับรู้คือ
ชื่อเสียงของโรงเรี ยน และการยอมรับในความสําเร็ จรวมถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลต่อ
ความคาดหวังและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
4) ผลต่ อการสร้ างองค์ ความรู้ใหม่ ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นผลพลอยได้
หรื อกําไรที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ทําให้ เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําในบริ บทของสังคมไทย และองค์ความรู้ที่มงุ่ การปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัตทิ างการบริหาร
1) การนําข้ อค้ นพบไปประยุกต์ใช้ ทางการบริ หารจึงควรพิจารณาถึงบริ บทและ
ปั จจัยทีเ่ หมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเป็ นเอกัตตบุคคลของผู้บริ หาร
2) ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นํา ไม่ใช่อยูท่ ี่ตวั ผู้อํานวยการเพียงคนเดียวหากแต่อยูท่ ี่การ
ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและการสร้ างเครื อข่ายในชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เชิงลึก ควรมีการขยายพื ้นทีใ่ ห้
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึง่ ควรมีการดําเนินการเป็ นทีมวิจยั
2) ควรมีการศึกษายุทธศาสตร์ ภาวะผู้นําของผู้บริ หารต่างองค์การซึง่ จะทําให้
สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิทางการบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
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The Scenario Situation in The Educational Management of Kalasin Provincial
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเสนออนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ในการจัด
การศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2554-2563) โดยใช้ การ
วิจยั อนาคต ประกอบด้ วย ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและความต้ องการของท้ องถิ่นที่มตี อ่
การกําหนดบทบาท ทิศทางการจัดการศึกษา กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ ผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่ที่
รับผิดชอบงานด้ านการศึกษา 1 คน กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับนโยบาย 5 คน
ผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดฯ 12 คน และครูผ้ สู อนในสถานศึกษาในสังกัดฯ 24 คน รวม 41
คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 21 คน ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาที่เป็ นไปได้
กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน ระยะที่ 3 การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคต
ภาพการจัดการศึกษา สูน่ โยบายและแผนปฏิบตั ิ เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้ าง แบบสอบถาม และแบบประชาพิจารณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่ามัธยฐาน หาค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ และการนําเสนอภาพอนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ของการจัดการศึกษาองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า (2554-2563) ต่อที่ประชุมการทําประชาพิจารณ์ โดย
การวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า อนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์จํานวน 11 ด้ าน คือ 1. ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะมี
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ผู้ทพุ ลภาพผู้ด้อยโอกาส มีการจัดการศึกษาสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ 2. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรี ยนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3. ระบบบริ หารและการจัด
การศึกษา จะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นสํานักการศึกษาเพื่อการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4. ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะมีการวางแผนพัฒนา
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ด้ านครู บุคลากรทางการศึกษา มีการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน 5. หลักสูตร จะมีการ
จัดทําหลักสูตรการอบรม สัมมนา จะมีการจัดทําหลักสูตรทังมั
้ ธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จัด
งบประมาณ เพื่อจัดทําวิจยั และพัฒนาหลักสูตร 6. กระบวนการเรี ยนรู้ จะมีการจัดการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตทังในระบบและนอกระบบตามอั
้
ธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้ องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น 7. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมจากที่
รัฐบาลจัดสรร และเปิ ดโอกาสให้ โรงเรี ยนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเสนองบประมาณ 8. เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จะมีศนู ย์เทคโนโลยีเพื่อการผลิต วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 9. การ
ส่งเสริ มกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะมีการจัดตังศู
้ นย์นนั ทนาการและลานกีฬา
เพื่อให้ บริ การนักเรี ยน ผู้ปกครองและชุมชน 10. การส่งเสริ มอาชีพ จะมีการจัดทําหลักสูตรฝึ ก
อาชีพระยะสันให้
้ บริ การแก่นกั เรียนและประชาชนทัว่ ไป 11. การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น จะมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริ มให้ ชมุ ชนและโรงเรี ยน
จัดศูนย์การเรี ยนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้ วยทุกประเด็น
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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีสทิ ธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่ หรื อทุกระดับตาม
ความพร้ อมความเหมาะสมและความต้ องการภายในท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล ส่งเสริ มสนับสนุน การบริ หารการปกครองท้ องถิ่น จึงได้
จัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขึ ้น โดยได้
จัดทําภายใต้ กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทังพระราชบั
้
ญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนันองค์
้ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ รับการถ่ายโอนสถานศึกษา ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ.
2553) มีสถานศึกษาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ซึง่ เป็ นการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีจํานวนโรงเรี ยน
12 โรงเรี ยน มาบริ หารจัดการการศึกษาตามภารกิจการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 จํานวน 12 ด้ าน คือ ด้ านความเสมอ
ภาคของโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ด้ านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้ านคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ด้ านระบบบริ หารและการจัดการศึกษา ด้ านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้ านหลักสูตร ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้ านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ด้ านการส่งเสริ มอาชีพ
และด้ านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ ได้ พบปั ญหาดังนี ้
คือ ผู้บริ หารของท้ องถิ่นยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจการจัดการศึกษา รูปแบบโครงสร้ างการ
บริ หารของโรงเรียนยังใช้ การบริ หารเดิมจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เป็ นไปตามโครงสร้ างของกรม
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ส่งเสริ มปกครองท้ องถิ่น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่แน่นอน ตลอดทังมี
้ ปัญหาเรื่ อง
การเบิกจ่ายที่ลา่ ช้ า รวมถึงบุคลากรด้ านการศึกษายังไม่ได้ รับการพัฒนา ด้ านการจัดการศึกษาและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.
2553 : 20-21)
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การจัดการศึกษาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมีปัญหาในการดําเนินการจัดการศึกษาอย่างมากและ
ปั ญหาบางอย่างยังไม่ได้ รับ
การแก้ ไข ซึง่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับแนวโน้ มอนาคตที่จะเกิดขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อให้ องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างเหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นการเตรียม
ความพร้ อมที่จะเผชิญอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2550 : 7) กล่าว
ว่า แนวทางที่จะศึกษาภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้ ก็คือ การวิจยั เชิงอนาคต ซึง่ เป็ นวิธีศกึ ษาอย่าง
เป็ นระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตทีช่ นกลุม่ หนึง่ หรื อสังคมหนึง่ คิดว่าเป็ นไปได้ (possible) จาก
ที่กล่าวมาข้ างต้ นผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริ ห าร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2554-2563) ซึง่ ถือว่าเป็ นการศึกษาเชิงอนาคตในระยะ
กลาง เพราะเป็ นการคาดการณ์สภาพในอนาคตที่ให้ สมจริ งได้ ซึง่ ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ เป็ น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดรูปแบบการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพที่เป็ นไปได้ ในการจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2554-2563)
ขอบเขตการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและการศึกษาความต้ องการของท้ องถิ่น
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับนโยบายองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
5 คน ผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 คน และครูผ้ สู อนใน
สถานศึกษาในสังกัดฯ 24 คน รวม 41 คน และผู้บริ หารด้ านการศึกษา 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 7
คน และคณะกรรมการการศึกษาท้ องถิ่น 7 คน รวม 21 คน
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ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษา
กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ ผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานด้ านการศึกษา 1 คน
กลุม่ เป้าหมายทําการศึกษา ได้ แก่ กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน
ระยะที่ 3 การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจัดการศึกษา
กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ กลุม่ ผู้บริ หารในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด 10 คน ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 24 คน คณะกรรมการการศึกษาท้ องถิ่นและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียกับการจัดการศึกษา 10 คน บุคลากรทางการจัดการศึกษาของท้ องถิ่น 10 คน และ
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น 6 คน รวม 60 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและการศึกษาความต้ องการของท้ องถิ่น ดําเนินการ
โดย 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏีภาพปั จจุบนั ปั ญหาของ อบจ.กาฬสินธุ์ 2) วิเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการศึกษาและทราบบริ บทที่มีผลต่อการจัดการศึกษาของ อบจ.
กาฬสินธุ์ 3) สร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ างตามกรอบเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง 4) กําหนดกลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) สร้ างแบบสอบถาม ตรวจสอบเครื่ องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และหาคุณภาพของ
เครื่ องมือด้ วยจากนันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนํามาวิเคราะห์ 6) ทราบประเด็นความต้ องการของ
ท้ องถิ่นต่อการกําหนดบทบาทและทิศทางการจัดการศึกษาของ อบจ.กส
ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการโดย 1) สร้ างแบบสอบถาม
2) EDFR รอบที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ 3) สร้ างแบบสอบถาม (Delphi รอบที่ 1) 4) EDFR รอบที่ 2
และ รอบที่ 3 5) ได้ อนาคตภาพฉบับสมบูรณ์
ระยะที่ 3 การทําประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการโดย 1)
จัดประชุมเพื่อทําประชาพิจารณ์ โดยมีผ้ บู ริ หารทุกระดับของ อบจ.กาฬสินธุ์/คณะกรรมการศึกษา
ท้ องถิ่น/บุคลากรทางการศึกษา/สือ่ มวลชนเข้ าร่วม จํานวน 60 คน 2) ปรับปรุงอนาคตภาพที่ได้
จากข้ อเสนอแนะในการประชาพิจารณ์
3) นําผลการศึกษาวิจยั ตามกรอบเสนอที่ประชุมทําประชาพิจารณ์ความเป็ นไปได้ เสนอไว้
ในนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของท้ องถิ่น
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารด้ านการศึกษา กลุม่ ผู้ทรงวุฒิ
และกลุม่ คณะกรรมการการศึกษาท้ องถิ่น กลุม่ ละ 7 คน รวม 21 คน และแจกและเก็บ
แบบสอบถามรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ด้ วยตนเอง รอบละ 21 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดําเนินการโดยนําข้ อมูลจากการจดบันทึกและ
การถอดเทปคําสัมภาษณ์ทงหมดมาเรี
ั้
ยบเรียงและสังเคราะห์ความเห็น
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามรอบที่ 1 โดยนําข้ อมูลมาคํานวณหาค่าร้ อยละ
(percentage)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรูป คือ การคํานวณค่ามัธยฐาน (Medim) การคํานวณค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และการ
พิจารณาข้ อความที่นาํ ไปเขียนเป็ นอนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ของการจัดการศึกษาองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้ า (2554-2563) นัน้ มีเกณฑ์ที่ผ้ วู จิ ยั จะนํามาใช้ ในการพิจารณา
ฉันทามติของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ วยเทคนิคเดลฟาย โดยผู้วิจยั จะนําข้ อความที่มี
ค่ามัธยฐานตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และข้ อความที่มคี า่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 – Q1) ไม่เกิน 1.50
ซึง่ แสดงว่า ข้ อความดังกล่าวได้ รับฉันทามติ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตอ่
ข้ อความนันเป็
้ นไปได้ และสอดคล้ องกันมาเขียนเป็ นอนาคตภาพฯ ต่อไป รวมถึงการนําเสนอภาพ
อนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ของการจัดการศึกษาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า
(2554-2563) ต่อที่ประชุมการทําประชาพิจารณ์นนั ้ ผู้วิจยั จะสรุปประเด็นความต้ องการและภาพ
อนาคตตามฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอที่ประชุมวิพากษ์ ในแต่ละประเด็นเพื่อหาข้ อสรุปและ
นําไปสูน่ โยบายและแผนปฏิบตั ิ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเหมาะสมของร่างอนาคตภาพ พบว่า อนาคตภาพที่เป็ นไปได้ ด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จํานวน 11 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานด้ านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้ านระบบบริ หารและการจัด
การศึกษา ด้ านครู อาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษา ด้ านหลักสูตร ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ าน
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้ านการส่งเสริ มกีฬา
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นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้ านการส่งเสริ มอาชีพ ด้ านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า อนาคต
ภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า มีความเหมาะสม
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั อนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ในการจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2554-2563) ครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นนโยบายในการกําหนดทิศทางและ
การกําหนดกลยุทธ์ของผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี ้คือ อนาคตภาพทีเ่ ป็ นไปได้ ด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จํานวน 11 ด้ าน คือ
1. ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะมีรูปแบบการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ผู้ทพุ ลภาพผู้ด้อยโอกาส มีการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
2. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา จะมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรี ยนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
3. ระบบบริ หารและการจัดการศึกษา จะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็ นสํานักการศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะมีการวางแผนพัฒนาด้ านครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน
5. หลักสูตร จะมีการจัดทําหลักสูตรการอบรม สัมมนา จะมีการจัดทําหลักสูตรทัง้
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจัดงบประมาณ เพื่อจัดทําวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
6. กระบวนการเรี ยนรู้ จะมีการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทังในระบบและนอกระบบตาม
้
อัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้ องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
7. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมจากที่
รัฐบาลจัดสรร และเปิ ดโอกาสให้ โรงเรี ยนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเสนองบประมาณ
8. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะมีศนู ย์เทคโนโลยีเพื่อการผลิต วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
9. การส่งเสริ มกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะมีการจัดตังศู
้ นย์
นันทนาการและลานกีฬา เพื่อให้ บริ การนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
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10. การส่งเสริ มอาชีพ จะมีการจัดทําหลักสูตรฝึ กอาชีพระยะสันให้
้ บริ การแก่นกั เรี ยนและ
ประชาชนทัว่ ไป
11. การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น จะมีการจัด
งบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริ มให้ ชมุ ชนและโรงเรี ยนจัดศูนย์การเรี ยนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตและประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 80)
และยังสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้ องถิ่น
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น (2549 : 1) ส่วนการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับอนาคตภาพการจัด
การศึกษานันผู
้ ้ เข้ าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้ วยทุกประเด็น
เอกสารอ้ างอิง
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้ องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ ในอนาคต. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2543.
. การปกครองท้ องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ ในอนาคต. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2544.
จังหวัดกาฬสินธุ์. แผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์, 2551. (อัดสําเนา)
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น, สํานักงาน. กรอบแนวทางการ
ถ่ ายโอนภารกิจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น. เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะทางานด้ านการกระจายอานาจการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ
: กรมปกครองส่วนท้ องถิ่น, 2544.
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การพัฒนาดัชนีชวี ้ ัดความสาเร็จของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Development of Key Performance Indicators for Government Universities
กฤษณา สุขบุญญสถิต1
Kritsana Sukboonyasatit
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จร่วม (Common
Key Performance Indicator) และดัชนีชี ้วัดความสําเร็จเฉพาะ (Specific Key Performance
Indicator) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ตัวอย่างจํานวน 8 สถาบัน การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้ เกณฑ์
คะแนนการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แบ่งเป็ น
กลุม่ ที่มีระดับคะแนนสูง 2 สถาบัน กลุม่ ที่มีระดับคะแนนปานกลาง 4 สถาบัน และกลุม่ ที่มีระดับ
คะแนนตํ่า 2 สถาบัน รวมทังมี
้ การสัมภาษณ์ผ้ ตู รวจประเมินคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า สถาบันกลุม่ ที่ได้ รับคะแนนสูงจะมีการนํา
แนวทางการบริ หารจัดการสมัยใหม่มาใช้ มีการกําหนดบริ บทเชิงกลยุทธ์ อาทิ วิสยั ทัศน์ และ
เป้าหมายของสถาบันทีช่ ดั เจน ส่วนกลุม่ ที่ได้ รับคะแนนปานกลางจะมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจน
แต่ยงั ไม่ได้ มีการกําหนดเป้าหมายสถาบัน ในขณะที่กลุม่ ที่มีคะแนนระดับตํ่าจะเป็ นสถาบันที่มีอายุ
การก่อตังน้
้ อยกว่า 2 กลุม่ แรก และยังไม่ได้ มีการให้ ความสําคัญกับการกําหนดบริ บทของสถาบันที่
ชัดเจน ผลการวิจยั ทําให้ เกิดแนวคิดการพัฒนา ดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จร่วม (Common Key
Performance Indicator) ที่มีความสอดคล้ องกับความเป็ นบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็ น 5
มิติ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) งานวิจยั 3) การบริ การวิชาการ 4) การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
และ 5) การบริ หารจัดการองค์กร ส่วนดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จเฉพาะ (Specific Key Performance
Indicator) ของสถาบันอุดมศึกษาต้ องมีการพัฒนาขึ ้นและมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ขึ ้นอยู่
__________________________________
1
ศิ ลปศาสตร์ ดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิ ช าพัฒ นศาสตร์ คณะมนุษย์ ศ าสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กับคุณลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงกับบริ บทเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา อาทิเช่น
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายของสถาบัน
คาสาคัญ ดัชนีชี ้วัดความสําเร็จ, สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, การประเมิน, คุณภาพการบริ หารจัดการ
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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บทนา
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นกลไกที่สาํ คัญของรัฐในการวางรากฐานโครงสร้ างการพัฒนา
ประเทศ ด้ วยบทบาทการพัฒนาระบบการศึกษาขันอุ
้ ดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน และสร้ างสรรค์งานวิจยั พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ที่มีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนา
ประเทศในมิติตา่ ง ๆ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงจุลภาคและมหภาคของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐได้ รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการที่ต้องมีการจัดทําดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จ เพื่อนําไป
กําหนดคํารับรองปฏิบตั ิราชการที่แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริ หารจัดการบน
พื ้นฐานของกลยุทธ์ รวมทังต้
้ องได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพจากภาครัฐ โดยใช้ ดชั นีชี ้วัด
ความสําเร็จการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพของการ
ดําเนินการตาม พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ หน่วยงานที่ทาํ หน้ าที่ประเมินคุณภาพการบริ หาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั ประกอบด้ วย 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สภาพปั จจุบนั ของระบบประเมินและดัชนีชี ้วัดความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษายังมี
ประเด็นปั ญหาอยูห่ ลายประการ อาทิ 1) มีความหลากหลายของผู้ประเมินคุณภาพ ในมิติของ
จํานวนและรายละเอียดของเกณฑ์ประเมิน เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพที่
แตกต่างกัน ทังในมิ
้ ติของเกณฑ์ประเมิน ตัวชี ้วัดคุณภาพ และกรอบเวลาทีใ่ ช้ ในการประเมิน เช่น
รอบปี ปฏิทิน รอบปี การศึกษา และรอบปี งบประมาณ เป็ นต้ น 2) จํานวนดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จที่มี
จํานวนมาก หากรวมดัชนีชี ้วัดจากหน่วยงานประเมินทังสามหน่
้
วยงานจะมีดชั นีชี ้วัดประมาณ 132
ตัว ซึง่ เป็ นภาระอย่างมากให้ กบั สถาบันอุดมศึกษาในการจัดเตรี ยมข้ อมูลรองรับการประเมินคุณภาพ
การบริ หารจัดการ 3) แนวทางการประเมิน โดยส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นการวัดผลเฉพาะผลลัพธ์ของการ
บริ หารจัดการ มิได้ ให้ ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงานที่เป็ นเหตุปัจจัยที่นํามาสูผ่ ลลัพธ์
ดังกล่าว และถึงแม้ อาจจะมีการพิจารณากระบวนการ แต่ก็ยงั มิได้ คํานึงถึงแนวทางที่จะดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ อันจะนําไปสูก่ ารบรรลุผลลัพธ์และการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน 4) ดัชนีชี ้วัด
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ความสําเร็จในปั จจุบนั ยังไม่สามารถที่จะสะท้ อนปั จจัยแห่งความสําเร็ จ (Key Success Factor) และ
คุณภาพของการบริ หารจัดการในบริ บทที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ ไม่วา่ จะเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ กลุม่ นักศึกษา ขนาดพื ้นที่ จํานวนคณะ จํานวน
สาขาวิชา และระดับของพัฒนาการของแต่ละสถาบันที่มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป
จากสภาพการณ์ปัจจุบนั และปั ญหาสําคัญของการกําหนดดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จที่ไม่
สามารถสะท้ อนผลการดําเนินการที่สอดคล้ องกับบริ บทเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ได้ รวมทังต้
้ องมีภาระในการจัดเตรี ยมข้ อมูลสําหรับดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จกว่า 200 ตัว จากผู้ประเมิน
ระบบคุณภาพของภาครัฐทัง้ 3 แห่ง ที่มีความแตกต่างกันทังมิ
้ ติของความหมายและกรอบเวลา
ก่อให้ เกิดความยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิ การใช้ ระยะเวลาและทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินการ
ดังกล่าว ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั เห็นถึงความสําคัญจองปั ญหาและมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
การกําหนดดัชนีชี ้วัดความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ คือ
1) ดัชนีชี ้
วัดความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสะท้ อนระดับคุณภาพการบริ หารจัดการที่แท้ จริ งของ
สถาบัน อันจะนําไปสูค่ วามสามารถในการดําเนินงานบรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ รวมทังการปรั
้
บปรุง และพัฒนาสถาบันสูค่ วามเป็ นเลิศ (High Performance
Organization: HPO) อย่างยัง่ ยืน 2) ดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จที่สามารถรองรับระบบประเมินทุกระบบ
ได้ อย่างครบถ้ วนและครอบคลุมประเด็นสําคัญ เพื่อลดภาระในการจัดเตรี ยมข้ อมูล 3) ดัชนีชี ้วัด
ความสําเร็จที่มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ นให้ รองรับบริ บทที่แตกต่างกันของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้ ซึง่ เกิดคําถามในการวิจยั ว่า ดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพในการบริ หารจัดการสถาบันในลักษณะดังกล่าวคืออะไร ซึง่ ผู้วิจยั เห็น
ความสําคัญของดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริ หารคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา อันจะนํามาซึง่ ประสิทธิผลในการดําเนินการตามพันธกิจ และการตอบสนองต่อ
นโยบายของภาครัฐ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จร่วม (Common Key Performance Indicator) ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มคี วามสอดคล้ องกับความเป็ นบริ บทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จเฉพาะ (Specific Key Performance Indicator) ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มคี วามสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่มคี วามเฉพาะเจาะจงกับบริ บทเชิงกลยุทธ์
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงบูรณาการ (Mixed Method) โดยเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพและปริ มาณ เพื่อการกําหนดดัชนีชี ้วัดทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะ และบริ บทของ
ความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อคุณภาพในการบริ หาร
จัดการให้ บรรลุเป้าหมายของสถาบัน โดยมีวธิ ีดําเนินการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่มคี วามสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจของสถาบัน
ขัน้ ตอนที่ 2 การกําหนดมิติของการประเมินคุณภาพ และการพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็จ
ในการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดสอบดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จ
หน่ วยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
คือ หน่วยระดับองค์กรของสถาบันอุดมศึกษารัฐ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชากร (Population) และ กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
ประชากรสาหรับการวิจัย คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทมหาวิทยาลัย กลุม่
สถาบันเน้ นการผลิตบัณฑิตและวิจยั สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 19 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ างสาหรับงานวิจัย ทําการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้ แนวทางแบบยึด
จุดมุง่ หมายของการศึกษาเป็ นหลัก หรื อ Purposive Sampling (ชาย โพธิสติ า, 2550) เป็ นการเลือก
แบบไม่มีโครงสร้ างทีเ่ คร่งครัด ขันตอนและวิ
้
ธีดาํ เนินการไม่ซบั ซ้ อน แต่มงุ่ เน้ นให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่
เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึง่ จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นี ้จะยึดที่คะแนนการประเมินคุณภาพในการบริ หารจัดการที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เป็ นคุณสมบัติหลักในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามกลุม่ ประชากร ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ สถาบันที่ได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ ระดับคะแนน
สูงสุด จํานวน 2 สถาบัน
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ สถาบันที่ได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ ระดับคะแนน
ระดับปานกลาง จํานวน 4 สถาบัน
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ สถาบันที่ได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพปี พ.ศ. 2551 ที่ได้ ระดับคะแนน
ระดับตํ่า จํานวน 2 สถาบัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
708

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จากรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ที่นําส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร) ประจําปี พ.ศ. 2551 ของกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 8 สถาบัน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีม่ ีอยูใ่ นปั จจุบนั
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ เทคนิคการสัมภาษณ์ กับ
กลุม่ เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผู้บริ หารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
สถาบันละ 1 คน รวม 8 คน และ 2) กลุม่ ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการบริ หาร
จัดการ หมายถึง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแห่งชาติทมี่ ีความรู้ความเข้ าใจในระบบประเมินคุณภาพ
การบริ หารจัดการภายใต้ บริ บทของความเป็ นสถาบันอุดมศึกษา การเลือกกลุม่ ตัวอย่างจะยึด
คุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่าง 2 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ของกลุม่ ตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
จํานวนปี ที่ทาํ หน้ าที่ตรวจประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการที่ต้องมากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป และ 2) ต้ อง
เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จากคุณสมบัติทงสองประการพบว่
ั้
ามี
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติจํานวนทังสิ
้ ้น 10 คน จากประชากรทังหมด
้
120 คน
3. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ แบบสอบถามกลุม่ ผู้บริ หาร
ระดับคณบดีของทุกคณะ 8 สถาบัน รวมทังสิ
้ ้น 123 คน เพื่อคัดกรองดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จคุณภาพ
การบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสมกับการบริ หารจัดการ และสามารถสะท้ อนคุณภาพการบริ หาร
จัดการได้ อย่างแท้ จริง
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบริบทเชิงกลยุทธ์ขององค์กรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 8 แห่ง
โดยแยกประเด็นวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสาคัญขององค์ กร พบว่า
สถาบันกลุม่ ที่ 1 มีลกั ษณะสําคัญที่เป็ นปั จจัยร่วมกันคือเป็ นกลุม่ ที่สถาบันกลุม่
เก่าแก่ของประเทศ มีจํานวนคณะที่เปิ ดสอน จํานวนบุคลากร และจํานวนนักศึกษาใกล้ เคียงกัน
ผู้วิจยั เห็นว่าจํานวนปี ที่ก่อตังมี
้ ผลต่อกระบวนการของการเรียนรู้ของแนวทางการบริ หารจัดการ การ
สร้ างความชัดเจนในการกําหนดกลยุทธ์ การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์เพือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิและการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กร รวมทังเกิ
้ ดการสะสมขององค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรและการเรี ยนรู้ระดับ
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องค์กร ทําให้ เกิดองค์ความรู้ขององค์กรที่จะสามารถนํามาต่อยอดกระบวนการเรียนการสอน
งานวิจยั และงานบริ การวิชาการได้ มากกว่าสถาบันที่เพิ่งก่อตัง้
สถาบันกลุม่ ที่ 2 เนื่องจากช่วงคะแนนค่อนข้ างกว้ างและมีจํานวนประชากรของ
กลุม่ นี ้จํานวนมาก ผู้วิจยั จึงได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของสถาบันที่อยูใ่ นกลุม่ นี ้แต่มีคะแนน
สูงสุดในกลุม่ 2 สถาบัน และตํ่าที่สดุ 2 สถาบัน พบว่า สองสถาบันที่ได้ คะแนนระดับสูงของกลุม่
เป็ นสถาบันเก่าแก่ มีลกั ษณะสําคัญคล้ ายคลึงกับสถาบันในกลุม่ ที่ 1 ไม่วา่ จะเป็ นคณะทีเ่ ปิ ดสอน
จํานวนบุคลากร จํานวนนักศึกษา และสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากร โดยเฉพาะ
สถาบัน G-2.1 แต่สถาบัน G-2.2 มีความแตกต่าง คือ ไม่มีการเปิ ดสอนคณะสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ส่วนอีก 2 สถาบันมีระดับคะแนนแตกต่างจากอีก 2 สถาบันในกลุม่ เดียวกันมาก พบว่า สิง่ ที่
แตกต่างกัน คือ สัดส่วนของจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากร ซึง่ สะท้ อนถึงปริ มาณงานของ
บุคลากรในการสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน และมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการ กล่าวคือ หากมีสดั ส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากรสูง ระดับ
คะแนนประเมินจะตํา่
สถาบันกลุม่ ที่ 3 เป็ นสถาบันที่กอ่ ตังใหม่
้
เป็ นสถาบันทีเ่ ป็ นระดับวิทยาเขตมา
ก่อน โดยเฉพาะ G-3.2 เป็ นสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลายสถาบัน ทําให้ เกิดความ
หลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร สร้ างความสลับซับซ้ อนในการบริ หารจัดการ ส่งผลต่อระดับ
คะแนนที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (Vision) สถาบันกลุม่ ตัวอย่างมีการมุง่ เน้ นวิสยั ทัศน์
ดังนี ้
1) การผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล และมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ ประกอบไปด้ วย เป็ นผู้มีความใฝ่ รู้ มีวินยั มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความ
พอเพียง รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง เป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี และอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
2) ผลิตงานวิจยั และผลงานวิชาการให้ มคี ณ
ุ ภาพในระดับสากล มุง่ เน้ นการสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อนําผลงานวิจยั ไปใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนการสอน และนําไปใช้ ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชน มุง่ เน้ นการสร้ างความเป็ นเลิศและผู้นํา
3) สร้ างช่องทางให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการบริ หารและพัฒนาและสร้ าง
ผลงานที่ทําให้ เกิดการแก้ ปัญหา และการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
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4) มีระบบบริ หารงานที่ทนั สมัย มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ หลัก
ธรรมาภิบาล
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) พบว่า พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประกอบไปด้ วย 1) ด้ านการผลิตบัณฑิต 2) ด้ านงานวิจยั 3) ด้ านการบริ การวิชาการ 4) ด้ านการ
ทํานุบํารุศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้ านการบริ หารจัดการ
4. ผลการวิจัยเกี่ยวกับค่ านิยม (Core Value) เนื่องจากเรื่ องค่านิยมองค์กรเป็ นเรื่ องใหม่
ทําให้ หลายสถาบันไม่ได้ มกี ารกําหนดค่านิยมอย่างเป็ นรูปธรรม มีเพียง 3 สถาบัน จาก 8 สถาบัน ที่มี
การกําหนดค่านิยม โดยปั จจัยร่วมของค่านิยมของทัง้ 3 สถาบัน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วน
ค่านิยมอื่นจะแตกต่างกันแล้ วแต่บริ บทเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กร
5. ผลการวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal) พบว่า สถาบันที่ได้ รับคะแนนประเมินระดับสูง
จะมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมที่มคี วามชัดเจนและสอดคล้ องกัน ถึงแม้ วา่ จะยังไม่
มีการกําหนดกรอบเวลาในการบรรลุที่ชดั เจนก็ตาม ต่างจากสถาบันกลุม่ ที่มีคะแนนระดับปานกลาง
และระดับตํ่าที่ยงั ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมายมากนัก อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั
พอจะสรุปประเด็นหลักที่สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่นาํ มากําหนดเป็ นเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษามี ดังนี ้ 1) การเป็ นองค์กรชันนํ
้ าระดับโลก 2)การเป็ นแหล่งภูมิปัญญาของ
แผ่นดิน และ 3) การมีระบบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ
6. การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบบริ บทสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐกับทฤษฏีการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่
ผู้วิจยั จึงได้ มกี ารสรุปแนวคิดทฤษฏีการบริ หารจัดการแนวใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดทําบริ บทเชิงกลยุทธ์ ซึง่ ครอบคลุมในประเด็นการกําหนดและการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม เป้าหมาย มาจัดทําเป็ นแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์กบั ผู้ตรวจประเมินคุณภาพทีม่ ี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประเมินบริ บทสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ
จากเอกสารรายงานการประเมินองค์กรด้ วยตนเองเปรี ยบเทียบกับแบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้นจาก
ทฤษฏีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ พบว่า กลุม่ ที่ 1 มีแนวทางการบริ หารจัดการที่สอดคล้ องไปใน
แนวทางเดียวกันกับทฤษฏีการบริ หารจัดการสมัยใหม่มากถึงร้ อยละ 80.0 ส่วนกลุม่ ที่ 2 มีแนวทาง
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การบริ หารจัดการร้ อยละ 50.0 ที่สอดคล้ องกับทฤษฏีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ ในขณะที่กลุม่ ที่ 3 มี
เพียงร้ อยละ 35.0-40.0 เท่านันที
้ ม่ ีการดําเนินการสอดคล้ องกับทฤษฏี
7. ความหมายของคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์จากกลุม่ ผู้บริ หารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนี ้
1) คาว่ า คุณภาพของการบริหารจัดการ ประกอบไปด้ วย 2 คําหลักคือ 1) คํา
ว่า คุณภาพ หมายถึง คุณค่าของผลผลิตที่ได้ ตรงตามความต้ องการและเป็ นที่พงึ พอใจของ
ผู้รับบริ การ และ 2) คําว่า การบริหารจัดการ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การนําหรือ
การสัง่ การ และการควบคุม อํานวยการ และการใช้ ทรัพยากรให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึง่
ประกอบด้ วยมิติที่สาํ คัญ คือ การบริ หารบุคคล การบริ หารการเงิน งบประมาณ การบริ หารงาน และ
การบริ หารองค์กรหรื อการบริ หารทัว่ ไป
2) คาว่ า คุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน การค้ นคว้ าวิจยั สร้ างองค์
ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดความรู้แก่ชมุ ชน ที่ทาํ ให้ บณ
ั ฑิตมีความสามารถทางวิชาการและมี
คุณธรรม ชุมชนได้ รับสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการอันเป็ นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่ องการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
8. ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (Critical Success Factor) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1) การมีแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่มคี วามชัดเจน มุง่ เน้ น (Focus) และ
สอดคล้ อง (Alignment) กล่าวคือ มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่
ชัดเจนและสอดคล้ องกับแผนแม่บทการอุดมศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงานด้ าน
ต่าง ๆ และเนื่องจากปั จจุบนั สถาบันอุดม ศึกษาบริ หารงานโดยสภามหาวิทยาลัยดังนันสภาจึ
้
งควรมี
ความเข้ าใจบริ บทองค์กร รวมทังมี
้ ผ้ นู ําที่มีการนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นําและความมุง่ มัน่
ในการตอบสนองนโยบายการอุดมศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
2) การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ ประกอบไปด้ วย (1)
คุณภาพของหลักสูตร กระบวนการ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การสนับสนุน
และจัดกิจรรมเสริ มหลักสูตรที่มงุ่ เน้ นทังวิ
้ ชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และการปรับตัวเข้ าสูส่ งั คมหลัง
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จบการศึกษา (2) คุณภาพ คุณวุฒิ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องของผู้สอน (3) คุณภาพ ความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ ความรับผิดชอบและความพร้ อมของนักเรียน
นักศึกษา (4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของของผู้เรี ยน(5) คุณภาพ ความเพียงพอและ
ความพร้ อมของการจัดสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงเครื อข่าย
พันธมิตรและสถานที่ฝึกงาน เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ และ (6) กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3) การมีกระบวนการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ ประกอบไปด้ วย (1) ความชัดเจนของ
ทิศทาง นโยบายของสถาบันในการมุง่ เน้ นงานวิจยั (2) กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นนักวิจยั
คุณภาพ ให้ มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุง่ มัน่ ตังใจของบุ
้
คลากรที่ทาํ งานวิจยั
(3) ระบบผลตอบแทนที่กระตุ้นจูงใจ สร้ างขวัญและกําลังใจกับบุคลากรที่ทํางานวิจยั และมีการ
จัดสรรปริ มาณงานของบุคลากรที่เอื ้อต่อการจัดสรรเพื่อทํางานวิจยั (4) การสร้ างชื่อเสียงของสถาบัน
ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการยอมรับที่ผา่ นมา และการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
รวมทังแหล่
้ งทุนวิจยั (5) ระบบสนับสนุน เงินทุนวิจยั ระบบฐานข้ อมูล ระบบการจัดการความรู้ใน
สถาบัน
4) การมีกระบวนการให้ บริ การวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วย (1) ชื่อเสียงและ
ระยะเวลาในการก่อตังทํ
้ าให้ เกิดการสัง่ สมประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ (2) ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุง่ มัน่ ตังใจของบุ
้
คลากรทีใ่ ห้ บริ การวิชาการ (3) ระบบ
ผลตอบแทนที่กระตุ้นจูงใจ สร้ างขวัญและกําลังใจกับบุคลากรที่ให้ บริ การวิชาการ (4) ฐานข้ อมูล
งานวิจยั ทีม่ ีคณ
ุ ภาพที่สามารถนํามาใช้ ในการให้ บริ การวิชาการ (5) ระบบสนับสนุนเพื่อคุณภาพของ
การบริ การวิชาการ (6) การบูรณาการงานบริ การวิชาการกับงานวิจยั และการเรี ยนการสอนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการต่อยอดทางด้ านวิชาการ (7) ความสามารถในการเข้ าถึงและตอบสนองปั ญหา
ของชุมชน
5) การมีความชัดเจนของของทิศทาง นโยบายของสถาบันในการมุง่ เน้ นการสร้ าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ประกอบไปด้ วย (1) ความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรในการ
ร่วมทํากิจกรรมสนับสนุนสังคมและชุมชน (2) ความพอเพียงของเงินทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน (3) การบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
6) การบริ หารจัดการที่นาํ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์กร ประกอบด้ วย (1) ความ
มุง่ มัน่ และภาวะผู้นําในการนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง (3) ความชัดเจนของเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์รวมไปถึง
การถ่ายทอดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (4) ความสามารถในการความผูกพันกับบุคลากร (5) ความสามารถใน
การบริ หารงบประมาณให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (6) การสร้ างชื่อเสียงและการพัฒนาเครื อข่ายของ
สถาบันฯ (7) ระบบธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริ หาร และ (8) การมีสว่ นร่วมของการ
บริ หารจัดการ
9. มิติในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผู้บริ หารส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในปั จจุบนั จํานวนดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จทีใ่ ช้ ในระบบ
ประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมาก ทําให้ เกิดความยุง่ ยากและเป็ น
ภาระของสถาบันในการจัดทําข้ อมูลเพื่อการประเมินดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากต้ องการให้ ดชั นีชี ้วัด
คุณภาพสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้ จริ งต้ องมีจํานวนทีเ่ หมาะสม ซึง่ ผู้บริ หาร
ส่วนใหญ่เห็นว่าจํานวนดัชนีชี ้วัดไม่ควรเกิน 15 ตัว และมิตใิ นการประเมินคุณภาพในการบริ หาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้ วย 5 มิติ คือ (1) มิติของการผลิตบัณฑิต (2) การวิจยั
(3) การบริ การวิชาการ(4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริ หารจัดการองค์กร
10. ผลการวิจัยเกี่ยวกับดัชนีชวี ้ ัดคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า ดัชนีชี ้วัดที่แต่ละ
สถาบันฯ ต้ องรายงานผลให้ กบั ทัง้ 3 หน่วยงานรวม 132 ตัวชี ้วัด แบ่งเป็ นมิตดิ ้ านผลิตบัณฑิตจํานวน
40 ตัว ด้ านวิจยั จํานวน 19 ตัว ด้ านบริ การวิชาการจํานวน 18 ตัว ด้ านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 12 ตัว และด้ านการบริ หารจัดการองค์กรจํานวน 43 ตัว แต่เมื่อวิเคราะห์จะพบว่ามีดชั นีชี ้วัด
บางตัวที่ซํ ้า กันทําให้ มีดชั นีชี ้วัด ที่แตกต่างกันเพียง 82 ตัว เมื่อนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับดัชนีชี ้
วัดความสําเร็จที่ผ้ บู ริ หารและผู้ตรวจประเมินมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในการประเมินคุณภาพ
การบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาพบว่ามีจานวน 36 ตัว แบ่งเป็ นมิติด้านผลิตบัณฑิตจํานวน 8
ตัว ด้ านวิจยั จํานวน 9 ตัว ด้ านบริ การวิชาการจํานวน 7 ตัว ด้ านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน 4
ตัว และด้ านการบริ หารจัดการองค์กรจํานวน 8 ตัว ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยดัชนีชีว้ ัดคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
มิติการประเมิน
ดัชนีชีว้ ดั ความสาเร็จ
ด้ านผลิตบัณฑิต 1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3 จํานวนนักศึกษา หรื อศิษย์เก่าที่ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ใน
ด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อรางวัลทางวิชาการ หรื อ
ด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
4 สัดส่วนอาจารย์ประจําที่มวี ฒ
ุ ิปริญญาตรี โท เอก หรื อเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจํา
5 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหรื อนักศึกษา
6 สัดส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนผู้สอน
7 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานประเมินภายนอก
8 จํานวนเครื อข่ายพันธมิตรในความร่วมมือของการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการวิจยั
1 ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ
นําไปใช้ ประโยชน์ ทังในระดั
้
บชาติและระดับนานาชาติ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
3 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ ทนุ วิจยั
4 จํานวนเครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็ นทางการ
5 ร้ อยละงานวิจยั ที่บรู ณาการกับการเรี ยนการสอนและการบริ การ
วิชาการ
6 ร้ อยละการเพิม่ ขึ ้นของนักวิจยั ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ทําวิจยั ในเรื่ องผลตอบแทนและ
แรงจูงใจในการทําวิจยั
8 ร้ อยละความสําเร็ จของการจัดการความรู้ตามแผน
9 ร้ อยละความสําเร็ จของการบรรลุเป้าหมายด้ านการวิจยั ขององค์กร
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มิติการประเมิน
ด้ านบริ การ
วิชาการ

1

2
3
4
5
6

ด้ านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

7
1
2
3

4
ด้ านบริ หารจัดการ 1
2
3
4
5

ดัชนีชีว้ ดั ความสาเร็จ
ร้ อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้ องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจํา
จํานวนแหล่งให้ บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้ รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
รายรับของสถาบันในการให้ บริ การวิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
การนําความรู้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมา
ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน และการวิจยั
ผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นําไปใช้ ประโยชน์กบั สังคมและ
ชุมชน
ร้ อยละความสําเร็ จของแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญรายบุคคล
ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริ มสร้ าง
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษา
ร้ อยละความร่วมมือของบุคลากรในการทํากิจกรรมสนับสนุนสังคมและ
ชุมชน
ข้ อร้ องเรี ยนของสังคมและชุมชน
ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อนให้ เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีระบบกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไว้ ให้
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือ่ การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั
ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี ้และเป้าหมายของระดับ
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มิติการประเมิน

ดัชนีชีว้ ดั ความสาเร็จ
องค์กรสูร่ ะบบบุคคล
6 ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้ นทุนต่อหน่วยผลผลิต*
7 ระดับคะแนนธรรมาภิบาลขององค์กร
ระดับคะแนนความผูกพันของบุคลากร
8

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบลักษณะสําคัญขององค์กรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
8 แห่ง พบว่า
สถาบันกลุม่ ที่ 1 เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร ในระดับคะแนนสูง
(มากกว่า 4.25 ขึ ้นไป) และมีการปรับตัวของระดับคะแนนสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มีลกั ษณะสําคัญทีเ่ ป็ น
ปั จจัยร่วมกันคือ เป็ นกลุม่ ที่สถาบันกลุม่ เก่าแก่ของประเทศ มีจํานวนคณะที่เปิ ดสอน จํานวน
นักศึกษา จํานวนบุคลากรใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นจํานวนปี ที่ก่อตังแตกต่
้
างกัน 50 ปี ผู้วิจยั เห็นว่า
จํานวนปี ทีก่ ่อตังมี
้ ผลต่อกระบวน การของการเรียนรู้ของแนวทางการบริ หารจัดการ การสร้ างความ
ชัดเจนในการกําหนดกลยุทธ์ การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิและการสร้ างวัฒนธรรม
องค์กร รวมทังเกิ
้ ดการสะสมขององค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรและการเรี ยนรู้ระดับองค์กร ทําให้
เกิดองค์ความรู้ขององค์กรทีจ่ ะสามารถนํามาต่อยอดกระบวนการเรี ยนการสอน งานวิจยั และงาน
บริ การวิชาการได้ มากกว่าสถาบันที่เพิ่งก่อตัง้
สถาบันกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ได้ รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร. ในระดับคะแนนปานกลาง
(ช่วงคะแนน 3.50 - 4.25) เนื่องจากช่วงคะแนนค่อนข้ างกว้ างและมีจํานวนประชากรของกลุม่ นี ้
จํานวนมาก ผู้วิจยั จึงได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของสถาบันที่อยูใ่ นกลุม่ นี ้แต่มีคะแนนสูง สุด
ในกลุม่ 2 สถาบัน และตํ่าที่สดุ 2 สถาบัน พบว่า สองสถาบันที่ได้ คะแนนระดับสูงของกลุม่ นี ้เป็ น
สถาบันเก่าแก่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสถาบันในกลุม่ ที่ 1 ไม่วา่ จะเป็ นคณะที่เปิ ดสอน จํานวน
บุคลากร จํานวนนักศึกษาและสัดส่วนนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากร ส่วนอีก 2 สถาบันของกลุม่ ที่ 2 มี
ลักษณะสําคัญขององค์กรคล้ ายคลึงกัน ในเรื่ องของคณะวิชาที่สอน จํานวนนักศึกษา จะต่างกันที่
จํานวนบุคลากร ส่งผลให้ สดั ส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากรแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ วา่ สัดส่วน
ของนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากรสะท้ อนถึงปริ มาณงานของบุคลากรในการสนับสนุนพันธกิจของ
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สถาบัน และมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการ
กล่าวคือ หากมีสดั ส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนบุคลากรสูง ระดับคะแนนประเมินจะตํา่
สถาบันกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ได้ รับคะแนนการประเมินจาก ก.พ.ร. ในระดับคะแนนตํา่ (ตํ่ากว่า
3.50) มีลกั ษณะสําคัญคล้ ายคลึงกัน คือ เป็ นสถาบันที่ก่อตังใหม่
้
เป็ นสถาบันที่เป็ นระดับวิทยาเขต
มาก่อน เกิดจากการรวมตัวกันของหลายสถาบันทําให้ เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร
สร้ างความสลับซับซ้ อนในการบริหารจัดการส่งผลต่อระดับคะแนนที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
2. จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแนวทางการบริ หารจัดการกับทฤษฏีการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่ กลุม่ ที่ 1 มีแนวทางการบริ หารจัดการที่สอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกันกับมากถึงร้ อยละ
80.0 ส่วนกลุม่ ที่ 2 มีแนวทางการบริ หารจัดการร้ อยละ 50.0 ที่สอดคล้ องกับทฤษฏีการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ ในขณะทีก่ ลุม่ ที่ 3 มีเพียงร้ อยละ 35.0-40.0 เท่านันที
้ ่มีการดําเนินการสอดคล้ อง
กับทฤษฏีฯ
อาจกล่าวได้ วา่ สถาบันที่ได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการอยูใ่ นกลุม่
ระดับสูงจะมีแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกําหนดและถ่ายทอด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
เป้าหมายเป็ นไปตามหลักทฤษฏีการบริ หารจัดการ ส่วนกลุม่ ที่ได้ คะแนนตํ่า พบว่า การดําเนินการจะ
ขาดการดําเนินการในหลายประเด็นเมื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฏีการบริ หารจัดการ
อย่างไรก็ตามเป็ นที่นา่ สังเกตว่า ทุกสถาบันมีการกําหนดวิสยั ทัศน์แต่ขาดการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินตามวิสยั ทัศน์ รวมทังยั
้ งขาดหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการสร้ างความผูกพัน
กับบุคลากร การมุง่ เน้ นการสร้ างนวัตกรรม และการเชื่อมโยงความสามารถพิเศษกับองค์กรในการ
กําหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย และการมุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ระดับองค์กรและบุคคล ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ น
ประเด็นที่มีความสําคัญต่อการบริ หารจัดการองค์กรทังสิ
้ ้น
3. จากการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติการประเมินคุณภาพการบริ หาร
จัดการ และจํานวนดัชนีชี ้วัดที่มีความเหมาะสมในการบริ หารจัดการ โดยผู้วิจยั สอบถามผู้บริ หารด้ วย
คําถาม 2 คําถาม หลัก ดังนี ้ 1) การประเมินคุณภาพในการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาควรมีมติ ิ
ในการประเมินมิติใดบ้ างจึงจะครอบคลุมประเด็นสําคัญของการบริ หารจัดการ และ 2) จํานวนดัชนีชี ้
วัดควรจะมีจํานวนเท่าไรจึงจะเหมาะสมสําหรับการใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ ผลวิจยั พบว่า
ผู้บริ หารส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในปั จจุบนั จํานวนดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จทีใ่ ช้ ใ นระบบประเมินคุณภาพ
การบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมาก ทําให้ เกิดความยุง่ ยากและเป็ นภาระของสถาบัน
ในการจัดทําข้ อมูลเพื่อการประเมินดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากต้ องการให้ ดชั นีชี ้วัดคุณภาพสามารถ
นํามาใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้ จริ งต้ องมีจํานวนที่เหมาะสม ซึง่ ผู้บริ หารส่วนใหญ่เห็นว่า
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จํานวนดัชนีชี ้วัดไม่ควรเกิน 15 ตัว และมิตใิ นการประเมินคุณภาพในการบริ หารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้ วย 5 มิติ คือ 1) มิติของการผลิตบัณฑิต 2) งานวิจยั 3) การ
บริ การวิชาการ 4) การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริ หารจัดการองค์กร
สรุ ปผลการวิจัย
1. การพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ
1) ดัชนีชี ้วัดความสําเร็จร่วม (Common Key Performance Indicator) ซึง่ มีรายการของดัชนีชี ้วัด
ความสําเร็จที่เหมือนกันทุกสถาบัน เนื่องจากเป็ นดัชนีชี ้วัดที่ประเมินประสิทธิผลของการบรรลุ
พันธกิจ 2) ดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จเฉพาะ (Specific Key Performance Indicator) ซึง่ จะแตกต่างกัน
ในแต่ละสถาบันตามบริ บทเชิงกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้ องกันระหว่างวิสยั ทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์กร
2. ดัชนีชี ้วัดสําหรับการประเมินคุณภาพในการบริ หารจัดการแบ่งเป็ น 5 มิติ ที่สอดคล้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน ได้ แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) งานวิจยั 3) การบริ การวิชาการ 4) การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริ หารจัดการองค์กร ทังนี
้ ้ไม่ควรมีจํานวนเกิน 15 ตัว
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลการวิจยั จะได้ ดชั นีชี ้วัดความสําเร็จร่วม (Common Key Performance
Indicator) ที่มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อันจะนําไปสูก่ าร
ลดความซํ ้าซ้ อนและทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรในกระบวนการจัดเก็บข้ อมูลของดัชนีชี ้วัดทีม่ ี
จํานวนมากมายในปั จจุบนั ซึง่ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้ าที่ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการประเมินด้ วยดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จที่สะท้ อนประสิทธิผลในการบรรลุ
พันธกิจที่ได้ รับมอบหมาย
2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถนําแนวทางในการพัฒนาดัชนีชี ้วัดความสําเร็ จเฉพาะ
(Specific Key Performance Indicator) ไปใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดดัชนีชี ้วัดความสําเร็จ
เฉพาะที่สามารถสะท้ อนคุณภาพระบบบริ หารจัดการและการปรับปรุงองค์กรที่ยงั่ ยืน
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งานวิจยั ครัง้ นี ้สําเร็ จไปได้ ด้วยดีเนื่องจากการสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกลุม่
ตัวอย่าง รวมทังผู
้ ้ ตรวจประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการที่ให้ การสนับสนุนข้ อมูลเพื่อประกอบ
งานวิจยั ผู้วจิ ยั ขอแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ การสนับสนุนดังทีก่ ล่าวมา
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การสังเคราะห์ สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัตกิ ารองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
The Information and Communications Technology Competency Synthesis of
The Office Workers Level in The Local Administrative Organization
นายชนะชัย อวนวัง1
Chanachai Eonwung
บทคัดย่ อ
บทความครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สังเคราะห์สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร(ICT)ขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นมีขนตอนศึ
ั้
กษาวิจยั ดังนี ้ 1)ศึกษาเอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านICT ของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น 2) ศึกษาหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุม่ งานต่างๆ 3) การประเมิน
ความสําคัญของหัวข้ อที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น 4)การทําแผนฝั งมโนทัศน์ สมรรถนะด้ าน ICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น 5) การสังเคราะห์สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารองค์การปกครอง ส่วนท้ องถิ่น
ผลการการสังเคราะห์สมรรถนะมี 4 กลุม่ งานคือ ด้ านอํานวยการ ด้ านบริ หารกองคลัง ด้ าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ ด้ านภารกิจนโยบายและแผน ซึง่ ทัง้ 4 กลุม่ งานมีสมรรถนะด้ าน ICT
ได้ แก่ ด้ านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ด้ านดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นและซ่อมบํารุ งรักษา
คอมพิวเตอร์ ด้ านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้ แก่ การพัฒนาเว็บไซต์ (web 2.0), สังคมออนไลน์
, ระบบการจัดการสารสนเทศ,การผลิตสือ่ วีดิทศั น์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ,การเรี ยนรู้ผา่ นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์, ทําฐานข้ อมูล(Database)และสามารถใช้ งานระบบสํานักงานทันสมัย
คาสาคัญ การสังเคราะห์สมรรถนะด้ าน ICT , องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น, เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
_____________________________________________________
1

นักศึกษาปริ ญญาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
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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 eOffice being up to date.
KEYWORDS: The ICT Competency Synthesis, The Local Administrative Organization, The
Office Workers in The Local Administrative Organization
บทนา
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทําให้ มกี ารพัฒนาคิดค้ นสิง่ อํานวยความสะดวกสบายต่อการดํารงชีวติ เป็ นอันมาก
เทคโนโลยีได้ เข้ ามาเสริ มปั จจัยพื ้นฐานการดํารงชีวิต ได้ เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีทําให้ การสร้ างที่พกั
อาศัยมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้ าและให้ บริ การต่างๆ เพื่อตอบสนอง ความต้ องการ
ของมนุษย์มากขึ ้น เทคโนโลยีทําให้ ระบบการผลิตสินค้ าได้ เป็ นจํานวนมาก มีราคาถูกลง สินค้ าได้
คุณภาพ ทําให้ มีการติดต่อสือ่ สารกันได้ สะดวก ประชากรในโลกติดต่อรับฟั งข่าวสารกันตลอดเวลา
พัฒนาการของเทคโนโลยี ทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูเ่ ปลีย่ นไปมาก ในอดีตยุคที่มนุษย์ยงั เร่ร่อน มีอาชีพ
เกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกัน สร้ างเมือง และสังคมเมือง ทําให้ เกิดอุตสาหกรรมการ
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ผลิต การผลิตทําให้ เกิดการปฏิวตั ิทางอุตสาหกรรมทีเ่ น้ นการผลิตจํานวนมาก สังคมจึงเป็ นสังคม
เมือง ที่มีอตุ สาหกรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา ระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ก้าวหน้ ามาก ทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเข้ าสูย่ คุ สังคมสารสนเทศ
ชีวิตความเป็ นอยูเ่ กี่ยวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารจํานวนมาก การสือ่ สารโทรคมนาคมกระจายทัว่ ถึง ทํา
ให้ ขา่ วสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สังคมในปั จจุบนั เป็ นสังคม ไร้ พรมแดน เพราะเรื่ องราวของ
ประเทศสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว (พิสทุ ธาและวิทยา อารรี
ราษฎร์ , 2553:23-24)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศจึงได้ จดั ทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 โดยมี
สาระสําคัญด้ านการบริ หารบุคคลากรตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนากําลังคนด้ านICT และบุคคล
ทัว่ ไปให้ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ ผลิตและใช้ สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน
‚เร่งพัฒนากําลังคนทีม่ ีคณ
ุ ภาพและปริ มาณเพียงพอซึง่ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร, 2552:บทที4่ หน้ า5-9)
กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็ได้ ตระหนักในการพัฒนา
บุคลากรเช่นกัน จึงมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 2553- 2556 กําหนด
วิสยั ทัศน์ เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริ มองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ เป็ นกลไกในการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนสอดคล้ องกับพันธกิจด้ านบริ หารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นให้ ทํางานอย่างมืออาชีพตามยุทธศาสตร์ ที่ 1และ2 คือ การยกระดับ
ขีดความสามารถของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ มีสมรรถนะสูงและเพิม่ ขีด
ความสามารถการปฏิบตั ิงานด้ วยระบบสารสนเทศ จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหา ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น พบว่า บุคลากร กรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่วนใหญ่มที กั ษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น บุคลากรผู้ดแู ลและบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มีจํานวนไม่เพียงพอเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ใช้ งานระบบ
สารสนเทศ และจํานวนหน่วยงาน ส่งผลให้ การสนับสนุนและแก้ ไขปั ญหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารไม่ทวั่ ถึง รวมไปถึงผู้ใช้ งานระบบสารสนเทศ ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ งานระบบสารสนเทศในส่วน
สํานักงานการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดและอําเภอจํานวนมากขาดโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศ (กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น, 2553 : บทที่ 3 หน้ า 2-3)
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะด้ านICTก็เป็ นปั ญหาสอดคล้ องกับการสํารวจ การใช้
ระบบสารสนเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ขององค์การบริ หารส่วนตําบลพบว่า องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลส่วนใหญ่ มีปัญหาในการจัดหาและการใช้ ข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศ พบมาก คือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําแผน ทังเจ้
้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตําบลและประชาคมไม่เข้ าใจ
เรื่ องระบบสารสนเทศ จึงไม่สามารถจัดทําสารสนเทศที่จําเป็ นและเหมาะสมในการจัดทําแผน ได้
อย่างครบถ้ วนและครอบคลุม เพราะยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
และเครื อข่ายสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะการสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับการมี การใช้ และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องให้ กบั บุคลากรทุกฝ่ าย ทังฝ่้ ายการเมืองและการ
บริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการ โดยระยะแรกอาจขอความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานหรื อ
สถาบันการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านสารสนเทศที่เป็ นที่ปรึกษาหรื อเป็ นผู้พฒ
ั นาวิชาการด้ าน
สารสนเทศ (เกริ กศักดิ์ บุญญานุพงศ์และคณะ, 2547:96-103)สอดคล้ องกับ จากการสํารวจความ
ต้ องการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท้ องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น มีความต้ องการฝึ กอบรมด้ านICT โดยปรากฏผลอยูใ่ นระดับมากและมากที่สดุ
(ชนะชัย อวนวัง, 2553:4-5)
จากการสังเคราะห์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและ
จากการสํารวจความต้ องการการใช้ ระบบสารสนเทศและความต้ องการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานท้ องถิ่น การพัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นสิง่ สําคัญต้ อง
มีสมรรถนะทางด้ าน ICT
(Kiersteard, 1998 อ้ างจากสํานักงานก.พ.2548:7) กล่าวว่า สมรรถนะของงานกับ
สมรรถนะของคน ทําให้ เกิดความสับสนในการทําความเข้ าใจสมรรถนะ สมรรถนะของงานหมายถึง
สิง่ ที่บคุ คลต้ องทําในการทํางาน ในขณะที่สมรรถนะของคนหมายถึงคุณลักษณะที่ทาํ ให้ บคุ คล
สามารถทํางานได้ ดี ตัวย่างเช่น วิสยั ทัศน์ น่าจะจัดเป็ นสมรรถนะของงาน เพราะเป็ นสิง่ ที่ผ้ คู รอง
ตําแหน่งต้ องแสดงวิสยั ทัศน์ที่ดี แต่ถ้ามองในแง่ของคนแล้ วมองว่า แล้ วคนต้ องมีลกั ษณะอย่างไรจึง
จะมีวิสยั ทัศน์ที่ดีได้ เช่น อาจต้ องเป็ นคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง เป็ นคนมีความคิดวิเคราะห์ที่ดี
เป็ นต้ น สมรรถนะ (Competency) นัน้ เป็ นความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ
(Attitude) ที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานใดงานหนึง่ ให้ ประสบความสําเร็ จและให้ มีความโดดเด่นกว่าคน
อื่น ๆ ใน เชิงพฤติกรรม เช่น มากกว่าเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายหรื อมีผลงานดีกว่า
(มนชัย เทียนทอง, 2553:9)
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สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนได้ กําหนด สมรรถนะหลัก ประกอบด้ วย 5
สมรรถนะคือ การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การบริ การทีด่ ี การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และ
ความร่วมแรงร่วมใจและแบ่ง สมรรถนะประจํากลุม่ งาน 20 สมรรถนะด้ วยกัน (สํานักงานข้ าราชการ
พลเรื อน, 2548:9-14)
จากการศึกษาความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย การสํารวจสภาพปั ญหา หน่วยงานท้ องถิ่น สมรรถนะและการวิจยั ด้ านสมรรถนะ
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษา สังเคราะห์สมรรถนะด้ าน ICT ของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาํ เนินการวิจยั ครัง้ นี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
สมรรถนะด้ านICT ของเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. รวบรวมหัวข้ อกลุม่ งานต่างๆเช่น จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และประเมินความสําคัญของหัวข้ อที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
ขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. ทําแผนฝั งมโนทัศน์ สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
4. สังเคราะห์สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
ผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์ สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
พบว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีสมรรถนะดังนี ้
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ภาพที่ 1 แผนฝั งมโนทัศน์ สมรรถนะด้ านICT เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
สมรรถนะด้ านICT ของเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการองค์การส่วนท้ องถิ่นแบ่งเป็ น 4 กลุม่ งานคือ
ด้ านอํานวยการ บริ หาร กองคลัง พัฒนาทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้ านนโยบายและแผน ซึง่ มี
สมรรถนะด้ าน ICT แบ่งเป็ น ด้ าน ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ เป็ น ออฟไลน์และ
ออนไลน์ ดังนี ้
กลุม่ งาน อํานวยการ สมรรถนะที่จําเป็ นคือด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งได้ เป็ น ออนไลน์ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้
Social network ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์สามารถใช้ ระบบสํานักงาน(e-Office)ได้
กลุม่ งาน บริ หารการคลัง สมรรถนะที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็ น ออนไลน์ สามารถพัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ
2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์ สามารถทํา
ฐานข้ อมูล(Database)และระบบสํานักงาน(e-Office)ได้
กลุม่ งาน ภารกิจด้ านนโยบายและแผน สมรรถนะ ที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถ
ดูแลคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นได้ สามารถซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ได้ ด้ านซอฟแวร์ แบ่งเป็ น
ออนไลน์ สามารถพัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network
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ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์สามารถทําฐานข้ อมูล(Database)ได้ สามารถใช้ ระบบ
สํานักงาน(e-Office)ได้
กลุม่ พัฒนาทรัพยากร สมรรถนะที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ สามารถซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็ น ออนไลน์ สามารถ
พัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้
ระบบ MIS ได้ สามารถสร้ างสือ่ VDO ได้ สามารถสร้ างสือ่ e-bookได้ สามารถสร้ างสือ่ e-learning
ได้ ด้ านออฟไลน์ สามารถทําฐานข้ อมูล(Database)ได้ สามารถใช้ ระบบสํานักงาน(e-Office)ได้
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา งานวิจยั พบว่าสมรรถนะทางด้ าน ICT ของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การ
บริ หารส่วนท้ องถิ่นส่งผลต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะในกลุม่ งานซึง่ สอดคล้ องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแต่พบว่ายังขาดการสังเคราะห์ วิเคราะห์งาน และ
ความจําในปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของวิทยา จันทร์ ศิริ, 2551 ที่พบว่าสมรรถนะหลักเป็ น
สิง่ จําเป็ นและสอดคล้ องกับการศึกษาสมรรถนะของหน่วยงาน ก.พ. (สํานักงานข้ าราชการพลเรื อน,
2548:9-14)แต่การกําหนดสมรรถนะเฉพาะ ด้ าน ICT เป็ นสิง่ ที่สนับสนุนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะในกลุม่ งานให้ ได้ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยกําหนดตัวบ่งชีใ้ นการประกันคุณภาพ
หน่วยงานขององค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น จําเป็ นต้ องมีการวิจยั หาสมรรถนะด้ าน ICT โดยมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
ขันตอนวิ
้
ธีดาํ เนินการวิจยั ครัง้ นี ้มีดงั นี ้ 1)ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านICT ของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 2)
รวบรวมหัวข้ อกลุม่ งานต่างๆ และประเมินความสําคัญของหัวข้ อที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้ านICTของ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 3)ทําแผนฝั งมโนทัศน์ สมรรถนะด้ านICTของ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 4)สังเคราะห์สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
สมรรถนะด้ านICTของเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการองค์การส่วนท้ องถิ่นแบ่งเป็ น 4 กลุม่ งานคือ
ด้ านอํานวยการ บริ หาร กองคลัง พัฒนาทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้ านนโยบายและแผน ซึง่ มี
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สมรรถนะด้ าน ICT แบ่งเป็ น ด้ าน ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ เป็ น ออฟไลน์และ
ออนไลน์ ดังนี ้
กลุม่ งาน อํานวยการสมรรถนะที่จําเป็ นคือด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งได้ เป็ น ออนไลน์ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้
Social network ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์สามารถใช้ ระบบสํานักงาน(e-Office)ได้
กลุม่ งาน บริ หารการคลัง สมรรถนะที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็ น ออนไลน์ สามารถพัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ
2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์ สามารถทํา
ฐานข้ อมูล(Database)และระบบสํานักงานได้
กลุม่ งาน ภารกิจด้ านนโยบายและแผน สมรรถนะ ที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถ
ดูแลคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นได้ สามารถซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็ น
ออนไลน์ สามารถพัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network
ได้ สามารถใช้ ระบบ MIS ได้ ด้ านออฟไลน์สามารถทําฐานข้ อมูล(Database)ได้ สามารถใช้ ระบบ
สํานักงานได้
กลุม่ พัฒนาทรัพยากร สมรรถนะที่จําเป็ นคือ ด้ านฮาร์ ดแวร์ สามารถดูแลคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ นได้ สามารถซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ได้ ด้ านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็ น ออนไลน์ สามารถ
พัฒนาเว็บไซด์ได้ สามารถใช้ เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ สามารถใช้ Social network ได้ สามารถใช้
ระบบ MIS ได้ สามารถสร้ างสือ่ VDO ได้ สามารถสร้ างสือ่ e-bookได้ สามารถสร้ างสือ่ e-learning
ได้ ด้ านออฟไลน์ สามารถทําฐานข้ อมูล(Database)ได้ สามารถใช้ ระบบสํานักงาน(e-Office)ได้
จัดทํารายงานผลการสังเคราะห์สมรรถนะและนําเสนอผลงาน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั เบื ้องต้ นโดยสังเคราะห์ เพื่อหาสมรรถนะทางด้ าน ICT ควรมี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วจึงนําไปจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้ าน ICT ให้ กบั องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น ต่อไป
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การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอน
Web Site Development in Management Information System (MIS) for Lecturers
จรัญ เจิมแหล่ 1 , รศ. วิรัตน์ พงษ์ ศิริ2 และ ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 3
Jarun Jermlae, Assoc.Prof. Wirat Pongsiri and Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สาํ หรับการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสาย
สอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสาย
การสอน แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ เว็บไซต์ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. บุคลากรสายสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การจัดการสารสนเทศ
ของบุคลากรสายการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ= 4.53) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ในด้ านการออกแบบ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.38) ด้ านองค์ปรกอบ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ= 4.44)
ด้ านความสะดวก อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ= 4.35) ด้ านพลวัต อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ= 4.75) และ
ด้ านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ= 4.72)

_________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
พบ.ม.สถิติประยุกต์ (สถิติประยุกต์) สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
3
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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2. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของ
บุคลากรสายการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ= 4.54) เมื่อพิจารณารายด้ าน
มหาสารคามพบว่า ในด้ านการออกแบบ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ= 4.28) ด้ านองค์ปรกอบ อยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ= 4.44) ด้ านความสะดวก อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ= 4.40) ด้ านพลวัต อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
(xˉ= 4.80) และด้ านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ= 4.76)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนทีม่ ีตอ่ เว็บไซต์ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า โดย
ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ= 4.38)
คาสาคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, ระบบการจัดการสารสนเทศ, บุคลากรสายการสอน
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 (xˉ), 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 (xˉ=4.53) Based on the above found that the design is in high
level (xˉ= 4.38); the components of web site is in high level (xˉ=4.44); the usability is in high
level (xˉ=4.35); the dynamic is in highest level (xˉ=4.75) and the security is in highest level
(xˉ=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 (xˉ=4.54) Based on the above found that the design
is in high level (xˉ=4.28); the components of web site is in high level (xˉ=4.44); the usability
is in high level (xˉ=4.40); the dynamic is in the highest level of total scores (xˉ=4.80); and
the security is in high level(xˉ=4.76).
4) The satisfactory evaluation by learners on the developed web site found the
overall is in high level (xˉ=4.38).
KEYWORDS: The Web Site development , Management Information System (MIS),
lecturers
บทนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตังขึ
้ ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2551 ด้ วยเหตุผลและความจําเป็ นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นหน่วยงานผลิต
บัณฑิตด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ การวิชาการ การวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในท้ องถิ่น ในการนําคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการบริ หารและการ
เรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ให้ ความสําคัญทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ กบั การเรี ยนการสอนการบริ หารและการวิจยั ของคณะให้ ดาํ เนินไปได้ อย่างรวดเร็ วมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสังคมภายนอกได้ ดังกรอบนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะ ซึง่ มีเป้าหมายให้ เป็ นผู้นําทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ หมายถึง คณะที่ใช้ ไอทีเข้ า
ช่วยการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยเน้ นการใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงให้ เกิด
กิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ ใช้ ข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก และกระจายการใช้ งานอย่างทัว่ ถึง โดย
จะมุง่ เน้ นการพัฒนามิติตา่ งๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของการก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้นําทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ (knowledge constructor) และงานวิจยั ในยุคใหม่ งาน
ทางด้ านบัณฑิตศึกษา จึงต้ องปรับเปลีย่ น งานเหล่านี ้จําเป็ นต้ องมีเครื่ องมือช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงการคํานวณ เชิงการเก็บรวบรวมข้ อมูลจํานวนมากและรวดเร็ ว การวิเคราะห์ข้อมูล
การเผยแพร่และสร้ างระบบการเชื่อมโยงกับนักวิจยั อื่นทัว่ โลก บุคลากรสายสอน คณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศมีหน้ าทีจ่ ดั การเรี ยนการสอนทังระดั
้ บที่ให้ ปริ ญญาตรี ตลอดจนงานวิจยั และบริ การ
วิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังเป็ นหน่วยงานกลางให้ บริ การด้ านการเรี ยนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีเป้าหมายให้ เป็ นผู้นําทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) องค์กรนัน้
สามารถให้ ข้อมูลที่มคี วามสอดคล้ องกับการดําเนินงานของคณะ ซึง่ ประกอบด้ วยการบริ หาร
ทรัพยากรทังฮาร์
้ ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบฐานข้ อมูล และคลังข้ อมูล ระบบการสือ่ สารและเครื อข่าย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและ
สารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังเป็
้ นเครื่ องมือในการเพิ่มพูน ทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้ สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบตั ิของคณะได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่เป็ นลําดับตังแต่
้ ต้นจนเสร็ จเรี ยบร้ อยประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ การ
วางแผนโครงการ (Project Planning Phase) การวิเคราะห์ (Analysis Phase) การออกแบบ
(Design Phase) การนําไปใช้ (Implementation Phase) และการบํารุงรักษา (Maintenance
Phase)
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปรับตัวให้ ทนั ความเปลีย่ นแปลงของโลกที่เปลีย่ นแปลง เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ กบั หน่วยงาน และสอดคล้ องกับของคระเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มงุ่ สูก่ ารเป็ นผู้นํา
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจยั จึงได้ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศของ
บุคลากรสายการสอนขึ ้น เพื่อนําระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้ มี
ความสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็ วในการจัดเก็บ การสืบ-ค้ น ข้ อมูลสําหรับใช้ ในการเรียนการสอน
การวิจยั และการบริ การทางวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายสอน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ มีคณ
ุ ภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั นี ้ เป็ นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสาย
การสอน โดยดําเนินการตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle : SDLC) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ การวิเคราะห์ (Analysis Phase) การออกแบบ
(Design Phase) การพัฒนา (Development Phase) การนําไปใช้ (Implementation Phase) และ
การประเมินผล (Evaluation Phase)
1. การวิเคราะห์ ดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์สภาพ ความ
ต้ องการและบริ บทของผู้สอน จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์ผ้ สู อนแบบไม่มีโครงสร้ าง และจัดทํา
แผนผังวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อนําไปสู่การออกแบบเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้สอน
2. การออกแบบ ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์มาทําการออกแบบโดยใช้ หลักการ
ออกแบบโครงสร้ างของเว็บไซต์แบบลําดับขัน้ (Hierarchical Structure) ออกแบบผลลัพธ์ ที่ต้องการ
ออกแบบฐานข้ อมูล ออกแบบโมดูลกระบวนการ ออกแบบข้ อมูลนําเข้ า และออกแบบระบบงาน
เว็บไซต์เพื่อให้ สะดวกต่อการนําไปใช้ ของผู้สอน
3. การพัฒนา ดําเนินการพัฒนาองค์ประกอบที่ได้ ออกแบบไว้ ในแต่ละส่วน และตรวจสอบ
ความถูกต้ องด้ วยข้ อมูลตัวอย่าง หลังจากนันรวบรวมระบบงานและประเมิ
้
นผลด้ านความถูกต้ องของ
ระบบงานเมื่อนํามารวมกันทุกโมดูล
4. การนําไปทดลองใช้ นําเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้ โดยบันทึกข้ อมูลของผู้สอนให้
สอดคล้ องกับข้ อมูลจริ ง
5. การประเมินผล ประเมินผลเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึน้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิควิธีการ
จํานวน 5 คน ประเมินแบบไวท์บล็อก (white box) หลังจากนันนํ
้ าเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู รี ยน
จํานวน 30 คน ทดลองใช้ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ เว็บไซต์
กลุม่ ตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จํานวน 30 คน
สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

737

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ผลการวิจัย
1. บุคลากรสายสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การจัดการสารสนเทศ
ของบุคลากรสายการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ = 4.53) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ในด้ านการออกแบบ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.38) ด้ านองค์ปรกอบ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.44)
ด้ านความสะดวก อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.35) ด้ านพลวัต อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ = 4.75) และ
ด้ านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ = 4.72)
2. ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการ
สอน โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ = 4.54) เมื่อพิจารณาราย
ด้ าน พบว่า ในด้ านการออกแบบ อยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 4.28) ด้ านองค์ปรกอบ อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.44) ด้ านความสะดวก อยูใ่ นระดับ มาก (xˉ =
4.40) ด้ านพลวัต อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (xˉ = 4.80) และด้ านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
(xˉ = 4.76)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนทีม่ ีตอ่ เว็บไซต์ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า โดย
ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.38)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายสอน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลปรากฏว่าเว็ บ ไซต์ มีค วามเหมาะสมด้ า นการออกแบบ อยู่ในระดับพอใช้ ด้ า น
ความถูกต้ อง ด้ านการใช้ งาน และด้ านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะเว็บไซต์ที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น มีการดําเนินการสร้ างและพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
้
เริ่ มจากการวิเคราะห์ความรู้
ความต้ องการของผู้เรี ยน แล้ วจึงนําข้ อมูลที่ได้ มาทําการออกแบบ โดยมีแนวคิดในการออกแบบให้
เหมาะสมกับผู้เรี ยน ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) ขันการวิ
้
เคราะห์ 2) ขันการออกแบบ
้
3)
ขันการพั
้
ฒนา 4) ขันการนํ
้
าไปทดลองใช้ และ 5) ขันการประเมิ
้
นผล โดยในทุกขันตอนคํ
้
านึงถึง
เป้าหมายหรื อจุดประสงค์ของบทเรี ยน การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้พฒ
ั นาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอน พบว่า ด้ านการ
ออกแบบ อยู่ในระดับมาก ด้ านองค์ประกอบ อยู่ในระดับ มาก ด้ านความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก ด้ านพลวัต อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ และด้ านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ มาก เนื่องจาก มีการ
ออกแบบเว็บไซต์ ที่ดี ใช้ งานง่าย มีหลักการนําเสนอเนือ้ หาที่ดี โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นส่วนๆ
จัดเป็ นกลุ่ม และหมวดหมู่ ทําให้ ผ้ เู รี ยนไม่เกิดความสับสนกับข้ อมูลจํานวนมาก เนื ้อหามีความ
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สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ มีการเชื่อมโยงไปยังเนื ้อหาและเว็บไซต์อื่นๆ แบบอักษรและสี
เป็ นแบบที่อ่านง่ายและสบายตา ดังนันเว็
้ บไซต์ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นจึงเหมาะแก่การนําไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน และสามารถนําเว็บไซต์ไปปรับใช้ ตามความต้ องการของอาจารย์ผ้ สู อนได้ อย่าง
เหมาะสม
การศึกษาความความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่าในด้ านเนื ้อหา
ด้ านการออกแบบ ด้ านกราฟิ กและด้ านเทคนิคการสร้ าง มีความพึงพอใจในระดับมาก ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
ได้ ทําการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาที่ถกู ต้ องและสามารถเข้ าใจง่าย บทเรี ยนมีความน่าสนใจ ทําให้
ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ ง่าย

การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1. ได้ เว็บไซต์เพื่อการจัดการสารสนเทศของบุคลากรสายการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ นําไปสูก่ าร
จัดการสารสนเทศของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้สอนสามารถปรับโครงสร้ างของเว็บ
ให้ เหมาะสมเพื่อการนําเสนอสารสนเทศของผู้สอนไปสูผ่ ้ เู รี ยนหรื อผู้สนใจทัว่ ไป
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอนที่ให้ บริ การ
ข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ เู รี ยนทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
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ผลของการใช้ รูปแบบการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง
The Effects of Training Model of Electronic Book Development
to Private Vocational Schools in the Central Region
อภิดา รุ ณวาทย์ 1, พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และ สมเจตน์ ภูศรี3
Apida Runvat, Pisutta Areerard and Somjet Phusri
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรม
ด้ วยรูปแบบการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม
ด้ วยรูปแบบการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ เป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน กลุม่ ภาคกลาง จํานวน 4 โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ 1) รูปแบบ
การอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เรื่ อง การพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ และการทดสอบที (t-test
Independent) ผลการวิจยั พบว่า จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ ผู้เข้ าอบรมมีผลการเรี ยนรู้หลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ รูปแบบการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, โรงเรี ยนอาชีวศึกษา
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 ttest (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
บทนา
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) บริ ษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ(มจพ.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(มรม.) ทัง้ 4 หน่วยงาน ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือจัดทํา ‚โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2550‛ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 29 กันยายน 2551 โครงการนี ้
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริ มและขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของครู นักเรี ยน
และประชาชนพื ้นทีช่ นบท รวมทังการสร้
้
างเครื อข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมและหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อให้ การ
ดําเนินโครงการบรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าว จึงพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างสังคมของการเรี ยนรู้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน โดยคัดเลือกโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 20 โรงเรี ยน โดยได้ ติดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย WiMAX ให้ กบั
โรงเรี ยนต้ นแบบ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่เข้ าร่วมโครงการฯ โดยมีบทบาทใน
การส่งเสริ ม และพัฒนาเครื อข่ายครูในการจัดการเรียนการสอน ด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้ แก่โรงเรี ยนในพื ้นทีใ่ ห้ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะของ
ครูและบุคลากรของโรงเรี ยนให้ มคี วามรู้และความสามารถในการบริ หารจัดการ ดูแล และบํารุงรักษา
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนการพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ายของโครงการ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มโอกาสของการรับรู้ข้อมูลตลอดจนการเรี ยนรู้สปู่ ระชาชน โดยใช้ โรงเรี ยน ครูและนักเรี ยนใน
พื ้นที่เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้ พฒ
ั นาหลักสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 13 หลักสูตร โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน ทังนี
้ ้
หลักสูตรการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นหลักสูตรอบรมหนึง่ ที่โครงการศูนย์ทางไกลได้
พัฒนาขึ ้น โดยใช้ ชื่อว่า ‚ASDIRD Tele-Center Training Model‛ (สมเจตน์ และพิสทุ ธา, 2552)
ประกอบด้ วยหลักสูตรอบรม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1การวิเคราะห์หลักสูตรและเขียนบทดําเนิน
เรื่ อง หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาและการหาคุณภาพของนวัตกรรม และ หลักสูตรที่ 3 การเผยแพร่
ผลงาน ระยะเวลาในการอบรมจํานวน 9 วัน จากผลการดําเนินการที่ผา่ นมา การอบรมการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ ารับการอบรมจากโรงเรี ยนต้ นแบบของโครงการ ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีคณ
ุ ภาพ จํานวน 396 เล่ม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (โครงการศูนย์ทางไกลฯ, 2551) และ
จํานวน 581 เล่ม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (โครงการศูนย์ทางไกลฯ, 2552)
อย่างไรก็ตาม สํานักงานโครงการศูนย์ทางไกลได้ พฒ
ั นารูปแบบการอบรมการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการใช้ โปรแกรม Desktop Author พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการ
จัดรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ และการจัดองค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอ่ นข้ างยุง่ ยาก
ซับซ้ อน รูปแบบการจัดรูปภาพและรูปแบบของตัวหนังสือไม่หลากหลาย ทําให้ สอื่ ที่ได้ ไม่เป็ นที่
น่าสนใจของผู้เรี ยน ใช้ เวลาในการพัฒนานาน ส่งผลให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการอบรมค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้จาก
การสํารวจ พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรมครูสว่ นใหญ่ขาดทักษะการเชื่อมโยง เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาจาก
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปสูก่ ารทํานวัตกรรม และยังขาดทักษะด้ านการใช้ งานคอมพิวเตอร์
ด้ วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด และโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ และด้ านการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ ารับการอบรมสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีภาพและข้ อความ
น่าสนใจ เร้ าใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยน (นราธิป, 2554)
จากการพัฒนารูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับปรุงขันตอน
้
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายและได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนํารูปแบบการ
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พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี ้ ไปทดลองใช้ โดยการขยายผลไปยังโรงเรี ยนบริ บทอื่นคือโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน เพื่อศึกษาผลที่ได้ จากทดลองใช้ รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ และนํามาพัฒนารูปแบบให้ ใช้ ได้ อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้ วยรูปแบบ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการศูนย์ทางไกลฯ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยรูปแบบการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการศูนย์ทางไกลฯ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน กลุม่ ภาคกลาง ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิจยั ดังนี ้
1. กลุม่ เป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุม่ ภาค
กลาง จากโรงเรี ยนพงษ์ สวัสดิ์พณิชยการ โรงเรี ยนเทคโนโลยีชลบุรี โรงเรี ยนพัฒนบริ หารธุรกิจ และ
โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการอยุธยา จํานวน 99 คน
2. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2554
3. แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
E

T1

X

T2

โดยที่
E
T1
T2
X

หมายถึง กลุม่ เป้าหมาย
หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง
หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง
หมายถึง การจัดการอบรมด้ วยรูปแบบการอบรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
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4.เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 3 ชนิด ดังนี ้
4.1 รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (นราธิป, 2554)
4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ของผู้เข้ ารับการอบรม โดยเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ 0.83
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม แบ่งเป็ นจํานวน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มตี อ่ กระบวนการอบรมการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 3 ความต้ องการและการนําไปใช้ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81
5.สถิติที่ใช้ ในการวิจยั
5.1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใช้ เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
มีเกณฑ์ดงั นี ้ (บุญชม, 2545)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ
5.2 สถิติ t-test (dependent) ใช้ เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อน
การอบรมและหลังการอบรมของกลุม่ ตัวอย่าง (พิสทุ ธา, 2551)
ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนการอบรมและหลังการอบรมของผู้เข้ ารับ
การอบรมด้ วยรูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนการอบรมและหลังการอบรมของ
ผู้เข้ ารับการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
N

คะแนนเต็ม

99

30

คะแนนก่อนอบรม
(N=99)
S.D.
X
16.87
3.90

คะแนนหลังอบรม
(N=99)
S.D.
X
23.19
2.29

t

Sig.

17.873

.000*

จากตารางที่ 2 ผลการเรี ยนรู้ก่อนการอบรมและหลังการอบรมของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วย
รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( X =23.19,
S.D. = 2.29) ของกลุม่ ตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการอบรม ( X =16.87, S.D. =3.90) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมหลังการอบรมด้ วยรูปแบบการ
อบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมหลังการอบรมด้ วยรูปแบบ
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
รายการ
S.D.
ความหมาย
X
1. ด้ านความเหมาะสมการอบรม
4.38
0.72
มาก
2. ด้ านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
4.34
0.73
มาก
3ด้ านการขยายผลการอบรม .
4.23
0.78
มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
4.36
0.66
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมที่มตี อ่ รูปแบบ
การอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.36, S.D.
= 0.66) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าทุกด้ านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้ างต้ นสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. การเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรมมี
คะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ อง
กับการศึกษาของนราธิป ทองปาน (2554) เรื่ อง รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการอบรมได้ มกี ารพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก จึงสามารถนําไปใช้ ในการอบรมและพัฒนา
ความรู้ความเข้ าใจของผู้เข้ ารับการอบรมได้
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยรูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
สอดคล้ องกับการศึกษาของนราธิป ทองปาน (2554) เรื่ อง รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการอบรมได้ มีการพัฒนาจากบริ บทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คาํ นึงถึง
การเรี ยนรู้ของผกลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรมที่อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ อีกทังได้
้ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ โปรแกรม
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนา โดยไม่ต้องศึกษาโปรแกรมใหม่
ดังนันผู
้ ้ เข้ ารับการอบรมจึงสามารถพัฒนาผลงานภายในระยะเวลา ประกอบกับมีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยให้
คําแนะนําในการพัฒนาชิ ้นงานตลอดระยะเวลาการอบรม
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ ผู้เข้ าอบรมมีผลการเรี ยนรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรม
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.66)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการนํารูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ในบริ บท
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน กลุม่ ภาคกลาง ซึง่ กลุม่ เป้าหมายมี
ผลคะแนนหลังการอบรมสูงขึ ้น อีกทังมี
้ ความพึงพอใจในระดับมาก ดังนัน้ รูปแบบการอบรมนี ้จึง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนได้
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โรงเรี ยนพงษ์ สวัสดิ์พณิชยการ โรงเรี ยน
เทคโนโลยีชลบุรี โรงเรี ยนพัฒนบริ หารธุรกิจ และโรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
เอกสารอ้ างอิง
โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ.
รายงานประจาปี พ.ศ.2552.มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553.
โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ.
รายงานประจาปี พ.ศ.2553.มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
นราธิป ทองปาน. รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 7. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพ. 2554: 363-371.
บุญชม ศรี สะอาด. การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
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การพัฒนาระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่ สารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
สู่องค์ กรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The Development of Communication and Dissemination of Publicity Materials
for Quality Assurance into Rajabhat Maha Sarakham University Organization
สุนันทา กลิ่นถาวร1 , ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี2
Sununtha Klintawon, Natthapong Phunmanee
บทคัดย่ อ
การพัฒนาระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพสู่
องค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ ในการ
สือ่ สารและเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพสูอ่ งค์กรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ซึง่ ในการดําเนินการผู้วิจยั
ได้ ดําเนินการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสัมภาษณ์เพื่อสํารวจสภาพปั ญหาและความต้ องการของผู้ใช้
รวมถึงการสํารวจเว็บไซต์ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และนําข้ อมูลที่ได้ มากําหนดคุณสมบัตเิ ว็บไซต์ แล้ วดําเนินการพัฒนาด้ วยโปรแกรม
Joomla และนําเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาไปให้ กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นบุคลากรในคณะต่างๆทีต่ ้ องดําเนินงาน
ด้ านประกันคุณภาพ จํานวน 30 คนทดลองใช้ โดยในการประเมินใช้ เครื่ องมือ คือ แบบประเมินชนิด
มาตราส่วนโดยประเมินเว็บไซต์ 4 ด้ าน คือ ด้ านรูปแบบการนําเสนอ การออกแบบ ด้ านเนื ้อหา ด้ าน
รูปภาพ และด้ านการเชื่อมโยง
ผลที่ได้ จากการวิจยั คือ
1. ได้ เว็บไซต์ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่มีคณ
ุ สมบัติทางการออกแบบตรงตามความต้ องการของผู้ใช้
_______________________
1
อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. ผลการประเมิน พบผู้ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สาํ นักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในระดับดีมาก
ดังนันจึ
้ งถือได้ วา่ เว็บไซต์ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น สามารถนําไปใช้ เป็ นสือ่ การในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึง่ เป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคลากรทังภายในและภายนอกได้
้
เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ การสือ่ สาร, ประชาสัมพันธ์, การเผยแพร่, งานประกันคุณภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
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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
บทนา
การสือ่ สาร คือกระบวนการสําหรับแลกเปลีย่ นสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้ องส่ง
จากผู้สง่ สารหรื ออุปกรณ์เข้ ารหัส ไปยังผู้รับสารหรื ออุปกรณ์ถอดรหัส ซึง่ สาร อาจอยูใ่ นรูปแบบของ
ท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยูใ่ นรูปแบบของภาษา การสือ่ สารเกิดจากความต้ องการทีจ่ ะมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ของสัตว์ การศึกษาเกี่ยวกับการสือ่ สารอาจจําแนกได้ หลายหมวดหมู่
การสือ่ สารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับคน
ตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป การที่บคุ คลสองคนหรื อมากกว่านันติ
้ ดต่อกันนัน้ จะทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายมีความ
เข้ าใจกันและรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของโลก นอกจากนี ้ก็จะทําให้ ร้ ูจกั ตนเองด้ วย เพราะการสือ่ สารเป็ น
เหมือนภาพสะท้ อนที่กลับมาหาตัวเอง คนที่ขาดการสือ่ สารระหว่างบุคคลจะเป็ นคนที่ปรับตัวทาง
สังคมยากและมีปัญหาทาง ด้ านอารมณ์ ยิ่งคนที่มีการสือ่ สารระหว่างบุคคลมากเพียงใดก็จะยิ่งเพิม่
การรู้จกั ตัวเอง และการรู้จกั คนอืน่ มากยิ่งขึ ้นเพียงนัน้ ข้ อมูลที่เราได้ มาจากการสือ่ สารระหว่างบุคคล
นอกจากจะเป็ นประโยชน์ในการปรับตัวเองแล้ ว ยังแสดงว่าตัวเองมีความสามารถในการสือ่ สารกับ
คนอื่นอีกด้ วย การสือ่ สารระหว่างบุคคล จะก่อให้ เกิดผล 3 ประการคือ
(http://th.wikipedia.org/wiki/)
1. การลดความกลัว
2. มีความสอดคล้ องกัน
3. การสร้ างความไว้ วางใจสําหรับคนที่มาติดต่อ
การประชาสัมพันธ์เป็ นหน้ าที่ในการบริ หารที่ชว่ ยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ กําหนด
ปรัชญาและทําให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์จะต้ องสือ่ สาร
กันทังในกลุ
้
ม่ ภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ซึง่ จะก่อให้ เกิดความ
สอดคล้ องกันระหว่างเป้าหมายขององค์การ และความคาดหวังของสังคม
การประชาสัมพันธ์ เป็ นการเสริ มสร้ างความ เข้ าใจอันดีระหว่างองค์การกับกลุม่ เป้าหมาย
ดังนัน้ นักประชาสัมพันธ์จําเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้ องเลือกสรร สือ่ ประชาสัมพันธ์ ที่เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพที่สดุ เน้ นการสือ่ สารแบบสองทาง (Two way communication) เพื่อทราบความ
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คิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแก้ ไขในการสือ่ สารต่อไป ด้ วยเทคโนโลยีที่
เจริ ญก้ าวหน้ า อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญของการประชาสัมพันธ์ไปในตัว โดยอินเทอร์ เน็ต
เข้ ามามีบทบาทด้ านการสือ่ สารการประชาสัมพันธ์ ยิ่งหน่วยงานของรัฐแล้ วยิ่งจําเป็ นต้ องให้ ข้อมูล
ข่าวสารเบื ้องต้ นกับประชาชน ตามพรบ.ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 "บุคคล
ไม่วา่ จะมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ อง หรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้ าตรวจดู ขอสําเนาหรื อขอสําเนาที่มีคาํ
รับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารได้ " นอกจากนี ้เหตุผลในการประกาศ ใช้ พรบ.ฉบับดังกล่าวคือ
เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
จากประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้ วา่ การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารเบื ้อง
ต้ นได้ เป็ นอย่างดี และจากจํานวน ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเริ่ มมีมากขึ ้น การใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน
อินเทอร์ เน็ตจึงถือเป็ นการประชาสัมพันธ์องค์การได้ เป็ นอย่างดี และหน่วยงาน ของรัฐเองก็ได้ ปฏิบตั ิ
ตาม พรบ.ข้ อมูลข่าวสารอีกด้ วย
การใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่องานประชาสัมพันธ์ เริ่ มมีการใช้ มากยิ่งขึ ้น และเห็นเป็ นรูปธรรม เช่น
การนําเสนอข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซท์ การรวบรวมกิจกรรมที่จดั ทําขึ ้น การรวบรวม
ข่าวสาร ที่แถลงต่อสือ่ มวลชน การรวบรวมคํากล่าว สุนทรพจน์ตา่ ง ๆ ของผู้บริ หารหน่วยงาน เป็ นต้ น
ซึง่ เป็ นการนํา ข้ อมูลที่มีอยูแ่ ล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด กล่าวคือ เมื่อมีขา่ วสารหรื อมีการประชุม
แถลงข่าวต่าง ๆ ก็นํามาไว้ บนโฮมเพจเพื่อที่จะให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงอีกด้ วย
นอกจากนี ้สือ่ อินเทอร์ เน็ตสามารถสร้ างกระบวนการปฏิสมั พันธ์ในการสือ่ สาร ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถติดต่อสือ่ สาร ระหว่างกันได้ อย่างรวดเร็ว โดยการใช้ อิเล็กทรอนิกส์
เมล์ (E-mail) โดยให้ สมัครเป็ นสมาชิกในการ รับข่าวสารขององค์การ หรื อการประยุกต์ ใช้ การ chat
เพื่องานประชาสัมพันธ์ การมีเว็บบอร์ ดในการแสดงความคิดเห็น หรื อสอบ ถามปั ญหาต่าง ๆ จาก
ผู้บริ หาร ในลักษณะทันทีทนั ใด เป็ นต้ น นอกจากนี ้สือ่ อินเทอร์ เน็ตยังสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
ตลอดเวลา เป็ นสือ่ ที่สามารถเปิ ดรับข่าวสารได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถให้ ขา่ วสาร ข้ อมูลได้
มากกว่าสือ่ ชนิดอื่น ๆ ทังข้
้ อความ ภาพและเสียง ในลักษณะของ คลิปวิดีโอสัน้ ๆ และยังเป็ นสือ่ ใน
การประชาสัมพันธ์ที่ใช้ งบประมาณ น้ อย แต่ผลประโยชน์กว้ างไกล ซึง่ สามารถ ส่งสารไปได้ ทวั่ โลกได้
อีกด้ วย นอกจากนี ้อินเทอร์ เน็ตยังเป็ นสือ่ ที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย ที่จําเพาะเจาะจง
(Selective) ได้ เป็ นอย่างดี (http://commarts.cjb.net)
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีภารกิจ
ของหน่วยงาน คือ ประสานงานแบบมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ พฒ
ั นา
คุณภาพการศึกษา, ดําเนินการงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง, รวบรวมและ
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จัดการระบบข้ อมูลข่าวสารงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ แก่สารธารชนทราบ และงานบริ หารจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ซึง่ จะเห็นได้ วา่ เป็ นภาระหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานประกันคุณภาพ สูห่ น่วยงานและบุคคล ของสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้ สาํ นักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดระบบของข้ อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆ และสารนชนทราบได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพอีกทางหนึง่ ด้ วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ทใี่ ช้ ในการสือ่ สารและเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ งานประกัน
คุณภาพสูอ่ งค์กรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง ในการดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง คือ บุคลากร
ในคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ต้องดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพ จํานวน
30 คน
วิธีดาํ เนินการ ในการวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่งานประกันคุณภาพ สูห่ น่วยงานและบุคคล ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึง่ มีวิธีดาํ เนินการศึกษา ดังนี ้
1. การศึกษาข้ อมูล โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสัมภาษณ์เพื่อสํารวจสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของผู้ใช้ รวมถึงการสํารวจเว็บไซต์ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนําข้ อมูลที่ได้ มากําหนดคุณสมบัติเว็บไซต์ที่จะนํามาพัฒนา
จากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 30 คน
753

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

2. เลือกเครื่ องมือในการพัฒนาระบบ ผู้วิจยั ได้ ทําการเลือกโปรแกรมที่จะนํามาพัฒนา
ระบบ คือ โปรแกรม Joomla เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่ไม่มีลขิ สิทธิ์ และสามารถอัพโหลดในระบบ
เครื อข่ายของมหาวิทยาลัยได้
3. พัฒนาระบบ ผู้วิจยั ได้ ทําการพัฒนาระบบตามความต้ องการของผู้ใช้ ที่ได้ จาก
การศึกษาข้ อมูล โดยตัวระบบได้ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนหน้ าเว็บสําหรับผู้ใช้ งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์
และส่วนหลังเว็บสําหรับผู้ดแู ลระบบ
4. ออกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ โดยทําการกําหนดออกเป็ น
4 ด้ านคือ ด้ านรูปแบบการนําเสนอ การออกแบบ ด้ านเนื ้อหา ด้ านรูปภาพ และด้ านการเชื่อมโยง
5. การประเมินผล ผู้วิจยั ได้ นําเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาและปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปให้ กลุม่
ตัวอย่างทดลองใช้ และวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ โดยใช้ เครื่ องมือแบบสอบถามความถึง
พอใจ
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทีจ่ ดั ทําขึ ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ทใี่ ช้ ในการ
สือ่ สารและเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพสูอ่ งค์กรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สาร
ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามนัน้ ผลของ
การพัฒนาการพัฒนาเว็บไชต์สาํ นักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามนัน้ ได้ มีการจัดแบ่งการทํางานเป็ นหลายระบบ ดังนี ้
 ส่วนของหน้ าเว็บ เว็บไชต์สาํ นักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามนัน้ ได้ มีการนํา ระบบ CMS ภายใต้ ลขิ สิทธิ์ของ Joomla เข้ ามาช่วยในการสร้ าง
บทความต่างๆ เพิ่มลบแก้ ใขสมาชิก ตลอดจนเป็ นระบบหลักในการบริ หารเว็บให้ เกิดความสมบูรณ์
เพียบพร้ อมและคล่องตัวต่อการใช้ งานของผู้ใช้ งานที่จะเข้ ามาใช้ งานต่อไป
 ส่วนหลังเว็บ หลังจากได้ เทมเพจเว็บมาปรับแต่งให้ ตรงความต้ องการและก็ยงั พบ
ส่วนที่ขาดอยูใ่ นเว็บไซต์ดงั กล่าวจึงได้ ทําการค้ นหาและติดตังเพิ
้ ่มเข้ าไปเพื่อให้ ตรงและสอดคล้ องกับ
การใช้ งานของผู้ใช้ งาน ส่วนขยายของจูมล่าที่เพิม่ เข้ าไปนันได้
้ แก่
 ftp system เป็ นคอมโพเน้ นท์ทใี่ ช้ ในการส่งไฟล์
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 Ozio Gallery เป็ นคอมโพเน้ นท์ทใี่ ช้ การการแสดงการประมวลภาพ
 MorfeoShow เป็ นคอมโพเน้ นท์ทใี่ ช้ การการแสดงการประมวลภาพ
 Component as Content เป็ นปลัก๊ อินใช้ ในการนําคอมโพเน้ นท์มาแสดงใน
บางส่วนของการใช้ งานอภิปราย
จากการนําเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นบุคลากรในคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ต้องดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพ จํานวน 30 คน พบว่าผู้ใช้ มี
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ระบบระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่ สารประชาสัมพันธ์ งานประกัน
คุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในระดับดีมาก
สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ใช้ โปรแกม Joomla ในการพัฒนาซึง่
เป็ นโปรแกรมที่ไม่มีลขิ สิทธิ์ และที่ได้ จากการวิจยั คือ
1. ได้ เว็บไซต์ของสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่มีคณ
ุ สมบัติทางการออกแบบตรงตามความต้ องการของผู้ใช้
2. ผลการประเมิน พบผู้ใช้ งานมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สาํ นักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในระดับดีมาก
ดังนันเว็
้ บไซต์สาํ นักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น สามารถใช้ เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึง่ เป็ น
ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคลากรทังภายในและภายนอกได้
้
เป็ นอย่างดี
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพสูอ่ งค์กร ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามที่จดั ทําขึ ้น สามารถนําไปใช้ เป็ นสือ่ ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึง่ เป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคลากร
ทังภายในและภายนอกได้
้
เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาระบบการสือ่ สาร และการเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพสู่
องค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี ้สําเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยความกรุณาจากสถาบันวิจยั
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และพัฒนาที่สนับสนุนทุนในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ และบุคลากรทังในส่
้ วนของเทคโนโลยีให้ ความรู้
คําแนะนํา คําปรึกษา ให้ โอกาสทํางานและตรวจแก้ ไข จนสําเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอกราบขอบพระ
คุณพ่อ - แม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ทําให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆและให้ กําลังใจใน
การเรี ยนและการทํางานด้ วยดีตลอดมาและประโยชน์ที่ได้ มาจาการศึกษาเฉพาะครัง้ นี ้นันจะเอาไปใช้
้
งานในทางที่สร้ างสรรค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ตงใจ
ั้
เอกสารอ้ างอิง
กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล. PHP ฉบับโปรแกรมเมอร์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์
คอนซัลท์, 2545
ปิ ยะ นากสงค์. คู่มือสร้ างและบริหารเว็บไซต์ ด้ วย Joomla . พิมพ์ครัง้ ที่ 1 .กรุงเทพฯ : ซัคเซส
มีเดีย . 2551
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การพัฒนาหน่ วยการสอนเรื่องคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบผสม
Developing an Instructional Sequence in Electromagnetic Waves Using Mixed Method
สมสกุล นึกชอบ, สุพจน์ สีบุตร
Somsakun Nuekchob, Supot Seebut
บทคัดย่ อ
Mixed method คือ รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เป็ นการสอนที่ผ้ สู อนนําวิธีการสอน
หลาย ๆ วิธีมาผสมผสานกัน เพือ่ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิด การเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ การวิจยั นี ้ได้ นํารูปแบบการสอน
โดยการใช้ กิจกรรมทีเ่ น้ นการปฏิบตั ิและการใช้ ปัญหาเป็ นฐานในหน่วยการสอน เรื่ องคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า เพื่อให้ นกั เรียนเกิดความรู้ความเข้ าใจในธรรมชาติคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า สามารถ
อธิบายสเปกตรัมคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า รวมทังสามารถนํ
้
าความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ ามาใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ อย่างเหมาะสม กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย จากการวิจยั พบว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนหน่วยการสอนเรื่อง
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน (average normalized gain)
เท่ากับ 0.63
คาสาคัญ : รูปแบบผสม, คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า, กิจกรรมที่เน้ นการปฏิบตั ิ, การใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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
บทนา
การมองเห็นท้ องฟ้ าเป็ นสีฟ้า การตกของวัตถุตา่ ง ๆ การแผ่รังสีของธาตุกมั มันตรังสี เป็ น
ปรากฏการณ์ที่อยูใ่ กล้ ตวั พบเห็นได้ ในชีวติ ประจําวัน สามารถอธิบายได้ ด้วยหลักการทางฟิ สกิ ส์
แต่คนจํานวนมากยังมองว่าวิชาฟิ สกิ ส์เป็ นวิชาที่ยาก เป็ นเรื่ องไกลตัวไม่เกี่ยวข้ องในชีวติ ประจําวัน
ทังที
้ ่แท้ จริ งแล้ ว เครื่ องมืออํานวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ล้ วนเป็ นผลมาจาก
ความก้ าวหน้ าของการศึกษาวิชาฟิ สกิ ส์ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นอีกหนึง่ เนื ้อหาวิชาที่ถกู นํามาใช้ ใน
การดําเนินชีวิตอย่างแพร่หลาย ดังนัน้ เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจ เห็นความสําคัญและ
สามารถนําความรู้ที่มี ไปใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ อย่างเหมาะสม ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
หน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสม ประกอบด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้ นการปฏิบตั ิและการใช้ ปัญหาเป็ นฐานในการจัดกิจกรรม ทําให้ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจ ในธรรมชาติของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า สเปกตรัมของคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า ประโยชน์และโทษของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาผล
ของการใช้ หน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสมของนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย อําเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัด
ศรี สะเกษ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ด้ วยการใช้ หน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยใช้ รูปแบบผสม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรียนด้ วยหน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
โดยใช้ รูปแบบผสม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
เครื่องมือและวีธีการ
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองซึ่งดําเนินการตามแบบแผน One Group PretestPosttest design เป็ นการทดลองกลุม่ เดียว โดยมีลําดับขันตอนดั
้
งนี ้ กลุม่ ตัวอย่างทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ครู ดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ หน่วยการสอนเรื่ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสมจากนัน้ กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population)
เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนศรี สะเกษ
วิทยาลัย จังหวัดศรี สะเกษ จํานวน 14 ห้ องเรี ยน รวม 770 คน
กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนศรี สะเกษ
วิทยาลัย จังหวัดศรี สะเกษ จํานวน 1 ห้ องเรี ยน รวม 50 คน ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย โดยใช้
ห้ องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุม่
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
หน่วยการสอน
(Instructional Sequences)

อธิบาย
ธรรมชาติ
ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
ความคิดรวบ
ยอด

โดยใช้กจ
ิ กรรม
ที่เน้น
การปฏิบัติ

อธิบายสเปกตรัม
คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
ประโยชน์และ
โทษของ
คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

รูปแบบผสม
(Mixed Methods)

โดยใช้การใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(PBL)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. หน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสม ประกอบด้ วยแผนการเรี ยนรู้
3 แผน ๆ ละ 2 คาบ รวม 6 คาบ คาบละ 55 นาที ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง สเปกตรัมของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง ประโยชน์และโทษของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
2. แบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยวัด
ความรู้ ความเข้ าใจและการนําไปใช้ แบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 16 ข้ อ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 หัวข้ อเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า จํานวน 16 ข้ อ
หัวข้ อ
1. ธรรมชาติของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
2. สเปกตรัมของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
3. ประโยชน์และโทษของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า

ข้ อที่
1-6
7-11
12-16

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการดังนี ้
1. ทําการทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า
2. ใช้ หน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสมเพือ่ สอนนักเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนจริง ขณะที่ทําการสอนมีการบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3. เมื่อเสร็ จสิ ้นการสอน ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยแบบวัดนี ้เป็ นแบบวัดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการวัดก่อนเรียน (Parallel test)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้ วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ประมวลผลและเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอในรูปของความเรี ยง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Paired t-test และ
วิเคราะห์ความก้ าวหน้ าของความเข้ าใจในเนื ้อหาด้ วย normalize gain <g> ใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายคะแนนเจตคติ ใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาบรรยายพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาํ เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างตามสมมติฐานเป็ น 3 ตอน คือ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานข้ อ 1 ซึง่ กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรียนด้ วยหน่วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน” เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Paired t-test
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test ของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรียนจํานวน 50 คน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน
16
หลังเรี ยน
16
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

x
6.04
12.30

SD
1.124
1.741

t-value
29.069*

จากตารางที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนจํานวน 50 คน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน (ฟิ สกิ ส์ 2) ว31106 โดยใช้ แบบทดสอบ
จํานวน 16 ข้ อ ปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน (12.30) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน
(6.04) ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t-value = 29.069)
2. ผู้วิจยั ได้ ประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนโดยใช้ วิธี average normalized gain ,
<g> ซึง่ หาได้ จากผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ ้นจริง (actual gain) หารด้ วยการเรี ยนรู้ที่เพิม่ ขึ ้นจริง
(maximum possible gain) มีคา่ เท่ากับ 0.63 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความก้ าวหน้ าเฉลี่ย (average normalized gain ; <g>) แยกเป็ นหัวข้ อ
Normalized
% Pre- %PostActual
Maximum possible
หัวข้ อ
gain
test
test
gain
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> มีคา่ ตังแต่
้ 0-1) พบว่าอยูใ่ นระดับ medium gain โดยมีการกําหนดระดับของความก้ าวหน้ า
ทางการเรี ยนโดยวิธี average normalized gain เป็ น 3 ระดับคือ low gain, medium gain และ
high gain โดยที่คา่ <g> มีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.3 , มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.7 และ มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.7 ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากการวิจยั เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่
เรี ยนด้ วยหน่วยการเรี ยนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสม ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลการวิจยั
ตามสมมติฐาน ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานข้ อ 1 ซึ่งกล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยหน่วยการสอนเรื่ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน” ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมา
[2-5] ทังนี
้ ้เนื่องจากการใช้ รูปแบบผสมเป็ นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ มีรูปแบบของกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับลัก ษณะของเนือ้ หาวิชา โดยให้ นักเรี ย นได้ ลงมือ ปฏิบัติ เอง และมีการเชื่ อ มโยง
เนื ้อหาวิชากับประสบการณ์ ในชีวิตประจําวัน ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาและ
สามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
สรุ ปผลการวิจัย
นักเรี ยนที่เรียนด้ วยด้ วยการสอนเรื่ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้ รูปแบบผสมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความก้ าวหน้ าทางการเรียน <g>
เท่ากับ 0.63 ซึง่ ยูใ่ นระดับ miduim gain
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการผสมรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้ หลากหลายมากขึ ้น
2. ควรมีการใช้ รูปแบบผสมในเนื ้อหาอื่น ๆ ของวิชาฟิ สกิ ส์หรื อส่งเสริ มให้ ใช้ ทกุ กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี ้สําเร็ จลงได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.สุพจน์ สีบตุ ร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ซงึ่ กรุณาให้ ความรู้คําแนะนํา คําปรึกษา ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี ้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง ที่ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงคณาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาทุกท่านที่ได้ ถ่ายทอดความรู้ตา่ งๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจยั อีก
ทังยั
้ งช่วยกระตุ้นให้ ผ้ วู ิจยั เร่งดําเนินการวิจยั จนแล้ วเสร็ จ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้
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ณ ที่นี ้ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือและให้ คาํ ปรึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาใน
การให้ ข้อมูลอย่างดียิ่งตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อํานวยการโรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย
พร้ อมทังคณะครู
้
อาจารย์ในโรงเรียนทุก ๆ ท่าน ที่ให้ ความร่วมมือ ตลอดจนอํานวยความสะดวกต่างๆ
ด้ วยดี ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาววิทยาศาสตร์ ศกึ ษาและชาวฟิ สกิ ส์ทกุ ท่านที่คอยให้ ความ
ช่วยเหลือและให้ กําลังใจเสมอมา ท้ ายที่สดุ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่ได้ ให้ การ
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจจนทําให้ งานวิจยั สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาบิดามารดา ครูอาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้แก่ผ้ วู จิ ยั
บรรณานุกรม
[1] กรมสามัญศึกษา. 2541. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
[2] กิตติพงษ์ หมอกมุงเมือง.2545.การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริ มกิจกรรมการออกแบบ
การทดลองและทักษะปฏิบตั วิ ิทยาศาสตร์ เรื่ องแสง. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[3] นิตยา สีนาเคน. 2551. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาด้ วยกิจกรรมการสอน
แบบผสมผสานในวิชาบัญชีเบื ้องต้ น2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการวิเคราะห์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1.วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาหลักสูตรและการสอน,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา.
[4] ระพีพร พลเหี ้ยมหาญ.2548.การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาเคมีโดยใช้ ยทุ ธศาสตร์
การสอนแบบผสมผสานสําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต,สาขาหลักสูตรและการสอน,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
[5] สุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล.2546.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ การ
เรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง รูปสีเ่ หลีย่ ม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ระหว่างวิธีการสอนแบบ
ผสมผสานกับวิธีสอนตามคูม่ ือครู.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,สาขาหลักสูตรและ
การสอน, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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แนวทางในการออกแบบพืน้ ที่สาหรับกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับวัยรุ่ น
Approaches in Activity Space Designs for Teenagers’ Emotional Quotient Development
เอกภณ จีวะสุวรรณ1
Ekapol Jeewasuwan
บทคัดย่ อ
ปั ญหาในวัยรุ่นมักมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางอารมณ์รวมถึงการขาดโอกาสและ
พื ้นที่ในการแสดงออกและเรี ยนรู้เพื่อทําความเข้ าใจกับตนเองและการอยูร่ ่วมในสังคม ผู้วจิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาแนวทางในการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาํ หรับวัยรุ่น
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลรายละเอียดและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมของวัยรุ่น และการ
ออกแบบพื ้นที่ นําไปสูก่ ารสร้ างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างเพือ่ ใช้ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
นักจิตวิทยาทีม่ ีประสบการณ์ด้านการพัฒนาจิตวิทยาวัยรุ่น ผลการวิจยั พบว่าพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาํ หรับวัยรุ่นประกอบด้ วย พื ้นที่ใช้ สอยสําหรับแนะนํากิจกรรม
(Introduction Zone) พื ้นที่ใช้ สอยสําหรับการฝึ กทักษะ (Working Zone) พื ้นที่แลกเปลีย่ นทัศนคติ
และความรู้ (Sharing Zone) พื ้นที่สาํ หรับส่งเสริ มการเป็ นผู้ให้ และรับ (Give and Take Zone)
ผู้ออกแบบควรจัดวางพื ้นทีเ่ หล่านี ้ให้ ครบจึงจะสามารถเกิดกระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ ผลที่ได้ จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ออกแบบภายในและสถาปนิกในการออกแบบพื ้นที่
หรื ออาคารเพื่อการทํากิจกรรมของวัยรุ่นต่อไป
คาสาคัญ การออกแบบพื ้นที่กิจกรรม, ความฉลาดทางอารมณ์, วัยรุ่น

____________________________
1
อาจารย์ประจํา สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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
บทนา
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้ การดําเนินชีวิตเป็ นไป
อย่างสร้ างสรรค์และมีความสําคัญต่อความสําเร็ จและความสุขในชีวิตมนุษย์ ซึง่ เดิมเคยเชื่อกันว่า
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรื อไอคิว คือปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ มนุษย์ประสบความสําเร็จ
ความสามารถเหล่านี ้อาจจะช่วยให้ ได้ เรี ยน ได้ ทํางานในสถานทีด่ ี ๆ แต่ไม่สามารถเป็ นหลักประกันถึง
ชีวิตทีม่ ีความสุขได้ ปั ญหาสังคมในปั จจุบนั โดยเฉพาะปั ญหาในวัยรุ่นมักมีสาเหตุมาจากความ
บกพร่องทางอารมณ์ เช่น การจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นไม่ได้ การไม่เป็ นที่ยอมรับในกลุม่ การ
แสดงออกที่ขาดการไตร่ตรองถึงความเหมาะสม รวมถึงการขาดโอกาสและพื ้นที่ในการแสดงออก
และเรี ยนรู้เพื่อทําความเข้ าใจกับตนเองและเรี ยนรู้ในการอยูร่ ่วมในสังคม สาเหตุเหล่านี ้จะนําไปสู่
สังคมที่มีบคุ คลากรที่ขาดคุณภาพทางอารมณ์และความคิดต่อไปในอนาคต
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ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาแนวทางในการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์สาํ หรับวัยรุ่น เพื่อเป็ นการสร้ างความฉลาดทางอารมณ์แก่วยั รุ่นผ่านการใช้ งานพื ้นที่
กิจกรรม โดยผลการวิจยั ที่ได้ จะนําไปสูก่ ารออกแบบพื ้นที่กิจกรรมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของวัยรุ่นผู้ใช้ งาน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ออกแบบภายในและสถาปนิกในการออกแบบ
พื ้นที่หรื ออาคารเพือ่ การทํากิจกรรมของวัยรุ่นต่อไป
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาความหมายและรายละเอียดของความฉลาดทางอารมณ์ จากบทความของ
วิทยากร เชียงกูล (2552) กรมสุขภาพจิต (2543) Daniel Goleman (1995) Bee, Helen and Boyd
(2003) และ Duffy, K. G., and Atwater, E. (2002) สรุปได้ วา่ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง
พัฒนาการทางอารมณ์อย่างมีวฒ
ุ ิภาวะ ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และเข้ ากับคนอื่น ได้ ดี แก้ ปัญหา
ทางอารมณ์ได้ อย่างสร้ างสรรค์ เป็ นความฉลาดที่แตกต่างไปจากความฉลาดทางปั ญญา (IQ) ซึง่ มัก
เน้ นความสามารถทางตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสําคัญ
ในการทํางานและใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สงู มีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในชีวติ และมีความสุขมากกว่า จึงเป็ นความฉลาดรอบด้ านที่เกี่ยวกับเรื่ องความสามารถ
ความสามารถภายในตัวบุคคล และความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพกับคนอื่น
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จากบทความของ วินดั ดา ปิ ยะศิลป์
(2553) กรมสุขภาพจิต (2546) และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์ (2547) สรุปได้ วา่
แนวทางการสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้ วย 1) ส่งเสริ มพัฒนาการรอบด้ านในด้ าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม จริ ยธรรม 2) สร้ างให้ มีอารมณ์ที่มนั่ คง 3) ฝึ กการมองโลก
ในแง่ดี เห็นข้ อดีในตนเองและผู้อนื่ เห็นข้ อดีของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น 4) ฝึ กการควบคุมตนเอง 5) ฝึ ก
การรู้จกั ตนเอง ประเมินและพัฒนาตนเอง 6) สร้ างวงจรความสุขในการดําเนินชีวติ 7) สร้ างแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ 8) สร้ างความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า 9) ฝึ กการใช้ สมอง 2 ข้ าง 10) ฝึ กทักษะการเข้ าสังคม
11) ฝึ กการหาแบบอย่างที่ดี
ในประเด็นการออกแบบพื ้นที่ ผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาแนวทางการออกแบบสถาปั ตยกรรมจาก
บทความของ ผุสดี ทิพทัส (2541) วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) และ เลอสม สถาปิ ตานนท์ (2551)
สรุปได้ วา่ ผู้ออกแบบต้ องอาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่จะใช้ สอยพื ้นที่นนั ้ จํานวนผู้ทใี่ ช้ สอยใน
แต่ละส่วน หน้ าที่และทํางานในลักษณะใด มีความถนัดและความเคยชินอย่างไร ผู้ออกแบบต้ องมี
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ สอย และต้ องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะช่วยให้
การออกแบบพื ้นทีใ่ ช้ สอยแต่ละส่วน และเครื่ องเรื อนที่จําเป็ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ ผลคุ้มค่า
ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ
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ในประเด็นด้ านกิจกรรมของวัยรุ่น ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษากิจกรรมที่วยั รุ่นมีความสนใจและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยรุ่น จากบทความของ ชมรมจิตแพทย์เด็กและประเทศไทย (2553) ปั ญญาสมาพันธ์
เพื่อการวิจยั ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (2551)และ นฤภัค ฤธาทิพย์ (2550) สรุปได้ ดงั ว่า
กิจกรรมทีเ่ หมาะกับวัยรุ่น คือ 1) กิจกรรมที่ทาํ ร่วมกันเป็ นกลุม่ 2) กิจกรรมที่สนุกสนาน 3) กิจกรรม
ผจญภัย เรี ยนรู้สงิ่ แวดล้ อมใหม่ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ 4) กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ในจุดเด่นของ
ตนเอง 5) กิจกรรมที่ให้ ความสัมพันธ์กบั เพศตรงกันข้ าม 6) กิจกรรมกีฬา 7) กิจกรรมที่สง่ เสริ ม
ทักษะในการเอาตัวรอด 8) กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 9) กิจกรรมที่สร้ างความรับผิดชอบ 10) กิจกรรมที่
จะใช้ เป็ นงานอดิเรก 11) กิจกรรมที่ฝึกการควบคุมสติ
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องผู้วจิ ยั พบตัวแปรที่อยูใ่ นขอบเขตที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจยั ผู้วจิ ยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์ มีดงั นี ้ 1.1) เข้ าใจตนเอง 1.2) เข้ าใจผู้อื่น 1.3)
แก้ ไขความขัดแย้ งได้
2. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มีแนวทางดังนี ้ 2.1) ฝึ กการรู้จกั ตนเอง 2.2) ฝึ ก
ทักษะการเข้ าสังคม 2.3) ฝึ กสร้ างความสุขในการดําเนินชีวิต 2.4) พัฒนาด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ในด้ าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม จริ ยธรรม
3. กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัยรุ่น ได้ แก่ ชมภาพยนตร์ ฟั งเพลง อ่านหนังสือ ดนตรี ศิลปะ
และกิจกรรมสมาธิ
4. แนวทางการออกแบบพื ้นที่มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง ได้ แก่ ลักษณะของผู้ใช้ สอย พฤติกรรม
ของผู้ใช้ สอย ลักษณะของกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้น ทิศทางและความต่อเนื่องของกิจกรรม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) ศึกษากระบวนการทีใ่ ช้ พฒ
ั นาความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น และ 2)
เสนอแนวทางในการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาํ หรับวัยรุ่น
โดยมีสมมติฐาน คือ กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สง่ ผลต่อการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับ
กิจกรรมสําหรับวัยรุ่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่มีแบบแผนกําหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในการเสนอข้ อมูล
เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาํ หรับ
วัยรุ่น โดยใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structure Interview)
กับนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในด้ านวัยรุ่น 3 ท่าน เพื่อนําข้ อมูลมาประยุกต์สแู่ นวทางการออกแบบพื ้นที่
ขอบเขตของการวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาลักษณะของการออกแบบพื ้นที่และการเชื่อมต่อของกิจกรรม ที่
สามารถส่งเสริ มการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นเป็ นหลัก โดยเป็ นวัยรุ่นช่วงมัธยมปลาย
ถึงมหาวิทยาลัย คือช่วงอายุประมาณ 18 – 25 ปี การวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาในมุมมองกระบวนการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ผา่ นนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาจิตวิทยา
วัยรุ่น
ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์ของผู้ให้ ข้อมูลในการวิจยั คือ นักจิตวิทยาที่ทํางานด้ านพัฒนาการ
และให้ คําปรึกษากับวัยรุ่น จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์ โดยต้ องผ่านงานด้ าน
การเป็ นวิทยากรการอบรมและให้ คําปรึกษาวัยรุ่นช่วงมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้วิจยั ได้ สร้ างโครงสร้ างคําถามในแบบสัมภาษณ์จากตัวแปรที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ
นําไปเก็บข้ อมูลด้ านกิจกรรมและขันตอนที
้
่นกั จิตวิทยาใช้ ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
วัยรุ่น หลังจากนันจึ
้ งนําไปข้ อมูลเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริ มพัฒนาการในวันรุ่นนันมั
้ ก
ประกอบด้ วยกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ได้ แก่
1) กระบวนการแนะทําความรู้จกั ในขันตอนนี
้
้เป็ นการแนะนําให้ ผ้ รู ่วมทํากิจกรรมรู้จกั ซึง่ กัน
และกัน เนื่องจากวัยร่นผู้ร่วมกิจกรรมอาจจะมาจากต่างที่กนั ความสัมพันธ์ในเชิงสังคมต่อกันค่อย
ข้ างน้ อยมาก จึงต้ องลดช่องว่างของความแตกต่าง และเร่งการปฏิสมั พันธ์ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ใน
อีกด้ านหนึง่ ขันตอนนี
้
้จะเป็ นการแนะนํา เรื่ อง หัวข้ อ ประเด็น และกติกา ของกิจกรรม เพื่อให้ เกิดการ
จุดประกายความคิดและเข้ าใจภาพรวมของกิจกรรมเบื ้องต้ น วิทยากรหรื อพี่เลี ้ยงจะมีสว่ นสําคัญใน
การแนะนําผู้ร่วมกิจกรรมทังหมดให้
้
ร้ ูจกั และพูดคุยกัน และเป็ นผู้นําในการชี ้แจงรายละเอียดของ
กิจกรรม ซึง่ ขันตอนนี
้
้จะยังไม่เห็นพัฒนาการทางจิตวิทยาและพัฒนาทางความสัมพันธ์มากนักเพราะ
เป็ นเพียงการเริ่ มต้ น
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2) กระบวนการทํากิจกรรมและฝึ กทักษะ ในขันตอนนี
้
้เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมของวัยรุ่น
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ จะมีการเรี ยนรู้เชิงทักษะค่อนข้ างมาก ลักษณะการทํางานและฝึ กทักษะเป็ นไป
ตามกิจกรรมนัน้ ๆ โดยวัยรุ่นที่เข้ าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันทําและร่วมกันคิด วิทยากรหรื อพี่เลี ้ยงจะ
เป็ นเพียงผู้สอนทักษะให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม จะเข้ าไปเกี่ยวข้ องในเชิงความสัมพันธ์คอ่ นข้ างน้ อย ซึง่
ขันตอนนี
้
้วัยรุ่นผู้เข้ าร่วมจะมีพฒ
ั นาการทางจิตวิทยาและความสัมพันธ์เพิ่มขึ ้นจากการได้ ทํางาน
ร่วมกัน มีการเรียนรู้เชิงทักษะค่อนข้ างมาก
3) กระบวนการแลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ ในขันตอนนี
้
้เป็ นช่วงแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นหลังจากการทํากิจกรรม ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ แสดงความเห็นแก่ผ้ อู ื่น และรับฟั งความเห็น
ของผู้อื่น วิทยากรหรื อพี่เลี ้ยงจะต้ องเข้ าไปช่วยเหลือค่อนข้ างมากเพราะต้ องมีการคุมสถานการณ์ใน
การแลกเปลีย่ นความคิด และให้ คําแนะนําไกล่เกลีย่ ในความเห็นที่แตกต่างกัน ช่วยให้ เกิดการ
ยอมรับซึง่ กันและกัน ซึง่ ขันตอนนี
้
้วัยรุ่นผู้เข้ าร่วมจะมีพฒ
ั นาการทางจิตวิทยาในเชิงสังคมและ
ความสัมพันธ์ที่เพิม่ ขึ ้นจากการทํากิจกรรมร่วมกันค่อนข้ างมาก
4) กระบวนการเปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้ให้ และผู้รับ ในขันตอนนี
้
้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่นทีเ่ ข้ า
ร่วมกิจกรรมที่มคี วามพร้ อมและมีความต้ องการในการเป็ นผู้ให้ หรื อถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ รับฟั ง และแสดงความขอบคุณหรื อยินดีในการให้ องค์
ความรู้ของผู้ถา่ ยทอด ทําให้ เกิดการให้ และการรับในขณะเดียวกัน วิทยากรหรื อพีเ่ ลี ้ยงจะเป็ นเพียงที่
ปรึกษาของการเป็ นผู้ถา่ ยทอดเท่านัน้ และจะมอบบทบาทในการดําเนินกิจกรรมให้ ซึง่ จะทําให้ วยั รุ่น
เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ความมีคณ
ุ ค่าจากการเป็ นผู้ให้ และได้ รับการชื่นชม ซึง่ ขันตอนนี
้
้วัยรุ่น
ผู้เข้ าร่ วมจะมีพฒ
ั นาการทางจิตวิทยาในเชิงสังคมและความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ ้นจากการเป็ นที่
ยอมรับของกลุม่ สามารถเป็ นผู้นาํ เสนอความคิดสร้ างสรรค์ และยังสามารถยกระดับเป็ นพีเ่ ลี ้ยงหรือ
วิทยากรในภายหน้ าได้
จากผลการวิจยั ที่ได้ มาทัง้ 4 กระบวนการเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนือ่ งกันเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะจากตัวของกิจกรรมเอง ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 ท่านเห็นว่า
พื ้นที่กิจกรรมที่ดีนอกจากจะมีพื ้นที่เอื ้อต่อการฝึ กทักษะในแต่ละกิจกรรมแล้ ว ควรต้ องมีพื ้นที่รองรับ
กิจกรรมที่อยูใ่ น 4 กระบวนการนี ้ด้ วย ในประเด็นของกิจกรรมที่เหมาะสมนันผู
้ ้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทัง้ 3 ท่าน
เห็นว่า กิจกรรมไม่วา่ จะเป็ นด้ านชมภาพยนตร์ ฟั งเพลง อ่านหนังสือ ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสมาธิ
หรื ออื่น ๆ ล้ วนมีความเหมาะสม เพราะกิจกรรมเป็ นตัวดึงดูดให้ วยั รุ่นเข้ ามาร่วม และจะสามารถใช้
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สอดแทรกเข้ าไปในกิจกรรมได้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้ จากการวิจยั เป็ นการส่งเสริ มให้ วยั รุ่น
ได้ เข้ าใจตนเองผ่านการทํากิจกรรมและเข้ าใจผู้อื่นผ่านการแลกเปลีย่ นทัศนคติ สอดคล้ องกับ กรม
สุขภาพจิต (2543) ที่ได้ สรุปว่า ความลาดทางอารมณ์ คือ พัฒนาการทางอารมณ์อย่างมีวฒ
ุ ิภาวะ
ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และเข้ ากับคนอื่น ๆ ได้ ดี แก้ ปัญหาทางอารมณ์ได้ อย่างสร้ างสรรค์
กระบวนการในช่วงท้ าย คือ การเปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้ให้ และผู้รับ (Give and Take) นัน้ มีความสําคัญ
ในการรู้สกึ ภูมใิ จในคุณค่าของตนเอง สอดคล้ องกับ วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ (2553) ในประเด็นของ การ
สร้ างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การสร้ างความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า การหาแบบอย่างที่ดี ซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
สรุ ปผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจยั กระบวนการที่ใช้ พฒ
ั นาความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
วัยรุ่นประกอบด้ วย 1) การแนะนําทําความรู้จกั (Introduction) 2) การทํากิจกรรมและฝึ กทักษะ
(Working) 3) การแลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ (Sharing) 4) การเปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้ให้ และผู้รับ
(Give and Take) ซึง่ มีลกั ษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ขณะดําเนินกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 2-5

ภาพที่ 2 แสดงระดับของความสัมพันธ์ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์
จากภาพที่ 2 ในช่วงการแนะนําทําความรู้จกั (Introduction) ความสัมพันธ์ยงั ค่อนข้ างห่าง
และกระจาย ต่อมาจึงมีการฝึ กทักษะ (Working) ในกิจกรรมนัน้ ๆ ทําให้ ความสัมพันธ์เป็ นระบบ
ใกล้ ชิดมากขึ ้น หลังจากนันในช่
้ วงของการแลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ (Sharing) ความสัมพันธ์
จะสนิทกันมากขึ ้นความเป็ นระบบจะน้ อยลง จนถึงช่วงการเปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้ให้ และผู้รับ (Give and
Take) ความสัมพันธ์ถกู กระชับและเชื่อมเป็ นระบบเครื อข่ายในการถ่ายทอดความรู้สกึ ของผู้ให้ และ
รับ
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ภาพที่ 3 แสดงระดับของการเรี ยนรู้ทางจิตวิทยาในกระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์
จากภาพที่ 3 ช่วงการแนะนําทําความรู้จกั (Introduction) ต่อมาถึงการฝึ กทักษะ
(Working) นันการเรี
้
ยนรู้ความฉลาดทางอารมณ์คอ่ นข้ างน้ อย เพราะยังไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์
หลังจากที่ได้ มีการแลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ (Sharing) จนถึงช่วงของการการเปิ ดโอกาสให้ เป็ น
ผู้ให้ และผู้รับ (Give and Take) การเรี ยนรู้ฉลาดทางอารมณ์จะถูกพัฒนาสูงขึ ้นตามเป้าหมาย

ภาพที่ 4 แสดงระดับการช่วยเหลือของวิทยากรในกระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์
จากภาพที่ 4 การช่วยเหลือของวิทยากรในช่วงการแนะนําทําความรู้จกั (Introduction) ใน
ตอนเริ่ มต้ นของกิจกรรมค่อนข้ างมาก พอเข้ าสูช่ ว่ งการฝึ กทักษะ (Working) การช่วยเหลือทาง
จิตวิทยาจะน้ อยลง และจะมากขึ ้นเมื่อมีการแลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ (Sharing) เพื่อช่วย
ดําเนินการให้ เกิดการเข้ าใจและยอมรับ และเมื่อเข้ าสูช่ ว่ งการเปิ ดโอกาสให้ เป็ นผู้ให้ และผู้รับ (Give
and Take) วิทยากรจะลดระดับการช่วยเหลือและเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
7.2 แนวทางในการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
สําหรับวัยรุ่นควรประกอบด้ วย
1. พื ้นที่ใช้ สอยสําหรับแนะนํากิจกรรม (Introduction Zone) ควรมีพื ้นที่สาํ หรับแสดง
รายละเอียดของกิจกรรม บอร์ ด หรื อ ตารางกิจกรรม และควรมีพื ้นที่สาํ หรับลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วม
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กิจกรรมของวัยรุ่นที่สนใจ เช่น กิจกรรมของชมรมศิลปะ ควรมีพื ้นที่เพื่อแสดงรายละเอียดและตาราง
ของการสอนศิลปะ ตัวอย่างผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม พื ้นที่ลงทะเบียนหรื อสมัคร
2. พื ้นที่ใช้ สอยสําหรับการฝึ กทักษะ (Working Zone) ควรมีพื ้นทีส่ าํ หรับการทํากิจกรรม
ตามลักษณะของกิจกรรมนัน้ และเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
สําหรับกิจกรรมนัน้ เช่น กิจกรรมของชมรมศิลปะ ควรมีพื ้นที่สาํ หรับสอนศิลปะ มีสว่ นเก็บอุปกรณ์
สําหรับการทํางานศิลปะ สําหรับวิทยากรในการสอน และผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. พื ้นที่แลกเปลีย่ นทัศนคติและความรู้ (Sharing Zone) ควรมีพื ้นที่สาํ หรับการแสดงออก
ในทางความคิดในลักษณะแลกเปลีย่ น วงสนทนา และการประชุม ควรมีห้องหรื อพื ้นที่ประชุมขนาด
ใหญ่ ให้ สามารถแสดงความเห็นหลังร่วมกิจกรรม
4. พื ้นที่สาํ หรับส่งเสริ มการเป็ นผู้ให้ และรับ (Give & Take Zone) ควรมีพื ้นที่สาํ หรับทํา
กิจกรรมกลุม่ ย่อยเพื่อให้ วยั ร่นที่จะก้ าวขึ ้นมาเป็ นผู้นําในการทํากิจกรรมได้ มีพื ้นที่ในการสอนหรื อให้
ความรู้แก่ผ้ รู ่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ซึง่ สามารถใช้ พื ้นที่ได้ หลากหลาย ทังการทํ
้
างานและการประชุม
ระดมความคิด ยกตัวอย่างเช่น ควรมีห้องประชุมย่อยหรื อห้ องทํากิจกรรมย่อย

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
สําหรับวัยรุ่น
จากภาพที่ 5 โดยวัยรุ่นที่เข้ าร่วมกิจกรรมจะมีอิสระในการเลือกเข้ ากลุม่ ไหนก่อนก็ได้ เพราะ
บางคนอาจจะมีทกั ษะนัน้ ๆ แล้ ว ก็สามารถไปเข้ ากลุม่ ที่ 2, 3 หรื อ 4 ก็ได้ และไม่ต้องตามลําดับ
เพียงแต่จดั กระบวนการเหล่านี ้ให้ ครบ ส่วนวัยรุ่นเป็ นฝ่ ายที่เลือกที่จะเข้ าไปแสวงหาและเข้ าไปใช้ งาน
เอง ซึง่ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่ตา่ ง ๆ ได้ กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จึง
ส่งผลต่อการออกแบบพื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมสําหรับวัยรุ่นซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับของงานวิจยั ในครัง้ นี ้คือ 1) ผู้ออกแบบอาคารหรื อพื ้นที่เพื่อ
กิจกรรมของวัยรุ่นได้ ข้อมูลซึง่ จะมีประโยชน์ทงการใช้
ั้
งานที่ถกู ต้ องและสามารถพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้ใช้ งานด้ วย 2) อาคารหรื อผู้ออกแบบที่นาํ ข้ อมูลไปใช้ จะส่งผลให้ วยั รุ่นที่เข้ าร่วม
กิจกรรมเป็ นวัยรุ่นทีม่ ีความฉลาดทางอารมณ์ เข้ าใจตนเองและเข้ าใจผู้อื่น เข้ าใจสังคม ส่งผลให้ เกิด
เยาวชนทีม่ ีคณ
ุ ภาพต่อสังคมและประเทศ 3) กระตุ้นให้ เกิดแนวทางการออกแบบพื ้นที่ให้ มคี วาม
สัมฤทธิ์ทางพัฒนาการด้ านจิตวิทยาไปพร้ อมกับความสัมฤทธิ์ด้านการใช้ งานและความพึงพอใจ
โดยทัว่ ไป
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การสังเคราะห์ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ ายโดยอาศัย Social Network
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
The Synthesis Model of Learning Activity by Camping with Social Network
for Technology Competency of Primary Student
ศรีสมพร จันทะเลิศ1 วิทยา อารีราษฎร์ 2
Srisomporn Jantalerd and Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการค่ายโดยอาศัย เครื อข่ายสังคม (Social Network) เพื่อสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ขันตอนการวิ
้
จยั ประกอบด้ วย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง 2) สังเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบโดยเทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Group
Discussion) 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยี
และการศึกษา 4) สรุป ผลการวิจยั ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีในการประชุมสนทนากลุม่ จํานวน 17 คน 2) กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษาและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ จํานวน 5 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั ได้ แก่ การประชุมกลุม่ สนทนา และแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นแบบประมาณค่า 5
ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คอื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั 1) ได้ สมรรถนะ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา จํานวน 9 สมรรถนะ ได้ แก่ 1.1)
เลือกเทคโนโลยีได้ เหมาะสมกับวัย 1.2)ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล 1.3)การใช้ เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสือ่ สาร 1.4)นําเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน 1.5) สามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาความรู้จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสม 1.6) สามารถใช้ เครื อข่าย
สังคม ในการติดต่อสือ่ สาร 1.7) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยี 1.8) ใช้ เทคโนโลยีในการ
สร้ างชิ ้นงานและนําเสนอผลงาน และ1.9) ปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายด้ านเทคโนโลยี
_______________________
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สารสนเทศ 2) ได้ รูปแบบเชิงองค์ประกอบ มีองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ ด้ านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ด้ านชุดฝึ กกิจกรรม ด้ านขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม และด้ านการประเมิน 3)ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาและเทคโนโลยี พบว่าด้ านรูปแบบ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.36)โดยมีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก (
x = 4.05, S.D. = 0.30) และด้ านสมรรถนะมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.45, S.D. =
0.48) โดยมีความเป็ นได้ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน( x = 4.23, S.D. = 0.42) สรุปได้ วา่ สมรรถนะและ
รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่สงั เคราะห์ขึ ้น มีความเหมาะสมและเป็ นไป
ได้ สามารถนําไปเป็ นแบบพัฒนารูปแบบและเครื่ องมือจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาได้
คาสาคัญ รูปแบบกิจกรรม, การกระบวนการค่าย, สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื อข่าย
สังคม
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 (xˉ= 4.10, S.D. = 0.36)
possible at a high level (xˉ= 4.05, S.D. = 0.30) performance was appropriate at a high level
(xˉ= 4.45, S.D. = 0.48) and be possible at a high level as well(xˉ= 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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ได้ กําหนดแนวทาง
การศึกษาไว้ ใน มาตรา 22 โดยกําหนดให้ มีการจัดการศึกษาที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญที่สดุ และในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามมาตรา 24 ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของ
ผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น และ มาตรา 64
ได้ กําหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66
ผู้เรี ยนมีสทิ ธิได้ รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 3-19) จากความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่าการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการชีวิตประจําวัน การแสวงหาความรู้ การแก้ ปัญหาต่าง ๆ
การสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา การเรี ยนรู้ ถือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญ
สําหรับพัฒนาสมรรถนะ(Competency) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษา ให้ มีความรู้ความสามารถและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจากคุณสมบัติ
ที่ดีของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่มรี ะบบการให้ บริ การแบบเครื อข่ายสังคม สามารถนํามา เป็ น
เครื่ องมือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ ทังมี
้ เครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารทังแบบ
้
ประสานเวลาและไม่ประสานเวลา และจากคุณสมบัตขิ องการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการค่าย เป็ น
กิจกรรมทีจ่ ดั ให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการทางด้ านไอซีทีและเจตคติ
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ทางวิทยาศาสตร์ ในสภาพแวดล้ อมจริ งได้ (ดาราวรรณ อานันทนสกุล. 2547:1) ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา
2.เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขัน้ ตอนการวิจัย
1.1 ศึกษาสภาพปั ญหา วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
การศึกษาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 แนวโน้ ม
การพัฒนาด้ านเทคโนโลยีจากแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสือ่ สาร พ.ศ.2554-2556
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รายงานผลการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ.2542-2552 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของเขตพื ้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการสอบ O-NET พ.ศ.2553 เอกสารเครื อข่ายสังคมและศึกษางานวิจยั เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการค่าย
1.2 สังเคราะห์สมรรถนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยการประชุมสนทนากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จํานวน 17
คน จัดประชุมในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุมโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ของสมรรถนะและรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจํานวน 5 คน
1.4 สรุปผลการวิจยั
2. ประชากร ที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
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กลุม่ ที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาในการประชุมสนทนากลุม่ คัดเลือกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริ ญญาเอกและดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษา จากศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน ครูชํานาญการพิเศษสาขาคอมพิวเตอร์ และ
ครูผ้ สู อนผู้มีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 17 คน
กลุม่ ที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการศึกษาและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้ ของรูปแบบคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้มีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาเอก
จํานวน 5 คน
3.เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 การประชุมสนทนากลุม่
3.2 แบบประเมินความเหมาะสมและเป็ นไปได้
ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์ สมรรถนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ในการสังเคราะห์สมรรถนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษา เป็ นการสังเคราะห์โดยการสนทนากลุม่ ของผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจํานวน 17 คน
โดยยึดกรอบแนวทางสมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการสังเคราะห์ได้ สมรรถนะดังตารางที่ 1

780

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจํานวน 17 คน
สมรรถนะด้ าน

ตัวบ่ งชี ้

รายการพฤติกรรมสมรรถนะ

1.การเลือกเทคโนโลยีได้
เหมาะสม

1. การเลือกใช้ เทคโนโลยีได้ เหมาะสม
กับวัย
2. การใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น
การเลือกและใช้
ข้ อมูล
เทคโนโลยี
ด้ านต่ าง ๆ ได้
3. การใช้ เทคโนโลยีในการ
2.การใช้
เ
ทคโนโลยี
ไ
ด้
เ
หมาะสม
เหมาะสม
ติดต่อสือ่ สาร
4. การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน
1.มีทกั ษะกระบวนการทาง
5. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
มีทักษะ
เทคโนโลยี
การศึกษาความรู้จาก สือ่
กระบวนการทาง
ด้ านการเรี ยนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสม
เทคโนโลยี ในด้ าน
2.มีทกั ษะกระบวนการทาง
6. สามารถใช้ เครื อข่ายสังคมในการ
การเรียนรู้ การ
ติดต่อสือ่ สาร
สื่อสาร การทางาน เทคโนโลยี
และการแลกเปลี่ยน ด้ านการสือ่ สาร
เรียนรู้ อย่ างมี
3.มีทกั ษะกระบวนการทาง
7. การใช้ เทคโนโลยีสร้ างชิ ้นงานและ
คุณธรรมและ
เทคโนโลยี
นําเสนอผลงาน
จริยธรรม
ด้ านการทํางาน
4.มีทกั ษะกระบวนการทาง
8. มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีด้านการแลกเปลีย่ น เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ธรรมและ
9. ปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ องตาม
จริ ยธรรม
กฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ผลการสังเคราะห์ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ าย
จากการประชุมกลุม่ สนทนาเป็ นขันตอนการสั
้
งเคราะห์รูปแบบกิจกรรม โดยนํา
ข้ อมูลจากขันตอนการวิ
้
เคราะห์มาสร้ างเป็ นร่างรูปแบบกิจกรรม แล้ วนําเข้ าสูท่ ี่ประชุมสนทนากลุม่
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา เพื่อวิพากษ์ ปรับปรุง แก้ ไข ให้ มีความเหมาะสม ผลการสังเคราะห์ใน
เบื ้องต้ นได้ รูปแบบเชิงองค์ประกอบ ประกอบด้ วย 4 ด้ านคือ ด้ านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้ านชุดฝึ ก
กิจกรรม ด้ านขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรมและด้ านการประเมินผล สามารถนําเสนอได้ ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบเชิงองค์ประกอบ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
องค์ ประกอบด้ านวัตถุประสงค์ ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้ วย 5
ด้ าน ได้ แก่ 1) เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียน
ระดับชันประถมศึ
้
กษา2) เพื่อสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษา 3) เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทเี่ ป็ นลําดับขันตอนโดยมี
้
เครื อข่ายสังคมสนับสนุน 4)
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เพื่อจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพแวดล้ อมจริ งผ่านกระบวนการค่าย 5)
เพื่อจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และสร้ างชิ ้นงานร่วมกันจากกิจกรรมโครงงาน
องค์ ประกอบด้ านชุดฝึ กกิจกรรม ได้ แก่ 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 2) เกม
คอมพิวเตอร์ 3) คูม่ ือครู 4) โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint 5) ใบโครงงาน 6) เอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม และ7) เว็บไซด์ที่ให้ บริ การ เครื อข่ายสังคม
องค์ ประกอบด้ านขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรมเป็ นการจัด
กิจกรรมแบบเข้ าค่ายเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และในระหว่างทํากิจกรรมและช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ จะใช้
เครื อข่ายสังคมในการติดต่อสือ่ สารทบทวนเนื ้อหาและแลกเปลีย่ นความรู้ ระหว่างผู้สอนกับนักเรี ยน มี
ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม 6 ขันตอนคื
้
อ 1) ขันเตรี
้ ยม 2) ขันทดสอบวั
้
ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยน 3)ขันทํ
้ ากิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่ 3.1) ขันทดสอบย่
้
อยก่อนเรี ยนประจําบทเรี ยน 3.2)
ขันนํ
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน 3.3) ขันสอนแบบเผชิ
้
ญหน้ า 3.4) ขันทํ
้ ากิจกรรมโครงงาน 3.5) ขันทบทวนผ่
้
าน
เครื อข่ายสังคม3.6) ขันสรุ
้ ป และ 3.7) ขันทดสอบย่
้
อยหลังเรี ยนประจําบทเรียน 4) ขันทํ
้ ากิจกรรมเล่น
เกม 5) ขันทดสอบวั
้
ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน 6) ขันสรุ
้ ปผลการเรี ยนรู้
องค์ ประกอบด้ านการประเมิน องค์ประกอบด้ านการประเมินผลเป็ นการประเมินโดยใช้
เครื่ องมือ ได้ แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยน 3) แบบทดสอบย่อยก่อนเรี ยนประจําบทเรียน 4) แบบทดสอบย่อยหลังเรี ยน
ประจําบทเรี ยน 5) แบบประเมินชิ ้นงาน 6) แบบสังเกตพฤติกรรม และ 7) แบบประเมินความพึงพอใจ
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
จากการนํารูปแบบกิจกรรมไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและการศึกษา
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบกิจกรรมโดยใช้ แบบประเมิน
เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ แสดงได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบกิจกรรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีและ การศึกษา จํานวน 5 คน
รายการ
ด้ านองค์ ประกอบของรู ปแบบ
1.องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้ วย 4 ด้ าน

ด้ านความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
4.10 0.36
มาก
4.00 0.00
มาก

783

ด้ านความเป็ นไปได้
S.D. ความหมาย
4.05
0.30
มาก
3.95
0.11
มาก
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รายการ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. ชุดฝึ กกิจกรรม
4. ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม จํานวน 6 ขันตอน
้
5. เครื่องมือการประเมินผล
ด้ านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
6. ด้ านการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้
เหมาะสม
7.ด้ านการมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ใน
ด้ านการเรียนรู้การสื่อสารการทํางาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ค่ าเฉลี่ยในภาพรวม

ด้ านความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
3.92 0.54
มาก
4.08 0.29
มาก
4.17 0.33
มาก
4.39 0.46
มาก

ด้ านความเป็ นไปได้
S.D. ความหมาย
3.96
0.59
มาก
4.14
0.25
มาก
4.10
0.18
มาก
4.08
0.19
มาก

4.45 0.48

4.23

มาก

0.42

มาก
4.45 0.51

มาก
มาก

4.20

0.45

4.45 0.51

มาก

4.25

0.43

มาก

4.20 0.42

มาก

4.10

0.34

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและการศึกษา
พบว่า ด้ านองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.36)
ความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.05, S.D. = 0.30) และด้ านสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.48) มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน ( = 4.05, S.D. = 0.30) สรุปได้ วา่ รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้และสมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงั เคราะห์ขึ ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.42)
และมีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.34)
สรุ ปผลการวิจัย
การสังเคราะห์สมรรถนะและรูปแบบในครัง้ นี ้ ผลการวิจยั 1)ได้ สมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา 9 สมรรถนะ ได้ แก่ 1.1) เลือกเทคโนโลยีได้ เหมาะสม
กับวัย 1.2)ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล 1.3)การใช้ เทคโนโลยีในการติดต่อสือ่ สาร 1.4)นํา
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน 1.5) สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาความรู้
จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสม 1.6) สามารถใช้ เครื อข่ายสังคม ในการติดต่อสือ่ สาร 1.7) มี
คุณธรรมจริ ยธรรมในการใช้ เทคโนโลยี 1.8) ใช้ เทคโนโลยีในการสร้ างชิ ้นงานและนําเสนอผลงาน
และ 1.9)ปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2)ได้ รูปแบบ
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ ด้ าน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้ านชุดฝึ กกิจกรรม ด้ านขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม และด้ านการ
ประเมินผล ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและ
การศึกษา พบว่าสมรรถนะและรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก สรุปได้
ว่าสมรรถนะและรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกระบวนการค่ายโดยอาศัยเครื อข่ายสังคม เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่สงั เคราะห์ขึ ้น มีความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้ สามารถนําไปเป็ นแบบพัฒนารูปแบบและเครื่ องมือจัดกิจกรรมเพื่อสร้ าง
สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ นายวิญญู โพธิ์ชยั ศรี นายพิบลู ย์ เลิศมงคล
นางยุวริ นทร์ พีระวราสิทธิ์ นางกรุณา เหลืองสุวาลัย นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร นายจํารัส ภูระ
บัตร นายสุรกิจ ภูงามทอง นายสมพูน สีหาโภชน์ นางเย็นจิตร ภูงามเงิน นายพินจิ อุนารั ตน์ นาย
เกรี ยงไกร ไผ่ผาดนายณรงค์ ราชภักดี นายพงษ์ เมธี พรมเกษ นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ นางอนงค์ นา
สาทรและ นายภุชพงศ์ โคตรบัญชา ให้ ความอนุเคราะห์เป็ นผู้เชี่ยวชาญประชุมกลุม่ สนทนา และ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เผชิญ กิจระการ ผศ.ดร.สังคม ภูมิพนั ธ์ ผศ.ดร.อนุวตั ชัยเกียรติธรรม และ
ดร.เกสร ทองแสน ที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ของสมรรถนะและ
รูปแบบกิจกรรมในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมายกลยุทธ์ ดัชนีชี ้วัดความสําเร็จ แผนงาน/กิจกรรม
หน่วยงานเจ้ าภาพหลักแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษา. 2550.
เขตพื ้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2,สํานักงาน. รายงานการปฏิบตั ิงานประจําปี การศึกษา 2552.
จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒ
ั น์. อ้ างอิงจากเว็บไซด์ http://ngnforum.ntc.or.th/index.php .14 เมษายน
2554.
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ดาราวรรณ อานันทนสกุล. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ .
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น).ขอนแก่น : บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2547.
เยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนชันมั
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การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550.
อนุวตั ชัยเกียรติธรรม (2552 : ข ) การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมครู สอนภาษาอังกฤษแบบค่าย
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ั ฑิต สาขาวิจยั และพัฒนาหลักสูตรภาควิชา
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, 2552.
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) . นิยามเว็บช่วยสอน Definition of Web-Based Instruction .วารสาร
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เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ
สกศ., 2552
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน.พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ และแก้ ไขเพิ่มเติม
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือ
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 และภูษิต บุญทองเถิง
Ladawan Dawsonprasas, Prasopsuk Ritthidet, and Bhusit Boonthongterng
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่4 ทีม่ ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่ ร่วมมือ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้ านหัวหนอง(สังฆวิทยา) อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี การศึกษา 2553 จานวน 23 คน เครื่ องที่ใช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ (2) แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ (3) แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ซงึ่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่ 0.94 (4) แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ที่มตี อ่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้ วย t- test (Dependent Sample) ผลการวิจยั พบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80
2. ผลทดสอบวัดทักษะทางการเรียนหลังเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี ่อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึง่
อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก
คาสาคัญ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ กิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทย
_______________________
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (ไทยศึกษา) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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
บทนา
การสอนภาษาไทยในปั จจุบนั เปลีย่ นแนวคิดไปจากเดิมไม่เน้ นการอ่านการเขียนได้ เพียงอย่างเดียว แต่เน้ นการสอน
ภาษาเพื่อสือ่ สารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ ภาษาในการแก้ ปัญหาในการดารงชีวติ และปั ญหาสังคม เน้ นการสอน
ภาษาไทย ในฐานะเครื่ องมือของการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนาความรู้มาใช้ ในการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนันยั
้ งต้ องสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิด จากการฝึ กภาษาพบว่าวิธีที่จะฝึ กภาษาให้ ได้ ผลดีอีกวิธีหนึง่
คือ การฝึ กด้ วยแบบฝึ กทักษะ เพราะแบบฝึ กทักษะเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญประการหนึง่ ในการสอนภาษาเป็ นไปตามหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ในการสร้ างแบบฝึ ก คือสิง่ ใดก็ตามที่มีการฝึ กหัด หรื อกระทาบ่อยๆ ยิง่ ทาให้ ผ้ ฝู ึ กคล่อ งแคล่วสามารถทาได้ ดี
ในทางตรงกันข้ ามสิง่ ใดก็ตามที่ไม่ได้ รับการฝึ กถูกทอดทิ ้งไปนานแล้ ว ย่อมทาได้ ไม่ดีเหมือนเดิม ต่อมาเมื่อมีการฝึ กฝนหรื อ
กระทาซ ้าก็จะช่วยให้ เกิดทักษะเพิ่มขึ ้น (สุจริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538 : 65-82) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ริ นรดา จันทะวัน(2550 : 58) สุรัตน์ จรัสแผ้ ว (2549 :102-103 ) และ พนาไพร ป่ วนฉิมพลี (2551 : 105-106) ที่ได้ ศกึ ษาและ
พัฒนาแผนการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะต่างๆ พบว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนจากแบบฝึ กทุกระดับชันมี
้ ความพึงพอใจในระดับมากมี
ความรู้ในเรื่ องที่เรียนเพิ่มมากขึ ้น
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การสอนการคิดเป็ นกลไกของสมองที่เกิดขึ ้นตลอดเวลาซึง่ เป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ ในการสร้ าง
แนวความคิดรวบยอดด้ วยการจาแนกความแตกต่าง การจัดกลุม่ และการกาหนดชื่อเรื่ องเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงที่ได้ รับ
กระบวนการที่ใช้ ในการแปลความหมายของข้ อมูล รวมถึงการสรุปอ้ างอิงด้ วยการจาแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่ได้ รับซึง่ ข้ อมูลที่นามาใช้ อาจจะเป็ นความจริ งที่สมั ผัสได้ หรื อเป็ นเพียงจินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้
ตลอดจนเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการนากฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็ นผลที่
เกิดขึ ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิง่ แวดล้ อม สังคมรอบตัว และประสบการณ์ดงเดิ
ั ้ มของมนุษย์ (สุวิทย์ มูลคา. 2547 : 13)
การคิดวิเคราะห์เป็ นการคิดโดยใช้ ปัญญาไตร่ตรองหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่แฝงอยูภ่ ายใน
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์นนเพื
ั ้ อ่ ค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริง การคิดวิเคราะห์จงึ เป็ นการคิดที่ช่วยให้ คนตัดสินใจได้ อย่างมีเหตุผล มี
ความเข้ าใจและรู้กระจ่างในข้ อมูลมากยิง่ ขึ ้นช่วยให้ มองเห็นสาเหตุของปั ญหาและหาทางออกได้ อย่างเหมาะสม การคิด
วิเคราะห์เป็ นการคิดซึง่ สามารถพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้เรี ยนได้ ดีในช่วงอายุประมาณ 11–15 ปี เพราะเป็ นช่วงทีเ่ ด็กรู้จกั คิดหา
เหตุผล และเรี ยนรู้เกี่ยวกับนามธรรมได้ ดีขึ ้น สามารถตังสมมติ
้
ฐานและแก้ ปัญหาได้ (สุรพล พะยอมแย้ ม. 2544 : 33) การฝึ กฝน
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถฝึ กได้ ในทุกๆ สาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็ น
ภาษาทีใ่ ช้ ติดต่อสือ่ สารของคนในประเทศเป็ นภาษาประจาชาติ เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็ นพื ้นฐานที่ใช้ ในการศึกษาวิชา
อื่นๆ การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยจึงเป็ นการปูพื ้นฐานการคิดให้ กบั ผู้เรี ยน ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจทักษะการสือ่ สารได้ ดีขึ ้น และสามารถเลือกใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมจนกระทัง่ นาไปสูก่ ารหาเหตุผลและการ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวติ ได้ ในที่สดุ (ปานชีวา นาคสิทธิ์ 2543 : 3)
จากผลการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2551 เรื่ อง การวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้
และการบริ หารการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จากปาฐกถาพิเศษ เรื่ องการพัฒนาวิชาชีพครู โดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา ได้ กล่าวถึง ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พบว่า ผลสอบวิชาภาษาไทย o-net นักเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย่ เพียงร้ อยละ 50.00 และผล
สอบของนักเรี ยนชัน้ ป. 6 NT ระดับชาติจากจานวนนักเรี ยน 974,411 คน ได้ คะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ 45.24 จึงเห็นได้ วา่ นักเรี ยน
ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์ตา่ และเมื่อดูผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ปี 2549-2553 ของโรงเรี ยนบ้ านหัวหนอง (สังฆ
วิทยา) ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสยั ทัศน์โรงเรี ยนบ้ านหัวหนอง (สังฆวิทยา) ผ่านการประเมินในระดับพอใช้
ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าผู้เรี ยนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์จาเป็ นต้ องได้ รับพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ดงั นันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะสร้ างแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือเพื่อเป็ น
แนวทางในการปลูกฝั งทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้ าง จิตสานึกให้ กบั ผู้เรี ยนรู้จกั คิดวิเคราะห์ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนจนสามารถวิเคราะห์
เรื่ อง เหตุการณ์ สถานการณ์ ได้ อย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงควรปลูกฝั งจนติดเป็ นนิสยั โดยครูคอยชี ้นาวิธีที่ถกู ต้ อง
ทาซ ้าจนเกิดทักษะ การเรี ยนแบบเป็ นกลุม่ ได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริ งและแก้ ปัญหาด้ วยวิธีแบบกลุม่ ร่วมมือ เพื่อเป็ นการเสริ มทักษะ
ทางการคิดวิเคราะห์ ประกอบการเรี ยนจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกเพิม่ เติมจากการเรี ยนในหนังสือเรี ยน และช่วยให้ เสริ มทักษะการ
คิดวิเคราะห์ให้ ดีขึ ้นและนาไปแก้ ปัญหาชีวติ ในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะ
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านหัวหนอง (สังฆวิทยา) อาเภอ
บรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 23 คน
2. เนื ้อหาที่ใช้ ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็ นเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ช่วงชันที
้ ่ 2 ชัน้ ป.4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ สอื่ ต่างๆ ประกอบ เช่น เรื่ องสันๆ
้ เรื่ องเล่าประสบการณ์
นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้ มน้ าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน สารคดีและบันเทิงคดี
3. ตัวแปร ที่ศกึ ษา มีดงั นี ้
3.1 ตัวแปรต้ น คือ การเรี ยนรู้จากแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ
3.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรี ยนกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและความพึงพอของ
นักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
5. เนื ้อหาที่นามาใช้ ฝึกอ่านเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ข่าว บทความ
เหตุการณ์ แผ่นพับ โฆษณา บทร้ อยกรอง นิทาน สารคดี บันเทิงคดี และบทเรี ยน โดยกาหนดช่วงเวลาระหว่า งวันที่ 9 มิ.ย. 2553
ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2553
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย มี 4 ชนิด ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จานวน 10 แผน ใช้ เวลาแผนละ 2
ชัว่ โมง รวมเวลาทังหมด
้
20 ชัว่ โมง โดยจะประกอบด้ วยแบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยน จานวน 20 ชุด เป็ นข้ อทดสอบอัตนัยหรื อ
ความเรี ยงแบบปลายเปิ ด
2. แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชัน้ ป.4 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ
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3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จานวน 40 ข้ อ เป็ นข้ อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ การเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จานวน 1 ชุด
การดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลอง ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 20 ชัว่ โมง สอนสัปดาห์ละ 2 ครัง้
ครัง้ ละ 1 แผนการเรี ยนรู้ รวมสัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ไม่รวมเวลาที่ใช้ ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรี ยน โดยผู้วจิ ยั เป็ น
ผู้ดาเนินการสอนด้ วยตนเอง
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้วิจยั นาแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุม่ ทดลอง จานวน 23 คน
2. ผู้วิจยั ดาเนินการสอนนักเรียนกลุม่ ทดลอง จานวน 23 คน ด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จานวน 10 แผน และทดสอบระหว่างเรี ยน ด้ วยข้ อสอบอัตนัย จานวน 20 ชุด รวมเวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง
แล้ วนาผลการทดสอบมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
ตอบตรงประเด็นและถูกต้ อง ได้
1
คะแนน
ตอบถูกบ้ างไม่ถกู บ้ าง
ได้
0.5
คะแนน
ตอบไม่ถกู เลย
ได้
0
คะแนน
3. หลังจากสอนจนจบเนื ้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้แล้ ว ก็นาแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ มาทดสอบหลัง
เรี ยน เพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
4. นาผลการทดสอบก่อนเรียน หลังเรี ยน และทดสอบระหว่างเรี ยนมา ตรวจให้ คะแนน
ตามเกณฑ์ เพื่อดูผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
การใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ การเรี ยนด้ วยแผนการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มาให้ นกั เรียนแสดงความคิดเห็น
6. นาผลการแสดงความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบสมมติฐาน one sample t-test ดังนี ้
1. หาค่าเฉลีย่ ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คะแนนการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนการทดสอบวัด
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยแผนการ
เรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
2. เปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วย สถิติทดสอบสมมติฐาน one
sample t-test
3. หาค่าเฉลีย่ ร้ อยละของคะแนนประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การประเมินการทาแบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยน โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร E1/E2 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ตามเกณฑ์ 80/80

2
(20)

3
(20)

4
(20)

5
(20)

6
(20)

7
(20)

8
(20)

9
(20)

10
(20)

ทดสอบหลังเรี ยน (40)

S .D.
%

1
(20)

เฉลี่ยร้ อยละ

X

ทดสอบก่อนเรี ยน (40)
คะแนน
รวม

ร้ อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึ กทักษะและจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่

281

405

407.5

411

410

408

410

406.5

411.5

418

411.5

4099

783

12.22

17.61

17.72

17.87

17.83

17.74

17.83

17.67

17.89

18.1 17.89
7
3.25
0.84
1.00
1.09
0.91
1.01
1.01
1.02
1.03 0.91 1.07
30.55 88.05 88.60 89.35 89.10 88.70 89.15 88.35 89.45 90.8 89.45
5
ประสิทธิภาพของการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่ วมมือ
(E1 / E2) เท่ากับ 89.11 / 85.11

178.
22
0.99
89.1
1

34.0
4
2.20
85.1
1

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลีย่ จากการทาแบบฝึ กทักษะ และจากการประเมิน พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรี ยนทัง้
10 แผน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 178.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และค่าเฉลีย่ จากการทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียน เท่ากับ 34.04 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 คิดเป็ นร้ อยละ 85.11 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบกลุม่ ร่วมมือกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.11 / 85.11ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่ตงไว้
ั้
ตางรางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ตามเกณฑ์ 80/80
สัญลักษณ์
ความหมาย
E1
ประสิทธิภาพด้ านกระบวนการ
E2

178.22

S.D.
0.99

ร้ อยละ
89.11

34.04

2.20

85.11

x

ประสิทธิภาพด้ านผลลัพธ์

จากตารางที่ 2 พบว่า E1 ประสิทธิภาพด้ านกระบวนการ เป็ นคะแนนเฉลีย่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่ได้ จาก
การเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 178.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
89.11 และ E2 คือ ประสิทธิภาพด้ านผลลัพธ์ เป็ นคะแนนเฉลีย่ จากการทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยน มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 34.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 85.11 ดังนันประสิ
้
ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เท่ากับ 89.11/85.11 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ คือ
80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลทดสอบวัดทักษะทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยใช้ สถิติ t – test (Dependent Samples) ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3
ตางรางที่ 3 คะแนนผลทดสอบทางการเรี ยน
การทดสอบ

N

หลังเรี ยน
23
ก่อนเรี ยน
23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คะแนนผลทดสอบ
วัดทักษะทางการเรี ยน

คิดเป็ น
ร้ อยละ

t

30.55
85.11

53.16*

S .D.

X

34.04
12.22

2.20
3.25

ผลการวิเคราะห์คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลทดสอบวัดทักษะทางการเรี ยน
หลังเรี ยน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 34.04 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 85.11 ของคะแนนเต็ม ตางรางที่ 3 แสดงให้ เห็น
ว่า ผลทดสอบวัดทักษะทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 สูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
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ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนด้ วยโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ
การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ การเรี ยนด้ วยโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ พบว่านักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ มีระดับความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านที่ 1
ด้ านบรรยากาศการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก ด้ านที่ 2
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.59 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.63 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ
ด้ านที่ 3 ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.61 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ
โดยรวมแล้ วนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก
สรุ ปผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ชันประถม
้
ศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น มีประสิทธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. ผลการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรี ยนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ มีระดับความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านที่ 1 ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก ด้ านที่ 2 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5.59 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.63 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ ด้ านที่ 3 ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.61 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ โดยรวมแล้ วนักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยใช้ แบบฝึ ก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือ มีประเด็นที่นา่ สนใจทีค่ วรนามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ 89.11/85.11 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 หมายความว่า นักเรี ยน
ที่เรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้ างขึ ้นแล้ วทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยน มีผลคะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ
30.55 ทาแบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ระหว่างเรียน มีผลคะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ89.11 และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนน
เฉลีย่ ร้ อยละ 85.11 ซึง่ แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้ างขึ ้นทาให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการ การเรี ยนรู้ในระหว่างเรียนและหลัง
เรี ยนอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากแผนการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ได้ ผา่ นกระบวนการสร้ างอย่างมีระบบและวิธีการสร้ างอย่างเหมาะสม โดยการศึกษาหลักสูตร
คูม่ ือครู หนังสือเรียน หลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการเขียนแผนการเรี ยนรู้ และเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ น
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ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจึงมีความสนใจ ทังแบบฝึ
้
กทักษะการคิดวิเคราะห์ จึงนาเสนอเหตุการณ์ที่เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อต้ องการให้ นกั เรี ยนรู้จกั ฝึ กคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหา ทันต่อสภาวการณ์ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทาให้ นกั เรี ยนมีความ
กระตือรื อร้ นที่จะคิดและเรี ยนเพิม่ มากขึ ้นสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัมพร วงวาศ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ ทาวิจยั เรื่ องการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้ วยแผนการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้ สาระจากหนังสือพิมพ์ราย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้ องกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรียนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้ นกั เรี ยนกล้ าคิดวิเคราะห์เพราะจากการเสนอ
เนื ้อหาที่งา่ ยเหมาะสมกับวัยเช่นข่าว บทความ เหตุการณ์ที่นา่ สนใจ แผ่นพับ โฆษณา บทร้ อยกรองนิทาน สารคดี บันเทิงคดี
บทเรี ยนทาให้ คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุกญ
ั ญา ภิรมย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั
เรื่ องผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ฝึกด้ วยแบบฝึ กความคิดอเนกด้ านภาษา สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5โรงเรี ยนวัดสีสกุ สานักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กความคิดอเนกด้ านภาษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
มีระดับความพึงพอใจจาแนกเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านที่ 1 ด้ านบรรยากาศการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก ด้ านที่ 2 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ ด้ านที่ 3 ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึง่ อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สดุ โดยรวมแล้ วนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึง่ อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องมาผู้วจิ ยั ได้ นาสาระต่างๆที่มาประกอบในแผนการจัดการเรี ยนรู้สร้ างความสนใจของนักเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ข้ อเสนอแนะ
1.แผนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้ สอื่ การเรี ยนรู้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
หลากหลาย เช่น การ์ ตนู เรื่ องสัน้ บทสนทนา ตลอดจนเรื่ องเล่า เพราะสื่อเหล่านี ้มีปรากฏอยูใ่ นวารสาร หนังสือพิมพ์รายวันและ
หนังสือทัว่ ไปผู้เรี ยนมีความสนใจศึกษาแสดงความคิดเห็นและนามาอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ได้ เป็ นอย่างดี
2. ควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ วธิ ีการสอนอื่น ๆ เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย
3. ครูผ้ สู อนควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ของผู้เรี ยนเพราะจะได้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมในแต่ละบุคคลหรื อแต่ละ
กลุม่ อาจต้ องยืดหยุน่ ในเรื่ องของเวลาเพื่อความเข้ าใจที่ดีขึ ้นของผู้เรี ยน
4. ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ ต่อไป อาจศึกษาความคงทน เพราะการศึกษาด้ านการคิดวิเคราะห์อาจต้ องใช้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพิม่ มากกว่าเดิม

795

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

บรรณานุกรม
ปานชีวา นาคสิทธิ์. ‚การศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาความคิดอย่ างมีวิจารณญาณในการรับสารผ่ านทักษะการ
ดูละครโทรทัศน์ และการอ่ านบทละครโทรทัศน์ เรื่อง“สามก๊ ก” ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 วิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัด
นครปฐม.‛ วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543.
พนาไพร ป่ วนฉิมพลี.การพัฒนาการอ่ านจับใจความของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะประกอบ
กิจกรรมกลุ่มร่ วมมือแบบ STAD.ปริ ญญา กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
ริ นรดา จันทะวัน.การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้วยการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1. ปริ ญญา กศ.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
สุจริ ต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์. วิธีสอนภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
สุรัตน์ จรัสแก้ ว. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึ กการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6.วิทยานิพนธ์ กศ.ม.สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2549.
สุรพล พยอมแย้ ม. จิตวิทยาพืน้ ฐานสาหรับการศึกษา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
สุวิทย์ มูลคา. 2547. กลยุทธ์ ...การสอนคิดเคราะห์ .พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์.

796

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

การขยายผลการอบรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการใช้ ส่ อื เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวติ
A Continuous Training Course in Using Technology for Life-Long Learning Education
for Teachers, Educational Personnel and Learners by a Professional Development Model
1

ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ และ 2ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard and Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาการขยายผลการนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยนในการ
ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ ของการศึกษาดังนี ้ 1) เปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจที่ผ้ เู ข้ า
รับการอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ รับก่อนการอบรมและหลังการอบรม 2) ศึกษาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้เข้ ารับการอบรมสร้ างสรรค์ขึ ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมต่อรูปแบบการอบรม กลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจยั คือครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 ภูมิภาค รวมทังหมด
้
210 คน เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้ วยหลักสูตรการ
อบรม จานวน 30 ชัว่ โมง สถิติทใี่ ช้ วเิ คราะห์ข้อมูล เป็ นสถิตพื ้นฐานและสถิติ t-test แบบ dependent samples
ผลการวิจยั จากการอบรมผู้เข้ ารับการอบรม จานวน 210 คน พบว่า 1) ผู้เข้ ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้ าใจใน
กระบวนการ พัฒนาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของรูปแบบโดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสร้ างสรรค์ขึ ้น จานวน 210 เล่ม มีคณ
ุ ภาพในระดับมากที่สดุ และ
3) ผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรมระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ การอบรม การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาผู้เรียน
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
_______________________
pisutta@rmu.ac.th, wittaya@rmu.ac.th
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1. บทนา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [1] ได้ ตระหนักถึงประเด็นทีต่ ้ องการดาเนินการเร่งด่วน ในการปฏิรูปการศึกษา
รอบที่สอง ด้ านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อการศึกษา เรี ยนรู้ตลอดชีวิต จึงได้ ร่วมกับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรและผู้เรี ยน โดยมีระยะเวลา
ในการดาเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) โดยอบรมให้ กบั ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรี ยน จากจังหวัดต่างๆ ใน 4
ภูมิภาค ให้ มคี วามรู้ มีทกั ษะการใช้ สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการเรี ยนรู้ และสามารถคิดสร้ างสรรค์ ผลิตสือ่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครูและผู้เรี ยน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ และผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นผู้วิจยั เพื่อศึกษากระบวนการและแนวทางของ “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน ในการใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรี ยนรู้ตลอดชีวิต” โดยคณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการอบรม “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ” หรื อ “RMU-eBook” ดังนี ้
หลักสูตรการอบรม RMU-eBook ระยะเวลา 5 วัน
วันที่ 1 มองภาพรวม ในด้ านความสาคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ความสาคัญของการเขียนบทดาเนินเรื่ อง และการประเมิน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 2 การจัดทาบทดาเนินเรื่ องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เพาเวอร์ พ้อยน์ 2007 การเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้ การประเมิน
องค์ประกอบ เนื ้อหา/สาระของบทดาเนินเรื่ อง การจัดทาสคริ ปต์เสียงและการ
บันทึกเสียงประกอบ
วันที่ 3 การจัดวางองค์ประกอบเนื ้อหา/สาระ ในโปรแกรม Desktop Author
การสร้ างปุ่ มคาสัง่ การสร้ างปุ่ มขยายเนื ้อหา/สาระ การแทรกเสียงและมัลติมีเดีย
วันที่ 4 การสร้ างสารบัญหนังสือ การสร้ างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน
วันที่ 5 การประเมินหนังสือและการปรับปรุ งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์ การนาไปใช้ /การขยายผล สรุ ปและประเมินผล
ภาพที่ 1 : รูปแบบการอบรม RMU-eBook
การอบรม

รู ปแบบการอบรม RMU-eBook

จากการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2553 ได้ นารูปแบบ RMU-eBook อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ภูมิภาคของ
ประเทศ จานวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน มีผ้ เู ข้ ารับการอบรมรวมทังหมด
้
240 คน ดังนี ้ [2]
รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 19 จังหวัด วันที่อบรม 8-12 ก.พ. 53 สถานที่อบรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ จานวน 17 จังหวัด วันที่อบรม 15-19 ก.พ. 2553 สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
รุ่นที่ 3 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จานวน 26 จังหวัด วันที่อบรม 8-12 มี.ค. 2553 สถานที่
อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4 ภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด วันที่อบรม 22-26 มี.ค. 2553 สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
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ภาพที่ 2 : การอบรมปี ที่ 1
ผลการอบรมพบว่า [3] ผู้เข้ ารับการอบรมมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค ทังหมด
้
57 จังหวัด จาก 76 จังหวัด คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.00 ผู้เข้ ารับการอบรม มีความรู้ความเข้ าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและหลักสูตรอบรมของรูปแบบระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.594.67) ผลการสร้ างสรรค์และผลิตสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นจากการอบรม พิจารณาจากแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
ที่ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
รุ่น1 รุ่น2
รุ่น3
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 26
22
18
2 ภาษาต่างประเทศ (English) 2
9
10
3 วิทยาศาสตร์
8
3
7
4 ภาษาไทย
8
9
8
5 คณิตศาสตร์
6
6
6
6 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 4
3
6
7 ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
3
3
5
8 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
3
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1
2
รวมทังหมด
้
60
60
60
* ร้ อยละของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้นตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้

รุ่น4
11
12
13
4
9
5
3
1
2
60

รวม
77
33
31
29
27
18
14
6
5
240

ร้ อยละ*
32.08
13.75
12.92
12.08
11.25
7.50
5.83
2.50
2.08
100.00

จากตารางที่ 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้น จานวน 240 เล่ม ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่
เป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้ อยละ 32.08 ทังนี
้ ้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีตอ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้น ทัง้ 4 รุ่น อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ผลการดาเนินงานตามรูปแบบ RMU-eBook หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีองค์ประกอบดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 : องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากการอบรมด้ วยรูปแบบ RMU-eBook
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับทราบกระบวนการและเข้ าร่วมการอบรมยังมี
จานวนน้ อยมากเมื่อเทียบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ จึงดาเนินการขยายผลการดาเนินงาน เพื่อให้ มีความคลอบคลุมใน
เชิงพื ้นที่และเชิงปริ มาณที่มากขึ ้น ทังนี
้ ้จะต้ องยังคงไว้ ซงึ่ คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยการประเมินโดยของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ 3.50 ขึ ้นไป แต่ให้ เพิ่มจานวนผู้เข้ ารับการอบรมจากรุ่นละ 60 คน เป็ นรุ่นละ 70 คนแบบคละภูมิภาค ดังนี ้งานวิจยั
ในครัง้ นี ้จึงเป็ นการศึกษาถึงผลของการขยายผลการนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมุง่ ศึกษา 3 ด้ าน ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจ คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ ้น และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม โดยจัดอบรม 3 รุ่ น รุ่นละ 70 คน รวมทังหมด
้
210 คนแบบคละจังหวัด
2.

วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1
เพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ รับก่อนการอบรมและ
หลังการอบรม
2.2
เพื่อศึกษาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสร้ างสรรค์ขึ ้น
2.3
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมต่อรูปแบบการอบรม
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทัว่ ประเทศ กลุม่
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทัว่ ประเทศ ที่สมัครเข้ ารับการ
อบรมตามความพึงพอใจในรุ่นที่เปิ ดรับสมัคร ในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ictebook.in.th คัดเลือกเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกตามลาดับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนด จานวน 3 รุ่น รุ่นละ 70 คน รวม
ทังหมด
้
210 คน
การดาเนินการวิจยั ได้ ดาเนินการโดยการจัดอบรมตาม RMU-eBook จานวน 3 รุ่น โดยมีเครื่ องมีในการวิจยั ได้ แก่
หลักสูตรอบรม ‚การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ‛ จานวน 30 ชัว่ โมง แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม
แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมที่มีตอ่ กระบวนการฝึ กอบรม
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากสิ ้นสุดการทดลอง โดยวิเคราะห์ความรู้และความเข้ าใจ
ของผู้เข้ ารับการอบรม ด้ วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทา
แบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังการอบรมของผู้เข้ ารับการอบรม
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของ
หนังสือเล็กทรอนิกส์ที่พฒ
ั นาขึ ้นจากแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมที่มีตอ่
กระบวนการฝึ กอบรม
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเข้ าใจ ของผู้เข้ ารับการอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ รับก่อนการอบรมและ
หลังการอบรมโดยใช้ สถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนของผู้เข้ ารับการอบรม ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเข้ าใจ
คะแนนก่อนอบรม
รุ่นที่
จานวน(คน)
S.D.
X
1
70
18.83
3.97
2
70
17.46
4.14
3
70
16.53
3.48

คะแนนหลังอบรม
S.D.
X
23.67
3.18
24.14
2.18
24.19
1.99

Sig. (α = .01)
.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรม ทัง้ 3 รุ่น มีความรู้และความเข้ าใจในกระบวนการ พัฒนาหนังสือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของรูปแบบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสร้ างสรรค์ขึ ้น ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่น
จานวน (เล่ม)
ที่
1
70
2
70
3
70

S.D.

X

4.74
4.81
4.75

0.31
0.25
0.28

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสร้ างสรรค์ขึ ้น จานวน 210 เล่ม มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.74-4.81)
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมต่อรูปแบบการอบรม โดยใช้ คา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐานเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
รุ่นที่ จานวน (คน)
1
70
2
70
3
70

X

4.55
4.71
4.82
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S.D.
0.63
0.31
0.28

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรม ทัง้ 3 รุ่น มีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบกระบวนการอบรมของหลักสูตร โดยมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.55-4.82)
5. อภิปรายผล
การอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ดาเนินการภายใต้ รูปแบบ RMU-eBook โดย
กาหนดระยะเวลา 5 วัน อบรมจานวน 3 รุ่น ๆ ละ 70 คน รวมทังหมด
้
210 คน มีผ้ เู ข้ ารับการอบรมที่สมัครผ่านเว็บไซต์
www.ictebook.in.th ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ จากผลการอบรมพบว่า ผู้เข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจ สามารถ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการอบรมตามรูปแบบ RMU-eBook ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากผู้วจิ ยั ได้ เน้ นกระบวนการดูและและให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด โดยกาหนดในรูปแบบ T1:P10 โดยทีมงานวิทยากร
หรื อผู้ช่วยวิทยากรจานวน 1 คน ให้ คาแนะนาปรื อให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิดแก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมจานวน 10 คน

ภาพที่ 4 : ภาพการให้ คาแนะนาระหว่างการอบรมและเว็บไซต์การอบรม
6. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ด้ วยการบวนการอบรม RMU-eBook พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจในการก
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สง่ ผลให้ ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มคี ณ
ุ ภาพ จานวน 210 เล่มและผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อกระบวนการอบรมของรูปแบบในระดับมากที่สดุ ถึงแม้ วา่ การอบรมจะได้ ดาเนินการขยายจานวนผู้เ ข้ ารับการอบรม
จากรุ่นละ 60 คน เป็ นรุ่นละ 70 คน อีกทังการอบรมดั
้
งกล่าวเป็ นอบรมที่รับสมัครผู้เข้ ารับการอบรมคละจังหวัด รูปแบบการ
อบรม RMU-eBook สามารถนามาใช้ ในการอบรมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทกี่ าหนด

7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
รูปแบบการอบรม RMU-eBook ทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นในครัง้ นี ้ จะเป็ นรูปแบบที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ ารับการ
อบรม นาไปขยายผลต่อในพื ้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยปรับให้ เข้ ากับบริ บทในการดาเนินงาน ซึง่ ผู้วิจยั จะติดตามผลการขยาย
ผลการอบรมด้ วยรูปแบบ RMU-eBook ร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและ สกศ. อีกทังรู้ ปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้สนใจทัว่ ไป
สามารถนาไปใช้ หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ในการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามสภาพและบริ บทของแต่ละหน่วยงาน
และกลุม่ คนที่เข้ ารับการอบรม
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8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่สนับสนุนและส่งเสริ ม การทาวิจยั ในครัง้ นี ้ ขอขอบคุณ
สถาบันการศึกษาที่สนับสนุนสถานที่และบุคลากรร่วมดาเนินการวิจยั อันได้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช และสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และขอขอบคุณผู้บริ หารของ
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรี ยนที่สง่ เสริ ม สนับสนุนให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ ารับการอบรมและติดตามผล
การอบรม ให้ การอบรมดาเนินบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
9. เอกสารอ้ างอิง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยนในการใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด สาขา 4, 2553.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ และ วิทยา อารี ราษฎร์ . การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่ งเสริ มการเรียนรู้. การประชุมวิชาการ NCCIT2010. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วันที่ 6-7
มิถนุ ายน 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 สาหรับนักเรี ยนชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมัลติพอยท์
The Development Interactive Multimedia for Second Year of Kindergarten by Technology Multipoint
สุภาวดี จันเกือ้ 1 , พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และกนกวรรณ ศรีวาปี 3
Supawadee Junkua, Pisutta Areerad And Kanokwan Sriwapee
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ให้ มีคณ
ุ ภาพ 2)
หาประสิทธิภาพมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น 3)เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วย
มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือทีใ่ ช้ คือ มัลติมีเดีย
แบบปฏิสมั พันธ์ แบบประเมินคุณภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึง
พอใจผู้เรี ยน สถิติที่ใช้ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42, S.D =0.48)2)
มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ(95.08/95.11) 3) คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 4) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ อยูใ่ นระดับมาก ( X =2.92 , S.D.=0.26)
คาสาคัญ มัลติมเี ดียมีเดียแบบฏิสมั พันธ์ ,สือ่ มัลติพยอท์ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์,อนุบาลปี ที่ 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. (xˉ =4.42, S.D. = 0.48 ) 2) The average degree of the program
_______________________
1
ค.ม.คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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. (xˉ = 2.92, S.D. = 0.26)
KEYWORDS: Interactive Multimedia, Mutipoint, Technology Multipoint , Second Year of Kindergarten
บทนา
เด็กปฐมวัยเป็ นรากฐานของการพัฒนาคน การเตรี ยมเด็กให้ มีความพร้ อม พัฒนาตามวัยและศักยภาพจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นที่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องรับรู้ และดาเนินการเพื่อสร้ างคุณภาพชีวติ ตังแต่
้ เยาว์วยั เพื่อให้ เขาได้ เติบโตเป็ นคนเก่ง เป็ น
คนดี อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขมีจิตใจเข้ มแข็ง พร้ อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา(สานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2543 : บทนา) พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ได้ กล่าวถึง
การสนับสนุนให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงมีจดุ มุง่ หมายที่จะส่งเสริ มพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และด้ านสติปัญญาโดยแนวทางการจัดประสบการณ์จะไม่เน้ นเป็ นรายวิชา แต่จะเป็ นการจัดใน
รูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง
การใช้ สอื่ ประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดประสบการณ์หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของเด็กจะช่วยให้ เด็กมีความสนใจ กระตือรื อร้ นและใส่ใจในการเรี ยนมากขึ ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
สามารถนาเสนอและแสดงผลด้ วยระบบสือ่ ต่างๆทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ ภาพเคลือ่ นไหว เสียง วีดีโอและยังสามารถสร้ าง
ระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้ การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็จด้ วยดี ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีมลั ติพอยท์เป็ น
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เข้ ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หนึง่ เครื่ องที่เชื่อมต่อกับ
เมาส์ได้ ตงแต่
ั ้ 1 ตัว จนถึง 250 ตัว ซึง่ เมาส์แต่ละตัวสามารถแยกการใช้ งานได้ อย่างอิสระ ทาให้ ผ้ เู รียนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้สอนผ่านสือ่ มัลติพอยท์บนหน้ าจอเดียวกัน และทากิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับผู้อื่นได้ (Online,www.oknation.net,สืบค้ น
วันที่18 พฤศจิกายน 2553)
ดังนันเทคโนโลยี
้
มลั ติพอยท์จึงเป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์ และช่วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาการของเด็กทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงเทคโนโลยีมลั ติพอยท์
ยังสามารถช่วยลดปั ญหาด้ านการจัดซื ้อสือ่ การเรี ยนการสอนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
การจัดการเรี ยนรู้ให้ เด็กอายุ 3-5 ปี โดยส่วนใหญ่เป็ นการจัดกิจกรรมที่ครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด กิจกรรมของเด็กวัย
นี ้ครูต้องแนะนา บอกกล่าวให้ เด็กทาตามเพื่อกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ กระตือรื อร้ นและใส่ใจต่อการสอนของครู การปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรี ยนต้ องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง เพราะเด็กวัยนี ้มีปัญหาคือสมาธิสนั ้ สนใจสิง่ รอบตัวได้ ไม่นาน ห่วงเล่น จึงทาให้ เกิด
ปั ญหาคือ เด็กไม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ เต็มที่และไม่เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หากผู้สอนมีสอื่ การสอนที่ไม่ดี หรื อไม่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู้
กับวัยของเด็กก็จะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของเด็กตกต่าลงไปด้ วย และคุณลักษณะของเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนได้ ผู้วิจยั จึงได้ สนใจที่จะพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี
ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ เพื่อพัฒนาทักษะทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และส่งเสริ มการเรียนรู้
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ให้ เด็กมีความพร้ อมก่อนระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั ที่ได้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนและเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้สาหรับระดับปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2
2. เพื่อหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยน2 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 20 โรงเรี ยน จานวน 20 ห้ องเรียน จานวน 278 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่
2 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน
30 คน คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง เพราะเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบปฐมวัยของกลุม่ เครื อข่าย เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ แก่
1. มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
2. แบบประเมินคุณภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรียนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้ อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน ที่มีตอ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
ผลการวิจัย
1.
ผลการประเมินคุณภาพมัลติมเี ดียแบบปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจยั ได้ นามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน คน 9 ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์
รายการความเหมาะสม
1. ด้ านลักษณะเนื ้อหา
2. ด้ านภาษา
3. ด้ านตัวอักษรและสี
4. ด้ านลักษณะการดาเนินเรื่ อง
5. ด้ านการออกแบบกิจกรรม
เฉลีย่ โดยรวม

X
4.53
4.56
4.42
4.19
4.49

4.42
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S.D.
0.50
0.50
0.52
0.39
0.49
0.48

ความหมาย
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
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จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (
X =4.42, S.D.=0.48)
2. ประสิทธิภาพของมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจยั ได้ นามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับ ไปทดลองใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยน
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จานวน 30 คน ผลการทดลองใช้ ได้
ประสิทธิภาพของมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ประสิทธิภาพของมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ ตามเกณฑ์ 95/95 ( E1 / E2 )
เกณฑ์

ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพ
95.08
95.11

E1
E2

จากตารางที่ 2 ผลที่ได้ จากคะแนนแบบประเมินของแต่ละหน่วยระหว่างเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 95.08 และผลที่ได้ จากการ
ทาแบบประเมินหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 95.11 สรุปได้ วา่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น (95.08/95.11) สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด (95/95)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรียนที่เรียนด้ วยมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
แสดงดังตารางที่ 3 และในการวิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานดังนี ้
H0
: คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนไม่สงู กว่าก่อนเรียน
H1
: คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ตารางที่ 3 : ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทางการเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรี ยน
คะแนน
จานวน
X
คะแนนก่ อ นเรี ยน
30
18.13
คะแนนหลั ง เรี ยน
30
28.53
* ระดับนัยสาคัญเท่ากับ .05

S.D
t
6.92
8.21
1.04

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน( X =28.53, S.D = 1.04) สูงกว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( X = 18.13, S.D = 6.92) ค่า tคานวณ เท่ากับ 8.21 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง, 29, .05 (1.699) สรุปได้ วา่ คะแนน
เฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาทัศนคติของนักเรี ยน ด้ วยแบบสอบ ถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยน
รายการ
X
1.ภาพ
2.88
2.สี
2.90
3.กิ จ กรรมเสริ ม
2.96
4. เนื อ้ หา
2.95
เฉลี่ ย รวม
2.92

S.D
0.32
0.30
0.21
0.22
0.26

การแปลความหมาย
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก ( X
=2.92, S.D =0.26) และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านภาพ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก ( X =
2.88, S.D = 0.32) ด้ านสี นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก ( X = 2.90, S.D = 0.30) ด้ านกิจกรรมเสริ ม
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก( X =2.96, S.D = 0.21) และด้ านเนื ้อหา นักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก ( X =2.95, S.D = 0.22)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบประเด็นที่
ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
1. คุณภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.42, S.D.= 0.48) ทังนี
้ ้
เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒนาตามขันตอน
้
5 ขันตอน
้
คือขันตอนการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการ
้
ทดลองใช้ และขันการประเมิ
้
นผลโดยเนื ้อหามีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และวัยของนักเรี ยน ด้ านภาพ ภาษา มี
ความหมายตรงตามเนื ้อหา น่าสนใจเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการใช้ สที ี่นา่ สวยงาม กลมกลืน การประเมินในบทเรี ยนเป็ นภาพที่
สวยงามมีคาอธิบายทีช่ ดั เจนเข้ าใจง่ายและมีการนาเสนอบทเรี ยนแบบเป็ นลาดับขันตอน
้
ทาให้ เด็กไม่เบื่อ สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
สนุกเพลิดเพลิน ซึง่ สอดคล้ องกับ ทองชัย ภูตะลุน (2551 : 78) ที่พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีตอ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ (  = 4.54, S.D. = 0.50) กัลยาณี ฉายา (2551 : 191) ที่พบว่าความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทีม่ ีตอ่ การพัฒนางานนาเสนอแบบมัลติมเี ดีย เรื่ อง การใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
2. ประสิทธิภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 95.08/95.11 หมายความว่า
นักเรี ยนทาคะแนนจากการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรี ยน และ ประเมินระหว่างเรี ยนเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 96.05 และคะแนน
จากการประเมินหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 95.11 ซึ่งมีคา่ ประสิทธิภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
95/95 ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ออกแบบและพัฒนาตามลาดับให้ เหมาะสมกับประสบการณ์
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยคานึงถึงทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และใช้ หลักการ
ของสือ่ ประสมทาให้ ได้ รับบทเรี ยนที่ประกอบด้ วยภาพ สี มีเนื ้อหาถูกต้ อง ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้
นาไปทดลองใช้ ก่อนที่จะนามาใช้ เก็บข้ อมูลจริ งจึงทาให้ ได้ มลั ติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ ที่มีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของ สุมณฑา ลักษณะจันทร์ (2546 : 62) ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริ ม
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ประสบการณ์ เรื่ อง ตาแหน่ง ขนาดและปริ มาณ ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
90.42/96.67 และวราภรณ์ พลนาคู (2552 : 88 )ได้ ศกึ ษาการสร้ างบทเรี ยนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนสาระสิง่ ต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม (96.36/95.27) ซึง่ มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ (95/95)
3. คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่าการสอนโดยใช้ มลั ติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ ทาให้ คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
เนื่องจากมัลติมีเดียแบบแบบปฏิสมั พันธ์ มีทงภาพและภาพเคลื
ั้
่อนไหว มีเกมให้ เด็กได้ เล่น และได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง สามารถ
เรี ยนรู้ ได้ ตามศักยภาพและตามความพร้ อมของนักเรี ยน เหมาะสมกับวัยความต้ องการ ของนักเรี ยน การที่นกั เรี ยนมี
ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนและผลการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุภคั ร โพธิกดุ สัย (2549 : 66) ที่ทาการวิจยั เกี่ยวกับ
สือ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ รอบตัว เรื่ อง การคมนาคมและการสื่อสาร ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 พบว่า
สือ่ ที่สร้ างขึ ้นส่งผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากซึง่ อาจเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนันถู
้ กพัฒนาขึ ้นอย่าง
เป็ นระบบ ยึดหลังจิตวิทยาการเรี ยนรู้มีการเสริ มแรงอย่างเหมาะสม นักเรี ยนได้ สมั ผัสวิธีการเรี ยนและสือ่ การเรี ยนที่แปลกใหม่มีการ
กระตุ้นความสนใจ ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานไม่เบื่อหน่ายและนักเรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิด้วยตนเอง ตอบสนอง
ความต้ องการตามวัยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอรนันท์ เชาว์พานิช (2552 : 13)ได้ พฒ
ั นาสือ่ การเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์
โดยใช้ โปรแกรมมัลติพอยท์ เรื่ อง เซต พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก กัลยาณี ฉายา (2551 : 191) ได้ ศกึ ษาการ
พัฒนางานนาเสนอแบบมัลติมเี ดีย เรื่ อง การใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมาก โสภณ สมดี (2552 : 1) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตร
และคูม่ ือฝึ กอบรมการสร้ างสือ่ การสอนด้ วย MultiPoint Technology พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ

สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม และเมื่อ
นาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน เมื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรี ยนพบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์อยูใ่ นระดับชอบมาก การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ มัลติมีเดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์เป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. การพัฒนากล้ ามเนื ้อเล็กในระดับเด็กปฐมวัย
2. การพัฒนาสือ่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ในรายวิชาอื่นๆ
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี ) 2546. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การ รับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์, 2546.
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการเขียนเนือ้ หาสาระสาหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : สกศ. 2553.
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU- eDL เรื่อง การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
The Development of Multimedia on the RMU-eDL Project in the Topic of “Data Communication and Computer
Network” With Problem Based Learning
นางอภิฤดี พุฒลา1, พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และ วิทยา อารีราษฎร์ 2
Mrs. Apiruedee phutla, Pisutta Arreerard and Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการ RMU-eDL มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ องการสือ่ สารข้ อมูล และ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบปั ญหาเป็ นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ให้ มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยน 4) เปรียบ เทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนและหลังเรี ยนโดย ใช้
รูปแบบการเรี ยนรู้และสือ่ ที่พฒ
ั นาและ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้และสือ่ ที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม จานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสม
รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ แบบประ เมินคุณภาพรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t-test (dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ 2) รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ ( x = 4.91, S.D
=0.29) และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ (81.06/82.43) สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) 3) ดัชนีประสิทธิผล ของการเรี ยนรู้มีคา่
เท่ากับ 0.7022 4) คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความพึง
พอใจของผู้เรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ : สือ่ ประสม, รูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ,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
นักศึกษาปริ ญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(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
บทนา
eDLTV (Electronic Distance Learning via Television) เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนที่เป็ นผลมาจากโครงการจัดทา
เนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550‛ เป็ นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ลงนาม
บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square)
ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรื อ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ หรื อ NECTEC เพื่อให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการ
ใช้ งานระบบ eDLTV ในการเรี ยนการสอนให้ กบั โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยาย
ผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ และดาเนินการจัดอบรมให้ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและดาเนินการพัฒนาต่อ
ยอดโดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ และสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) โดย
ถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนาสือ่ สือ่ ประสมในระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษาและรูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ทางไกลด้ วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ กลุม่ เครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหรื อ RMU-eDL Model ซึง่ มีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
ประกอบด้ วยสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ โดยสือ่ ใน RMU-eDL
Model นี ้ประกอบด้ วยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใบงาน ใบความรู้ งานนาเสนอมัลติพอยต์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประยุกต์ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานทีเ่ น้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาคาตอบด้ วยตนเองโดยนาสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้นไปใช้ ในขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนแต่ละขัน้
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา และเป็ นผู้สอนในสถานศึกษา ได้ ศกึ ษาสภาพ
ปั จจุบนั และการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน (ปพ.5) และสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของสถานศึกษาพบว่าผู้เรี ยนไม่เห็นภาพของการเรี ยนเรื่ องการสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนมากมีผลการเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง โรงเรี ยนขาดสือ่ ที่ชว่ ยกระตุ้นการเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มการปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน อีกทังยั
้ ง
ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสื่อประสม ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ จึงได้ เข้ า
ร่วมโครงการและพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การสือ่ สารข้ อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึง่ ผู้วิจยั คาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมครัง้ นี ้ จะได้ สอื่ ประสมประกอบการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยนใช้ เป็ นสือ่ การสอน เข้ าใจและเห็นภาพของการ
สือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่
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เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน สามารถพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพยิ่งขึ ้น และเป็ นแนวทางในการพัฒนาสือ่ ของครูผ้ สู อน
ในรายวิชาอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรี ยนรู้ที่ใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มคี ณ
ุ ภาพ
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู จิ ยั พัฒนาขึ ้น ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ ด้ วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู จิ ยั พัฒนาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาสือ่ ประสมโครงการ RMU - eDL เรื่ อง การสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบรูปแบบการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนของวิ
้
ธีการเชิงระบบ(System Approach)รูปแบบ ADDIE Model
(พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ , 2551) มี 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผลกลุม่
ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับสลาก มีหน่วยสุม่ เป็ น
ห้ องเรี ยนจานวน 1 ห้ องเรียน รวมทังหมด
้
34 คน ทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ประกอบด้ วยเนื ้อหา 5
หน่วยได้ แก่ 1) การสือ่ สารข้ อมูล 2)ประเภทของเครื อข่าย 3) รู ปแบบการเชื่อมต่อเครื อข่าย 4) อุปกรณ์การสือ่ สารข้ อมูล และ
5) เครื อข่ายไร้ สาย โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสม รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ แบบสอบถามความพึง
พอใจ และสถิติที่ใช้ ในการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ เพื่อวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพสือ่ ประสม การประเมินคุณภาพ รูปแบบการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการ
เรี ยนรู้ด้วยสื่อประสม หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ตามเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
E1/E2แปลความหมายของค่า E1/E2 ที่คานวณได้ ตามเกณฑ์ของฉลองชัย สุรวัฒนบูลย์ (2528) และการหาดัชนีประสิทธิผลของ
การเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ ด้วยสือ่ ประสม โดยใช้ วธิ ีการของกูดแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์ (บุญชม ศรี สะอาดและคณะ,
2545) และทาการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติ t-test เพื่อการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
ผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม
ผลการวิจัย
1.ผลการพัฒนาสือ่ ประสม ผู้วจิ ยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม 5 เรื่ อง เรื่ องละ 4 ชนิดได้ แก่ สือ่ นาเสนอพัฒนาด้ วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พัฒนาโดยใช้ โปรแกรม Desktop Author สือ่ มัลติพอยต์ พัฒนาด้ วย
เทคโนโลยี Multipoint และสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ผลการพัฒนาสือ่ ประสม
หลังจากนันน
้ าสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน5 คน ได้ แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา ด้ านคอมพิวเตอร์
ด้ านหลักสูตรประเมินผล และด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการพัฒนาสือ่ ประสม
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
5
4.64
0.49
เหมาะสมมากที่สดุ
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีตอ่ สือ่ ประสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.64,
S.D.=0.49)
2. ผลการพัฒนารูปแบบ
2.1 ผู้วิจยั ได้ นารูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานจากสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู้ (2550)
มาปรับปรุงกระบวนการให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและบริ บทของโรงเรี ยนผลการปรับปรุงได้ รูปแบบ
ดังภาพที่ 2
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน

1.ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรียน
2.แบ่งกลุม่ ผู้เรียนคละความ

ตรวจสอบความรู้พื ้นฐาน
ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์กนั

สามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน

3.เชื่อมโยงปั ญหา

-ศึกษาสถานการณ์ปัญหา

ข้ อคาถาม

4.กาหนดแนวทางที่เป็ นไปได้

-ตังค
้ าถามในประเด็นที่อยาก
รู้ ระดมสมอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,สื่อ
งานนาเสนอด้ วยโปรแกรม
พาวเวอร์ พอยต์,ใบความรู้

5.ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า

สถานการณ์ปัญหา

มัลติพอยต์

6.สังเคราะห์ความรู้
7. ร่วมกันสรุปประเมินค่า
คาตอบ

8. นาเสนอ,ประเมินผลงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

9. ประเมินผล

-แบ่งงานลาดับการทางาน
-กาหนดเป้าหมาย

-สมาชิกในกลุม่ ร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
-สร้ างองค์ความรู้ใหม่
-เลือกรูปแบบวิธีการนาเสนอ
-กลุม่ นาเสนอผลงาน
-ประเมินผลการเรียนรู้

ภาพที่ 2 : รูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
2.2 ผลการหาคุณภาพของรูปแบบผู้วิจยั นารูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คนประเมิน ผลการประเมิน
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ 9 ขัน้ ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมีคา่ X เท่ากับ 4.90
และค่า S.Dเท่ากับ 0.225
2.3 ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบตามเกณฑ์ E1/E2 พบว่า รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.06/82.43 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
2.4 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง จานวน 34 คน มา
คานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม มีคา่ เท่ากับ 0.7022 หมายถึงการเรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 70.22
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยน ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมา
คานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบสมมุตฐิ านดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : ค่าสถิติ t-test
การทดสอบ

ค่าคะแนนเฉลีย่

ค่า S.D.

สถิติ t จากการคานวณ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

16.00
32.85

1.28
1.23

73.96
df =33

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า t (คานวณ) มีคา่ 73.96 ซึง่ มีคา่ มากกว่า ค่า t (ตาราง, α =.05,df=33) มีคา่ 1.697 ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0
สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนกิจกรรม ตามรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สอบถามความพึงพอใจโดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ การเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบที่
พัฒนาขึ ้น โดยภาพรวมพบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูม่ ากที่สดุ ( =4.63, S.D. = 0.47)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น อภิปรายดังต่อไปนี ้
1. ผลการพัฒนาสือ่ ประสมโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยรวมมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ ผู้วิจยั
ได้ เน้ นในการนาทฤษฎีในการสร้ างสือ่ ประสม ตลอดจนใช้ ภาพและสีที่สวยงามทาให้ ได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ (ไชยยศ เรื องสุวรรณ
, 2548) เนื ้อหาของสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเหมาะสมชัดเจน ครอบคลุมและเอื ้อต่อการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ของผู้เรี ยน มี
ความทันสมัย สามารถนามาใช้ กบั ชีวิตประจาวันได้ และการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ส่งเสริ มและกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินมัลติมเี ดียว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ มีการแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นลาดับ
ก่อน-หลัง ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ การใช้ สมี คี วามเหมาะสม กลมกลืน ดึงดูด ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒนาสือ่
ประสมกระบวนการ ADDIE MODEL ซึง่ แต่ละขันตอนมี
้
การดาเนินการเป็ นระบบ มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจน อีกทัง้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาตัว
โปรแกรมที่ใช้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมอาทิเช่น MS-PowerPoint Multipoint DesktopAuThor และ Macromedia Flash ซึง่ เป็ น
โปรแกรมที่ใช้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมให้ ภาพเคลือ่ นไหวที่สวยงาม สร้ างง่าย เข้ าใจง่าย มีความยืดหยุน่ สามารถพัฒนางานต่างๆ ได้
หลากหลาย และไฟล์ที่ได้ มีขนาดเล็ก ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ องกับประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550 )
และปริ มประภา โดศรี (2550)ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสือ่ ประสม พบว่าผล
ประสิทธิภาพของบทเรี ยน สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มคี า่ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับดีมาก
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ 9 ขันตอนได้
้
แก่ขนน
ั ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ขันตอนการแบ่
้
งกลุม่ ขันเชื
้ ่อมโยงปั ญหาและระบุ
ปั ญหา ขันก
้ าหนดแนวทางที่เป็ นไปได้ ขันด
้ าเนินการศึกษาค้ นคว้ า ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้ ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าของคาตอบ
ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน ขันประเมิ
้
นผล ซึง่ ทัง้ 9 ขันตอนได้
้
สง่ เสริ มปฏิสมั พันธ์และกระบวนการกลุม่ เป็ นอย่างดี
3. ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพรูปแบบ จากการประเมินรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยทุกข้ อ
ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 4.91 และค่า S.D. เท่ากับ 0.29 ซึง่ แปลความหมายได้ วา่ มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมทีจ่ ะ
นาไปใช้ ในการสอนมากที่สดุ และด้ านประสิทธิภาพรูปแบบ จากการนารูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้ พบว่ารูปแบบประสิทธิภาพ
(81.06/82.43) สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ชัยยุทธ จันทรแปลง(2551) และอภิสทิ ธิ์ เกียรติ
เจริ ญ (2552) ประสิทธิภาพของรูปแบบมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
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4. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคา่ เท่ากับ 0.7022 คิดเป็ นร้ อย
ละ 70.22 หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 70.22
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5 ด้ าน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ( =4.77, S.D. = 0.40) สรุปได้ วา่ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้
เป็ นสือ่ การเรียนการสอนได้
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสือ่ ประสมโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยรวมมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ โดยค่า
เท่ากับ4.64และค่าS.D.เท่ากับ0.49
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ 9 ขันตอนได้
้
แก่ขนน
ั ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ขันตอนการแบ่
้
งกลุม่ ขันเชื
้ ่อมโยงปั ญหาและระบุ
ปั ญหา ขันก
้ าหนดแนวทางที่เป็ นไปได้ ขันด
้ าเนินการศึกษาค้ นคว้ า ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้ ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าของคาตอบ
ขันน
้ าเสนอและประเมินผลงาน ขันประเมิ
้
นผล ซึง่ ทัง้ 9 ขันตอนได้
้
สง่ เสริ มปฏิสมั พันธ์และกระบวนการกลุม่ เป็ นอย่างดี
3. ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพรูปแบบ จากการประเมินรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยทุกข้ อ
ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 4.91 และค่า S.D.เท่ากับ 0.29
4. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคา่ เท่ากับ 0.7022 คิดเป็ นร้ อย
ละ 70.22
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5 ด้ าน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ( =4.77, S.D. = 0.40)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมเรื่ องการสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้นในโครงการ
RMU-eDL สามารถนาไปใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ และเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงขึ ้น ควรมีการฝึ กการใช้ งานให้ แก่นกั เรียนก่อนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะสือ่ มัลติพอยต์ทเี่ มื่อนาไปฉายด้ วย
เครื่ องโปรเจคเตอร์ ความชัดเจนของรูปภาพจะลดลง ในบางครัง้ มีการบีบอัดภาพทาให้ ภาพผิดสัดส่วน ควรทดลองก่อนนาไปใช้
จริ งควรเพิ่มเสียงประกอบการอธิบายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาขยายผลการวิจยั ให้ ครอบคลุมทุกวิชาทุกสาระต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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ชัยยุทธ จันทร์ แปลง.(2551). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
หลักสูตร ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ไชยยศ เรื องสุวรรณ.(2548).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 9). มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุญชม ศรี สะอาด.(2545). การวิจัยเบือ้ งต้ น. มหาสารคาม : ภาควิชาพื ้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร์ วิโรฒ มหาสารคาม.
817

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ประสิทธิ์ คลังบุญครอง.(2550) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6.
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปริ มประภา โดศรี .(2550) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ ของ
สัตว์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5.วิทยานิพนธ์ ค.ม. : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
พิสทุ ธา อารี ราษฏร์ . (2551).การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู้ .(2550). การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน.กรุงเทพฯ.
อภิสทิ ธิ์ เกียรติเจริ ญ.(2552). การประยุกต์ ใช้ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ LADS ผ่ านระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ The
Application of LADS Model through Computer Network. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

818

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

การพัฒนาสื่อประสม โครงการ RMU-eDL เรื่องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2007
ประกอบรูปแบบการเรียนรู้แบบที่เน้ นการปฏิบตั ิ
The Development of a learning activity using a multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of
“Program Microsoft Word 2007”
วิภารัตน์ พิมพ์ ศรี 1 , พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และวิทยา อารีราษฎร์ 3
Wiparat Pimsri, Pisutta Arreerard and Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การพัฒนาสือ่ ประสม โครงการ RMU-eDL เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ประกอบรูปแบบ
การเรี ยนรู้แบบทีเ่ น้ นการปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007
สาหรับใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิให้ มคี ณ
ุ ภาพ 2) พัฒนารูปแบบการการเรี ยนรู้ด้วยสือ่
ประสม ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยน ที่เรี ยนโดยใช้
รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น 4)เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการ
เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ ด้ วยสือ่ ประสมที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบลู ย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี จานวน 31 คน ได้ มาโดยวิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับสลาก เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยสื่อ
ประสม รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบประเมินสือ่ ประสม แบบประเมินรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (dependent) ผลการวิจยั
1) สือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมเหมาะสมมากที่สดุ ( X
=4.63,S.D.=0.48) 2) รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมโดยประยุกต์ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบที่เน้ นการปฏิบตั ิประกอบด้ วย
ขันตอนกิ
้
จกรรม 7 ขัน้ ได้ แก่ ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ขันศึ
้ กษา/วิเคราะห์ ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด ขันน
้ าเสนอผลการเรี ยนรู้ ขันปรั
้ บปรุง
ผลการเรี ยนรู้ ขันสร้
้ างสรรค์ชิ ้นงานและขันการประเมิ
้
นผล และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40) ซึง่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.77/82.50) ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ 3) ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเท่ากับ 0.7628 คิดเป็ นร้ อยละ 76.28 4) คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 5) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (
X =4.98,S.D=0.15)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม , 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 (xˉ =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 (xˉ =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 (xˉ = 4.98, S.D. = 0.15)
KEYWORDS: Multimedia, A Model of a Learning with Multimedia, RMU-eDL Project
บทนา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นโครงการที่นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ นักเรี ยนในชนบทที่หา่ งไกล คนพิการ และเด็กป่ วยใน
โรงพยาบาล และ eDLTV คือโครงการจัดทาเนื ้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็ นโครงการความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยนาเสนอเนื ้อหาบนระบบ e-Learning เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรี ยนใน
ชนบท ที่ขาดแคลนครู ได้ ใช้ ประโยชน์ในการสอนหรื อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ทบทวนบทเรี ยนทังแบบ
้
Off-line และแบบ On-line ผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ต (http://edltv.thai.net/index.php) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรี ยนการสอน ได้ เห็นความสาคัญของสือ่ eDLTV จึงได้ บรู ณาการเนื ้อหาการใช้ สอื่ eDLTV เข้ าไปในหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับ
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เนื ้อหาอื่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่และพัฒนาการใช้ งานระบบ eDLTV ในการเรี ยนการสอน
และให้ คาปรึกษาแก่โรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของโรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ ขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่โรงเรียนต่างๆ โดยส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอน ได้ ดาเนินการพัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้ ชื่อว่า‚RMU-eDL‛(Rajabhat Maha sarakham-eDLTV)
และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนาสือ่ ประสมที่สอดคล้ อง
กับบริ บทของสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553 : 2)
จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี การศึกษา 2552 ของโรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา รายวิชาซอฟต์แวร์ ประยุกต์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างตา่ โดยร้ อยละ 25 มีผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า (โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา,
2552) จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ครูจดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ วธิ ีการบรรยายควบคูก่ บั การสาธิต ให้ ผ้ เู รียนสังเกตเห็ น
ขันตอน
้
การสอนแบบนี ้ทาให้ เกิดปั ญหาการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรี ยนแต่ละคน รวมทังเกิ
้ ดความล่าช้ าในการเรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความเบื่อหน่าย การจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อนยังขาดขันตอนการเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาชิ ้นงาน ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบที่เน้ นการปฏิบตั ิ (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) ตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เน้ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนรู้ของกลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่จะต้ องมีการฝึ กปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องเป็ นขันตอน
้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั มีความสนใจที่จะ
ประยุกต์ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนของรายวิชา
ง32201 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี ้ยังมีสาเหตุที่สง่ ผลให้ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของรายวิชานี ้อยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างต่า คือขาดสือ่ การเรียนรู้หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัย เมื่อนักเรียนเกิด
ข้ อสงสัยในการเรี ยนรู้ ไม่มีแหล่งเรี ยนรู้และสือ่ การเรี ยนรู้ให้ นกั เรียนได้ แสวงหาความรู้หรื อทบทวนความรู้ได้ และกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ไม่หลากหลาย ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้
ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ที่มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้ โครงการดังกล่าวและเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 สาหรับใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตาม
รูปแบบการเรี ยนรู้ทเี่ น้ นการปฏิบตั ิให้ มคี ณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา
อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 ห้ องเรี ยน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับสลากซึง่
มีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรียน เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/2
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยสือ่ ประสม รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบประเมินสือ่ ประสม แบบประเมินรูปแบบการ
เรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองกับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จานวน 31 คน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ชี ้แจงให้ นกั เรี ยนทราบถึงกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. ทาการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสม ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นดังนี ้
3.1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ผู้เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และตัวอย่างชิ ้นงาน
3.2 ขันศึ
้ กษาวิเคราะห์ ผู้เรี ยนแบ่งกลุม่ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิก และแสวงหาความรู้จากสือ่ ประสม
3.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ/ฝึ กหัด ผู้เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามขันตอนการสร้
้
างชิ ้นงานตัวอย่างจากสือ่ ประสม
3.4 ขันน
้ าเสนอผลการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนนาเสนอชิ ้นงานที่ได้ ฝึกปฏิบตั ิเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
3.5 ขันปรั
้ บปรุงผลการเรียนรู้ ผู้เรี ยนนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงชิ ้นงาน เพื่อพัฒนาชิ ้นงานให้ ดีขึ ้น
3.6 ขันสร้
้ างสรรค์ชิ ้นงาน ผู้เรี ยนนาแนวคิดที่ได้ จากการลงมือปฏิบตั ิมาพัฒนาเป็ นชิ ้นงานใหม่
3.7 ขันการประเมิ
้
นผล ผู้สอนประเมินชิ ้นงานด้ วยแบบประเมินชิ ้นงาน และผู้เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียน
5. เก็บข้ อมูลความพึงพอใจของนักเรี ยนด้ วยแบบประเมินความพึงพอใจ
6. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพของสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม จานวน 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ งานนาเสนอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัลติพ้อยท์ และสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว โดยนาสือ่ ประสมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ จานวน
5 คน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48) และตัวอย่างสือ่ ประสมดังแผนภาพที่
1

สือ่ งานนาเสนอ

สือ่ มัลติพ้อยท์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สือ่ มัลติพ้อยท์
แผนภาพที่ 1 สือ่ ประสม
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
2.1 รูปแบบการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั นารูปแบบการเรี ยนรู้ทเี่ น้ นการปฏิบตั มิ าปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมกับปั ญหาการเรี ยน
การสอนในรายวิชาซอฟต์แวร์ ประยุกต์ของโรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จงั หวัดอุดรธานี ดังแผนภูมิที่ 1
สื่อการเรียนรู้

สื่อประสม
(สื่อภาพเคลื่อนไหว)
สื่อประสม ประกอบด้ วย งาน
นาเสนอ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, มัล
ติพ้อยท์,
สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน
ทดสอบก่อนเรียน

เครื่องมือและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรียนประจาเรื่อง

ศึกษาจุดประสงค์และตัวอย่างชิ ้นงาน

ย่อย

ขันศึ
้ กษา/วิเคราะห์
ผู้เรียนแบ่งกลุม่
แสวงหาความรู้จากสื่อประสม

ใบงาน
สรุป

นาเสนอความรู้จากการศึกษา

นาเสนอ

ขันฝึ
้ กปฏิบตั /ิ ฝึ กหัด
ฝึ กปฏิบตั ิตามขันตอน
้

แบบประเมินชิ ้นงาน

ขันน
้ าเสนอผลการเรียนรู้
นาเสนอชิ ้นงาน

แบบประเมินนาเสนอหน้ าชัน้

ขันปรั
้ บปรุงผลการเรียนรู้
ปรับปรุงชิ ้นงาน

แบบประเมินชิ ้นงาน

ขันสร้
้ างสรรค์ชิ ้นงาน
พัฒนาชิ ้นงานใหม่

แบบประเมินชิ ้นงาน

ขันการประเมิ
้
นผล
ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียนประจาเรื่องย่อย

แผนภูมิท่ ี 1 รูปแบบการเรี ยนรู้ทพี่ ฒ
ั นาขึ ้น
2.2 การหาคุณภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ โดยนารูปแบบการเรี ยนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40)
2.3 ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม โดยนาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบในขันการ
้
ประเมินผลของรูปแบบการเรี ยนรู้กบั คะแนนหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 พบว่ารูปแบบการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.77/82.50 ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ของฉลองชัย (2528)
3. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมมีคา่ เท่ากับ 0.7628 แสดงว่าผู้เรี ยนมีความรู้
เพิ่มขึ ้นจากก่อนเรี ยน ร้ อยละ 76.28 หลังจากทีเ่ รี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม
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4. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test (dependent) ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากเรี ยนเนื ้อหาโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมแล้ ว พบว่าผู้เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.98, S.D. = 0.15)
อภิปรายผลการวิจัย
1. คุณภาพของสือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ที่พฒ
ั นาขึ ้น
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48) เนื่องจากได้ ดาเนินการพัฒนาสือ่ ประสมตามขันตอนของ
้
ADDIE Modle (พิสทุ ธา, 2551) ได้ รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีการนาไปทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างและนาข้ อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไข สือ่ ประสมมีรูปแบบการนาเสนอด้ วยข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียง
วีดิทศั น์และออกแบบให้ เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยนซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของบุญทิพย์ (2550) ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ องการใช้ โปรแกรม Authorware มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก ( X =4.06,S.D.=0.40 )
2. จากผลการวิจยั ได้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมประกอบด้ วยขันตอนกิ
้
จกรรม 7 ขัน้ ได้ แก่ ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ขันศึ
้ กษา/วิเคราะห์ ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด ขันน
้ าเสนอผลการเรี ยนรู้ ขันปรั
้ บปรุงผลการเรี ยนรู้ ขันสร้
้ างสรรค์ชิ ้นงาน และขันการ
้
ประเมินผล มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X =4.80,S.D.=0.40) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.77/82.50 ทังนี
้ ้ประยุกต์ใช้
รูปแบบการเรี ยนรู้แบบทีเ่ น้ นการปฏิบตั ิ มีกิจกรรมที่หลากหลายและสือ่ ที่เร้ าความสนใจ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนทังทางทฤษฎี
้
และการ
ปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิสทุ ธา (2547) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
โครงสร้ างข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X
=4.41,S.D.=0.67) และประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ชัยยุทธ (2551) ได้ พฒ
ั นารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บน
เครื อข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลักสูตรปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่าได้ รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ LAITL Model มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.30,S.D.=0.65) และประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/83.05 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และพัลลภ (2552)การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาระบบปฏิบตั ิการ1 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่าได้ รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
วิชาระบบปฏิบตั กิ าร1 ชื่อLA-OS Model มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก( X =4.21,S.D.=0.70)และประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (80.13/80.90)
3. ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมมีคา่ เท่ากับ 0.7628 คิดเป็ นร้ อยละ 76.28
หมายถึงผู้เรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 76.28 หลังจากที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสม เนื่องจากสือ่ ประสมนาเสนอองค์
ความรู้ตามขันตอนโดยเรี
้
ยงลาดับความรู้ไว้ อย่างเป็ นระบบง่ายต่อการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรี ยนมี
โอกาสแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง ถ้ าไม่เข้ าใจในเนื ้อหาก็สามารถทบทวนเนื ้อหาใหม่ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อภิสทิ ธิ์
(2552) ได้ ประยุกต์ใช้ รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ LADS ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีดชั นีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 0.73 หมายถึงความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนเพิม่ ขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 73 และพัลลภ (2552) ได้ พฒ
ั นารูปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้วิชาระบบปฏิบตั ิการ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มี
ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้ LA-OS เท่ากับ 0.66 คือความก้ าวหน้ าทางการเรียนเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66
4. คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่าสือ่ ประสมช่วยทาให้
ผู้เรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ ้น เนื่องจากสือ่ ประสมมีเนื ้อหาเป็ นขันตอน
้
น่าสนใจ เข้ าใจง่ายเหมาะสมกับระดับ
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ผู้เรี ยน มีสสี นั สวยงาม กิจกรรมหลากหลายทาให้ ผ้ เู รียนมีความสุขในการเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัยยุทธ (2551) การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลักสูตรปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม อภิสทิ ธิ์ (2552) การประยุกต์ใช้ รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ LADS ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และพัลลภ
(2552) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาระบบปฏิบตั ิการ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
5. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X =4.98,S.D.=0.51) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมที่มีการนาเสนอเนื ้อหาเป็ นข้ อความ ภาพเคลือ่ นไหว
เสียง ภาพนิ่ง และวีดิทศั น์ มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและผู้เรี ยนสามารถทราบผลความก้ าวหน้ าของตนเองทันทีเมื่อทา
แบบทดสอบเสร็ จ ผู้เรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ วได้ บอ่ ยครัง้ ตามความต้ องการ และได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิอย่างแท้ จริง และมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออก ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของพิสทุ ธา (2547) ได้ พฒ
ั นารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงสร้ างข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย ความพึงพอใจ
ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.61, S.D.= 0.57)
สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาสือ่ ประสม โครงการ RMU-eDL เรื่ องการสร้ างงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 ประกอบรูปแบบ
การเรี ยนรู้แบบทีเ่ น้ นการปฏิบตั ิ ผลการวิจยั พบว่า สือ่ ประสมและรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
และเมื่อนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นอยู่
ในระดับมากที่สดุ การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมเป็ นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ น
แบบในการจัดการเรี ยนการสอนในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. โรงเรี ยนที่มีบริ บทใกล้ เคียงกันสามารถนาสือ่ ประสมไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนาสือ่ ประสม ให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ ไป
3. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ นกั เรียน ผู้ที่สนใจและโรงเรียนอื่นได้ แสวงหาความรู้
4. เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้ที่สนใจในการศึกษาผลที่เกิดกับผู้เรี ยนในด้ านอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรี ยนรู้
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
An Analysis of the ICT Competency Elements of Administrators in Basic Education Schools
ปราโมทย์ วังสะอาด1 , ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์ 3
Pramote Wangsa-ard, Asst.Prof. Dr. Pisutta Arreerard and Asst.Prof. Dr. Wittaya Arreerard
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กลุม่
ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เข้ ารับการอบรมหลักสูตรด้ านคอมพิวเตอร์
ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2553 จานวน 362 คน
เครื่ องมือวิจยั คือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ สมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 53 ข้ อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ มี 6
ด้ าน 48 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ (1) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการศึกษา มี 11 ตัวชี ้วัด (2) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ มี 12 ตัวชี ้วัด
(3) ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ICT มี 8 ตัวชี ้วัด (4) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการบริ หารจัดการ มี 7 ตัวชี ้วัด (5) ด้ านการ
ส่งเสริ ม สนันสนุนและประเมินผลการใช้ ICT มี 5 ตัวชี ้วัด และ(6) ด้ านการใช้ ICT เพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มี 5 ตัวชี ้วัด
และจาแนกเป็ นตัวชี ้วัดด้ านความรู้จานวน 24 ตัวชี ้วัด ด้ านทักษะจานวน 12 ตัวชี ้วัดและด้ านเจตคติ จานวน 12 ตัวชี ้วัด
คาสาคัญ ตัวบ่งชี ้สมรรถนะด้ าน ICT, ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 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
2
3

นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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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.
บทนา
ปั จจุบนั การใช้ เทคโนโลยีมีการแพร่กระจายอย่างกว้ างขวางในสังคมไทย ทังการใช้
้
ในระดับส่วนบุคคลไปจนถึงการ
ประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจและทางด้ านสังคม การพัฒนาเยาวชนเพื่อให้ ร้ ูเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไปจึง
เป็ นหน้ าที่ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในฐานะ
ที่เป็ นผู้รับผิดชอบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยตรง ได้ เตรียมการเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ด้ วยการกาหนดแผนแม่บท
ด้ าน ICT และเสนอสิง่ ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาด้ าน ICT ในการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ด้ วยการจัดโครงการพัมนาบุคลากรทังครู
้ ศึกษานิเทศก์และผู้บริ หารสถานศึกษา ให้ สามารถใช้ ICT
เพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน รวมทังการจั
้
ดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ตามแผน
ปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง 2555 ให้ กบั สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างแพร่หลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552
: 1-3 สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553 : 55 ) อย่างไรก็ตาม แม้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจะมีบทบาท
มากขึ ้น มีองค์ความรู้ทางการบริ หารจัดการใหม่ ๆ เกิดขึ ้นมากมายและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของเทคโนโลยีเป็ นส่วนใหญ่ แต่
ผลการวิจยั กลับพบว่า ผู้บริ หารการศึกษา มีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับตา่ (Maddux. 2002: 41 - 50) ไม่ให้ การ
สนับสนุนนโยบายด้ านการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเรี ยนรู้ (จิราพร ไกรพิทยากร. 2548 : 48 อ้ างอิงมาจาก
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 2553 : 55) ซึง่ สอดคล้ องกับ ผลสรุปของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2552 : 1-3) ที่ได้ สรุปผลการดาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2552) ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้ าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบว่ายังมีปัญหาการดาเนินงานดังนี ้ (1) ผู้บริ หารส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในการพัฒนา
วัสดุอปุ กรณ์(Hardware) มากกว่าการนาเนื ้อหาสาระในสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ(Software) ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนและการ
พัฒนาผู้สอนให้ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนาเทคโนโลยีไปใช้ ในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนและจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ (2) ครูและนักเรี ยนนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ ในกระบวนการเรียนการสอนและ
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองน้ อย (3) สถานศึกษามีจานวนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอล้ าสมัย
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในด้ านต่างๆ ทาให้ ทราบว่าการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา
ให้ มีสมรรถนะด้ าน ICT จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดตี อ่ ICT สามารถใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ มากขึ ้น ดังนันการวิ
้
เคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดสมรรถนะ
ด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาจึงมีความสาคัญ เพราะจะทาให้ ทราบถึงขอบข่ายเนื ้อหาและตัวชี ้วัดด้ าน ICT ที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ศึกษานิเทศก์และครูผ้ สู อนโรงเรี ยนในเขตตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 12 โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จากครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริ หารสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ผู้มาเข้ ารับการอบรมหลักสูตรด้ านคอมพิวเตอร์ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2553 จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถาน
ศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ มาโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์หวั ข้ อ (Topic Analysis)เกี่ยวกับICT ตามแนวคิด
ของมนต์ชยั เทียนทอง(2553.) สนทนากลุม่ (Focus Groups)โดยมีผ้ รู ่วมสนทนาประกอบด้ วยผู้บริหารสถานศึกษาขันพี
้ ้นฐาน
ศึกษานิเทศก์และครูผ้ สู อนในสถาน ศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 14 คน จากนันน
้ าข้ อสรุปที่ได้ เสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้ อง ได้ แบบสอบถามที่ผา่ นเกณฑ์พจิ ารณาเป็ นตัวบ่งชี ้สมรรถนะด้ าน ICT
ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 53 ข้ อคาถาม วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)แบบสอบถาม โดยการ Try
out กับกลุม่ ครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริ หารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 35 คน
ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเป็ น .990
การเก็บรวบรวมข้ อมูล นาแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือก ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม
2553 จานวน 400 ฉบับ ได้ รับแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ์กลับคืนมา จานวน 362 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ตามขันตอนดั
้
งนี ้คือ ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ สกัดองค์ประกอบ
ขันต้
้ น หมุนแกนและพิจารณาน ้าหนักองค์ประกอบ ให้ ความความหมายและกาหนดชื่อองค์ประกอบ นาผลการวิเคราะห์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั นาเสนอตามขันตอนการวิ
้
เคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ดังนี ้
1. ผลการศึกษารวบรวมองค์ประกอบและเก็บข้ อมูล ได้ แบบสอบถามที่ประกอบด้ วยตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะ
ด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 53 ตัวแปร เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 362 คน จาแนกเป็ นครู
ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และศึกษานิเทศก์ จานวน 111,130 และ 121 คน ตามลาดับ
2, ผลการตรวจสอบความเหมาะสมโดยการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ พิจารณาจากค่าดัชนี KMO (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) พบว่า KMO มีคา่ .975 ซึง่ ถือว่าสูงมาก แสดงว่าการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบครัง้ นี ้ มีความเหมาะสมในระดับดีมาก ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ Kaiser และ Rice (1974. อ้ างใน กัลยา วานิชย์
บัญชา. 2552 : 262)
3. ผลการสกัดองค์ประกอบขันต้
้ น (Extraction of the Initial Factor) เพื่อให้ ได้ จานวนองค์ประกอบ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธี
Principal Component Analysis ผลการสกัดองค์ประกอบ ได้ องค์ประประกอบ จานวน 6 องค์ประกอบ มีคา่ ร้ อยละของความ
แปรปรวน (% of Variance) เท่ากับ 66.132 , 5.597 , 2.790 , 2.504 , 2.246และ1.782 ตามลาดับ และมีคา่ ร้ อยละความ
แปรปรวนสะสม(Cumulative %) เป็ น 81.050
4. ผลการหมุนแกนตังฉาก
้
แบบ Varimax เพื่อพิจารณาตัวแปรที่สงั กัดในแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading : b) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้ (1) มากกว่า .30 (2) มีคา่ สูงที่สดุ บนองค์ประกอบนัน้ ๆ
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และ(3)มีคา่ มากกว่าในองค์ประกอบอื่น ๆ ตังแต่
้ .10 ขึ ้นไป พบว่ามีตวั แปรทีเ่ ข้ าเกณฑ์ ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้ วย 11
ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .547 - .777 องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้ วย 12 ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง
.523-.685 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้ วย 8 ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .696 - .758 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้ วย
7 ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .515 - .654 องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง
.684 - .739 องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง .632 – .734 รวมจานวนตัวแปรที่เข้ าเกณฑ์
จานวน 48 ตัวแปร ที่เหลือเป็ นตัวแปรทับซ้ อนไม่เข้ าองค์ประกอบใด ต้ องตัดทิ ้ง จานวน 5 ตัวแปร
5. ผลการให้ ความหมายและกาหนดชื่อองค์ประกอบ จากการพิจารณากลุม่ ตัวแปรที่สงั กัดในแต่ละองค์ประกอบ โดย
พิจารณาจากหัวข้ อหลัก (Toppic) ด้ าน ICT และมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สามารถตังชื
้ ่อองค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICTและตัวแปรที่สงั กัดทัง้ 6 ด้ าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการกาหนดชื่อองค์ประกอบ ตัวแปรที่สงั กัดและการพิจารณาน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
องค์ประกอบที่ 1 การใช้ ICT เพื่อการศึกษา
1. บอกรูปแบบของส่วนประกอบของ e-mail ได้
2. บอกชื่อเว็บไซด์ที่ให้ บริการฟรี e-mail ได้
3.บอกขันตอนการสมั
้
คร e-mail ได้
4.สมัคร e-mail ด้ วยตัวเองได้
5.เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ e-mail
6. รับ-ส่ง e-mail ด้ วยตนเองได้
7. บอกชื่อเว็บไซด์ที่ให้ บริการสืบค้ นได้
8. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการสืบค้ นผ่าน
เว็บ ไซด์
9. บอกขันตอนการสื
้
บค้ นผ่าน google หรือเว็บ
ไซด์ อื่นได้
10. ดาวน์โหลดและเก็บข้ อมูลจากการสืบค้ นได้
11. สามารถแปลภาษา ผ่าน googleได้

b
.642
.632
.669
.697
.739
.741
.775
.769
.777
.767
.547

องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
องค์ประกอบที่ 2 การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้
1. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ Web 2.0 ที่มีตอ่ การ
จัดการเรียนการสอน
2. ระบุเว็บไซด์ทีมีคณ
ุ ลักษณะเป็ น Web 2.0 ได้
3. อธิบายความหมายของเว็บ Blog ได้
4. สร้ าง Blog บนเว็บ 2.0 ได้
5. อธิบายความหมายของ Social Network ได้
6. สมัครเข้ าใช้ งาน ning social network ได้
7. ใช้ เครื่องมือใน ning social network ได้
8. ใช้ งาน facebook ,Twitterหรือgotoknow ได้
9. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ งานสนทนาผ่าน
เว็บ WindowsLive
10. สามารถใช้ งานสนทนาผ่านเว็บด้ วย msnได้
11. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ ประยุกต์เพื่อการ
เรียนเรียนการสอนได้
12. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ ประยุกต์เพื่อ
การเรียน
การสอน

830

b
.637
.640
.645
.663
.659
.683
.685
.681
.644
.643
.542
.523
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องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ICT
1. บอกหน้ าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้
2. บอกประเภทของ software ได้
3. บอกหน้ าที่ของบุคลากรด้ านคอมพิวเตอร์ ได้
4. เห็นความสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์
5. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
6. อธิบายลักษณะการใช้ งานบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้
7. ระบุชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
8. บอกองค์ประกอบของเครือข่าย อินเทอร์ เน็ตได้
องค์ประกอบที่ 5 ด้ านการส่งเสริม สนันสนุนและ
ประเมินผลการใช้ ICT
1. บอกเป้าหมายแผนแม่บท ICTเพื่อการศึกษา
ขอกระทรวงศึกษาธิการได้
2. ระบุนโยบายและแผนงานด้ าน ICT ที่เกี่ยวข้ อง
กับการศึกษาของไทยได้
3. ระบุมาตราที่เกี่ยวข้ องกับ ICT เพื่อการศึกษา
ในพรบ.การศึกษาได้
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดทาแผนงาน
ICTระดับโรงเรียน
5. อธิบายหลักการจัดทาแผนICT ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาได้

b
721
.726
.758
.748
.729
.740
.696
.724

.707
.739
.684

องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
องค์ประกอบที่ 4 การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
1. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่เหมาะสมกับการใช้
งานในสานักงานได้
2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ ประยุกต์ เพื่อ
การบริหารจัดการ
3. ใช้ งานซอฟต์แวร์ นาเสนอ สาหรับผู้บริหารได้
4.บอกผลกระทบที่เกิดจากไวรัสและสปายแวร์
คอมพิวเตอร์ ได้
5.บอกวิธีป้องกันไวรัสและสปายแวร์ คอมพิวเตอร์ ได้
6.บอกวิธีการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้
7.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนาไปสูก่ ารกระทาความผิด
ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
องค์ประกอบที่ 6 ด้ านการใช้ ICT เพื่องานอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ
1. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ e-filing,
e-office
2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ obec-mail
3. อธิบายขันตอนการเรี
้
ยกใช้ งาน e-office ได้
4. ใช้ งาน e-office ได้
5. ใช้ งาน obec-mail ได้

b
.515
.543
.651
.603
.654
.625
.617

.538
.679
.734
.687
.632

.706
.725

สรุ ปผลการวิจัย
องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้ าน องค์ประกอบทัง้ 6
ด้ าน มีคา่ ความแปรปรวนทังหมดที
้
่องค์ประกอบอธิบายได้ (total variance) ร้ อยละ 81.050 และองค์ประกอบทัง้ 6 ด้ าน
ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการศึกษา มีตวั ชี ้วัด 11 ตัว 2) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 12 ตัว 3) ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน ICT ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 8 ตัว 4) ด้ านการบริ หาร
จัดการ ICT เพื่อการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 7 ตัว 5) ด้ านการส่งเสริ ม สนันสนุนและประเมินผลการใช้
ICT ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 5 ตัว 6) ด้ านการใช้ ICT เพื่อการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 5 ตัว ตัวชี ้วัดทัง้ 48 ตัว จาแนก
เป็ นตัวชี ้วัดด้ านความรู้ 24 ตัว ด้ านทักษะ 12 ตัว และด้ านเจตคติ 12 ตัว
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ประกอบด้ วย 6
องค์ประกอบ 48 ตัวชี ้วัด และเมือ่ พิจารณาตามตัวชี ้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ตามเนื ้อหาสาระหรือหัวข้ อ (Toppic) ด้ าน ICT
พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การใช้ ICT
เพื่อการศึกษา ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที่ 1-11 โดยตัวชี ้วัดที่ 1-6 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวการสือ่ สารด้ วย e-mail และตัวชี ้วัดที่ 7-11 เป็ น
ตัวชี ้วัดเกี่ยวกับการสืบค้ นทางอินเทอร์ เน็ต (2) การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที่ 28-39 โดยที่ตวั ชี ้วัดที่
28-37 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0และตัวชี ้วัดที่ 38-39 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์เพื่อการเรี ยนรู้
(3) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ICT ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที1่ 7-23 โดยที่ตวั ชี ้วัดที่ 17-19 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์
เพื่อการบริ หารจัดการและตัวชี ้วัดที่ 20-23 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับกฏหมาย จริ ยธรรมและความปลอดภัย (5) การส่งเสริ มสนับสนุน
และประเมินผลการใช้ ICT ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที่ 40-44 ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์เพื่อการบริ หารจัดการ (6)
การใช้ ICT เพื่องานอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที่ 12-16 ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดเกียวกับระบบอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ ส่วน
ตัวชี ้วัดที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้ วยตัวชี ้วัดที่ 24 – 27 ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับประเภทคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา
และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวชี ้วัดที่ 53 เป็ นตัวชี ้วัดเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาด้ าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างไม่ให้ ความสาคัญมากนัก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในสองประเด็น ดังนี ้
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวิจยั ครัง้ นี ้ จะทาให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้สมรรถนะด้ าน
ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.2 ใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.3 เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีม่ ีหน้ าที่กากับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาด้ าน ICT นาไปใช้ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับออกประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะด้ าน ICT แก่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
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Technology . 42 (3) : 41-50.

833

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
เพื่อส่ งเสริมทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้เรียน
Learner-Centered Instruction through Practical Application of Research for the Enhancement of Learning Skills
and Learning Experiences
ผศ.ดร.พิสุทธา อารี ราษฎร์ 1
Asst.Prof.Dr.Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานทีจ่ ดั การเรียนการสอน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การวิจยั และบริ การวิชาการ ทีเ่ น้ นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนเพื่อพัฒนางานด้ านไอซีที คณะมีนโยบายในการ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนเพื่อทาวิจยั ด้ านไอซีที และบูรณาการกระบวนการวิจยั สูก่ ารจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรียน ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมทังการวิ
้ จยั และกิจกรรมการเรียนการสอน
งานวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการ
งานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ 2) ศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรียนการสอน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10 คน กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมและเครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบสังเกตการมีสว่ นร่วมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนพอใจต่อการเรียนการสอน
ด้ วยกระบวนการที่พฒ
ั นาขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรี ยน ได้ รูปแบบคือ LCIPAR มีกระบวนการ 5 ขันตอน
้
คือ 1) สารวจความพร้ อมของ
ผู้เรี ยน 2) ส่งเสริ มองค์ความรู้ 3) นาสูก่ ารปฏิบตั ิ 4) ปรับกระบวนการคิด และ 5) ติดตามประเมินผล ผลการศึกษาการนารูปแบบ
LCIPAR ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทุกคน และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้ วยรูปแบบ LCIPAR ที่พฒ
ั นาขึ ้นอยูใ่ นระดับมาก ข้ อคนพบจากการวิจยั การ
เรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หากจัดกิจกรรมตามความพร้ อมและความต้ องการของผู้เรียนโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมและการได้ รับ
ประสบการณ์จริง ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีทกั ษะเพือ่ การแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ ้น
คาสาคัญ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอน การบูรณาการ การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
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
834

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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. บทนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตังอยู
้ ท่ ี่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 23 ธันวาคม 2551 เพื่อเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรื อไอซีที (Information Communication and Technology : ICT) สูช่ มุ ชน ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น ในการเสริ มสร้ างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฟื น้ ฟูพลังการ
เรี ยนรู้ เชิดชูปัญญาของท้ องถิ่น สร้ างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษา
ส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชันสู
้ ง ทาการสอน วิจยั บริ การวิชาการแก่สงั คม ปรับปรง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริ มวิทยฐานะครู โดยกาหนดภารกิจภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น เป็ นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
การจัดตังคณะเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ จึงเป็ นแนวทางหนึง่ ในการจัดตังหน่
้ วยงานเพื่อดาเนินการพันธกิจด้ านไอซีทีสชู่ มุ ชนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [1]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ในการดาเนินงาน ตามภารกิจของคณะฯ ภายใต้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาและบริ หารงานวิจยั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ รับ
ความร่วมมือจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช.
บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ หรื อ มจพ. ซึง่ ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือวันที่ 29 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อดาเนินโครงการศูนย์ทางไกลเพือ่ พัฒนา
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การศึกษาและพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้ งบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานเริ่ มต้ น 80,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2554) ภายใต้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูช่ มุ ชน
ในบริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้ วยรู ปแบบ RMU-TCED-RA Model (Tele-Center for Education and Development
in Rural Area of Rajabhat Maha Sarakham University Model) [2] ซึง่ เป็ นรูปแบบที่กาหนดวิธีการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ในการนาไอซีทีเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการดาเนินงานภายใต้ โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบท (Tele-Center for Education
and Development in Rural Area) มีตวั ชี ้วัด จานวน 3 ด้ าน รวมทังหมด
้
17 ตัวชี ้วัด ภายใต้ ขนตอนการด
ั้
าเนินงาน 5 ขันตอน
้
คือ
1) การมอบภารกิจ โดยมหาวิทยาลัยมอบภารกิจด้ านการนาไอซีทีสชู่ มุ ชนให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินงาน 2) การแสวงหาความร่ วมมือ โดยมีคณะกรรมการร่วมในการดาเนินงานเพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทังภาครั
้
ฐและเอก
ชร 3) นาสูก่ ารปฏิบตั ิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เป็ นรูปธรรมภายใต้ บริ บทของมหาวิทยาลัยโดยได้ รับความ
ร่วมมือจากชุมชนและท้ องถิ่น เพื่อมุง่ สูก่ ารสร้ างแหล่งการเรี ยนรู้ไอซีทีของชุมชน 4) ทบทวนผลการดาเนินงาน ผ่านกระบวนการ
ประชุมของคณะกรรมการดาเนินงาน และ 5) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดยจัดกิจกรมส่งเสริ มวิชาการเพื่อแสดงผลงานของ
สมาชิกเครื อข่ายความร่วมมือ
ผลการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สร่างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ในการส่งเสรมการ
พัฒนางานด้ านไอซีทีแก่ชมุ ชนและท้ องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้ เคียง ส่งผลให้ มีเครื อข่ายขยายผลการ
ให้ บริ การ 3,362 โรงเรี ยน ครอบคลุม 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ ภายใต้ เครื อข่ายความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน
5 เครื อข่าย ดังนี ้ [2]
1) โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทฯ โดยความร่วมมือกับ กสทช. บมจ.ทีโอที และ มจพ.
2) โครงการเครื อข่าย ส่งเสริ ม เผยแพร่ และพัฒนาสือ่ eDLTV ภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สานักงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ หรื อ NECTEC
3) โครงการวิจยั ด้ านไอซีทีร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน ในการใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ในระยะเวลา 3 ปี
4) โครงการอบรมศึกษานิเทศก์แกนนา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จัดอบรมศึกษานิเทศก์
ในภาคอีสาน 20 เขต จานวน 94 คน ให้ เป็ นวิทยากรแกนนาขยายผลการอบรมครูผ้ สู อนด้ านบูรณาการใช้ ไอซีทเี พื่อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้
5) โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการแหล่งการเรี ยนรู้ โดยใช้ ไอซีทรี ่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดอบรม
ผู้บริ หารแหล่งการเรียนรู้ ตาม มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จานวน
90 คน ทัว่ ประเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ นาโครงการวิจยั ด้ านไอซีทีทดี่ าเนินการร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใน
การวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน ในการใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ลงสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Research: PR) เพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรี ยน ที่เรี ยนรายวิชาการสัมมนาการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่
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ผู้วิจยั ดาเนินการ ก่อเกิดกับนักศึกษาทังในด้
้ านความรู้ความเข้ าใจ กระบวนการวิจยั และการประยุกต์ใช้ กระบวนการวิจยั เพื่อการ
ออกแบบงานวิจยั ในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผู้วิจยั ได้ ใช้ กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Research:
PR) เป็ นแนวทางในการวิจยั เพื่อให้ บคุ คลหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการวิจยั ทังในกระบวนการ
้
วิเคราะห์ปัญหา การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ผลและสรุปรายงานการวิจยั มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1) ขันเตรี
้ ยมการ โดยการศึกษาบริ บท กาหนดกรอบในการวิจยั ได้ แก่ จานวนผู้เข้ าร่วม เนื ้อหาสาระที่ ทาวิจยั
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ประเด็นในการวิจยั และสภาพที่ต้องการดาเนินการวิจยั ร่วมกัน
2) ขันวางแผนปฏิ
้
บตั ิการ ทาการสรุปกรอบในการวิจยั โดยกาหนดประเด็นปั ญหา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินการของนักวิจยั และผู้ร่วมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ทาความเข้ า ใจประเด็นปั ญหา มองถึงผลของการวิจยั ที่จะได้ รับ
เพื่อสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมของนักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั กาหนดบทบาทและหน้ าที่ของแต่ละฝ่ ายและวางแผนเพื่อนาสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
3) ขันน
้ าสูก่ ารปฏิบตั ิแบบมีสว่ นร่วม เป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการของนักวิจยั และผู้ที่เกี่ยวข้ องในบริ บทและหน้ าที่ตาม
แผนปฏิบตั ิการที่กาหนด
4) ขันติ
้ ดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทังการแก้
้
ไขระหว่างการปฏิบตั ิแบบมีสว่ นร่วม เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย รวมทังรวบรวมข้
้
อมูลการย้ อนกลับ (feedback)ที่แสดงถึงความพอใจหรื อความสาเร็จของการดาเนินงาน
5) ขันสรุ
้ ปผลการวิจยั ทาการสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็ จแบบมีสว่ นร่วม
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สังกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรี ยนรายวิชาการสัมมนาการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา จานวน 30 คน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่ยงั ไม่มีหวั ข้ อการวิจยั และต้ องการทาวิจยั การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สง่ เสริ มการ
เรี ยนรู้ จานวน 10 คน

4. ผลการวิจัย
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มทักษะและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยใช้ กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
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1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการ
สอนเพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผลการวิจยั ได้ รูปแบบ LCIPAR ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังรูปที่ 1
รูปแบบ LCIPAR (Learner-Centered Instruction through
Practical Application of Research for the Enhancement of
Learning Skills and Learning Experiences) คือ แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการ
งานวิจยั สูก่ ารเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจยั จะต้ องดาเนินการแบบมีสว่ นร่วมกับผู้เรี ยนและผู้
ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) สารวจความพร้ อมของ
ผู้เรียน 2)ส่งเสริมองค์ความรู้ 3)นาสูก่ ารปฏิบตั ิ 4) ปรับกระบวนการ
คิด และ 5) ติดตามประเมินผล

รูปที่ 1 รูปแบบ LCIPAR Model
ขันที
้ ่ 1 สารวจความพร้ อมของผู้เรี ยน เป็ นขันตอนศึ
้
กษาบริ บท เป็ นการกาหนดกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินการวิจยั และผู้ร่วมวิจยั เพื่อกาหนดปั ญหาและความต้ องการจากการวิจยั ทังนี
้ ้ไดกาหนด จานวนผู้ร่วมวิจยั 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ เป้าหมายคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ที่เรี ยนวิชาสัมมนาการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ที่ยงั
ไม่มีหวั ข้ อการวิจยั และต้ องการทาวิจยั ด้ านนวัตกรรมสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 คน กลุม่ ที่ 2 นักวิจยั คือผู้สอนประจาวิชา และกลุม่
ที่ 3 นักพัฒนาหรื อผู้เชี่ยวชาญ เป็ นอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่อบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน การกาหนดกรอบ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการวิจัย ภายใต้ ระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือน เมษายน 2554 กรอบในการ
ดาเนินงานให้ นกั ศึกษาร่วมวิจยั การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจยั ของอาจารย์ผ้ สู อนที่เป็ นนักวิจยั ดาเนินการวิจยั อยู่ โดยศึกษาแบบมี
ส่วนร่ วมเพื่อนามาออกแบบงานวิจยั ในบริ บทและความต้ องการของนักศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีเป้าหมายเพื่อให้ นกั ศึกษาแต่ละคน
ออกแบบงานวิจยั ที่สามารถนามาเป็ นหัวข้ อวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ขันที
้ ่ 2 ส่งเสริ มองค์ความรู้ วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้ นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้ าใจใน
กระบวนการ โดยผู้ร่วมวิจยั จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการ ดังนันการวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้จึงได้ ทาการอบรมให้ ความรู้ โดย
การปรับความรู้พื ้นฐานของกลุม่ ทังด้
้ านกระบวนการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็ นหัวเรื่ องหลักในกระบวนการอบรม เพื่อ
จะได้ นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดแผนการดาเนินงานและเป้าหมายของการวิจยั ร่วมกัน
ขันที
้ ่ 3 สูก่ ารปฏิบตั ิ ในขันตอนนี
้
้ ทีมงานวิจยั นากระบวนการสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง โดยศึกษาทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ
ร่วมกับผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมในกลุม่ งานวิจยั ภาคสนาม ที่นกั วิจยั ดาเนินการอยู่ ในขณะเดียวกัน นักศึกษากลุม่ เป้าหมายจะต้ อง
ออกแบบ(ร่าง)กรอบแนวคิดการวิจยั ของแต่ละคนโดยได้ รับคาปรึกษาจากนักพัฒนาและนักวิจยั
ขันที
้ ่ 4 ปรับกระบวนการคิด นักศึกษากลุม่ เป้าหมายนา(ร่ าง)กรอบแนวคิดการวิจยั ของแต่ละคนนาเสนอแนวคิดต่อ
นักพัฒนาและนักวิจยั เพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์พร้ อมดาเนินการสูก่ ารปฏิบตั ิตอ่ ไป
ขันที
้ ่ 5 ติดตามประเมินผล นักศึกษากลุม่ เป้าหมายนางานวิจัยไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งและรายงานการดาเนินงานโดยมี
นักพัฒนาและนักวิจยั ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ ชิด
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2. ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรียนการสอนเพื่อส่งเสริ ม
ทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ได้ ทาการศึกษาในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ผลการนารู ปแบบ LCIPAR ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนจากการทดสอบหลังเรี ยนด้ วยแบบประเมินการทาวิจยั
จานวน 5 ข้ อ พบว่า ผู้ร่วมวิจยั หรือผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
2.2 ผลการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยนในกิจกรรมการเรียนการสอน และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วย
รูปแบบ LCIPAR ทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นพบว่า ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนคิดจากการที่ผ้ เู รียนมีปฏิสมั พันธ์ด้วยการตอบ
ประเด็นถาม-ตอบผ่านระบบเครือข่ายสังคมการเรี ยนรู้ จานวน 10 ประเด็น คิดเป็ นร้ อยละ 100 และผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยรูปแบบ LCIPAR อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้ผู้เรี ยนกลุม่ เป้าหมาย จานวน 10 คน ได้ หวั ข้ อ
งานวิจยั และมีระดับความสาเร็จ 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ได้ เข้ าใจกระบวนการและนาเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
ระดับที่ 2 ได้ รับการอนุมตั ิหวั ข้ องานวิจยั และอยูร่ ะหว่างการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
ระดับที่ 3 ได้ รับการอนุมตั ิหวั ข้ อการวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั ในงานประชุมวิชาการ
ระดับที่ 4 ดาเนินการวิจยั แล้ วเสร็จผ่านการอนุมตั ิและนาเสนอผลการวิจยั ในงานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
1.นายธวัชชัย สหพงษ์
2. นายทองชัย ภูตะลุน
3. นายเทอดชัย บัวผาย
4. นายวิญญู อุตระ
5. นายกีรติ ทองเนตร
6. นายณัฐพงษ์ พระลับรักษา
7. นายนราธิป ทองปาน
8. นายอัครชัย บุญกิจ
9. นายธนารักษ์ ภูศรี นวล
10.นางรัชตะวัน วงวัชระ

นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

ระดับความสาเร็ จ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 2
ระดับที่ 2
ระดับที่ 2

5. อภิปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่า ผู้เรี ยนหรือกลุม่ เป้าหมาย ให้ ความสนใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
รูปแบบ LCIPAR ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ ใช้ กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมโดยวิเคราะห์บริบทและความต้ องการของ
ผู้เรี ยน ก่อนการออกแบบการดาเนินงานในขันตอนการวิ
้
จยั พร้ อมกับมีการส่งเสริ มความรู้พื ้นฐานให้ กบั ผู้เรี ยน ซึง่ เป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมของกลุม่ เป้าหมายในกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม [3] อีกทังผู
้ ้ ร่วมวิจยั สามารถปรับคิดกระบวนการนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับบริ บทของตนเอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ าดหวังของผู้เรี ยนหรื อกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความ
พึงพอใจและประสบความสาเร็ จตามทีค่ าดหวัง ข้ อคนพบจากการวิจยั การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หากจัดกิจกรรม
ตามความพร้ อมและความต้ องการของผู้เรี ยนโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมและการได้ รับประสบการณ์จริง ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และมีทกั ษะเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ ้น [4]
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6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยการบูรณาการงานวิจยั สูก่ ารเรี ยนการ
สอนเพื่อส่งเสริ มทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ได้ รูปแบบ LCIPAR มีกระบวนการ 5 ขันตอน
้
คือ 1) สารวจความ
พร้ อมของผู้เรี ยน 2)ส่งเสริ มองค์ความรู้ 3)นาสูก่ ารปฏิบตั ิ 4) ปรับกระบวนการคิด และ 5) ติดตามประเมินผล ผลการศึกษาการ
นารูปแบบ LCIPAR ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.01 ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทุกคน และความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนในระดับมาก
7. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั นี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ นักวิจยั หรื อผู้สอนของหน่วยงานสถาบันการศึกษา ในการบูรณาการงานวิจยั เข้ าสู่
กระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม รวมทังได้
้ ฝึกปฏิบตั ิจริ งจากการวิจยั ที่
ผู้สอนได้ ดาเนินการวิจยั ฝึ กออกแบบการวิจยั จากการศึกษาและการเข้ าร่วมการวิจยั กับผู้วจิ ยั พัฒนาเป็ นงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ ตอ่ ไป
8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนให้ สถานทีด่ าเนินการวิจยั และสนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมการวิจยั
ขอขอบคุณ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่สนับสนุนงบประมาณดาเนินการวิจยั และขอขอบคุณสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาที่
ให้ การสนับสนุน ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้
9. เอกสารอ้ างอิง
[1] คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. รายงานผลการดาเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2554
[2] สมเจตน์ ภูศรี และคณะ. รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ทางไกลฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2553.
[3] พันธ์ทิพย์ รามสูตรกรุงเทพฯ .การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีสว่ นร่วม .: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2540.
[4] สมโภชน์ อเนกสุข. การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม. วารสารวิจยั และวัดผลการศึกษา ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2548.
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วยโปรแกรม
PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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,วิทยา อารีราษฎร2,พิสุทธา อารีราษฎร์ 3 และสายชล จินโจ4
Pranot Payubuth,Wittaya Areerard, Pisutta Areerard and Saichon Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
PowerPoint 2007 ให้ มีคณ
ุ ภาพ 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงาน
ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ให้ มีคณ
ุ ภาพ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 4) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีเ่ รี ยน
ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น 6) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 26 จานวน 6 ห้ องเรี ยน จานวน 220 คน และคัดเลือกเป็ นกลุม่ ทดลองโดยใช้
วิธีการสุม่ อย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก เป็ นห้ องเรี ยน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ 1) สื่อประสม 2) แบบ
ประเมินคุณภาพสื่อประสม 3) กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่ ประสม 4) แบบประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานด้ วยสื่อประสม 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ และสถิติที่ใช้ ได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47, S.D.= 0.50) 2) กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสื่อประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.71, S.D.= 0.1) 3) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80.38/82.19 4) คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยน แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 5) ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ คิดเป็ นร้ อยละ 69.24 และ 6) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสื่อประสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.40, S.D.= 0.61)
คาสาคัญ : สือ่ ประสม สือ่ นาเสนอ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ มัลติพอยต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่ ประสม

_______________________
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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-Basedlearning Model
บทนา
eDLTV คือ โครงการจัดทาเนื ้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550‛ เป็ นโครงการความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
การนาเนื ้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม จากโรงเรี ยนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้ เผยแพร่แก่โรงเรี ยนในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของโรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ ใช้
ประโยชน์ในการสอน สอนเสริ ม หรื อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรี ยนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตให้ แก่ครู นักเรี ยน และผู้สนใจทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรื อศึกษาเพิ่มเติม
(http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus)
สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ได้ เห็นความสาคัญของสือ่ eDLTV จึงได้
บูรณาการเนื ้อหาการใช้ สอื่ eDLTV เข้ าไปในหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับเนื ้อหาอื่น ๆ ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้
เทคโนโลยีมลั ติพ้อยต์ การใช้ เทคโนโลยีมาร์ วิน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานหรื อ PBL (Problem842
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Based Learning) ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เพื่อยกระดับการเรี ยน
การสอน นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่
โรงเรี ยนต่าง ๆ โดยดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยร่วมมือกับสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนาต่อยอด โดยการ
พัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอด
กระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพือ่ ร่วมกันดาเนินการพัฒนา
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และ
ประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่อง การทาโครงงานเพื่อ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้นเพื่อ
รวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้ โครงการดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ เลือกโรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโรงเรี ยนสาหรับวิจยั เนื่องจากผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาจาก
ครูผ้ สู อนพบว่านักเรียนขาดความสนใจในการเรี ยนรู้สาเหตุเกิดจาก ครูใช้ สอื่ ที่ไม่เร้ าความสนใจและขาดความทันสมัย ซึง่ ใน
การสอนแบบเดิมนันครู
้ ผ้ สู อนใช้ สอื่ นาเสนอโดยเรี ยงเนื ้อหาเป็ นเรื่ องตังแต่
้ ต้นจนจบเนื ้อหาของบทเรี ยนนักเรี ยนจึงจะสามารถ
สร้ างชิ ้นงานได้ นักเรียนไม่มีสอื่ ที่จะสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ จึงเลือกโรงเรียนดังกล่าวในการวิจยั ครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
ด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
4. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 6 ห้ องเรี ยน จานวน 220 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน เขวาไร่ศกึ ษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ทดลองโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรี ยน
จานวน 1 ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
้
40 คน
กรอบเนื ้อหาในการวิจยั เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบไปด้ วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หลักการทาโครงงาน การเขียนเค้ าโครงแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
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ด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 โครงงานแนะนาสถานที่ทอ่ งเทีย่ ววนอุทยานโกสัมพีด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 การ
เขียนรายงานโครงงานแนะนาสถานที่ทอ่ งเทีย่ ววนอุทยานโกสัมพีด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบทดสอบ
ความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ขันก
้ าหนดปั ญหา เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนจัดสถานการณ์ตา่ ง ๆ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และมองเห็นปั ญหา สามารถ
กาหนดสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนอยากรู้อยากเรี ยนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้ นหาคาตอบ
ขันท
้ าความเข้ าใจกับปั ญหา ผู้เรี ยนจะต้ องทาความเข้ าใจปั ญหาที่ต้องการเรี ยนรู้ซงึ่ ผู้เรี ยนจะต้ องสามารถอธิบายสิง่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาได้
ขันด
้ าเนินการศึกษาค้ นคว้ า ผู้เรี ยนกาหนดสิง่ ทีต่ ้ องเรี ยน ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองด้ วยวิธีการหลากหลาย
ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้ เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนนาความรู้ที่ได้ ค้นคว้ ามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้ มาว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด
สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สรุปผลงานของกลุม่ ตนเองและประเมินผลว่าข้ อมูลที่ศกึ ษาค้ นคว้ ามี
ความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม่ ของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุม่ ช่วยกันสรุปองค์ความรู้
ในภาพรวมของปั ญหาอีกครัง้
นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ มาจัดระดับองค์ความรู้และนาเสนอเป็ นผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย ผู้เรี ยนทุกกลุม่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาร่วมกันประเมินผลงาน
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ในการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของกลุม่ ทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสือ่ ประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint
2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 หน่วยการเรี ยนรู้ ได้ แก่ หลักการทาโครงงาน การเขียน
เค้ าโครงแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 โครงงานแนะนาสถานที่ทอ่ งเทีย่ ววนอุทยานโกสัมพีด้วย
โปรแกรม PowerPoint 2007 การเขียนรายงานโครงงานแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยววนอุทยานโกสัมพีด้วยโปรแกรม PowerPoint
2007 โดยพัฒนาสือ่ เป็ น 4 ชนิด คือ สือ่ นาเสนอ สือ่ มัลติพอยต์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1 สือ่ ประสม เรื่ องหลักการทาโครงงาน
และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของสือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.54,S.D=0.52) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ (4.40
4.54 , 0.49 S.D. 0.52)
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.70,S.D=0.10) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับ
มากถึงมากที่สดุ (4.53.
4.80 , 0.05 S.D. 0.50)
ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ ผลการประเมินประสิทธิภาพ มีคา่ เท่ากับ
80.38/82.19 จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองมาคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 67.45 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง,40,(1.684) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองจานวน 40 คน มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดย
ได้ คา่ ดัชนีประสิทธิผล 0.6924 ซึง่ หมายความว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนร้ อยละ 69.24
หลังจากเรี ยนเนื ้อหาจากสือ่ ประสมจนครบทุกเนื ้อหาแล้ ว ผู้วิจยั ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้น
โดยนักเรี ยนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
( =4.54,S.D=0.09) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.34
4.68 , 0.04 S.D. 0.22)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสื่อประสม จากการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ส
เวิร์ด 2007 ทาให้ ได้ สอื่ ประสม 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอ สือ่
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มัลติพอยต์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบพัฒนาสือ่ ประสมโดยใช้ รูปแบบ ADDIE
Model (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 64-70) ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา
การทดลองใช้ และการประเมินผล จึงทาให้ ได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
การประเมิ นคุณภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน จากผลการประเมิ นคุณ ภาพของกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน ที่ พัฒนาขึน้ พบว่าผู้เชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐานที่ ผ้ วู จิ ยั พัฒนาขึ ้น ได้ สร้ างตามขันตอนที
้
่จดั ไว้ อย่างเป็ นระบบตามขันตอน
้
ของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลพื ้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน นาข้ อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ เพื่อปรับใช้ ในการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ น
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.38/82.19 แสดงว่ากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานทีผ่ ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น นันได้
้ สร้ างตามขันตอนของ
้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง นักเรียนได้ มีสว่ นร่วมโดยตรงใน
การเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ ค้นพบปั ญหาด้ วยตนเอง โดยใช้ กระบวนการกลุม่ ทาความเข้ าใจกับปั ญหาและวางแผนเรียนร่วมกัน
นักเรี ยนได้ แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิด กับเพื่อน และนักเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทาให้ นกั เรี ยนกระตือรื อร้ นใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับ พิทกั ษ์ สวนดี (2550) ได้ ศกึ ษาพบว่า แผนการจัดการ
เรี ยนรู้กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/82.01
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ผ้ วู ิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เฉลีย่ ของ
คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน นัน่ แสดงว่า วิธีการเรียนจากสือ่
ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีหนึง่ ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ ดขี ึ ้น และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
ให้ สงู ขึ ้นด้ วย ซึง่ ผลการเรียนรู้ที่สงู ขึ ้นนี ้ อาจเป็ นผลที่สบื เนื่องมาจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม โดยออกแบบพัฒนาภายใต้
ADDIE Model และมีสื่อที่หลากหลายชนิด และ กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ยังเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึง่
สอดคล้ องกับผลการทดลองของ สายใจ จาปาหวาย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและรูปแบบของ สสวท. เรื่ องบทประยุกต์ ที่มีผลต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรียนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีความสามารถในการให้ เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบของ สสวท. อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีคา่ เท่ากับ 0.6924 ซึง่ หมายความว่า
นักเรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 69.24 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการ
เรี ยนที่เน้ นการเรี ยนในกลุม่ ย่อย นักเรี ยนมีบทบาทในการศึกษาร่วมกัน ช่วยกันศึกษาค้ นคว้ า หาแนวทางแก้ ปัญหาร่วมกัน ซึง่
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สอดคล้ องกับผลการทดลองของ สายใจ จาปาหวาย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและรูปแบบของ สสวท. เรื่ องบทประยุกต์ ที่มีผลต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรียนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7104 หรื อมี
คะแนนเพิ่มคิดเป็ นร้ อยละ 71.04
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วย
โปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
( =4.54,S.D=0.09) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.34
4.68 , 0.04 S.D. 0.22) ซึง่
หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ความคิด
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และสามารถนาทักษะในการแก้ ปัญหาไปใช้ ในชีวติ ประจาวันได้ ซึง่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (2550 : 103) ซึง่ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื่ องสารใน
ชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั ส่วนหนึง่ พบว่าความ
คิดเห็นที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน นักเรียนมีความเห็นด้ วยมากในด้ านบรรยากาศการเรี ยนรู้เป็ นลาดับที่ 1
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นลาดับที่ 2 และสุดท้ ายคือด้ านประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยผ่านประสบการณ์
จริ ง พัฒนากระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ เกิดความมัน่ ใจในความสามารถและการควบคุมตนเอง สามารถเผชิญหน้ ากับ
ปั ญหาในชีวิตด้ วยความคิดริ เริ่มและกระตือรื อร้ นและมีการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่พฒ
ั นาขึ ้น ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วย
ตนเอง ร่วมมือกันในการแก้ ปัญหา เกิดการเรียนรู้โดยการค้ นพบจากสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นจริง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีตอ่ คุณภาพของสือ่ ประสมในระดับเหมาะสมมาก และการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมใน
โครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนร้ อยละ 69.24 มีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก ดังนันสื
้ อ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นสือ่ ประสมประกอบการจัดการเรี ยนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีคณ
ุ ภาพ สามารถนาไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ ้น ในเนื ้อหารายวิชา ใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 และสือ่ ที่พฒ
ั นาขึ ้นยังเป็ นสือ่ ที่เหมาะกับผู้เรี ยน เพราะเป็ นสือ่ ที่พฒ
ั นาภายใต้ โครงการ RMU-eDL
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การพัฒนาสื่อประสมตามโครงการ RMU- eDL เรื่อง การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม MicrosoftOffice Excel 2007
โดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Application of Microsoft Office Excel 2007”
by Using Problem-Based Instruction
เดือน กุตระแสง1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 3
Duan Gudtrasang, Wittaya Arreerard and Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1)พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
2)ศึกษาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)เปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 4)ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 5)เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 6)ศึกษาความความ
คงทนของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน 7)ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 29 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ คือ สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แผนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานหรื อ PBL (Problem-Based Learning) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน สถิติทใี่ ช้ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.43, S.D =0.50 ) 2)ประสิทธิภาพของสือ่
ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีประสิทธิภาพ 82.42/80.36 เป็ นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ (80/80) 3)
คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ มีคา่
เท่ากับ 0.6342 คิดเป็ นร้ อยละ 63.42 5)นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับ
มาก ( x =4.43 , S.D.=0.50) 6)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7)ความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์หลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
คาสาคัญ : สือ่ ประสม การสอนโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติพอยน์ แอนิเมชัน
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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 (xˉ = 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 (xˉ = 4.43, S.D. = .50)
KEYWORDS: Multimedia, Problem-Based Instruction, Electronic Book, Multipoint, Animation.
บทนา
eDLTV คือโครงการจัดทาสือ่ เนื ้อหาการสอนระบบ e-Learning โดยการนาเนื ้อหาของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรี ยนวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้ เผยแพร่แก่โรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ ใช้ ประโยชน์ในการสอน สอนเสริ ม หรื อให้ นกั เรี ยนได้
ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ให้ แก่ครู นักเรี ยน และผู้สนใจ
ทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ได้ เห็นความสาคัญของสือ่ eDLTV จึงได้
บูรณาการเนื ้อหาการใช้ สอื่ eDLTV เข้ าไปในหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับเนื ้อหาอื่น ๆ ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้
เทคโนโลยีมลั ติพ้อยน์ การใช้ เทคโนโลยีมาร์ วิน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานหรื อ PBL (Problem
Based Learning) ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เพื่อยกระดับการเรี ยน
การสอน นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
850

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ ในปี
2552-2553 ได้ จานวน 149 ชุด และดาเนินการจัดอบรมให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 7 หลักสูตร จานวน 3,585, คน
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับ
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนาต่อ
ยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และ
ถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนา ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นผู้สอน
ในรายวิชา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ สารวจบันทึกหลังการสอน ที่ผา่ นมาพบว่า นักเรี ยนขาดความสนใจในการ
เรี ยนรู้สาเหตุหนึง่ เกิดจาก สือ่ ที่ใช้ สอนขาดความน่าสนใจและความทันสมัย ส่งผลให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างตา่ และมีนกั เรี ยนบางคนที่ขาดเรี ยนบ่อยส่งผลให้ เรี ยนไม่ทนั
ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛
จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ องการประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 รายวิชา ง22102 เทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้
โครงการดังกล่าว โดยจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน หรื อ PBL (Problem-Based Learning)
ซึง่ เป็ นการเรียนที่ยดึ ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง โดยการใช้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อใกล้ เคียงกับความจริงเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ผ้ สู อน
ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและมีการกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้และเสาะแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็ น
กลุม่ ย่อย เพื่อนาความรู้มาใช้ ในการแก้ ปัญหา ซึง่ ผู้วิจยั คาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาครัง้ นี ้จะได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถเร้ าความสนใจในการเรียนรู้ ส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ เป็ นอย่างดี สง่ ผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรียนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
5. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้
การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
6. เพื่อศึกษาความความคงทนของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 1. สือ่ ประสม 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม 3. แผน
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานหรื อ PBL (Problem-Based Learning) 4. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 6. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 7. แบบสอบถามความพึง
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พอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนโดยใช้ การสอนโดยใช้ การสอนโดยใช้ การสอน
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
จานวนห้ อง 1 ห้ องเรี ยนคัดเลือกโดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยการจับฉลาก
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม - มีนาคม 2554 กรอบเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั เรื่ อง
การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบไปด้ วย 5 เรื่ องย่อย ดังนี ้ 1.
การจัดเก็บข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรียน 2. การคานวณคะแนนสอบด้ วยฟั งก์ชนั พื ้นฐาน 3. การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย 4.
การจัดทาโปรแกรมตัดเกรด 5. การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิ
วิธีดาเนินการพัฒนาสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมตามรูปแบบ ADDIE ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ได้ แก่ ขันการ
้
วิเคราะห์ (Analysis) ขันการออกแบบ
้
(Design) ขันการพั
้
ฒนา (Development) ขันการทดลองใช้
้
(Implementation) และขัน้
การประเมินผล (Evaluate) ซึง่ สื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบด้ วย สือ่ สาหรับนาเสนอข้ อมูล (PowerPoint) สือ่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สือ่ มัลติพอยน์ (Multipoint) สือ่ แอนิเมชัน (Animation) ตามกรอบเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั จากนัน้
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อประสมด้ วยแบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แล้ วนาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์
ระดับความเหมาะสมโดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ใช้ เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพสือ่ ประสม วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ สถิติ t-test (Dependent Samples) วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (The
Effectiveness Index : E.I.) โดยใช้ วิธีของกูดแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ สถิติ t-test (Dependent Samples) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ความคงทนของการเรี ยนรู้หลังจากเวลา
ผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัย
ได้ สอื่ ประสมเรื่ อง การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 จานวน 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ สาหรับ
นาเสนอข้ อมูลข้ อมูล (PowerPoint) สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สือ่ มัลติพอยน์ (Multipoint) และสือ่ แอนิเมชัน
(Animation) ดังรูปที่ 1

สือ่ สาหรับนาเสนอข้ อมูล
(PowerPoint)

สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book)
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สือ่ มัลติพอยน์
สือ่ แอนิเมชัน
(Multipoint)
(Animation)
รูปที่ 1 สือ่ ประสม
และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานหรื อ PBL (Problem-Based Learning) จานวน 5 แผน ดังนี ้ แผนที่ 1 การ
จัดเก็บข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน แผนที่ 2 การคานวณคะแนนสอบด้ วยฟั งก์ชนั พื ้นฐาน แผนที่ 3 การจัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย แผนที่ 4 การจัดทาโปรแกรมตัดเกรด แผนที่ 5 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยแผนภูมิ
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมีประสิทธิภาพ 82.42/80.36 เป็ นไป
ตามเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ (80/80)
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสม
โดยใช้ การสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานโดยในการวิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานดังนี ้
H0 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของนักเรี ยนน้ อยกว่าก่อนเรี ยน
H1 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ตารางที่ 1 : ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)
คะแนน
จานวน
x
ก่ อ นเรี ยน
29
13.69
หลั ง เรี ยน
29
24.03

S.D.
2.59
2.40

t
32.84
df = 28

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน
( x =24.03, S.D = 2.40) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( x = 13.69, S.D = 2.59) เมื่อพิจารณาค่า t ที่คานวณได้ มีคา่
32.84 ซึง่ มีคา่ มากกว่า ค่า tตาราง,28,.05(1.701) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 29 คน มา
คานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีคา่ เท่ากับ 0.6342 คิดเป็ นร้ อย
ละ 63.42 หมายถึง มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 63.42 หลังจากที่เรียนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้
การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยในการวิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานดังนี ้
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H0 : คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนน้ อยกว่าก่อนเรียน
H1 : คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

ตารางที่ 2 : ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)
การทดสอบ
จานวน
ก่ อ นเรี ยน
29
หลั ง เรี ยน
29

x
5.83
10.48

S.D.
1.54
2.40

t
17.00
df = 28

จากตารางที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน
( x =10.48, S.D = 2.40) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( x = 5.83, S.D = 1.54) เมื่อพิจารณาค่า t ที่คานวณได้ มีคา่
17.00 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง,28,.05(1.701) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความความคงทนของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคงทนของการเรี ยนรู้ของนักเรียน
คะแนนหลังเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน 7 วัน
คะแนน
10% 30% คะแนน
ผลต่าง
24.03
2.40 7.21 22.57
1

คะแนนหลังเรี ยน 30 วัน
คะแนน
ผลต่าง
18.07
5.97

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน เทียบกับคะแนนการ
ทดสอบหลังเรี ยนครัง้ แรก พบว่า มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จงึ ถือว่านักเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้ โดยมีคะแนนเฉลีย่
จากการทดสอบหลังเรี ยน 7 วัน ลดลง 1 %และคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบหลังเรียน 30 วัน ลดลง 5.97 %
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ด้ วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ พบว่า โดยภาพรวม พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.86, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนนักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.88, S.D = 0.88) ด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน นักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80, S.D = 0.82)

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 05.เมื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลพบว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 63.42
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 นอกจากนี ้ความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมโดยใช้ การสอน
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แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นสือ่ ที่มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไป
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ประกอบกับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาอย่างเป็ นระบบโดยใช้ หลักการตามทฤษฎีของ
นักการศึกษา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอีกทังยั
้ งผ่านการตรวจสอบและได้ รับคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไขจากอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทังยั
้ งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนื ้อหา ด้ านคอมพิวเตอร์ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการวัดและประเมินผล ที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นจึงเป็ นสือ่ ที่ผ้ เู รี ยนมีความพึง
พอใจในการเรี ยนในระดับมากและมีความคงทนของการเรี ยนรู้อยูใ่ นเกณฑ์
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
2. การพัฒนาสือ่ ประสมในรายวิชาอื่น
เอกสารอ้ างอิง
พิสณุ ฟองศรี. วิจยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: เทียมฝ่ าการพิมพ์.2549
พิสทุ ธา อารี ราษฏร์ . การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
2551
อัจฉรี ย์ พิมพิมลู . คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน. อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2550
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม ประกอบรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on Computer Programming
By apply Problem-base Learning
ศรัญญา แก้ วหาญ1 , ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์ 3
Sarunya Keawhan, Wittaya Arreerard and Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง หลักการเขียนโปรแกรมให้ มี
คุณภาพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ให้ มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) เพือ่ เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอ่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามรูปแบบ ADDIE โดยพัฒนาสือ่ ประสมและรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนาไป
ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนศรี กระนวน วิทยาคม
จานวน 44 คน โดยการสุม่ อย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสม รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ และ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมากที่สดุ ( x = 4.50, S.D =0.50)
2) รูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วย 11 ขันตอน
้
โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ความเหมาะสมของขันตอน
้
รูปแบบการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.35 , S.D.=0.67) และมีประสิทธิภาพ 80.10/81.59 ตามเกณฑ์ E1/E2 ที่
กาหนดคือ 80/80 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นเท่ากับ 0.7698 คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.98 4) นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.40 , S.D.=0.60) ดังนัน้ สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมและรูปแบบ
การเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้
คาสาคัญ สือ่ ประสม, โครงการ RMU-eDL , การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน , รูปแบบการเรี ยนรู้ , หลักการเขียนโปรแกรม

_______________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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
บทนา
‚eDLTV‛ คือ ‚โครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บทเรี ยน e-Learning ภายใต้ ระบบ eDL-Square โดยนา
เนื ้อหาสาระมาจากโรงเรี ยนวังไกลกังวล สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน ได้ เห็น
ความสาคัญของสือ่ eDLTV โดยกาหนดให้ มกี ระบวนการประยุกต์ใช้ สอื่ eDLTV เพื่อการเรี ยนการสอน ในหลักสูตรการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน การพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ บรู ณาการ เข้ าไปในหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับเนื ้อหาอื่น ๆ ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยี
เว็บ 2.0 การใช้ เทคโนโลยีมลั ติพ้อยน์ การใช้ เทคโนโลยีมาร์ วิน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานหรื อ
PBL (Problem-Based Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เครื อข่ายเผยแพร่
ถ่ายทอด และพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-Square) เพื่อเป็ นการการสนองต่อนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ และดาเนินการ
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จัดอบรมให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการโครงการ RMU-eDL (Rajabhat
Maha sarakham-eDLTV) เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม จึงได้ เข้ าร่วมโครงการ RMU-eDL
โดยพัฒนาสือ่ ประสมนี ้ขึ ้น และในฐานะที่เป็ นผู้สอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ อง หลักการเขียนโปรแกรม ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม พบว่า นักเรี ยนมีลกั ษณะการเรียนเฉพาะกลุม่ คือกลุม่ เก่งอยูส่ ว่ นกลุม่ เก่ง
กลุม่ อ่อนอยูเ่ ฉพาะกลุม่ อ่อน ไม่มีการช่วยเหลือกัน และจากการรับรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ทาให้ นกั เรี ยนบางคนเกิดความ
เบื่อหน่าย ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยเฉลีย่ ต่า (โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม, 2553) ในขณะเดียวกันผู้วจิ ยั ได้ พฒ
ั นา
รูปแบบการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและบริ บทของโรงเรี ยน เพื่อนาสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาเสร็ จสมบูรณ์แล้ วมาจัดการ
เรี ยนรู้โดยการปรับปรุงขันตอนกระบวนการ
้
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ เป็ นเทคนิคหนึง่ ที่สามารถนามาใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ ดีมากอีกวิธีหนึง่ เพราะสอดคล้ องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็ นการจัดสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ปัญหาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามเป้าหมาย และฝึ กกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ ปัญหาร่วมกันเป็ นกลุม่ ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยน
เกิดความเข้ าใจในปั ญหานันอย่
้ างชัดเจน ได้ เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ ปัญหานัน้ รวมทังช่
้ วยให้ นกั เรี ยน
เกิดความใฝ่ รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ ปัญหาต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2553) นอกจากนี ้ผู้วจิ ยั ยังได้
ประยุกต์ใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ แบบการสืบสวนสอบสวนเป็ นกลุม่ (Group Investigation) ซึง่ มุง่ เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน นักเรี ยนอ่อนเลือกหัวข้ อรับผิดชอบก่อน ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาได้ ตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง เกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน ช่วยส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม โครงการ RMU-eDL เรื่ องหลักการเขียนโปรแกรม ให้ มคี ณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสม
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาตามขันตอน
้
โดยวิธีการเชิงระบบของ ADDIE 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันการวิ
้
เคราะห์ 2)
ขันการออกแบบ
้
3) ขันการพั
้
ฒนา 4) ขันการทดลองใช้
้
และ 5) ขันการประเมิ
้
น (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ , 2551)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนศรีกระนวนวิทยาคม จานวน 9 ห้ องเรี ยน 450 คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรียน จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน
44 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ สือ่ ประสม รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี ้มีแบบแผนการทดลองเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
E
T1
X
T2
โดย
หมายถึง กลุม่ ทดลอง
T1
หมายถึง ทดสอบก่อนเรี ยน
T2
หมายถึง ทดสอบหลังเรี ยน
X
หมายถึง การเรียนโดยใช้ สอื่ ประสมประกอบกับรูปแบบการเรี ยนรู้ที่
พัฒนาขึ ้น

ที่

E

การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั นี ้
1. สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ สถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ วิเคราะห์การประเมินคุณภาพสือ่ ประสม คุณภาพ
ของรูปแบบการเรี ยนรู้ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยน
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้ สตู ร E1/E2
3. วิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล โดยใช้ วิธีการของกูดแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนเรียนก่อนเรียนและหลังเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมจานวน 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอข้ อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) สือ่ มัลติพ้อยท์ (Multipoint) และสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว ดังแสดงในภาพที่ 1-4 และจากการประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ตามโครงการ RMU-eDL ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (  = 4.50, S.D. = 0.50)

ภาพที่ 1 สือ่ นาเสนอข้ อมูล

ภาพที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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ภาพที่ 3 สือ่ มัลติพอยต์

ภาพที่ 4 สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว

2. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบ ดังรายละเอียดนี ้ ด้ านคุณภาพของรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.35, S.D. = 0.67) ด้ านประสิทธิภาพของรูปแบบมีประสิทธิภาพ
(80.10/81.59) : ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทังนี
้ ้ รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วยขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 11 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) ขันทดสอบก่
้
อนเรี ยน 2) ขันทบทวนความรู
้
้ เดิม 3) ขันแบ่
้ งกลุม่ นักเรี ยน 4) ขันศึ
้ กษาสถานการณ์
ปั ญหา 5) ขันท
้ าความเข้ าใจ 6) ขันด
้ าเนินการศึกษาค้ นคว้ า 7) ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้ 8) ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าคาตอบ 9)
ขันน
้ าเสนอและประเมินผล 10) ขันวิ
้ เคราะห์ผลงานและประยุกต์ใช้ 11) ขันทดสอบหลั
้
งเรี ยน รายละเอียดแสดงดังแผนภาพที่
1
แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ขันทดสอบก่
้
อนเรียน

มัลติพอยต์

2. ขันทบทวนความรู
้
้ เดิม

สถานการณ์ปัญหาแบบ
สื่อภาพเคลื่อนไหว
มัลติพอยต์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,
สื่องานนาเสนอข้ อมูล
มัลติพอยต์

3. ขันแบ่
้ งกลุม่ นักเรียน
4. ขันศึ
้ กษาสถานการณ์
ปัญหา
5. ขันท
้ าความเข้ าใจปั ญหา
6. ขันด
้ าเนินการศึกษา
ค้นคว้า
7. ขันสั
้ งเคราะห์ความรู้
8. ขันสรุ
้ ปและประเมินค่าคาตอบ
9. ขันน
้ าเสนอและประเมินผล
10. ขันวิ
้ เคราะห์ผลงานและ
ประยุกต์ใช้
11. ขันทดสอบหลั
้
งเรียน

สื่อการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

แบบประเมินกิจกรรมกลุม่
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ผลงาน
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือวัดและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
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3. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล มีคา่ เท่ากับ 0.7698 คิดเป็ นร้ อยละ 76.98
4. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.40, S.D.= 0.60)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น อยูใ่ นระดับมาก ประสิทธิภาพของรูปแบบ เท่ากับ (80.10/81.59) ดัชนีประสิทธิผล มีคา่ เท่ากับ
0.7698 คิดเป็ นร้ อยละ 76.98 คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนวิ
้
ธีการเชิง
ระบบของ ADDIE ตลอดจนผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความ
เหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีสอื่ ประสมหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่นา่ สนใจ มีการนาเสนอด้ วยภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว มีสถานการณ์ปัญหาที่ตรงกับเนื ้อหา สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ RMU-eDL ทังนี
้ ้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้นนผู
ั ้ ้ วิจยั ได้ บรู ณาการ หลักการ ความรู้ แนวคิดของการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ แบบการสืบสวนสอบสวนเป็ นกลุม่ (Group Investigation) ซึง่ ทาการพัฒนาด้ วยการสังเคราะห์รูปแบบโดยการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมการเรี ยนรู้มีการจัดลาดับอย่างเป็ นระบบ เน้ นการทางานเป็ นทีม
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของชัยยุทธ จันทร์ แปลง (2551) อภิสทิ ธิ์ เกียรติเจริ ญ
(2552) วัชราภรณ์ วังมนตรี (2552) และเยาวลักษณ์ พรมศรี (2551)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ 80.10/81.59 ตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
เท่ากับ 0.76 หรื อ ร้ อยละ 76 คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น อยูใ่ นระดับมาก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ครูควรศึกษาและคานึงถึงพื ้นฐานของนักเรี ยน จัดเตรี ยมความพร้ อมของสือ่ อุปกรณ์ รวมทังตั
้ วนักเรี ยน
2. ครูควรแนะนาเป็ นเบื ้องต้ นเพือ่ เป็ นการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงบทบาทของสมาชิกกลุม่ การแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ร่วมกัน การอภิปราย ให้ นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้มากขึ ้น
3. ควรมีการประยุกต์ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบต่าง ๆ เพื่อใช้ สอื่ ประสม ให้ ตอบสนองต่อความแตกต่างของนักเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
ชัยยุทธ จันทร์ แปลง 2551. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต หลักสูตร
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 101.
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ทิศนา แขมมณี 2553. ศาสตร์ การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. บริ ษัทด่านสุทธา การพิมพ์.
กรุงเทพฯ. 137.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 64.
เยาวลักษณ์ พรมศรี 2551. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้
เทคนิคปั ญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่ อง อินเทอร์ เน็ตเบื ้องต้ น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. 8994.
วัชราภรณ์ วังมนตรี 2552. การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ โดยใช้ เทคนิคปั ญหาเป็ นฐาน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บัณฑิต
วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. 97-100.
อภิสทิ ธิ์ เกียรติเจริ ญ. 2552. การประยุกต์ใช้ รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ LADS ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ . วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 74.
โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม 2553. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม ปี การศึกษา 2552.
กลุม่ บริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม. ขอนแก่น. 3.
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ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่มีรูปแบบการนาเสนอแบบสาขา
เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีคุณลักษณะต่ างกัน
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 วิทยา อารีราษฎร์ 2 พิสุทธา อารีราษฎร์ 3 สายชล จินโจ4
Yoksaya Kot–arsa, W ittaya Arreerard, Pitsutta Arreerard and Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
การเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รูปแบบสาขา ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรียนบ้ านบรบือ(บรบือราษฏร์ ผดุง) อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่
เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กลุม่ ตัวอย่างมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 90 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ .คือ.บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน..แบบ
ประเมินความพึงพอใจนักเรี ยน..และแบบประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา.สถิติที่ใช้ คือ.ร้ อยละ.ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ . F-.test (ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์.E1/E2.เท่ากับ
85.67/83.94 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ 2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน กลุม่ เก่ง กลุม่
ปานกลาง และกลุม่ อ่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา กลุม่ เก่ง มีคา่ เท่ากับ 0.83 คิดเป็ นร้ อยละ 83 กลุม่ ปานกลาง มีคา่ เท่ากับ 0.75 คิด
เป็ นร้ อยละ 75 และกลุม่ อ่อน มีคา่ เท่ากับ 0.67 คิดเป็ นร้ อยละ 67 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
อยูใ่ นระดับดีมากที่สดุ (  = 4.82, S.D. = 0.37 )
คาสาคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ , ระบบคอมพิวเตอร์ , รูปแบบสาขา

_________________________
1

นักศึกษาระดับปริญญาโท/สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
3
ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
4
ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
2
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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 (xˉ = 4.82, S.D. = 0.37)
KEYWORDS: Computer-Assisted Lesson, Components of Computer, Computer System, Branching model
บทนา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...เป็ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะในการทางาน ทางานเป็ น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนาเอาความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ ในการทางาน ซึง่ งานที่นามาฝึ กฝนได้ แก่ งานเพื่อการดารงชีวติ ในครอบครัวและ
สังคม และงานเพื่อประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1 – 2)
การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนนัน้ เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนวิธีหนึง่ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน Computer-Assisted หรื อ Computer-Aided Instruction (CAI) เป็ นการนา
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนเนื ้อหาวิชาต่างๆ เป็ นสือ่ การสอนที่ใช้ เทคโนโลยีระดับสูง ทาให้ มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้เรี ยนกับคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนป้อนเข้ าไปได้ ทนั ที ซึง่ บทเรี ยนจะมีทงั ้
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหว และเสียงประกอบ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสนุกไปกับการเรี ยน การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนนันได้
้ อาศัยแนวความคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้ ากับการตอบสนอง โดยการออกแบบ
โปรแกรมจะเริ่ มต้ นจากการให้ สงิ่ เร้ าแก่ผ้ เู รี ยน ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ให้ ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเสริ มแรง ให้ ผ้ เู รี ยน
เลือกสิง่ เร้ าลาดับต่อไป (กิดานันท์ มลิทอง. 2540 : 227-229)
การนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน การนาเสนอเนื ้อหาในบทเรี ยนก็ถือเป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่ผ้ อู อกแบบจะต้ องคานึงถึง พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ (2550 : 25) ได้ กล่าวถึงรูปแบบการนาเสนอเนื ้อหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ย
สอน มีดงั นี ้ 1) รูปแบบเชิงเส้ น (liner) เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาให้ เป็ นไปตามลาดับชัดเจน เนื ้อหาทังหมดถู
้
กแบ่งออกเป็ นหน้ า
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หรื อเฟรม (frame) จานวนเฟรมจะมีเท่าไรก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั จานวนเนื ้อหาของแต่ละหัวข้ อ เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาในลักษณะ
เส้ นตรง คือนาเสนอเรี ยงลาดับติดต่อกันไปตามบทต่างๆทีก่ าหนดให้ ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบบทเรี ยนไม่มีการข้ ามเฟรม 2) รูปแบบสาขา
(branching) การนาเสนอรูปแบบสาขาเป็ นรูปแบบทีใ่ ห้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกทางเดินของลาดับการนาเสนอในแต่ละชุดหรื อแต่
ละเฟรม ณ เวลานันๆได้
้ มาก 1 ทาง โดยมีจดุ เริ่ มต้ นที่หน้ าแรกแล้ วเข้ าสูเ่ นื ้อหาในลักษณะแยกเป็ นหัวข้ อต่างๆ และภายในแต่ละ
หัวข้ อก็มีหวั ข้ อย่อยหรื อเนื ้อหาแยกต่อกันไปโดยทีเ่ นื ้อหาที่นาเสนอนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เห็นได้ วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีบทบาทต่อการเรี ยนการสอนมาก
เนื่องจาก การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนเป็ นกระบวนการสอนอย่างหนึง่ ที่สามารถตอบสนองการเรี ยนรายบุคคล ซึง่ ผู้เรี ยน
สามารถศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และคุณลักษณะของ
ผู้เรี ยนเป็ นสิง่ ที่ชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ผู้วจิ ยั เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ในการใช้ สอื่ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน จึงมีแนวคิดทีจ่ ะศึกษาผลการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นี ้จะนาไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนด้ วยสือ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยน หลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา ของผู้เรี ยนทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขาที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4โรงเรียนบ้ านบรบือ(บรบือราษฏร์ ผดุง) อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 183 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านบรบือ(บรบือราษฏร์ ผดุง) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กลุม่
ตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาวน 90 คน จากนักเรี ยนที่มคี ณ
ุ ลักษณะทางด้ านสติปัญญา
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึง่ พิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่า กลุม่ ละ 30 คน โดยใช้
ระดับผลการเรี ยนเฉลีย่ เป็ นเกณฑ์ กลุม่ ที่มีผลการเรี ยนสูง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลีย่ 3.00 ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีผลการ
เรี ยนปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรี ยนเฉลีย่ 2.00 ถึง 2.99 กลุม่ ที่มีผลการเรี ยนต่า หมายถึง นักเรี ยนทีม่ ีผลการเรียน
เฉลีย่ ต่ากว่า 2.00
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ ระยะเวลาในการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 วันที่ 17 มิถนุ ายน 2553 ถึง 30
กันยายน 2553 จานวน 16 ชัว่ โมง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 3 ชนิด ได้ แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่มีรูปแบบการนาเสนอแบบสาขา เรื่ อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ
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สถิติที่ใช้ ในการวิจยั การหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนจะใช้ ตามเกณฑ์ E1/E2 การประเมินความคิดเห็นจะใช้ สถิติ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (ANOVA)
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยน ผู้วจิ ยั นาบทเรี ยนที่พฒ
ั นา นาไปใช้ ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ กับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 90 คน ทังนี
้ ้ผู้ศกึ ษาได้ ตงเกณฑ์
ั้
ของประสิทธิภาพในงานวิจยั นี ้เท่ากับ 80/80 โดยนาคะแนนที่ได้
จากการทาแบบฝึ กในบทเรียนแต่ละสาระ ตลอดคะแนนสอบจากการทาแบบทดสอบหลังจากการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น
มาคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ผลการคานวณแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา ตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
จานวน
นักเรี ยน
90

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน
(56 คะแนน)
S.D.
E1

47.67
4.60
85.67



25

ทดสอบหลังเรี ยน
(30 คะแนน)
S.D.
E2
2.73
83.94

จากตารางที่ 1 พบว่าผลที่ได้ จากคะแนนการทาแบบทดสอบท้ ายบทเรี ยนของแต่ละเรื่ องระหว่างเรียนนักเรี ยนของกลุม่
สูง กลุม่ กลาง และกลุม่ ตา่ จานวน 90 คน มีคา่ เท่ากับ 85.67 และผลที่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 83.94
สรุปได้ วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบสาขาที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะต่างกันด้ านสติปัญญาคือ กลุม่ เก่ง กลุม่ กลาง และกลุม่
อ่อน ดัง ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนก่อนเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ เก่ง กลุม่ กลาง และกลุม่ อ่อน
จานวน
กลุม่ เก่ง
กลุม่ กลาง
กลุม่ อ่อน
(90 คน) คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
รวม
463
825
357
765
236
678
15.43
27.48
11.90
25.48
7.87
22.58

ร้ อยละ
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 ค่าเฉลีย่ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรียน (  )ของนักเรี ยนกลุม่ เก่ง เท่ากับ 15.43 และ
27.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 51.44 และ 91.61 กลุม่ กลาง เท่ากับ 11.90 และ 25.48 จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 39.67 และ 84.94 และกลุม่ อ่อน เท่ากับ 7.87 และ 22.58 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อย
ละ 26.22 และ 75.28 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างนักเรี ยนทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะต่างกันกลุม่ เก่ง
กลุม่ กลาง และกลุม่ อ่อน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนร่วม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย F-test (ANOVA)
แหล่งความ
แปรปรวน Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

53.783

.000

ระหว่างกลุม่

370.756

2

185.378

ภายในกลุม่

299.867

87

3.447

รวมทังหมด
้

670.622

89

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปสาขา เรื่ อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาหรับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ระหว่างนักเรี ยนที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกันทางสติปัญญา คือกลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง
และกลุม่ อ่อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของกลุม่ ทดลอง โดยทาการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรียน
ด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนทังก่
้ อนเรี ยน และหลังเรี ยนของนักเรียนทัง้ 90 คน มาวิเคราะห์หา
ดัชนีประสิทธิผล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รูปแบบสาขาเรื่ อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน
กลุม่
ตัวอย่าง
กลุม่ เก่ง
กลุม่ กลาง
กลุม่ อ่อน

จานวน
นักเรี ยน
30
30
30

คะแนนเต็ม
30
30
30

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
463
825
357
765
236
678

ดัชนีประสิทธิผล
0.83
0.75
0.67

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นักเรี ยนกลุม่ เก่ง มี
ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.83 กลุม่ กลาง เท่ากับ 0.75 กลุม่ อ่อน เท่ากับ 0.67 หมายความว่า
นักเรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้นหรื อมีความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขาที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. ความพึงพอใจของกลุม่ ทดลอง หลังจากเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา ผู้วิจยั ได้ ทาการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุม่ ทดลอง ผลการประเมินความพึงพอใจกลุม่ ทดลองโดยภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5 ด้ าน พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (  = 4.82, S.D. = 0.37)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มีประเด็นที่สนใจนามาอภิปรายดังนี ้
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมีคา่ เท่ากับ 85.67/83.94 ซึง่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ 80 /80 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะว่า งานวิจยั นี ้ผู้วจิ ยั ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ได้ ศกึ ษาการสร้ างบทเรี ยน สือ่ ประสมทาให้ ได้ รับบทเรี ยนที่
ประกอบด้ วยภาพ แสง สี เสียง มีเนื ้อหาถูกต้ อง และครบถ้ วนและสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินบทเรี ยนการ
พัฒนาบทเรี ยน ตลอดจนทฤษฎีและจิตวิทยาทีเ่ กี่ยวข้ อง จึงทาให้ ได้ บทเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
สมนึก การเกษ (2543 : 86) เอกราช ชวีวฒ
ั น์ (2545 : 87) เสรี สามาอาพัฒน์ (2546 : 78) ที่ได้ วจิ ยั เกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รูปแบบสาขา พบว่า บทเรี ยนที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากเรียนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา
ระหว่างนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะต่างกันด้ านสติปัญญา กลุม่ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนของนักเรี ยนกลุม่ เก่ง มีคา่ เท่ากับ 91.61 ผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ กลาง มีคา่ เท่ากับ 84.94 และผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนของนักเรี ยนกลุม่ อ่อน มีคา่ เท่ากับ 75.28 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าค่า F-test คานวณได้ 58.783 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .000 ซึง่ น้ อยกว่า .05 แสดงว่าทัง้ 3 กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือ นักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แตกต่างกัน ผลการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั
เสรี สามาอาพัฒน์ (2546: 77) ได้ วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า มีคา่ เฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ของกลุม่ ทดลอง เท่ากับ 0.83 , 0.75 , 0.67 ตามลาดับหมายความว่า นักเรี ยนมี
ความรู้เพิ่มขึ ้นหรื อมีความก้ าวหน้ าของการเรียนรู้ ด้ วยบทเรี ยนทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมนึก
การเกษ (2543: 86) เอกราช ชีวีวฒ
ั น์ (2545 : 86-89) ได้ วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่เป็ นเช่นนี ้
อาจเนื่องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา ที่สร้ างขึ ้นผู้วิจยั ได้ ยดึ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา โดยรวมพบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (  = 4.82, S.D. = 0.37) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เอกราช ชีวีวฒ
ั น์ (2545 :
90) ได้ วิจยั โดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 4 เป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์.E1/E2...เท่ากับ 85.67/83.94 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ นักเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคา่ ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.83 ,0.75 , 0.67 ความ
พึงพอใจ อยูใ่ นระดับดีมากที่สดุ (  = 4.82, S.D. = 0.37 )
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรูปแบบสาขา เรื่ อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เป็ นสือ่ การสอนที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตาม
จุดมุง่ หมาย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ด้ วยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.วิทยา
อารี ราษฎร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ดร.สายชล จินโจ ที่ได้
กรุณาให้ คาแนะนาเสนอแนะแนวความคิด ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ เพื่อร่วมห้ องทุกท่าน ณ โอกาสนี ้
เอกสารอ้ างอิง
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีศึกษาร่ วมสมัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอดิสนั เพรสโพรดักส์, 2540 : 227.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . การพัฒนาซอฟท์ แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550 : 25.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1 – 2.
สมนึก การเกษ. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชัน้ ประศึกษาปี ที่
5.
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543. ถ่ายเอกสาร.
เสรี สามาอาพัฒน์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชางานช่ างพืน้ ฐาน เรื่อง การคานวณ
งานไฟฟ้าในบ้ าน ระดับศึกษาตอนต้ น. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. ถ่าย
เอกสาร.
เอกราช ชวีวฒ
ั น์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิวัฒนาการของการขนส่ ง
เครื่องกล และเครื่องยนต์ ท่ ชี ่ วยในการขนส่ ง สาหรั บนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. ถ่ายเอกสาร.
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “C programming language
with Co-operative learning Techniques STAD”
อดิศักดิ์ สุนทร1, วิทยา อารีราษฎร์ 2,เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร3,สุขแสง คูกนก4
Adisak Soontorn, Wittaya Arreerard, Phadet Promsakha Na Sakonakhorn and Suksaeng Khukhanok
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้ มคี ณ
ุ ภาพ 2)พัฒนากิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้ วยสือ่ ประสมให้ มคี ณ
ุ ภาพ 3)ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยใช้ สอื่ ประสม 4)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 5)เปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 6)ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้ วยสือ่ ประสม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านหนองหว้ าโนนทอง
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย จานวน 20 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมิน
คุณภาพกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่ และค่าสถิติ t-test (Dependent)
ผลการดาเนินการวิจยั พบว่า 1)ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพของสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X =
4.64, S.D.=0.49) 2)ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี อ่ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมืออยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =
4.53, S.D = 0.60 ) 3) กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ สอื่ ประสม ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (82.00/81.50)
4) ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสื่อประสม มีคา่ เท่ากับ 0.6735 6)นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากที่สดุ ( X = 4.71 , S.D = 0.45)
คาสาคัญ : สือ่ ประสม , โปรแกรมภาษา C , สือ่ แอนิเมชัน่ , สื่อมัลติพอยท์ , สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

_______________________
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
2
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
870

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 (xˉ = 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 (xˉ = 4.53, S.D = 0.6 3) the average degree of
the learning activity with multimedia by STAD technique determined by E1 / E 2 (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 (xˉ = 4.71, S.D = 0.45)
KEYWORDS: Multimedia, C Language Program, Animation Media, Multipoint Media, Electronic Book
บทนา
‚eDLTV‛ คือ ‚โครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐‛ นามาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้ เผยแพร่แก่
โรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นชนบทห่างไกล ขาด
แคลนครู ได้ ใช้ ประโยชน์ในการสอน สอนเสริ ม หรื อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรี ยนแบบ Off-line และเผยแพร่
แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ให้ แก่ครู นักเรี ยน และผู้สนใจทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน หรื อศึกษาเพิม่ เติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรื อ มรม. ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หรื อ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ หรื อ NECTEC ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เพือ่ ให้ มรม. เป็ นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้ งานระบบ eDLTV
ในการเรี ยนการสอนให้ กบั โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ
ในปี 2552-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่
eDLTV ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ ได้ จานวน 149 ชุด และดาเนินการจัดอบรมให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 7 หลักสูตร
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จานวน 3,585 คน นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และโรงเรียนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการพัฒนาต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ มัลติมีเดีย ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ (Rajabhat Maha
sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนา
สือ่ มัลติมีเดียในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา และเป็ นครูผ้ สู อนในสถานศึกษาของรัฐ ตระหนักถึง
ความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า ‚RMU-eDL‛ อีกทังการเรี
้
ยนรู้ด้วย
วิธีการร่วมมือ(Co-operative Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
กระบวนการกลุม่ เป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา การทางานร่วมกับผู้อื่นและเป็ นแนวทางใน
การแก้ ปัญหาการทางานและการดารงชีวติ ได้ ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative
Learning) โดยใช้ เทคนิคการรู้ แบบร่วมมือกันแบบ STAD ด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้น เพื่อเป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนรูปแบบหนึง่ ที่มีคณ
ุ ภาพ ทาให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาทีซ่ บั ซ้ อนได้ งา่ ยและเป็ นระบบมากขึ ้น สามารถทบทวน ฝึ กฝน และช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจและ
เข้ าใจการใช้ งานโปรแกรมได้ อย่างชัดเจน สามารถจดจา และนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน ซึง่ จะส่งผลให้
ผู้เรี ยนมีทกั ษะความสามารถในการแก้ ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ตามเกณฑ์ 80/80
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียด ดังนี ้
การวิจยั ในครัง้ นี ้ดาเนินการตามขันตอนของรู
้
ปแบบกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู้ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรื อ ADDID
Model ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันการวิ
้
เคราะห์ ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและวิเคราะห์สภาพปั ญหาทัว่ ไปในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ขันออกแบบ
้
ออกแบบสือ่ ประสม และรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ พร้ อมทังเครื
้ ่ องมือและกิจกรรมของ
รูปแบบ และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. ขันพั
้ ฒนา ทาการพัฒนาเครื่ องมือและกิจกรรมของรูปแบบ นาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ย่อย และตรวจสอบเครื่ องมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ขันทดลองใช้
้
นาสือ่ ประสม และรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยเครื่ องมือ
ที่สร้ างขึ ้น
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5. ขันท
้ าเอกสาร จัดทาเอกสาร ปรับปรุงคูม่ ือกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวบรวมเครื่ องมือกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ เป็ นหมวดหมู่
ทารายงานผลดาเนินงานและนาเสนอเผยแพร่ผลการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านหนองหว้ าโนนทอง
จานวน 20 คน โดยคละความสามารถ จากคะแนนทดสอบ
ก่อนเรี ยน กลุม่ ละ 20 คน และจับฉลาก เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ E1/E2
2. สถิติ t-test ใช้ เพื่อการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ เพื่อวิเคราะห์การประเมินรูปแบบ สือ่ ประสม และวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้เรี ยน
แบบแผนการทดลอง การวิจยั ครัง้ นี ้ มีแบบแผนการทดลอง ดังรายละเอียดดังนี ้
กลุม่ ทดลอง
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรี ยน
E
T1
X
T2
โดยที่
E
T1
T2
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุม่ ทดลอง
ทดสอบก่อนการทดลอง
ทดสอบหลังการทดลอง
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น

ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสม เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่พฒ
ั นาขึ ้น
นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินโดยใช้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี
โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบด้ วย ด้ านการเรี ยนเนื ้อหาจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้ านสือ่ PowerPoint ด้ านสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book ) ด้ านสือ่ Multipoint ด้ านสือ่ แอนิเมชัน่
หลังจากนันท
้ าการวิเคราะห์ความคิดเห็น โดยใช้ คา่ เฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินคุณภาพ
สือ่ ประสมเรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี อ่ สือ่ ประสมเรื่ องการเขียน
โปรแกรมภาษาซี อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( x = 4.64 , S.D = 0.49 )
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้ วย ด้ านสาระสาคัญ ด้ านจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ด้ านสาระการเรี ยนรู้ ด้ านกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ด้ านสือ่ การเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลและประเมินผล ทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ( x ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีตอ่ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมืออยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากที่สดุ ( x = 4.53 , S.D = 0.60 )
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ผลจากการนาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบท้ ายหน่วย จานวน 4 หน่วยการเรียน และคะแนนหลังเรี ยนมา
คานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 จากผลการทดลองพบว่า ผลที่ได้ จากคะแนนแบบประเมินท้ ายหน่วย
ของแต่ละเรื่ อง ระหว่างเรียนมีคา่ เท่ากับ 82.00 และผลที่ได้ จากการทาแบบประเมินหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 81.50 สรุปได้ วา่
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ สอื่ ประสม ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
(82.00/81.50) ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด(80/80)
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมี
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน( x = 24.45, S.D = 4.72) สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( x =13 , S.D = 4.82 ) เมื่อพิจารณาค่า
Sig. พบว่าได้ คา่ .00 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม มีคา่ เท่ากับ 0.6735 คิดเป็ น
ร้ อยละ 67.35 หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 67.35 หลังจากที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วย
สือ่ ประสม
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนรู้ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เรื่ องการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ สอื่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังจากได้ จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือ เรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ สอื่ ประสม ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยใช้ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการสอบถามความความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยภาพรวม พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ ( x = 4.71 , S.D = 0.45)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
สือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.64, S.D. = 0.49) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่
วางไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น เท่ากับ 82.00/81.51 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ สือ่ ประสมมัลติพอยท์ และสือ่ ประสมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทังวิ
้ เคราะห์ดชั นี
ประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เท่ากับ 0.67 คิดเป็ นร้ อยละ 67.35 หมายถึง
มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 67.35 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับพึงพอใจมากที่สดุ ( x =4.71, S.D. = 0.45 )
ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีโดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ได้ ยดึ รูปแบบในการพัฒนาสือ่ ประสมตามขันตอนเชิ
้
งระบบ 5 ขันตอน
้
คือ
ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล(พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 6470) และนาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้ าง แก้ ไข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ
จนได้ สอื่ ประสมที่มีประสิทธิภาพ อีกทังสอดคล้
้
องกับคุณลักษณะสาคัญของสือ่ ประสม คือ มีเนื ้อหาที่ได้ รับการเรี ยบเรี ยงแล้ ว
เป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทังบุ
้ คลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื ้นฐานความรู้ มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรี ยน และมีผลป้อนกลับโดยทันที ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ จุรีพร ทองแก้ ว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษา ผลของการ
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ใช้ สอื่ แอนิเมชัน่ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยกลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนโรงเรียนบ้ านดอน
กลาง(ราษฎร์ สงเคราะห์) อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 20 คน ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคา่ เฉลีย่ ของความก้ าวหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 81.5 และ
ค่า t-test=1.72 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ สือ่ แอนิเมชัน่ มีคา่ อยูใ่ นระดับดี และ
ผลการวิจยั ของ ปาริ ชาติ เภสัชชา (2552 : 1)ได้ ศกึ ษา การพัฒนาชุดฝึ กอบรมสาหรับครูผ้ สู อนโรงเรี ยนขนาดเล็ก เรื่ อง การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบว่า 1) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พัฒนาขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ 87.85/87.73 (E1 /E2) ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ความพึงพอใจของครูผ้ สู อนที่มีตอ่ ชุดฝึ กอบรมการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์อยูใ่ นระดับมาก 3) ชุดฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์เป็ น
นวัตกรรมทีม่ ีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ ครูผ้ สู อนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ได้ เพราะเป็ นชุดฝึ กอบรมทีเ่ พิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ให้ กบั ครูผ้ สู อนจึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการวิจยั ของ อนุชา
สุระถา (2551 : 64-65) ได้ ศกึ ษา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การใช้ โปรแกรม SwishMax ของครูโรงเรียนลาดปลา
เค้ าพิทยาคม ผลการศึกษาพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 85.00/89.50 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรี ยนเท่ากับ 0.60 เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ และความพึงพอใจที่มีตอ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับสูงมาก
สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่า สือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.64, S.D. = 0.49) และเมื่อนาไปทดลองตาม
แบบแผนการทดลองทีว่ างไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้นมีคา่ เท่ากับ 82.00/81.51 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนพบว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เท่ากับ 0.6735 คิดเป็ นร้ อยละ
67.35 ซึง่ หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 67.35 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับพึงพอใจมากที่สดุ ( x =4.71, S.D. = 0.45 ) การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้ โครงการ RMU-eDL และจากผลสรุปของการวิจยั พบว่า สือ่ ที่
พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การสอนได้ จงึ มัน่ ใจได้ วา่ สือ่ ประสมภายใต้ โครงการจะก่อประโยชน์ตอ่ นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนที่ร่วมโครงการอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ส่งผลให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี เพราะความกรุณาของท่านคณาจารย์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ คาปรึกษาและคาแนะนา
พร้ อมทังให้
้ กาลังใจผู้วิจยั ต้ องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง ขอขอบพระคุณเจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง และเพื่อน ๆ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนาในการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
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กรอบแนวคิดรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ ายโดยใช้ วีดีโอช่ วยสอนร่ วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน เรื่องการแก้ โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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 พาเสน่ ห์1
Nucharapron pasanea
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วีดีโอช่วยสอน ร่วมกับ
วิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กระบวนการใน
การสังเคราะห์รูปแบบแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) ศึกษาบทความเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง 2) ร่างกรอบแนวคิดขันต้
้ น
3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และ4) ปรับปรุงแก้ ไขและสรุปผล ซึง่ ผลของการสังเคราะห์รูปแบบในขันต้
้ นปรากฏว่า ได้ รูปแบบที่
ประกอบด้ วย 6 โมดูลคือ1) Offline Learning Module 2) Online Learning Module 3) Student Module 4) Teacher
Module 5) Communication Module และ 6) PBL Module ผลการประเมินรูปแบบที่สงั เคราะห์ขึ ้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญให้ การ
ยอมรับรูปแบบที่สงั เคราะห์ขึ ้นและเหมาะสมในการวิจยั ต่อไป
คาสาคัญ การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
กระแสการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมได้ เปลีย่ นแปลงไปมากในปั จจุบนั นานาประเทศต่างมุง่ เน้ นการพัฒนา
ประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มีศกั ยภาพในการแข่งขันยืนหยัดอยูอ่ ย่างมัน่ คง สามารถดารงชีวิตร่วมกับนานาประเทศได้
อย่างมีความสุขนัน้ จาเป็ นต้ องอาศัยการศึกษาเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการเปลีย่ นแปลง การปฏิรูปการศึกษาจึงจาเป็ นเพื่อทาให้
การศึกษาสามารถพัฒนาคนได้ อย่างแท้ จริ งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 นับเป็ นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซึง่ นาไปสูก่ ารปฏิรูปการศึกษาในด้ านต่าง ๆ โดยมาตราที่ 4 กล่าวถึงความหมาย
การศึกษาไว้ วา่ เป็ น ‚กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ กอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้อนั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้ อม สังคมการเรี ยนรู้และปั จจัยเกื ้อหนุนให้ บคุ คลเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ‛ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ มี
ความสาคัญสาหรับโรงเรี ยน ที่ต้องจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2544 มีจดุ หมายของหลักสูตร ซึง่ เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ให้ เกิดกับนักเรี ยน 9 ประการ ในประการที่ 4 ให้ นกั เรี ยนมี
ทักษะโดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการสร้ างปั ญญา และทักษะการดาเนินชีวิต
การศึกษาในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในปั จจุบนั ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมเด็กไทยเป็ นผู้มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม แต่ไม่เก่งทางด้ านวิชาการ เชิงคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และการใฝ่ รู้ (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์,2550) การแก้ โจทย์
ปั ญหาคณิตศาสตร์ เป็ นเรื่ องทีเ่ ข้ าใจยากสาหรับนักเรียน เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์และไม่สามารถหาคาตอบได้ ไม่ทราบว่าเมื่อไร
ใช้ การ บวก ลบ คูณ หาร หรื อบางคนที่เรี ยนโจทย์ปัญหาแต่ละเรื่ องไปแล้ วจะไม่สามารถทาโจทย์ปัญหาที่มีลกั ษณะคล้ ายกับ
โจทย์ที่ครูสอนได้ ถ้ าเป็ นโจทย์ทพี่ ลิกแพลงจะทาไม่ได้ นักเรี ยนจะไม่ประสบผลสาเร็ จ เกิดความท้ อแท้ ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจาก
นักเรี ยนเรียนแล้ วไม่เข้ าใจ แต่เป็ นการเรี ยนโดยการจา ซึง่ ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบหนึง่ ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการสร้ างความรู้ใหม่ ส่งเสริ มให้ เกิด
การค้ นคว้ า ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ผู้เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ ปัญหา และคิดอย่าง
สร้ างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สือ่ ประสมเป็ นสือ่ ที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั โดยเฉพาะในวงการศึกษามีความเหมาะสมสาหรับใช้ ประกอบการเรี ยน
การสอน เพราะเป็ นสือ่ เพื่อการเรียนรู้โดยตอบรับการสัมผัสได้ มากกว่า สามารถตอบสนองรูปแบบการเรี ยนของผู้เรี ยนที่แตกต่าง
กันได้ สามารถจาลองสถานการณ์ของวิชาต่างๆเพื่อการเรียนรู้ได้ ผู้เรี ยนได้ รับประสบการณ์ตรงก่อนปฏิบตั ิจริ งสามารถทบทวน
ขันตอนกระบวนการเป็
้
นอย่างดี (สายชล นิตย์ใหม่,2550) ซึง่ ผู้สอนสามารถนาสือ่ ไปใช้ ได้ ทงลั
ั ้ กษณะให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
หรื อใช้ ประกอบการเรียนรู้ในชันเรี
้ ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนอธิบายนาเสนอ และอภิปรายแนวความคิดหลักที่ได้ เรี ยนรู้ จากสือ่
ประสมต่าง ๆ เพือ่ สร้ างความเข้ าใจในสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ ามามีบทบาทในการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
เพราะเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ ทาให้ เกิดห้ องสมุดเสมือนขนาดใหญ่ ทาให้ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกลายเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญทีจ่ ะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าถึงแหล่งการเรียนรู้นนั ้ โดยสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งทรัพยากรในการเรี ยนรู้เพื่อ
เสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรียนในชันเรี
้ ยนปกติได้ (ธนพล กมลหัตถ์,2551)
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจทีจ่ ะสังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตโดยใช้ วีดีโอช่วยสอน ร่วมกับวิธีการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อนาไปใช้ ในการ
สอน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาของผู้เรี ยน ทาให้ การเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหามีความเป็ นรูปธรรม และผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดี
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ยิ่งขึ ้น ตลอดจนส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการสอนของครู และ กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนบรรลุผลสาเร็ จตามที่ได้ กาหนดไว้ อีก
ทังผู
้ ้ เรี ยนยังสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปใช้ เป็ นพื ้นฐานความรู้สาหรับการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ ที่สงู ขึ ้น รวมทังยั
้ งเป็ น
แนวทางให้ ครูผ้ สู อนสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนารูปแบบการสอนสาหรับสอนเนื ้อหาอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วดี ีโอช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งวิธีดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
1) ศึกษาเอกสาร ตารา บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย วิธีการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รวมทังพระราชบั
้
ญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
2) สังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายขันต้
้ น ร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับวิธีการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยการสังเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร ตารา บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ จากขันตอนที
้
่1
ซึง่ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดไว้ 2 ประเด็น อันได้ แก่ รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วีดีโอช่วยสอน
และการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายขันต้
้ น ร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ร่วมกับวิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและแก้ ไขแบบร่างของรูปแบบ
4) ปรับปรุงแก้ ไข และสรุปผล ทาการปรับปรุงรูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายขันต้
้ น ร่างรูปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนร่วมกับวิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และจัดทาเป็ นแผนภูมิกรอบแนวคิดรูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วดี ีโอช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พร้ อมทังข้
้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนประกอบที่อยูภ่ ายในแผนภูมิ
ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดรูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วีดีโอช่วยสอน
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จากการศึกษาเอกสารอ้ างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผู้วจิ ยั ได้ ทาการสังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บน
เครื อข่ายโดยใช้ วีดีโอช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย
6 โมดูลคือ
1) Offline Learning Module เป็ นโมดูลการจัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรียน
2) Online Learning Module เป็ นโมดูลการจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
3) Student Module เป็ นโมดูลสาหรับผู้เรี ยน
4) Teacher Module เป็ นโมดูลสาหรับผู้สอน
5) Communication Module เป็ นโมดูลในการตรวจสอบการใช้ งานระบบ
6) PBL Module เป็ นโมดูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ซึง่ ประกอบด้ วย
ขันตอนที
้
่ 1 ทาความเข้ าใจคาศัพท์และข้ อความของปั ญหาให้ ชดั เจน
(Clarifying Unfamiliar Terms) กลุม่ ผู้เรี ยนทาความเข้ าใจคาศัพท์ ข้ อความที่ปรากฏอยูใ่ นปั ญหาให้ ชดั เจนโดยอาศัยความรู้
พื ้นฐานของสมาชิกในกลุม่ หรื อการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารตาราหรื อสือ่ อื่น ๆ
ขันตอนที
้
่ 2 ระบุปัญหาหรื อข้ อมูลสาคัญ (Problem Definition) กลุม่ ผู้เรี ยนระบุปัญหาหรื อข้ อมูลสาคัญ
ร่วมกัน โดยทุกคนในกลุม่ เข้ าใจปั ญหาเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ใดที่กล่าวถึงในปั ญหานัน้
ขันตอนที
้
่ 3 ระดมสมอง (Brainstorm) กลุม่ ผู้เรี ยนระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและหาเหตุผลมาอธิบาย
โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกกลุม่ เป็ นการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผลสรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุม่ เกี่ยวกับกลไก
การเกิดปั ญหา เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพือ่ ใช้ แก้ ปัญหานัน้
ขันตอนที
้
่ 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) กลุม่ ผู้เรี ยนอธิบายและตังสมมติ
้
ฐานทีเ่ ชื่อมโยงกัน
กับปั ญหาตามที่ได้ ระดมสมองกัน แล้ วนาผลการวิเคราะห์มาจัดลาดับความสาคัญ โดยใช้ พื ้นฐานความรู้เดิมของผู้เรี ยน การ
แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
ขันตอนที
้
่ 5 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ (Formulating Learning Issues) กลุม่ ผู้เรี ยนกาหนด
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อค้ นหาข้ อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตงไว้
ั ้ ผู้เรี ยนสามารถบอกได้ วา่ ความรู้สว่ นใดรู้แล้ ว ส่วนใด
ต้ องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่ร้ ูหรื อจาเป็ นต้ องไปค้ นคว้ าเพิ่มเติม
ขันตอนที
้
่ 6 เรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) ผู้เรี ยนค้ นคว้ ารวบรวมสารสนเทศจากสือ่ และแหล่งการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขันตอนที
้
่ 7 รายงานผล (Reporting) กลุม่ ผู้เรี ยนนาข้ อมูลสารสนเทศ มาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ แล้ วนามาสรุปเป็ นหลักการและเป็ นแนวทางเพื่อนาไปใช้ โอกาสต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการสังเคราะห์รูปแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายโดยใช้ วดี ีโอช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่าประกอบด้ วย 6 โมดูลคือ 1) Offline Learning Module
2) Online Learning Module 3) Student Module 4) Teacher Module 5) Communication Module และ 6) PBL
Module สาหรับความคิดเห็นที่มตี อ่ กรอบแนวคิดนี ้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ การยอมรับว่ากรอบแนวคิดนี ้มีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ จริง เป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย
ซึง่ ผู้จิวยั จะนากรอบแนวคิดนี ้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข เพื่อใช้ ในการวิจยั ในระยะต่อไป
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์กบั การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหา เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจเนื ้อหาเกี่ยวกับการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการสอน
ของครูกบั ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็ จและเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้ าย ดร.ภูษิต บุญทองเถิง ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย
จันทชุม และ ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน ที่ได้ กรุณาสละเวลาอันมีคา่ ในการให้ คาปรึกษา วิพากษ์ เสนอแนะกรอบแนวคิด
ตลอดจนแนวทางการดาเนินการวิจยั อันเป็ นประโยชน์แก่ผ้ วู จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ. 2545. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 คูม่ ือการจัดการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
ธนพล กมลหัตถ์. 2551. การสร้ างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย เรื่ องการใช้ สอื่ การสอนทางไกลเพื่อการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์. 2550. ‚สัมภาษณ์พิเศษกับการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับ การประกันคุณภาพภายนอกรอบสอง‛
วารสารวิชาการ. 10(2): 2-5.
สายชล นิตใหม่. 2550. การพัฒนาสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ เรื่ องประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยา สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2. รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545: บริ ษัทพริ กหวานกราฟิ ก จากัด.
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการข้ อมูลการท่ องเที่ยวเพื่อใช้ เป็ นศูนย์ กลางข้ อมูล
การท่ องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Research and Development of Tourism Data Management for Being the Tourism Information Center
of Maha Sarakham at Rajabhat Maha Sarakham University
ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ , ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์
Asst.Prof.Dr.Wittaya Arreerard and Asst.Prof.Dr.Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจและนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ แก่ ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ที่เข้ ามาเยีย่ มชมระบบการบริ หารจัดการ ข้ อมูลการท่องเทีย่ วจังหวัดมหาสารคาม
ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อเว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และตอบแบบสอบถามที่ปรากฏบนเว็บไซต์
คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่มตี อ่ เว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ระบบได้ พฒ
ั นาและติดตังไว้
้ ที่ http://www.sarakhamtour.com ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ข้ อมูลการท่องเที่ยวของอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยข้ อมูลการท่องเที่ยว
ประกอบด้ วยข้ อมูลเชิ งพืน้ ที่ เชิ งวัฒนธรรม เชิงเกษตร ข้ อมูลที่พัก การเดินทาง ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เป็ นต้ น เมื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในระดับมากที่สดุ และผู้สนใจและ
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สดุ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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.
บทนา
ปั จจุบนั กระแสการท่องเที่ยวเป็ นไปในลักษณะการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึ ้น กล่าวคือ การท่องเที่ยวกับการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม และวัฒนธรรม จะดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกัน โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และวัฒนธรรมให้ มากที่สดุ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงสอดคล้ องกับกระแสการท่องเที่ยวของโลกที่เปลีย่ นไปดังกล่าว โดย
พิ จ ารณาจากการประมาณการจ านวนนัก ท่อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร จากการสารวจของคณะผู้ศึก ษาจากสถาบัน วิ จัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ประมาณพบว่าในปี พ.ศ. 2543 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรชาว
ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวรวมทังสิ
้ ้น 12.32 ล้ านคนต่อปี และจากการพิจารณาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้ จากการสารวจนัน้ ปรากฏว่ามีสดั ส่วนของนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปเที่ยวที่ค่อนข้ างสูง
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวขาวไทยที่สนใจที่จะไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีถึงร้ อยละ 88.18 ดังนันการท่
้
องเที่ยวเชิง
เกษตรจึงควรได้ รับการสนับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชนเอง ทาให้ มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรเกิดขึ ้น
เป็ นจานวนมากกระจายอยูท่ วั่ ประเทศไทย
จังหวัดมหาสารความ เป็ นจังหวัดทีตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้ วยความ
สงบ และเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดได้ ชื่อว่าเป็ น “ตักสิลาแห่งอีสาน”
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ
5,291 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 อาเภอและ 2 กิ่งอาเภอ คือ อาเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชยั
โกสุมพิสยั วาปี ปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสยั นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดา ยางสีสรุ าช กิ่งอาเภอกุดรัง และกิ่งอาเภอ
ชื่นชม ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติด กับจังหวัด
ร้ อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศเป็ นที่ราบลูกคลื่นไม่มีภเู ขา มีแม่น ้าชีไหลผ่าน พื ้นที่สว่ นใหญ่
เป็ นทุ่งนาอาชีพที่สาคัญของชาวมหาสารคามคือ การเพาะปลูกและเลี ้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรื อนที่ทากันมาก คือการ
เลี ้ยงไหมและทอผ้ าไหม ผ้ าไหมมหาสารคามส่วนใหญ่เป็ นผ้ าที่มีลวดลายแบบดังเดิ
้ ม และสวยงาม
ถึงแม้ วา่ จังหวัดมหาสารคามจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยูบ่ ้ าง อันได้ แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์วดั มหาชัย สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน แก่งเลิงจาน หมูบ่ ้ านปั น้ หม้ อ กู่มหาธาตุ
(ปรางค์ก่บู ้ านเขวา) พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน กู่สนั ตรัตน์ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน พระพุทธรู ปยืนมงคล
พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรื อพระพุทธรูปสุวรรณมาลี บ้ านหนองเขื่อนช้ างที่เป็ นหมู่บ้านทอผ้ าไหม ผ้ าฝ้ าย ทาหมอนขิด วน
อุทยานโกสัมพี ลักษณะเป็ นสวนป่ ามีต้นไม้ หลายชนิด เช่น ต้ นยาง ขนาดใหญ่ ต้ นตะแบก ต้ นกระทุ่ม ฯลฯ แผ่
กิ่งก้ านสาขาปกคลุมติดต่อกัน มีหนองน ้าธรรมชาติทศั นียภาพร่ มรื่ น วนอุทยานนี ้เป็ นที่อาศัยของนกต่างๆ และลิงฝูง
ใหญ่จานวนหลายร้ อยตัว บ้ านแพง เป็ นหมู่บ้านที่มีอาชีพ การทอเสื่อกก เป็ นอาชีพเสริ มอีกอาชีพหนึ่ง วนอุทยานชีหลง
อย่างไรก็ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวยังไม่ได้ รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีทรัพยากรที่สวยงามน่าดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนยังขาดข้ อมูลพื ้นฐานในการสนับสนุนการท่องเที่ยว การบริ หารจัดการและการประชาสัมพันธ์ ที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
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จากการศึกษาข้ อมูลและสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในหน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม พบว่ายังไม่ได้ มี
การรวบรวมแหล่งข้ อ มูลการท่องเที่ ยว เพื่อบริ ห ารจัดการโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ ว่า ในปั จจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีศกั ยภาพสูงก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ การจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวด้ วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ หรื อ GIS (Geographic Information Systems: GIS) ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ เห็นภาพหรื อพื ้นที่ หรื อตาแหน่งของที่ตงั ้
จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ
จากสภาพปั ญหาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยนี ้จึงเป็ น
การวิจยั และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริ หารจัดการและประชาสัมพันธ์ แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างกว้ างไกล ทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่มตี อ่ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดมหาสารคามที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั มีดงั นี ้
1) ศึกษาข้ อมูลการท่องเที่ยวมหาสารคาม รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล
2) ออกแบบระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) พัฒนาระบบและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 4) ติดตังระบบใช้
้
งานจริ ง และ 5) ศึกษาผลการใช้ ระบบ
จากผู้ใช้ งาน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ที่เข้ ามาเยีย่ มชมระบบการบริ หารจัดการข้ อมูล
การท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดมหาสารคาม และตอบ
แบบสอบถามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 40 คน
สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ เกณฑ์ดงั นี ้(บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 150)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51 – 5.00
หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.51 – 4.50
หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.51 – 3.50
หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.51 – 2.50
หมายความว่า พึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.50
หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดมหาสารคาม) และ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่มตี อ่ เว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
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ผลการวิจัย
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม) ติดตังระบบไว้
้
ที่ http://www.sarakhamtour.com ระบบประกอบไปด้ วย ข้ อมูล
การท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ข้ อมูลการท่องเที่ยวของอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยข้ อมูลการ
ท่องเที่ยวประกอบด้ วยข้ อมูลเชิงพื ้นที่ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร ข้ อมูลที่พกั การเดินทาง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น
2. ประสิทธิภาพของระบบ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยใช้ แบบประเมินประสิทธิ
ภาพระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ท่องเที่ยว
จังหวัดมหาสารคาม) ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการออกแบบ ด้ านกราฟฟิ ค ด้ านความสะดวกการใช้ งาน ด้ าน
ความปลอดภัยระบบ และด้ านข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมินประสิทธิภาพดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการประเมิน
ด้ านองค์ประกอบของระบบ
ด้ านการออกแบบ กราฟฟิ ค
ด้ านความสะดวกการใช้ งาน
ด้ านความปลอดภัยระบบ
ด้ านข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
เฉลี่ยรวม

4.88
4.92
4.72
4.68
4.84
4.81

SD
0.33
0.37
0.44
0.44
0.36
0.40

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อประสิทธิ ภาพในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อ
พิจาณารายด้ าน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการออกแบบ ด้ านกราฟฟิ ค ด้ านความสะดวกการใช้ งาน ด้ านความปลอดภัยระบบ
และด้ านข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกข้ อ ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.68-4.93
3. ความพึงพอใจของผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่มีต่อระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม) สอบถามโดยใช้ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ประกอบด้ วย 5 ข้ อ ได้ แก่ ระบบมีองค์ประกอบข้ อมูลครบถ้ วน ระบบนาเสนอ
ข้ อมูลน่าสนใจ น่าติดตาม และหลากหลาย ระบบมีความเร็ วในการเข้ าถึงข้ อมูล ระบบมีความง่าย และสะดวกในการใช้
งาน และระบบมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ผลการสอบถามความพึงพอใจ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการประเมิน
ระบบมีองค์ประกอบข้ อมูลครบถ้ วน
ระบบนาเสนอข้ อมูลน่าสนใจ น่าติดตาม และหลากหลาย
ระบบมีความเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูล
ระบบมีความง่าย และสะดวกในการใช้ งาน
ระบบมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม
เฉลี่ยรวม

4.63
4.78
4.65
4.60
4.63
4.66

SD
0.49
0.42
0.48
0.50
0.49
0.48

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปมีความพึงพอใจที่มีตอ่ ระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม) ในระดับมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66 เมื่อพิจาณารายข้ อ 5 ข้ อ ได้ แก่ ระบบมีองค์ประกอบข้ อมูลครบถ้ วน ระบบนาเสนอข้ อมูลน่าสนใจ
น่าติดตาม และหลากหลาย ระบบมีความเร็ วในการเข้ าถึงข้ อมูล ระบบมีความง่าย และสะดวกในการใช้ งาน และระบบมี
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า อยู่ในระดับมากที่ สดุ ทุกข้ อ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.60-4.78
อภิปรายผล
ระบบการบริ หารจัดการข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึ ้น
ประกอบด้ วยข้ อมูลที่ครบถ้ วน ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพในระดับมากที่สดุ และผู้สนใจและนักท่องเที่ยว มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สกุ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ระบบได้ พฒ
ั นาโดยคณะผู้วิจยั ได้ ศึกษา และรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวาง
นโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบไปด้ วย ข้ อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ข้ อมูลการ
ท่องเที่ยวของอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยข้ อมูลการท่องเที่ยวประกอบด้ วยข้ อมูลเชิงพื ้นที่ เชิงวัฒนธรรม
เชิ งเกษตร ข้ อมูลที่พัก การเดินทาง ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และเมื่อพัฒนาระบบ มีการ
ออกแบบให้ นาเสนอข้ อมูลที่นา่ สนใจ ใช้ งานง่าย มีความสะดวก จึงส่งผลให้ ระบบมีประสิทธิภาพ นาข้ อมูลที่ตอบสนอง
ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว
สรุ ปผลการวิจัย
ระบบได้ พฒ
ั นาและติดตังไว้
้ ที่ http://www.sarakhamtour.com ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด
มหาสารคาม ข้ อมูลการท่องเที่ยวของอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยข้ อมูลการท่องเที่ยวประกอบด้ วยข้ อมูล
เชิงพื ้นที่ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร ข้ อมูลที่พกั การเดินทาง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น เมื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในระดับมากที่สดุ และผู้สนใจและนักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจต่อระบบในระดับมากที่สดุ
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การนาผลการวิจัยไปใช้ งาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนภาคเอกชน
สามารถนาระบบไปใช้ งานได้ และสามารถบริ หารจัดการระบบเองได้ โดยการเพิ่มข้ อมูลสารสนเทศได้ ตลอดเวลา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริ หาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่เป็ นผู้สนับสนุนให้ การวิจยั นี ้สาเร็ จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
เอกสารอ้ างอิง
บุญชม ศรี สะอาด. การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ , วารสาร สสวท. 23(90) : 25-35 ; กรกฎาคม- กันยายน, 2538.
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ. มัลติมีเดียหรือสื่อประสม : เทคโนโลยีท่ ที รงพลังเพื่อการรับรู้, จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 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 เรื่องข้ อมูลและสารเทศ สาหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่ างกัน
Multimedia Development of RMU-eDL Project on the Topic of “Information Technology”
for Students with Different Learning Abilities
ณัฐริกา ทองสมนึก1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อารีราษฎร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 3
Natarika Tongsomnuek, Wittaya Arreerard and Pisutta Arreerard
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง ข้ อมูลและสารสนเทศ ที่มีคณ
ุ ภาพ 2) หา
ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน 4) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มคี วามสามารถในการเรี ยนรู้แตกต่างกัน 5) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลู สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จานวน 3 ห้ องเรี ยน รวมจานวน 149 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยการจับ
ฉลาก เครื่ องมือที่ใช้ คือ สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน สถิติที่ใช้ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test
(Dependent) และสถิติ F-test แบบ One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( x = 4.63, S.D =0.48) 2)
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ เก่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.60/82.03) กลุม่ ปานกลางมีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.50/81.61)
กลุม่ อ่อนมีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.58/80.10) ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 3) ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั นัยสาคัญทางสถิติ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรี ยนทุกกลุม่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5) ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมกลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่งมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 69.56 กลุม่ ที่
2 กลุม่ ปานกลางมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 68.84 กลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อย
ละ 67.01 6) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ สื่อประสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31 , S.D.=0.77)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , โครงการ RMU-eDL , ความสามารถในการเรี ยนรู้

1

ค.ม. คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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, ttest ( Dependent), and F-test (One-Way ANOVA).
The research finding indicated that the average level of the quality of the multimedia was high (xˉ =
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 (xˉ = 4.31, S.D. = .77).
KEYWORDS: Multimedia, RMU-eDL Project, Learning Abilities
บทนา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีคือโครงการใน
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
พัฒนาผู้ด้อยโอกาส สานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ เห็นความสาคัญของ
สือ่ eDLTV จึงได้ บรู ณาการเนื ้อหาการใช้ สอื่ eDLTV เข้ าไปในหลักสูตรฝึ กอบรมร่วมกับเนื ้อหาอืน่ ๆ ได้ แก่ การใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การใช้ เทคโนโลยีมลั ติพ้อยน์ การใช้ เทคโนโลยีมาร์ วิน และการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหา
เป็ นฐานหรื อ PBL (Problem-Based Learning) ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่ สาร เพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV
ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยร่วมมือกับ
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนา
ต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ สือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham889
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eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาเพื่อร่วมกัน
ดาเนินการพัฒนาสือ่
ผู้วิจยั ในฐานะนักศึกษาปริ ญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาและเป็ นครูผ้ สู อนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เรื่ องข้ อมูลและสารสนเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ ศกึ ษาแล้ วทาการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับ เรื่ องข้ อมูล
และสารสนเทศ พบว่า ลักษณะเนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาการบรรยาย อีกทังโรงเรี
้
ยนที่สอนเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ซึง่ จากบริ บทของโรงเรี ยนนันจะจั
้ ดแบ่งนักเรี ยนตามความสามารถในการเรี ยนรู้โดยทาการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้ าชัน้
เรี ยนตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรี ยน ผู้วจิ ยั ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของ
กระบวนการ พัฒนาสือ่ สือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง ข้ อมูลและสารสนเทศ กลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็ น
สือ่ ประสมภายใต้ โครงการดังกล่าว ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการวิจยั เพื่อทดลองและหาคุณภาพของสือ่ โดยนาไปใช้ กบั
กลุม่ ตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน 3 กลุม่ คือกลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน ผู้วิจยั คาดหวัง
ว่า ผลการพัฒนาครัง้ นี ้ จะได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหา
ที่เรี ยนมากยิง่ ขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องข้ อมูลและสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนทีม่ ีความสามารถในการเรี ยนรู้แตกต่างกัน
5. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยม ศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสกลราชวิทยา
นุกลู สังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จานวน 12 ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
้
618 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสกลราชวิทยา
นุกลู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ได้ จากการคัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยทาการจัดแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ คือ นักเรียนกลุม่ เก่งได้ แก่ห้อง ม.1/1- ม.1/4 นักเรี ยนกลุม่ ปานกลางได้ แก่ห้อง ม.1/5- ม.1/8 และ
นักเรี ยนกลุม่ อ่อนได้ แก่ห้อง ม.1/9- ม.1/12 จากนันท
้ าการคัดเลือกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการเลือกแบบสุม่ อย่าง
ง่าย (Random Simple) ในแต่กลุม่ ที่ได้ จดั แบ่งไว้ ด้ วยวิธีการจับฉลากมากลุม่ ละ 1 ห้ องเรี ยน รวมเป็ น 3 ห้ องเรี ยน จานวน
149 คน ได้ แก่ กลุม่ เก่ง ห้ อง ม.1/4 จานวน 53 คน กลุม่ ปานกลาง ห้ อง ม.1/8 จานวน 48 คน กลุม่ อ่อน ห้ อง ม.1/10
จานวน 48 คน ระยะเวลาในการวิจยั ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ กรอบเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั เรื่ อง
ข้ อมูลและสารสนเทศ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบไปด้ วย 5 หน่วยการเรี ยน คือ 1. ข้ อมูล 2. การจัดการ
สารสนเทศ 3. ระดับของสารสนเทศ 4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ทางานได้ หลายหน้ าที่ 5.การใช้ งานและดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง ข้ อมูลและสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพสื่อ
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ นา
แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมิน มาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ คา่ เฉลีย่ ของคะแนนตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมให้ มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรี ยน มาคานวณด้ วยสถิติ t-test (dependent) ที่ระดับ .05 เมือ่ คานวณค่าสถิติ t-test ได้ นาค่า t ที่ได้ จากการ
คานวณและจากตารางมาเปรี ยบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้ สถิติ F-test ชนิด One-way ANOVA วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล
ของผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)
โดยใช้ วิธีของกูดแมน เฟรชเชอร์ และชไนเดอร์ และได้ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสม โดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ จากผู้เรียนประเมิน โดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์
จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน

สือ่ งานนาเสนอ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สือ่ มัลติพ้อยต์
สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว

แผนภาพที่ 1 สือ่ ประสม
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ผลการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพของสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม จานวน 4 ชนิด ได้ แก่ สื่องานนาเสนอ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัลติพ้อยท์ และสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว โดยนาสือ่ ประสมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ จานวน 5
คน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48) และตัวอย่างสือ่ ประสม

ดังภาพที่ 1
ผลการหาประสิทธิภาพสือ่ ประสม ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบในขันการประเมิ
้
นผลของรูปแบบ
การเรี ยนรู้ จานวน 5 เรื่ อง แล้ วคะแนนหลังเรี ยนมาคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนด (80/80)
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่ง มีคา่ เท่ากับ 80.60/82.03 กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ปานกลาง มีคา่ เท่ากับ 80.50/81.61 และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อนมีคา่ เท่ากับ 80.58/80.10
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
กลุม่ ทดลองมาคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสถิติ t-test ระดับนัยสาคัญเท่ากับ .05
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ เก่ง
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ปาน
กลาง
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ อ่อน

การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวนนักเรี ยน
53
53
48
48

ค่าคะแนนเฉลีย่
16.38
32.81
16.40
32.65

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t
1.80
27.51
3.39
4.24
32.82
1.47

การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวนนักเรี ยน
48
48

ค่าคะแนนเฉลีย่
18.14
36.62

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t
3.41
27.17
1.89

จากตารางที่ 1 ผลการคานวณของกลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่ง ค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 27.51 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง, 52,
้ จึงปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของกลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่ง สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
0.05 (1.671) ดังนัน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า ผลการคานวณของกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ปานกลาง ค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 12.42 ซึง่ มีคา่
มากกว่าค่า tตาราง, 47, 0.05 (1.684) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ปานกลาง สูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ปานกลางค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 27.17 ซึง่ มีคา่
มากกว่าค่า tตาราง, 47, 0.05 (1.684) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนกลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อน สูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีม่ ีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
ผู้วิจยั ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรียน โดยใช้ สถิติ
ทดสอบค่า F-test ชนิด One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับนัยสาคัญเท่ากับ .05
ผลรวมกาลังสอง ระดับขันความเสรี
้
ความแปรปรวน ค่า F Sig.
ระหว่างกลุม่
16.226
2
8.113
1.366 .258
ภายในกลุม่
867.009
146
5.938
รวม
883.235
148
จากตารางที่ 2 ค่า F ที่คานวณได้ มีคา่ 1.366 จึงยอมรับ Ho สรุปได้ วา่ คะแนนสอบของนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 3
กลุม่ ซึง่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่งจานวน 53 คน กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ปานกลาง จานวน 48 คน และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อน จานวน 48
คนมาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล
คะแนน
จานวนนักเรี ยน
ค่า E.I. ค่าร้ อยละ
เต็ม รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรียน
กลุม่ ที่ 1 53 คน 40
868
1739
0.6956 69.56
กลุม่ ที่ 2 48 คน 40
787
1567
0.6884 68.84
กลุม่ ที่ 3 48 คน 40
762
1538
0.6701 67.01
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม กลุม่ ที่ 1
กลุม่ เก่ง มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 69.56 กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ปานกลาง มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ
68.84 และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อน มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 67.01 หลังจากทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้น
ผลการศึกษาความพึงพอใจ หลังจากเรี ยนเนื ้อหาโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมแล้ ว ผู้วิจยั ประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการประเมิน
1.
ด้ านเนื ้อหา
2.
ด้ านเทคนิคการผลิต
3. ด้ านรูปแบบการนาเสนอ
รวม

X
4.34
4.30
4.32
4.31

S.D
0.75
0.80
0.76
0.77

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยภาพรวม เฉลีย่
ทัง้ 3 ด้ าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.77)
และเมื่อให้ ผ้ เู รี ยนจานวน 149 เลือกศึกษาเพิ่มเติมจากสือ่ ทัง้ 4 ชนิด ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
เลือกใช้ สอื่ แอนิเมชัน่ เป็ นอันดับที่ 1 จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.68 รองลงมาคือสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผ้ เู รี ยน
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เลือกใช้ สอื่ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.85 อันดับที่ 3 คือสือ่ งานนาเสนอมีผ้ เู รี ยนเลือกใช้ สอื่ จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.76 และอันดับสุดท้ ายคือสือ่ มัลติพ้อยต์มีนกั เรียนเลือกใช้ สอื่ 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.71
อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่ องข้ อมูลและสารสนเทศ สาหรับ
นักเรี ยนที่มคี วามสามารถในการเรี ยนรู้แตกต่างกัน ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
( x = 4.63, S.D =0.48) สื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ เก่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.60/82.03) กลุม่ ปานกลางมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ (80.50/81.61) กลุม่ อ่อนมีประสิทธิภาพเท่ากับ (80.58/80.10) ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั นัยสาคัญทางสถิติ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรี ยนทุกกลุม่ ไม่
แตกต่างกัน ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมกลุม่ ที่ 1 กลุม่ เก่งมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ
69.56 กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ปานกลางมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 68.84 กลุม่ ที่ 3 กลุม่ อ่อนมีความก้ าวหน้ าทางการ
เรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 67.01 ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ สื่อประสมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31 , S.D.=0.77) สรุปได้ วา่
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการเรี ยนรู้เฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่สงู เหตุที่เป็ นเช่นนี ้
เพราะสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ ผา่ นขันตอนการวิ
้
เคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื ้อหา มีการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจน และลาดับขันตอนการท
้
างาน ทุกขันตอนในการพั
้
ฒนาได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน มีการ
ทดลองใช้ ก่อนการนาไปใช้ จริ ง
สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่า สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
กาหนด และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองทีว่ างไว้ พบว่าผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้
เนื่องมาจากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ อย่างเป็ นระบบตามหลักของการวิจยั โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอีกทัง้
ยังผ่านการตรวจสอบและได้ รับคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญและมีประสบการณ์ ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นเมื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรี ยนจึงมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถ
นาไปใช้ เป็ นสือ่ การเรียนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ครูผ้ สู อนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 สามารถนาสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้นไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนได้
2. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยน ผู้ที่สนใจหรื อโรงเรี ยนอื่น ๆ ในการแสวงหาความรู้เพิม่ เติมในเนือ้ หาวิชา
ดังกล่าว
3. เป็ นแนวทางในการพัฒนาสือ่ ประสม ให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทัว่ ไป
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เรื่อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วยโปรแกรมภาษา C++
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Creative Work Project
with C++ Language Program”
อุทิศ นนทวงษา1, วิทยา อารีราษฎร์ 2, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร3, สุขแสง คูกนก4
Uthit Nonthawongsa, Wittaya Arreerard, Phadet Promsakha Na Sakonakhorn and Suksaeng Khukhanok
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
ภาษา C++ ที่มีคณ
ุ ภาพ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรี ยนที่เรียนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาก เขต 24 จานวน 102 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ สือ่ ประสม แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรี ยน สถิติที่ใช้ คือ ร้ อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ F-test ชนิด One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพสือ่ อยูใ่ นระดับมาก x =4.37, S.D. = 0.57)2)
ประสิทธิภาพของแอนิเมชัน่ เท่ากับ 91.21/89.92 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80),ประสิทธิภาพของสื่อมัลติพอยท์เท่ากับ
83.97/82.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80),ประสิทธิภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกเท่ากับ 88.71/84.79 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ (80/80) 3) นักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ สื่อประสมมัลติพอยท์และสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ แอนิเมชัน่ คิด
เป็ นร้ อยละ 79, ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้วยสื่อมัลติพอยท์คิดเป็ นร้ อยละ 70, ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คิดเป็ นร้ อยละ 75 5) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการเรี ยนด้ วยสื่อประสมอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ ( x =4.60 , S.D.=0.5)
คาสาคัญ : สือ่ ประสม , โปรแกรมภาษา C++, สือ่ แอนิเมชัน่ , สือ่ มัลติพอยท์ , สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ = 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 (xˉ = 4.60, S.D. = .50).
KEYWORDS: Multimedia, C++ Language Program, Animation Media, Multipoint Media, Electronic Book
บทนา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือโครงการใน
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
พัฒนาผู้ด้อยโอกาสโดยได้ รับความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวบรวมเนื ้อหาการสอนที่
ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรี ยนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มาลงบนระบบ e-Learning
“eDLTV” คือ “โครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” นามาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้
เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นชนบท
ห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ ใช้ ประโยชน์ในการสอน สอนเสริ ม หรื อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรี ยนแบบ Offline และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ให้ แก่ครู นักเรี ยน และผู้สนใจทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน หรื อศึกษาเพิ่มเติม(http://edltv.thai.net/index.php)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรื อ มรม. ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด
และพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรื อ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ หรื อ NECTEC ในวันที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เพื่อให้ มรม. เป็ นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พัฒนาการใช้ งานระบบ eDLTV ในการเรี ยนการสอนให้ กบั โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ
ในปี 2552-2553 ได้ จานวน 149 ชุด และดาเนินการจัดอบรมให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 7 หลักสูตร จานวน
3,585 คน นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และโรงเรียนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการพัฒนาต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat Maha
sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกันดาเนินการ
พัฒนาสือ่ ประสมในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2553 : 1-2)
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ
เป็ นครูผ้ สู อนในโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็ น
โรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 จากการสารวจบันทึกหลังการสอนในรายวิชา
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผา่ นมา พบว่า ในส่วนเนื ้อหาเรื่ องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความยากและ
ซับซ้ อน อีกทังในการเขี
้
ยนโปรแกรมโดยทัว่ ไปจะเป็ นลักษณะของการแก้ โจทย์ปัญหาทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถวิเคราะห์
ปั ญหาและเขียนโปรแกรมได้ ซึง่ เกิดจากการขาดสือ่ การเรี ยนทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ ที่จะสามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความสนใจ และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรี ยนอย่างแท้ จริง
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวผู้วิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนา
สือ่ ประสมภายใต้ โครงการ RMU-eDL จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมภายใต้ โครงการ RMU-eDL เรื่ องการทาโครงงานเพื่อ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา C++ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ ้น เพื่อ
เป็ นสือ่ การเรียนการสอนที่มคี ณ
ุ ภาพ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจเนื ้อหาที่ซบั ซ้ อนได้ ง่ายและเป็ นระบบมากขึ ้น สามารถทบทวน
ฝึ กฝน และช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจและเข้ าใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดขี ึ ้น สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานในชีวิตประจาวันต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา C++ ที่มคี ณ
ุ ภาพ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของสือ่ ประสมที่ผ้ วู จิ ยั พัฒนาขึ ้น
3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 4 ห้ องเรี ยน จานวน 132 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คัดเลือกโดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับสลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรียน
จานวน 3 ห้ องเรี ยน จานวน 102 คน
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2554
เนื ้อหาในสือ่ ประสม ประกอบด้ วยเนื ้อหา จานวน 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักการทาโครงงาน หน่วยที่ 2 การ
เขียนเค้ าโครงของโครงงาน หน่วยที่ 3 ปฏิบตั ิการโครงงาน หน่วยที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องเรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา
C++ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยน
ที่มีตอ่ สือ่ ประสม
วิธีดาเนินการวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
2. ทาการทดลองโดยจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างที่ 1 ใช้ สอื่ ประสมแอนิเมชัน่
กลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ใช้ สอื่ ประสมมัลติพอยท์ กลุม่ ตัวอย่างที่ 3 ใช้ สอื่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. หลังจากการเรี ยนการสอนด้ วยสือ่ ประสมเสร็ จแล้ วให้ นกั เรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทังสามกลุ
้
ม่ ทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ซึง่ เป็ นชุดเดียวกับก่อนเรี ยน
4. เก็บข้ อมูลความพึงพอใจของผู้เรี ยนด้ วยแบบประเมินความพึงพอใจ
5. รวบรวมข้ อมูลทังหมดแล้
้
วนามาวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ
6. สรุปผลการทดลอง
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ เพื่อวิเคราะห์การประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยน สถิติทีใช้ ทดสอบสมมติฐานใช้ F-test ชนิด One-way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรี ยน
แบบแผนการทดลอง การวิจยั ครัง้ นี ้ มีแบบแผนการทดลองแบบ 3 กลุม่ ทดลอง มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลัง
เรี ยน
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสือ่ ประสม
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมตามโครงการ RMU-eDL ซึง่ ประกอบด้ วยสือ่ ประสมจานวน 4 ชนิดคือ สือ่ ประสมนาเสนอ
สือ่ ประสมแอนิเมชัน่ สื่อประสมมัลติพอยท์ สือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังแผนภาพที่ 1
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สือ่ ประสมนาเสนอ

สือ่ ประสมแอนิเมชัน่
สือ่ ประสมมัลติพอยท์ สือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แผนภาพที่ 1 สือ่ ประสม

2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
รายการความเหมาะสม x
S.D. ความหมาย
1. ด้ านลักษณะเนื ้อหา
4.43 0.50 เหมาะสมมาก
2. ด้ านสือ่ นาเสนอข้ อมูล 4.33 0.60 เหมาะสมมาก
3. ด้ านสือ่ หนังสือeBook 4.34 0.64 เหมาะสมมาก
4. ด้ านสือ่ Multipoint
4.35 0.55 เหมาะสมมาก
5. ด้ านสือ่ Animation
4.35 0.60 เหมาะสมมาก
เฉลีย่ โดยรวม
4.37 0.57 เหมาะสมมาก
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสือ่ ประสมจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( x =4.37, S.D. =
0.57) โดยด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้ แก่ ด้ านเนื ้อหา ( x =4.43, S.D. = 0.50) ด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ ได้ แก่ ด้ านสือ่
นาเสนอข้ อมูล ( x =4.33, S.D. = 0.60)
3. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมจานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จานวน 102 คน ผลการทดลองใช้ ได้
ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นดังนี ้
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสือ่ ประสมแอนิเมชันที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
91.21/89.92 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด คือ 80/80
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสือ่ ประสมมัลติพอยท์ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
83.97/82.13 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด คือ 80/80
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 88.71/84.79 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม
ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผลได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ มีคา่ เท่ากับ 0.79 คิดเป็ นร้ อยละ 79
หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 79 หลังจากที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่
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ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมมัลติพอยท์ มีคา่ เท่ากับ 0.70 คิดเป็ นร้ อยละ 70
หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 70 หลังจากที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมมัลติพอยท์
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ เท่ากับ 0.75 คิดเป็ นร้ อยละ 75
หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 75 หลังจากที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสม แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้ สอื่ ประสม
แหล่ ง ของความ
ผลรวมกาลั ง
ระดั บ ขั น้
ความ
ค่ า F Sig.
แปรปรวน
สอง
ความเสรี
แปรปรวน
ระหว่ า งกลุ่ ม
167.84
2
83.92
35.51 0.00
ภายในกลุ่ ม
233.98
99
2.36
รวม
401.82
101
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ค่า F ที่คานวณได้ มีคา่ 35.51 เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึง่ น้ อยกว่า .05 ดังนัน้
จึงปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ สื่อประสมมัลติพอยท์และสือ่ ประสมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมครบทุกเนื ้อหาแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ สารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยน ด้ วยแบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยน
รายการประเมิ น
S.D
ระดั บ ความพึ ง
x
พอใจ
1.ด้ านความเหมาะสมของสื่ อ ที่ ใ ช้ ในการ
4.58
0.49
มากที่ สุ ด
จั ด การเรี ยนรู้
2.ด้ านความเหมาะสมของกิ จ กรรมการ
4.55
0.50
มากที่ สุ ด
เรี ยนรู้
3.ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
4.57
0.50
มากที่ สุ ด
4.ด้ านเครื่ องมื อ การวั ด ผลและประเมิ น ผล
4.63
0.48
มากที่ สุ ด
5.ด้ านการตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า ง 4.53
0.50
มากที่ สุ ด
บุ ค คล
เฉลี่ ย โดยรวม
4.60
0.50
มากที่ สุ ด
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5
ด้ าน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x =4.60, S.D. = 0.50) โดยด้ านที่มคี า่ เฉลีย่ มาก
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ที่สดุ คือด้ านเครื่ องมือการวัดผลและประเมินผล ( x =4.63, S.D. = 0.48)
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x =4.53, S.D. = 0.50)

ด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือด้ านการ

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา C++ สาระการเรี ยนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
สือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.37, S.D. = 0.57) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ เท่ากับ 91.21/89.92 ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมมัลติพอยท์
เท่ากับ 83.97/82.13 และประสิทธิภาพของสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 88.71/84.79 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรียนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ สือ่ ประสมมัลติ
พอยท์และสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีกทังวิ
้ เคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ เท่ากับ 0.79 ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมมัลติพอยท์เท่ากับ 0.70 ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.75 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา C++ ที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับพึงพอใจ
มากที่สดุ ( x =4.60, S.D. = 0.50 ) ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาสือ่ ประสม ตามโครงการ RMU-eDL เรื่ อง
การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ด้ วยโปรแกรมภาษา C++ ได้ ยดึ รูปแบบในการพัฒนาสือ่ ประสมตามขันตอนเชิ
้
ง
ระบบ 5 ขันตอน
้
คือ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล(พิสทุ ธา
อารี ราษฎร์ . 2551 : 64-70) และนาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้ าง แก้ ไข
ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้ สอื่ ประสมที่มีประสิทธิภาพ อีกทังสอดคล้
้
องกับคุณลักษณะสาคัญของสือ่ ประสม คือ
มีเนื ้อหาที่ได้ รับการเรี ยบเรี ยงแล้ วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทังบุ
้ คลิกภาพ สติปัญญา
ความสนใจ พื ้นฐานความรู้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรี ยน และมีผลป้อนกลับโดยทันที ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ จุรีพร
ทองแก้ ว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษา ผลของการใช้ สอื่ แอนิเมชัน่ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โดยกลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านดอนกลาง(ราษฎร์ สงเคราะห์) อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 20 คน ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน โดยมีคา่ เฉลีย่ ของความก้ าวหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 81.5 และค่า t-test=1.72 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ สือ่ แอนิเมชัน่ มีคา่ อยูใ่ นระดับดี และผลการวิจยั ของ ปาริ ชาติ เภสัชชา (2552 : 1)ได้
ศึกษา การพัฒนาชุดฝึ กอบรมสาหรับครูผ้ สู อนโรงเรี ยนขนาดเล็ก เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติ
พอยท์ พบว่า 1) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 87.85/87.73 (E1 /E2) ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ความพึงพอใจของครูผ้ สู อนที่มีตอ่ ชุดฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอ
ยท์อยูใ่ นระดับมาก 3) ชุดฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์เป็ นนวัตกรรมที่มีบทบาทสาคัญ
ในการช่วยให้ ครูผ้ สู อนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ได้ เพราะเป็ นชุดฝึ กอบรมที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจ และประสบการณ์ให้ กบั
ครูผ้ สู อนจึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการวิจยั ของ อนุชา สุระถา (2551 :
64-65) ได้ ศกึ ษา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การใช้ โปรแกรม SwishMax ของครูโรงเรียนลาดปลาเค้ าพิทยาคม
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ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 85.00/89.50 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรี ยนเท่ากับ 0.60 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และความพึงพอใจที่มตี อ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับสูงมาก
สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่า สือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.37, S.D. = 0.57) และเมื่อนาไปทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองทีว่ างไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ เท่ากับ 91.21/89.92 ประสิทธิภาพของสือ่
ประสมมัลติพอยท์ เท่ากับ 83.97/82.13 และประสิทธิภาพของสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 88.71/84.79 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80 เมือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนที่เรียนด้ วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่
สือ่ ประสมมัลติพอยท์และสือ่ ประสมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อีกทังวิ
้ เคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมแอนิเมชัน่ เท่ากับ
0.79 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมมัลติพอยท์เท่ากับ 0.70 ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.75 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมภาษา C++ ที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับพึง
พอใจมากที่สดุ ( x =4.60, S.D. = 0.50 ) การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
สามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้ โครงการ RMU-eDL และจากผลสรุปของการวิจยั พบว่า สือ่ ที่
พัฒนาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การสอนได้ จึงมัน่ ใจได้ วา่ สื่อประสมภายใต้ โครงการจะก่อ
ประโยชน์ตอ่ นักเรียนในโรงเรี ยนที่ร่วมโครงการอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ส่งผลให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลวงด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณเจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ รุ่นน้ อง และเพื่อน ๆ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนาในการทา
วิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เรื่อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ ชิน้ งาน
ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
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
สุปราณี คุณเวียน1, วิทยา อารี ราษฎร์ 2, พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 3 และ ดร.สุขแสง คูกนก4
Supranee Kunwean, Wittaya Areerad, Pisutta Areerad and Suksaeng Kukanok

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ องการทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ที่มีคณ
ุ ภาพ 2) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ 3)
ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม 5) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม 6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วย
สือ่ ประสม
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 6 ห้ องเรียน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วธิ ีการ
สุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับสลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test
(dependent)
ผลการดาเนินการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพในระดับมากที่สดุ ( X =4.51, S.D.=0.5) 2)
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.50, S.D.=0.55) 3) ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80.63/83.00 4) ดัชนีประสิทธิผล
การเรี ยนมีค่าเท่ากับ 71.43 5) คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และ 6) ผู้เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมในระดับมาก ( X =4.40, S.D.=0.50)
คาสาคัญ : สือ่ ประสม กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน โครงการ RMU-eDL

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3 ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4 ปร.ด. 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 (xˉ =
4.51, S.D. = .50). The average level of the quality of the project-based-learning activities was high (xˉ = 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 posttest 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 (xˉ = 4.40, S.D. = .50).
KEYWORDS: Multimedia Project-Based-learning Model RMU-eDL Project
บทนา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดาริ (eDLTV) เป็ นโครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึง่ เป็ นโครงการหนึง่ ภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ โรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ได้ นาเนื ้อหา
ที่ได้ จดั ทาขึ ้นมาใช้ การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรียน และฝึ กทักษะการใช้ โปรแกรมสร้ างเนื ้อหาการเรี ยนการสอนบน
ระบบ e-Learning ให้ แก่ครูและนักเรี ยน และสามารถนาเนื ้อหาการเรี ยนการสอนจากแหล่งต่างๆ มาลงในระบบ eLearning เพื่อใช้ ประโยชน์ในโรงเรี ยนของตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV
ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยร่วมมือกับ
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนา
ต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV)
และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา เพื่อร่วมกัน
ดาเนินการพัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2553 : 1)
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ผู้วิจยั ในฐานะนักศึกษาปริ ญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ได้ สอบถามไปยังครูผ้ สู อนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้
สารวจบันทึกหลังการสอนของอาจารย์ประจารายวิชา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุม
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ผา่ นมาพบว่า มาตรฐานด้ านที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร อยูใ่ นระดับพอใช้ (ผลการประเมินภายนอกรอบสอง. 2552 : 17) จากการวิเคราะห์
ปั ญหาการเรี ยนการสอนพบว่าครูจดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายควบคูก่ บั การสาธิตให้ นกั เรี ยนเห็นขันตอน
้
ซึง่
นักเรี ยนจะได้ ปฏิบตั ติ ามได้ ถกู ต้ องและเกิดชิ ้นงานตามตัวอย่าง การสอนแบบนี ้ทาให้ ผลงานที่เกิดขึ ้นเหมือนกับตัวอย่างที่
ครูผ้ สู อนเตรี ยมไว้ ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อนยังขาดขันตอนการเปิ
้
ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาชิ ้นงานใหม่ที่ได้ นา
ความรู้จากการปฏิบตั ิตามขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อน ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานซึง่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างองค์ความรู้หรื อ
แก้ ไขปั ญหา โดยการศึกษาค้ นคว้ า ทดลองตามขันตอน
้
ภายใต้ คาแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือ และดูแลของครู และผลงาน
โครงงานของนักเรี ยนเป็ นสิง่ สะท้ อนถึงทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน คุณภาพของโครงงาน ทักษะในการ
สือ่ สารและการนาเสนอผลงานโครงงานของนักเรี ยน รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผู้วิจยั จึงตระหนักถึง
ความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” จึงได้ พฒ
ั นาสือ่
ประสมเรื่องการสร้ างโครงงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้ โครงการดังกล่าว โดยจัดการ
เรี ยนรู้ตามกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน หรื อPBL (Project-Based Learning) เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้
ผู้เรี ยนเกิดการสร้ างความรู้ใหม่สง่ เสริ มให้ เกิดการค้ นคว้ า ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ผู้เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ทาเกิด
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ส เวิร์ด 2007 ให้ มี
คุณภาพ
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
4. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
5. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 6 ห้ องเรี ยน
จานวน 220 คน
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กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน เขวาไร่ ศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรี ยน จานวน 1
ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
้
40 คน
กรอบเนื ้อหาในการวิจยั การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบไปด้ วย 4 หน่วยการเรี ยนรู้ คือ หน่วยที่ 1 หลักการทาโครงงาน หน่วยที่ 2 การ
เขียนเค้ าโครงของโครงงานแผ่นพับแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว หน่วยที่ 3 การทาแผ่นพับแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว หน่วยที่ 4
การเขียนรายงานโครงงานแผ่นพับแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ องการทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
ออฟฟิ ต เวิร์ด 2007 แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินคุณภาพกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบทดสอบความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของ
เจียมใจ บุญแสน ซึง่ แบ่งเป็ น 6 ขันตอน
้
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ขันน
้ าเสนอเป็ นขันที
้ ่ครูเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ให้ นกั เรี ยนเกิดความต้ องการที่จะวางโครงงานในการ
แก้ ปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่
ขันก
้ าหนดความมุง่ หมาย เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนทาการเลือกปั ญหา
และตังจุ
้ ดมุง่ หมายในการศึกษา โดยการทางานเป็ นกลุม่ ทาการเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ
ขันวางแผน
้
เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนภายในกลุม่ ช่วยกันวางแผนว่าจะดาเนินการอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุ
จุดมุง่ หมายที่วางไว้
ขันการด
้
าเนินงาน เป็ นขันที
้ ่ทาตามโครงงานทีว่ างแผนไว้ ของแต่ละกลุม่
ขันประเมิ
้
นผล เป็ นขันที
้ ่ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ประเมินว่าโครงงานนันบรรลุ
้
จดุ มุง่ หมายหรื อไม่ ในการทาโครงงานนี ้ได้
ประโยชน์อะไรบ้ าง
ขันติ
้ ดตามผล เป็ นขันการติ
้
ดตามผลของโครงงานต่อไปเพื่อพัฒนางานให้ ดยี ิ่งขึ ้น
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสื่อประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม จานวน 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอ สือ่ มัลติพอยน์
สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการพัฒนาสือ่ ประสม ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของสือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.51,S.D=0.52)
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ (4.35
4.67 , 0.40 S.D. 0.59)
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จานวน 4 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง หลักการทาโครงงาน กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การเขียนเค้ าโครงของโครงงานแผ่นพับแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การทาแผ่นพับแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว กิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การเขียนรายงานโครงงานแผ่น
พับแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ผลการหาคุณภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
ด้ วยสือ่ ประสม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก ( =4.50,S.D=0.55) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ (4.40.
4.60 , 0.51 S.D. 0.64)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบ
ท้ ายเล่มของสือ่ ประสม ในแต่ละเล่ม จานวน 4 เรื่ อง และคะแนน หลังเรี ยน มาคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.63/83.00 ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองจานวน 40
คน มาคานวณ มาคานวณโดยดัชนีประสิทธิผล โดยได้ คา่ ดัชนีประสิทธิผล 0.7216 ซึง่ หมายความว่านักเรี ยนมี
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนร้ อยละ 72.16
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองมาคานวณค่าสถิติ ttest (dependent) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 50.04 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง,39,(1.684) ดังนันจึ
้ ง
ปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการศึกษาความพึงพอใจ หลังจากเรี ยนเนื ้อหาจากสือ่ ประสมจนครบทุกเนื ้อหาแล้ ว ผู้วิจยั ประเมินความพึง
พอใจโดยใช้ แบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยนักเรี ยนมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ น
ฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.40,S.D=0.50) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.33
4.45 , 0.47 S.D. 0.52)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสื่อประสม จากการพัฒนาพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ต เวิร์ด 2007 ทาให้ ได้ สอื่ ประสม 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอ สือ่ มัลติพอยน์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบพัฒนาสือ่ ประสมโดยใช้ รูปแบบ ADDIE Model (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ .
2551 : 64-70) ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการ
ประเมินผล จึงทาให้ ได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
การประเมิ นคุณภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จากผลการประเมินคุณ ภาพของกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบโครงงาน ที่พ ัฒนาขึน้ พบว่าผู้เชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานที่ ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ได้ สร้ างตามขันตอนที
้
่จดั ไว้ อย่างเป็ นระบบตามขันตอน
้
ของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลพื ้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่ข้องกับ
โครงงาน นาข้ อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ เพื่อปรับใช้ ในการกาหนดกิจกรรงการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ซึง่ สอดคล้ องแนวคิด
ของ สุพล วังสินธิ์ (2543 :11)ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทใี่ ห้ ผ้ เู รี ยนได้ เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง ในลักษณะการศึกษา สารวจ ค้ นคว้ า ทดลอง ประดิษฐ์ คดิ ค้ น โดยมีครูเป็ นผู้คอยแนะนา
ให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาความรู้ในชันเรี
้ ยนบูรณาการกับกิจกรรมที่กระทา เพื่อไปสูก่ ารเรี ยนรู้
ใหม่ ๆ
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.63/83.00 แสดงว่ากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น นันได้
้ สร้ างตามขึ ้นตอนของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอน
้
ขันน
้ าเสนอเป็ นขันที
้ ่ครูเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ขันก
้ าหนดความ
มุง่ หมาย ซึง่ เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนทาการเลือกปั ญหา ขันวางแผน
้
เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนภายในกลุม่ ช่วยกันวางแผนว่าจะ
ดาเนินการอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายทีว่ างไว้
ขันการด
้
าเนินงาน เป็ นขันที
้ ่ทาตามโครงงานที่
วางแผนไว้ ของแต่ละกลุม่ ขันประเมิ
้
นผล เป็ นขันที
้ ่ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ประเมินว่าโครงงานนันบรรลุ
้
จดุ มุง่ หมายในการทา
โครงงาน ขันติ
้ ดตามผล เป็ นขันการติ
้
ดตามผลของโครงงานต่อไปเพื่อพัฒนางานให้ ดียงิ่ ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ ยุพิน จันทร์ พยัพ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า เรื่ อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง
การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 94.83/92.07
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วย
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่ผ้ วู ิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนหลัง
เรี ยนสูงกว่าสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน นัน่ แสดงว่า วิธีการเรี ยนจากสือ่
ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ประกอบ
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กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เป็ นวิธีหนึง่ ที่ชว่ ยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรี ยนให้ ดีขึ ้น และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู้เรียนให้ สงู ขึ ้นด้ วย ซึง่ ผลการเรี ยนรู้ที่สงู ขึ ้นนี ้ อาจเป็ นผลที่สบื เนื่องมาจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม โดย
ออกแบบพัฒนาภายใต้ ADDIE Model และมีสื่อที่หลายหลายชนิด ทาให้ การกิจกรรมการเรี ยนไม่ซ ้าซาก เป็ น
ขันตอนในการท
้
ากิจกรรมการเรี ยนรู้ กิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ยังเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การทดลองของ ไพฑูรย์ ชัยประโคน (2543 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ทักษะวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนขันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยใช้ กิจกรรมโครงงาน ผลปรากฏว่า มีจานวนนักเรี ยนที่ผา่ น
เกณฑ์รอบรู้ที่กาหนดไว้ เฉลีย่ ร้ อยละ 71.43
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีคา่ เท่ากับ 0.7143 ซึง่ หมายความว่า นักเรี ยนมี
ความรู้เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 71.43 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้ เน้ นให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ นักเรี ยนได้ เรี ยนในสิง่ ที่ตนเองสนใจ และได้ ลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง โดยมีครูคอย
ติดตามช่วยเหลือ แก้ ไขข้ อบกพร่อง และชื่นชมผลงานของนักเรี ยน จึงทาให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการได้ ปฏิบตั ิจริ ง ส่งผลให้
นักเรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ ลัดดา ภูเ่ กียรติ (2542 : 2) ที่กล่าวว่าโครงงานเป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรื อหลาย ๆ สิ่งที่อยากรู้คาตอบให้ ลกึ ซึ ้ง หรื อเรียนรู้เรื่องนัน้ ๆ ให้ มากขึ ้น โดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษา
อย่างมีระบบเป็ นขันตอน
้
มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบตั ิตามแผนที่วา่ งไว้ จนได้ ข้อสรุปหรื อสรุป
คาตอบในเรื่ องนัน้ ๆ และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ปริ ยากร ฝางแก้ ว (2546 : 89-94) ที่ได้ พฒ
ั นาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้ นกล้ วย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า มีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ
0.73 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู้เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 73
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 โดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ซึง่ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสม
มาก ( =4.40,S.D=0.50) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.33
4.45 , 0.47 S.D. 0.52)
ซึง่ หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีความสนุกสนานในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ตามทีต่ นเองสนใจ ซึง่ สอดคล้ องกับ ธีรนันท์ ตานนท์ (2542 : 28) ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกเรื่ องที่ตนเองต้ องกการ
จะศึกษา กาหนดประเด็นปั ญหาตามความสนใจ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา ในการศึกษาหาความรู้ และนาเสนอผล
การศึกษาตามวิธีการอย่างเป็ นขันตอน
้
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ พบว่า สือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน ที่พฒ
ั นาขึ ้น ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ด้วยตัวเอง ได้ ปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้ นคว้ าทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้ น ด้ วยตนเอง และจากผล
การทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน ที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของสือ่ ประสมในระดับเหมาะสมมากที่สดุ และการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
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เรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมแบบโครงงานอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนร้ อยละ 71.43 ดังนันสื
้ อ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การ
ทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเวิร์ด 2007 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ที่
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นสือ่ ประสมประกอบการจัดการเรียนแบบโครงงานที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเรี ยนการเรียนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ ้น ใน
เนื ้อหารายวิชา โครงงาน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และสือ่ ที่พฒ
ั นาขึ ้นยังเป็ นสือ่ ที่เหมาะกับผู้เรียน เพราะเป็ นสือ่ ที่พฒ
ั นาภายใต้ โครงการ RMU-eDL
เอกสารอ้ างอิง
เจียมใจ บุญแสน. 2536. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาของ
นักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6. วิชาสุขศึกษา หัวข้ อเรื่ องประชากรศึกษาด้ วยวิธีสอนแบบโครงการกับการ
สอนตามคูม่ ือครู วิทยานิพนธ์ : กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ธีรนันท์ ตานนท์. 2542. รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 4 โดยโครง งาน. ร้ อยเอ็ด : โรงเรี ยนบ้ านไค่นนุ่ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด.
ปริ ยากร ฝางแก้ ว. 2546. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้ นกล้ วย
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3. รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : วิทยาลัยมหาสารคาม.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม,
ลัดดา ภูเ่ กียรติ. 2542. การใช้ โดยการใช้ โครงงาน. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบตั ิการภาคหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ยุพิน จันทร์ พยัพ. 2547. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงาน
และพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. การค้ นคว้ าอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพล วังสินธิ์. 2543, เมษยน-พฤษภาคม. การจัดแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ. การพัฒนาหลักสูตร. 12(44) : 3-4.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). 2552. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. โรงเรียนเขวาไร่ศกึ ษา.
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การพัฒนาสื่อประสมโครงการ RMU-eDL เรื่อง Microsoft PowerPoint 2007
ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
Development the Multimedia of the RMU-eDL Project on the Topic of “Microsoft PowerPoint 2007”
for problem-based learning managment
สุพันธ์ วิเศษวุฒ1ิ , พิสุทธา อารีราษฎร์ 2 และวิทยา อารีราษฎร์ 3
Supan wisedwoot, Pisutta areerad and Wittaya areerad
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 เพื่อใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มีคณ
ุ ภาพ 2) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ด้ วยสือ่ ประสมที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น 4)
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น 5)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ รูปแบบการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ทดลองที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเขวาไร่
ศึกษา อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม จานวน 6 ห้ องเรี ยน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ จานวน
1 ห้ องเรี ยน จานวน 44 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสม รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่
ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ t-test (dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมี 4 ชนิด ได้ แก่ สื่อนาเสนอข้ อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัลติ
พอยต์ และสือ่ ภาพเคลื่อนไหว และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพของสื่อประสมอยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก
( =4.50,S.D=0.51) (2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วยกิจกรรม
การเรี ยนรู้ 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติม ปฏิบตั ิ ฝึ กหัด/ สรุ ปผลการเรี ยน และนาเสนอผลงานและประเมินผล รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับ เหมาะสมมาก ( =4.50,S.D=0.51) ผลการหาประสิทธิภาพรู ปแบบเท่ากับ 80.00/82.56 3) ดัชนีประสิทธิผลของ
การเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบ มีคา่ เท่ากับ 0.754ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ (
ระดับ.05 (5 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เรี ยนทีม่ ีตอ่ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่
พัฒนาขึ ้นอยูใ่ นระดับมาก ( =4.40,S.D=0.61)

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คาสาคัญ : สือ่ ประสม สือ่ นาเสนอ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ มัลติพอยต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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 problembased 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 ProblemBased learning Model
บทนา
“eDLTV” เป็ น โครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เป็ นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยการนาเนื ้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรี ยนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาลงบนระบบ e-Learning
เพื่อใช้ เผยแพร่แก่โรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) และเผยแพร่
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แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ให้ แก่ครู นักเรี ยน และผู้สนใจทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน หรื อศึกษา
เพิ่มเติม (http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV
และได้ ดาเนินการพัฒนาต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ มัลติมีเดีย ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat
Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกเพื่อร่วมกัน
ดาเนินการพัฒนาสือ่ มัลติมีเดียในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ
เป็ นผู้สอนในรายวิชา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม ซึง่ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ผา่ นมาพบว่า มาตรฐานด้ านที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร อยูใ่ นระดับพอใช้ (ผลการประเมินภายนอกรอบสอง. 2552 : 17) เพื่อเป็ นการพัฒนาให้
มาตรฐานด้ านที่ 5 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้น ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์
ของกระบวนการพัฒนาสือ่ สือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint
2007 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้ โครงการดังกล่าว
และนามาจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน หรื อ PBL (Problem-Based Learning) เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการค้ นคว้ า ทา
ให้ นกั เรี ยนใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน และได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะในการปฏิบตั งิ าน และส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ด้ วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ให้ มีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
พัฒนาขึ ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ รูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยน เขวาไร่ศกึ ษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 6 ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
้
243 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ จานวน 1 ห้ องเรียน รวมทังหมด
้
44 คน
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กรอบเนื ้อหาในการวิจยั เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบไปด้ วย
4 หน่วยการเรี ยนรู้ คือ การสร้ างงานนาเสนอ การจัดรูปแบบและตกแต่งงานนาเสนอ การพิมพ์งานนาเสนอ การ
นาเสนองาน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน แบบประเมิน
คุณภาพสือ่ ประสม แบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบทดสอบความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 หน่วยการเรี ยนรู้ ได้ แก่ การ
สร้ างงานนาเสนอ การจัดรูปแบบและตกแต่งงานนาเสนอ การพิมพ์งานนาเสนอ การนาเสนอ โดยพัฒนาสือ่ เป็ น 4
ชนิด คือ สือ่ นาเสนอ สือ่ มัลติพอยต์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผลการพัฒนาสือ่ ประสมดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของสือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.50,S.D=0.51) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ (4.49
4.56 , 0.50 S.D. 0.52)
ผลการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์ขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับขันตอนในการพั
้
ฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้ นามาพัฒนาในรายละเอียดย่อยของ
รูปแบบ ได้ แก่ การพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล ผลการ
พัฒนาได้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังแผนภูมิที่ 1
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สื่อการเรี ยนรู้

กิจกรรมการเรี ยนรู้

เครื่ องมือวัดและประเมินผล

สถานการณ์
ปั ญหา
สือ่ ประสม

1.ศึกษาสถานการณ์ปัญหา

สือ่ ประสม

3.กาหนดวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้

สือ่ ประสม

4.ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม

ฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมและศึกษาจากสือ่

สือ่ ประสม

5.ปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด

ฝึ กปฏิบตั ิตามใบงานและศึกษาจากสือ่

2.วิเคราะห์ปัญหา

แบ่งกลุม่ นักเรี ยน
ใบงาน

6.สรุปผลการ
เรี ยนรู้
แบบประเมินผลงาน
7. นาเสนอผลงานและประเมินผล
ตัวอย่างการ
งาน
นาเสนอ
แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

แหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ

จากแผนภูมิที่ 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วยขันตอน
้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหา 2) วิเคราะห์ปัญหา 3) กาหนดวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
4. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 5. ปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด 6. สรุ ปผลการเรี ยนรู้ 7. นาเสนอผลงานและประเมินผลงาน โดยขันตอน
้
ทังหมดจะด
้
าเนินการบนสือ่ ประสม โดยรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีดงั นี ้
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและภารกิจ มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และมองเห็นปั ญหา
สามารถกาหนดสิง่ ที่เป็ นปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนอยากรู้อยากเรี ยนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้ นหาคาตอบ กิจกรรมคือ ผู้เรี ยน
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูกาหนดให้ และดูภารกิจที่ต้องดาเนินการต่อไป
วิเคราะห์ปัญหา มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์ภารกิจที่ต้องทา กิจกรรม คือ ผู้เรี ยนวิเคราะห์ปัญหาว่า
มีสว่ นประกอบอะไรบ้ าง มีข้อมูลนาเข้ า กระบวนการประมวลผล และผลลัพธ์ เป็ นอย่างไร
กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ มีจุดประสงค์ให้ ผ้ เู รี ยน ได้ กาหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนรู้ ที่จะทาให้ การเรี ยน
บรรลุจดุ ประสงค์ได้
ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาหาความรู้ กิจกรรมคือ ผู้เรี ยนศึกษาค้ นคว้ า
เนื ้อหาจากสื่อประสม 4 แบบ ได้ แก่ สื่อนาเสนอข้ อมูล สื่อมัลติพอยต์ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อแอนิเมชัน่ โดย
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สือ่ แต่ละชนิดก็จะมีลกั ษณะการใช้ งานที่แตกต่างกันออกไป แต่เนื ้อหาจะมีเหมือนกัน หลังจากศึกษาค้ นคว้ าจากสือ่ ประสม
แล้ วจึงสร้ างงานนาเสนอตามที่ได้ ออกแบบไว้ ตอ่ ไป
ปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิ สร้ างชิ ้นงานได้ กิจกรรมคือ ผู้เรี ยนสร้ างชิ ้นงานได้
สรุปผลการเรี ยนรู้ มีจดุ ประสงค์ให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดรวบยอด สร้ างชิ ้นงานได้ กิจกรรม คือ ผู้เรี ยนสร้ างชิ น้ งาน
ได้ ตามภารกิจงาน
นาเสนอผลงานและประเมินผล มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอผลงานของตนเองหรื อของกลุม่ ตามที่ได้
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาจนสาเร็ จ ขณะเดียวกันจะได้ เป็ นการตรวจสอบผลงานของตนเองและของเพื่อนๆ ได้ อีก
ด้ วย กิจกรรมคือ ให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานของตนเอง โดยให้ นกั เรี ยน เพื่อน และครู เป็ นผู้ประเมินผลงาน
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก ( =4.26,S.D=0.61) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ (4.33
4.60 ,
0.45 S.D. 0.84) และได้ นารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
ผลการประเมินประสิทธิภาพ 80.00/82.56 ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองจานวน 44 คน มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล
โดยได้ คา่ ดัชนีประสิทธิผล 0.75 ซึง่ หมายความว่านักเรียนมีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนร้ อยละ 75
ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองมาคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 69.65 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง,44,(1.768) ดังนันจึ
้ งปฏิเสธ H0 สรุปได้ วา่ คะแนน
เฉลีย่ หลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
หลังจากเรี ยนเนื ้อหาจากสือ่ ประสมจนครบทุกเนื ้อหาแล้ ว ผู้วิจยั ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินที่
พัฒนาขึ ้น โดยนักเรี ยนมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยมีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.40,S.D=0.61) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.33
4.48 , 0.57 S.D. 0.65)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสื่อประสม จากการพัฒนาพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ทาให้ ได้ สอื่
ประสม 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอ สือ่ มัลติพอยต์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบ
พัฒนาสือ่ ประสมโดยใช้ รูปแบบ ADDIE Model (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 64-70) ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล จึงทาให้ ได้ สอื่ ประสมที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ได้
ผ่านการทดลองใช้ และการประเมินผลเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเป็ นสือ่ ทีช่ ่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น (ทองคา
บรรณะศรี . 2250 : บทคัดย่อ )
การประเมิ นคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน จากผลการประเมินคุณ ภาพของ
รู ปแบบการเรี ย นรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน ที่พัฒ นาขึน้ พบว่าผู้เชี่ ยวชาญมี ความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสม
มาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐานที่ ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ได้ สร้ างตามขันตอนที
้
่จดั ไว้
อย่างเป็ นระบบตามขันตอนของกิ
้
จกรรมการเรียนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลพื ้นฐานโดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน นาข้ อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ เพื่อปรับใช้ ใน
การกาหนดรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ น
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ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ
80.00/82.56 ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ที่
ผู้วิจยั มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขันตอน
้
7 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหา 2) วิเคราะห์ปัญหา 3)
กาหนดวัตถุประสงค์การ 4) ศึกษาหาความรู้ 5) ปฏิบตั ิ/ฝึ กหัด 6) สรุปผลการเรี ยนรู้ 7) นาเสนอผลงาน ซึง่
สอดคล้ องกับผลการทดลองของ รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนขันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กับการเรี ยนรู้ตามคูม่ อื ครู ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่า นักเรี ยนที่เรียนตามคูม่ อื ครู อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีคา่ เท่ากับ 0.75 ซึง่ หมายความว่า
นักเรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 75 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ น
กิจกรรมการเรียนที่เน้ นการเรี ยนในกลุม่ ย่อย หาแนวทางแก้ ปัญหาร่วมกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการทดลองของ สายใจ
จาปาหวาย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและ
รูปแบบของ สสวท. เรื่ องบทประยุกต์ ที่มีผลต่อ การเรียนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และมีการทดลอง มีคา่ มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7104 หรื อมีคะแนนเพิ่มคิดเป็ นร้ อยละ 71.04
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน นัน่ แสดงว่า วิธีการเรี ยนจากสือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง Microsoft
PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีหนึง่ ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ ดี
ขึ ้น และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลที่สบื เนื่องมาจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยสือ่
ประสมมีสื่อที่หลายหลายชนิด และ รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ สกึ ที่ดี
ต่อการเรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง
Microsoft PowerPoint 2007 โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( =4.54,S.D=0.09) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก (4.34
4.68 , 0.04 S.D. 0.22) ซึง่ หมายความว่า นักเรียนมี
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพราะรูปแบบ ซึง่ ส่งเสริ ม
ให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ แก้ ปัญหานาทักษะในการแก้ ปัญหาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการ
เรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่พฒ
ั นาขึ ้น ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมมือกันในการแก้ ปัญหา
เกิดการเรียนรู้โดยการค้ นพบจากสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นบริ บทจริ ง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพของสือ่
ประสมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก และรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยนพบว่าผู้เรี ยนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนที่เรียนด้ วย
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สือ่ ประสมติโครงการ RMU-eDL เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่
พัฒนาขึ ้น มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้ าวหน้ า
ในการเรี ยนร้ อยละ 75 มีระดับความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก ดังนันสื
้ อ่ ประสมโครงการ RMU-eDL เรื่ อง Microsoft PowerPoint 2007 ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ประสมประกอบรูปแบบการจัดการเรี ยนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานมี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเรี ยนการเรียนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ ้น และ
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และสือ่ ที่พฒ
ั นาขึ ้นยังเป็ นสือ่ ที่เหมาะกับ
ผู้เรี ยน เพราะเป็ นสือ่ ที่พฒ
ั นาภายใต้ โครงการ RMU-eDL
เอกสารอ้ างอิง
โครงการจัดทาเนื ้อหาระดับ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. สืบค้ นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
จาก http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus
ทองคา บรรณะศรี . 2550. การพัฒนาสือ่ ประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry
Cycle) เรื่ อง นิทานแสนสนุกและสามสถาบันหลักนครากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6.
ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม,
รัชนีวรรณ สุขเสนา. 2550. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง บทประยุกต์ กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
กับการเรียนรู้ตามคูม่ ือครู . กศ.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สลิลทิพย์ ชาปฏิ. 2547. ผลการสอนที่เน้ นกระบวนการวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่ รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปี
้ ที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สายใจ จาปาหวาย. 2549. ผลการเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและรูปแบบของ สสวท.
เรื่ องบทประยุกต์ ที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). 2552. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. โรงเรียนเขวาไร่ศกึ ษา.
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟ
ฟิ ตเอ็กเซล 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
ลดาวัลย์ บารุง1 , ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ 2, ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร3, และดร.สุขแสง คูกนภ4
Ladawan Bumrung, Wittaya Arreerard, Pisutta Arreerard, and Suksaeng Kukanok
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่ องการทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเอ็กเซล 2007 ให้ มีคณ
ุ ภาพ 2) พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานด้ วยสื่อประสม ให้ มีคณ
ุ ภาพ
3) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานด้ วยสื่อประสม 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม 5) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสื่อประสม
6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 6 ห้ องเรี ยน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก จานวน 1
ห้ องเรี ยน จานวนนักเรียน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม กิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (dependent)
ผลการดาเนินการวิจยั พบว่า1)สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.56, S.D.
=0.52 ) 2) กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.63, S.D. = 0.48) 3)
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2เท่ากับ 80.19/82.56 4)
ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้มีคา่ เท่ากับ 0.7039 5) คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 6) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมาก (
X = 4.41, S.D.= 0.50)
คาสาคัญ: สือ่ ประสม,กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,สือ่ มัลติพอยน์,
สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว
ABSTRACT

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
920

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 posttest 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 (xˉ
= 4.56, S.D.= 0.52). The average level of the experts on learning activity on project with Multimedia assisted
instruction was the highest (xˉ= 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 (xˉ= 4.41, S.D.= 0.50).
KEYWORDS : Multimedia, Project Based Learning , e-book, Multipoint, Flash
บทนา
โครงการ eDLTV (Electronic Distance Learning via Television Project) คือโครงการจัดทาสือ่ เนื ้อหาการสอน
ระบบ e-Learning โดยการนาเนื ้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้ เผย แพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรี ยนในชนบท (ทสรช.) ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ ใช้ ประโยชน์ใน
การสอน สอนเสริ มหรื อให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรี ยนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตให้ แก่ครูนกั เรี ยน และผู้สนใจทัว่ ไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน (สมเจตน์ และคณะ, 2553)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่
eDLTV
ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการพัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMUeDL” (Rajabhat Mahasarakham-eDL) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา เพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนามัลติมเี ดียในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ อง
กับบริ บทของสถานศึกษา (สมเจตน์ และคณะ, 2553)
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ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา และเป็ นผู้สอนในสถานศึกษา ได้ เล็งเห็น
ความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “ RMU-eDL” จึงได้ พฒ
ั นาสือ่
ประสม เรื่ อง การทาโครงงานเพือ่ สร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเอ็กเซล 2007 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ประสมภายใต้
โครงการดังกล่าว
จากการสารวจบันทึกหลังการสอนของอาจารย์ประจาวิชา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักเรี ยนขาดความสนใจในการเรี ยนรู้ สาเหตุ
เกิดจากครูใช้ สอื่ ที่ไม่เร้ าความสนใจ และขาดสือ่ ที่ทนั สมัยการจัดการเรี ยนการสอนของครูยงั คงเป็ นการบรรยายของ
ครูผ้ สู อนภายในห้ องเรี ยน มุง่ เน้ นการท่องจามากกว่าเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ขาดการส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมมือ
กันเรี ยนรู้ เป็ นสาเหตุให้ นกั เรี ยนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนต่า เมื่อดูจากบันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน (แบบ ปพ.5)
จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน พบว่า ครูจดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ วธิ ีการบรรยายควบคูก่ บั การ
สาธิตให้ นกั เรี ยนเห็นขันตอน
้
และปฏิบตั ิตามได้ ถกู ต้ อง จนเกิดชิ ้นงานตามตัวอย่าง โดยการสอนแบบนี ้ทาให้ ผลงานที่
เกิดขึ ้นเหมือนกับตัวอย่างทีค่ รูผ้ สู อนได้ จดั เตรี ยมไว้ ซึง่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครูผ้ สู อนยังขาดขันตอนการ
้
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาชิ ้นงานใหม่
ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานหรื อ
PBL(Project-Based Learning) ซึง่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทนี่ กั เรี ยนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างองค์
ความรู้ หรื อแก้ ไขปั ญหาโดยการศึกษาค้ นคว้ า ทดลองตามขันตอน
้
ภายใต้ คาแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือ และดูแลของครู
ผลงานโครงงานของนักเรี ยนเป็ นสิง่ สะท้ อนถึงทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน คุณภาพของโครงงาน ทักษะใน
การสือ่ สาร และการนาเสนอผลงานโครงงานของนักเรี ยน รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เป็ นการเรียนรู้ที่
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดการสร้ างความรู้ใหม่ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ส่งเสริ มให้ เกิดการค้ นคว้ า เกิดทักษะในการคิด ส่งเสริ มการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรื อร้ นได้ ลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองเกิดกระบวนการร่วมมือกันเรี ยนรู้ มีความกล้ า
แสดงออก มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์อนั จะนามาซึง่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ องหลักการทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟ
ฟิ ตเอ็กเซล 2007 ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
3. ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
4. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
5. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานด้ วยสือ่ ประสม
6. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา อาเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 6 ห้ องเรี ยน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก จานวน
1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 40 คน
2. กรอบเนื ้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้ วย 4 เรื่ อง ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 หลักการทาโครงงานทีม่ ีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่ องที่ 2 การเขียนเค้ าโครงของโครงงานเกมปริ ศนาหาตัว เลข
เรื่ องที่ 3 การสร้ างโครงงานเกมปริ ศนาหาตัว เลข
เรื่ องที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานเกมปริ ศนาหาตัว เลข
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
3.1 สือ่ ประสม
3.2 กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
3.3 แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
3.4 แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ
4. สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test (dependent)
5. ดาเนินการวิจยั ตามวิธีการเชิงระบบ (System Appoarch) โดยใช้ รูปแบบ ADDIE Model พิสทุ ธา (2551)
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม 4 ชนิด ได้ แก่สอื่ นาเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่
มัลติพอยน์ สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม ผลการประเมินพบว่า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มสี อื่ ประสมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X =4.56, S.D.=0.52)
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สือ่ นาเสนอ

สือ่ แอนิเมชัน่

สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

สือ่ มัลติพอยน์
2. ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม ได้ แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ วู ิจยั ได้
พัฒนา จานวน 4 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1 หลักการทาโครงงานที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 การเขียน
เค้ าโครงของโครงงานเกมปริ ศนาหาตัวเลข กิจกรรมที่ 3 การสร้ างโครงงานเกมปริศนาหาตัวเลข กิจกรรมที่ 4 การเขียน
รายงานโครงงานเกมปริ ศนาหาตัวเลข จากนันน
้ ากิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมิน
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X =4.63,S.D.=0.48)
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการ
ประเมินผลระหว่างเรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม และคะแนนหลังเรี ยน มาคานวณเพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 80.19/82.56 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
4. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองจานวน 40
คน มาคานวณหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม มีคา่ เท่ากับ 0.7039
หมายถึง มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน ร้ อยละ 70.39 หลังจากที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่
ประสม
5. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทางการของนักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่
ประสมผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยน ค่า t(คานวณ) มีคา่ 64.73 ซึง่ มีคา่ มากกว่า ค่า tตาราง39.05(1.684) จึงสรุปได้ วา่
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน ผู้วจิ ยั ได้ สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนด้ วยแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ ้นหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนการรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดย
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ภาพรวม พบว่า ผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X
=4.41,S.D.=0.50)
อภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสือ่ ประสม มีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ( X = 4.56,S.D.= 0.52) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ยึดรู ปแบบในการพัฒนาสื่อประสมตามขันตอนเชิ
้
งระบบ 5ขันตอน
้
คือ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล และสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ได้ ผา่ นการทดลองเพื่อดูความเหมาะสมขององค์ประกอบทังแบบ
้
1:1 และแบบกลุม่ ย่อย ตลอดจนผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีการนาเสนอเนือ้ หาที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์มีรูปแบบที่
น่าสนใจ มีการนาเสนอด้ วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสียง ซึ่งสอดคล้ องกับ บุญทิพย์ (2550) ได้ ศึกษาการ
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Authorware พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง การ
ใช้ โปรแกรม Authorware ที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ 85.52/85.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 85/85 ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มี
ต่อบทเรี ยนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก สรุปได้ วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Authorware เป็ น
บทเรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพดีมาก สามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังที่กล่าวมาทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพสือ่ ประสมโดยรวมในระดับมากที่สดุ
2. การประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สดุ ) X = 4.63,S.D.= 0.48ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน (
ด้ วยสือ่ ประสมได้ ผา่ นกระบวนการและขันตอนการท
้
าอย่างมีระบบ โดยการศึกษาหลักสูตร เนื ้อหา เทคนิคการสร้ างจาก
เอกสารตาราทีเ่ กี่ยว ข้ องและตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ยุพิน (2547) ได้ ศกึ ษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐาน
อาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 94.83/92.07 มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 0.7648 หมายความว่าผู้เรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 76.48 นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพิ่มขึ ้นจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. การประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานด้ วยสือ่ ประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 ผลที่ได้ พบว่า กิจกรรมการเรี ยนเท่ากับ 80.19/82.56
หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรี ยนและทดสอบระหว่างเรี ยน เฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ
80.19 และคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 82.56 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ยุพิน (2547) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่
การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ใน
ท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 94.83/92.07
4. การวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนรวมก่อนเรียนและหลังเรี ยน
ของกลุม่ ทดลอง จานวน 40 คน มาคานวณหาดัชนีประสิทธิผล ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสม พบว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 70.39 หลังจากที่เรี ยนรู้ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ด้ วยสือ่ ประสม ซึง่ สอดคล้ องกับ สุนทร (2547 : 86-88) ได้ ศกึ ษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแบบ
โครงงานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกกาหนดประเด็นปั ญหากันเองตามความสนใจใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ น
ระบบและขันตอน
้
ผลของการศึกษาค้ นคว้ าปรากฏว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรี ยนรู้เท่ากับร้ อยละ 54 และ
งานวิจยั ของ ยุพิน (2547) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่
การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 0.7648 หมายความว่าผู้เรี ยนมีความรู้เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 76.48
5. การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่
ประสม การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรี ยนพบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วย
สือ่ ประสมที่นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนมีกิจกรรมเสริ มที่หลากหลายช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ
อยากเรี ยนรู้ และมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม จึงส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ ้น ซึง่ สอดคล้ อง
กับ สุนทร, (2547 : 86-88) ได้ ศกึ ษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แบบโครงงานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เลือกกาหนดประเด็นปั ญหากันเองตามความสนใจใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบและขันตอน
้
ผล
การศึกษาค้ นคว้ าปรากฏว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่า ก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ยุพิน (2547) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มขึ ้นจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01
6. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสม พบว่า
ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก( X =4.41,S.D.=0.50) เมือ่ พิจารณารายด้ าน พบว่า ทุกด้ านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่า สือ่ ประสมได้ ออกแบบในรูปแบบมัลติมีเดีย ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ งา่ ย อีก
ทังกิ
้ จกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานก็สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชามีกิจกรรมที่หลากหลายทาให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ สุนทร (2547 : 86-88) ได้ ศกึ ษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญแบบโครงงานเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เลือกกาหนดประเด็นปั ญหากันเองตามความสนใจ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบและ
ขันตอน
้
ผลการศึกษาค้ นคว้ าปรากฏว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่ อง การทาปุ๋ยชีวภาพ อยูใ่ นระดับมากเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านเนื ้อหา ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของยุพิน (2547)ได้
ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและพื ้นฐานอาชีพ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การพัฒนาสือ่ ประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเอ็กเซล 2007 ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน พบว่า สื่อประสมมีคณ
ุ ภาพในระดับมากที่สดุ
กิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานด้ วยสื่อประสมมี คุณภาพเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ที่สุด ประสิทธิ ภาพของ
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานด้ วยสื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิ ภาพ เมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการ
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ทดลองที่วางไว้ พบว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานด้ วยสือ่ ประสมในระดับมาก การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ สือ่ ประสม หรื อ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานด้ วยสื่อ
ประสม เป็ นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น ในเนื ้อหา
เรื่ องการทาโครงงานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ตเอ็กเซล 2007 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา และเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และรายวิชาอื่น ๆ ในโรงเรี ยน อีกทังสื
้ อ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับนักเรี ยนเพราะพัฒนาภายใต้ โครงการ “RMU-eDL” (Rajabhat Mahasarakham-eDL) ซึง่ สือ่ ประสมนี ้ได้ ดาเนินการ
ขยายผลและเผยแพร่เป็ นสือ่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยนอื่น ๆ ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
บุญทิพย์ บูคะธรรม 2550. การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย เรื่ อง การใช้ โปรแกรม Authorware. วิทยานิพนธ์
สาขาครุศาสตร์ เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2553. รายงานผลการดาเนินงานเครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด
และพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอน. มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.1-2.
ยุพิน จันทร์ พยัพ 2547. การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การแปรรูปผลไม้ ในท้ องถิ่น กลุม่ การงานและ
พื ้นฐานอาชีพ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. ปริ ญญา กศ.ม.หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
สมเจตน์ ภูศรี, พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ , วิทยา อารี ราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์ 2553. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรี ยนรู้ทางไกลเครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. NCSSS 2010. 2553 : 1.
สุนทร หลักคา 2547. การพัฒนาแผนการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่ อง การจัดทาปุ๋ยชีวภาพ
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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การพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สาหรับนักเรี ยนชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมัลติพอยท์
The Development Interactive Multimedia for Second Year of Kindergarten By Technology Multipoint
ณัฐกฤตา บัวชุม1, พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2, กนกวรรณ ศรี วาปี 3
Nutkrita Bauchum, Pisutta Areerad, and Kanokwan Sriwapee
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ให้ มี
คุณภาพ 2) หาประสิทธิภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับคะแนนก่อน
เรี ยนของผู้เรียนที่เรี ยนด้ วยมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดีย
แบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านท่าหนามแก้ วสวนกล้ วย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์
แบบประเมินคุณภาพมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรี ยน สถิติที่ใช้ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.39, S.D =0.63) 2)
มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.13/95.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 95/95 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการของผู้เรี ยนกับคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 4) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่
มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์อยูใ่ นระดับมาก ( X =2.91 , S.D.=0.29)
คาสาคัญ : มัลติมเี ดียมีเดียแบบฏิสมั พันธ์ , สือ่ มัลติพอยท์เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ , อนุบาลปี ที่ 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

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
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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
บทนา
การศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (กรมวิชาการ : 2546) เป็ นการจัดการศึกษาที่มงุ่ เน้ นให้ เด็กมี
พัฒนาการด้ านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้ เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาให้ เด็กเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และปลูกฝั งให้ เด็กมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็ นกลไกในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ดังนันการจั
้
ดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี (สานักงานคณะกรรมการปฐมศึกษาแห่งชาติ : 2543)
ควรจัดในรูปของกิจกรรมบูรณการผ่านการเล่น เพื่อให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรงและยืดหยุน่ ตามกิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจ สือ่
การเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รียนเข้ าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สือ่ การเรี ยนรู้มีหลากหลายประเภท ทังสื
้ อ่ ธรรมชาติ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ เทคโนโลยี
การใช้ สอื่ ประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดประสบการณ์หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ยืน ภูว่ รว
รรณ : 2553) เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กจะช่วยให้ เด็กมีความสนใจ กระตือรื อร้ นและใส่ใจในการเรี ยนมากขึ ้น เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ สามารถนาเสนอและแสดงผลด้ วยระบบสือ่ ต่างๆทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ ภาพเคลือ่ นไหว
เสียง วีดิโอและยังสามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้ การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็จด้ วยดี ใน
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ เป็ นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ทเี่ ข้ ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หนึง่ เครื่ องทีเ่ ชื่อมต่อกับเมาส์ได้ ตงแต่
ั ้ 1 ตัว จนถึง 250 ตัว ซึง่ เมาส์แต่ละตัวสามารถแยกการใช้ งานได้
อย่างอิสระ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนผ่านสือ่ มัลติพอยท์บนหน้ าจอเดียวกัน และทากิจกรรมที่
หลากหลายร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี ้สือ่ มัลติพอยท์ยงั สามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้และสามารถวัดความพร้ อมด้ าน
สติปัญญาได้
ดังนันเทคโนโลยี
้
มลั ติพอยท์จึงเป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์
และช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาการของเด็กทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึง
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ยังสามารถช่วยลดปั ญหาด้ านการจัดซื ้อสือ่ การเรี ยนการสอนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
จากหลักการจัดการเรี ยนรู้ของเด็กอายุ 3–5 ปี ซึง่ เป็ นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกาลังเจริ ญเติบโต เด็กต้ องการ
ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ ชิด มีโอกาสเรี ยนรู้จากการใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ าได้ สารวจ เล่น ทดลอง ค้ นพบ
ด้ วยตนเอง ได้ มีโอกาสคิดแก้ ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ ภาษาสือ่ ความหมาย คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข และคุณลักษณะของเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนได้ ผู้วิจยั จึง
ได้ สนใจที่จะพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ เพื่อพัฒนาทักษะทัง้
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ด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เด็กมีความพร้ อมก่อนระดับประถมศึกษา
ผลการวิจยั ที่ได้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอนและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาหรับระดับปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับคะแนนก่อนเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่
พัฒนาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร คือ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 กลุม่ เครื อข่ายชายโขง สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ภาคเรี ยนที2่ ปี การศึกษา 2553 จานวน 10 โรงเรี ยน จานวน 10 ห้ องเรียน จานวน 140 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านท่าหนามแก้ วสวนกล้ วย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 20 คน คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง
กรอบในการวิจยั ในมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ ประกอบด้ วยเนื ้อหา จานวน 4 หน่วย ดังนี ้ หน่วยที่ 1 ผลไม้
น่าทาน หน่วยที่ 2 คณิตคิดสนุก หน่วยที่ 3 สิง่ มีชีวิต-สิง่ ไม่มีชีวติ หน่วยที่ 4 ไม้ ดอก-ไม้ ประดับ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ แบบประเมินคุณภาพมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้ อ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยน ที่
มีตอ่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ในการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กับคะแนนก่อนเรี ยนของกลุม่ ทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
ผลการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์จานวน 4 หน่วย
ประกอบด้ วย 1.หน่วยผลไม้ นา่ ทาน 2.หน่วยคณิตคิดสนุก3.หน่วยสิง่ มีชีวิตสิง่ ไม่มีชีวิต- 4.หน่วยไม้ ดอกไม้ ประดับ- และ
ได้ นามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน คน 9 ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี ่อมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก )
X =4.39, S.D.=0.63 และเมื่อพิจารณารายด้ าน ในด้ านลักษณะเนื ้อหาผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
มาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08 ด้ านภาษาผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ด้ านตัวอักษรและสีผ้ เู ชี่ยวชาญมี
ความเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 ด้ านลักษณะ
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การดาเนินเรื่ องผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.10 ซึง่ ผลการพัฒนามัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ดงั แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สือ่ มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์
ประสิทธิภาพของมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจยั ได้ นามัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่
2 ไปทดลองใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยน
บ้ านท่าหนามแก้ วสวนกล้ วย จานวน 1 ห้ องเรียนจานวน 20 คน ผลการทดลองใช้ ได้ ประสิทธิภาพของมัลติมเี ดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึง่ ผลที่ได้ จากคะแนนแบบประเมินของแต่ละหน่วยระหว่างเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 95.13 และผลที่ได้
จากการทาแบบประเมินหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 95.67 สรุปได้ วา่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่
2 โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพี่ ฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 95.13/95.67 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 95/95
การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยมัลติมีเดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน ( X =28.70, S.D = 0.47) สูงกว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( X = 10.55, S.D = 1.64) เมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่าได้ คา่ .00 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดย ผู้วิจยั ได้ สารวจทัศนคติของนักเรี ยน ด้ วยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วน 3 ระดับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.91,
S.D =0.29) และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านภาพ นักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X = 2.88,
S.D =0.33) ด้ านสี นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.92, S.D =0.28) ด้ านกิจกรรมเสริ ม นักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.93, S.D = 0.25) และด้ านเนื ้อหา นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก( X =2.90, S.D =0.30)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์จานวน 4 หน่วยประกอบด้ วย 1.
หน่วยผลไม้ นา่ ทาน 2.หน่วยคณิตคิดสนุก 3.หน่วยสิง่ มีชีวิตสิง่ ไม่มีชีวิต- 4.หน่วยไม้ ดอก ไม้ ประดับประสิทธิภาพของมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ไป
ทดลองใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านท่า
หนามแก้ วสวนกล้ วย จานวน 1 ห้ องเรี ยนจานวน 20 คน ผลการทดลองใช้ ได้ ประสิทธิภาพของมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ที่
พัฒนาขึ ้น ซึง่ ผลที่ได้ จากคะแนนแบบประเมินของแต่ละหน่วยระหว่างเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 95.13 และผลที่ได้ จากการทา
แบบประเมินหลังเรียนมีคา่ เท่ากับ 95.67 สรุปได้ วา่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 95.13/95.67 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 95/95
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรียนด้ วยมัลติมีเดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ( X =28.70, S.D = 0.47) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน
( X = 10.55, S.D = 1.64) เมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่าได้ คา่ .00 สรุ ปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดย สารวจทัศนคติของนักเรี ยน ด้ วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3
ระดับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.91, S.D
=0.29) และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านภาพ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X = 2.88, S.D
=0.33) ด้ านสี นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.92, S.D =0.28) ด้ านกิจกรรมเสริ ม นักเรี ยนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =2.93, S.D = 0.25) และด้ านเนื ้อหานักเรี ยนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับชอบมาก( X =2.90, S.D =0.30)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่า มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี และมีประสิทธิภาพ
95.13/95.67 ในระดับดีเยี่ยม และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคะแนนทดสอบก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ความพึงพอใจต่อมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์อยูใ่ น
ระดับมาก การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์เป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนการ
สอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรี ยนการเรียนรู้ตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี
ที่ 2โดยใช้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
เอกสารอ้ างอิง
คณะกรรมการการปฐมศึกษาแห่งชาติ,สานักงาน. 2543. คูม่ ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุ
สภาลาดพร้ าว,
คณะกรรมการการปฐมศึกษาแห่งชาติ,สานักงาน. 2546.คูม่ ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุ
สภาลาดพร้ าว.
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สกศ.
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้ บทเรียนบนเครือข่ ายของนักเรียนที่ใช้ วิธีการเรียนแบบร่ วมมือและ
การเรียนแบบรายบุคคล วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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 ภูกองไชย1,พิสุทธา อารีราษฎร์ 2,วิทยา อารีราษฎร์ 3 และดร.สายชล จินโจ4
Siriwanna Phookongchai, Pisutta Arreerard, Wittaya Arreerard and Saichon Jinjo

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการ
งาน อาชีพและเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีม่ ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ประเมินคุณภาพของบทเรี ยนบน
เครื อข่าย ที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายระหว่างการเรี ยนแบบร่วมมือกับ
แบบรายบุคคล หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยน
บทเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรียนที่พฒ
ั นาขึ ้น
ประชากร ที่เป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุม่ พัฒนาการศึกษาลาน ้าชี ประกอบด้ วย โรงเรี ยนเขื่อนพิทยาสรรค์และ
โรงเรี ยนบ้ านกอกหนองผือ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ได้ มาโดยใช้ วิธี สุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก
จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรียน 33 คน เครื่ องมือ การวิจยั ที่ใช้ ได้ แก่ บทเรี ยนบนเครื อข่าย แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรี ยนบนเครื อข่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่
บทเรี ยนบนเครื อข่าย สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ และ t – test (Independent
Sample)
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนบนเครื อข่ายมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.65/80.55 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด
ไว้ 2) บทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.56) 3) นักเรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ทีเ่ รี ยนด้ วยการเรี ยนแบบรายบุคคล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อมัลติมเี ดียบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ
( X = 4.54, S.D. = 0.48)
คาสาคัญ บทเรียนบนเครือข่ าย, การเรียนแบบร่ วมมือ, การเรียนแบบรายบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
3
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ = 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 (xˉ = 4.54, S.D = .48).
KEYWORDS: Web-Based Instruction Lessons, Collaborative Learning Method, Individual Learning Method,
Information Technology
บทนา
ปั จจุบนั สังคมโลกมีการเปลีย่ นแปลงทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างรวดเร็ ว การศึกษามีบทบาทและความสาคัญยิ่งต่อวิถีชีวติ ของคนและสังคม ทาให้ มีความจาเป็ นต้ อง
ทบทวนและออกแบบการศึกษาใหม่ เพื่อเน้ นการเตรี ยมคนให้ พร้ อมสาหรับการแข่งขันในสังคมโลก และเปลีย่ นแปลง
กระบวนการทัศน์เพื่อนาไปสูก่ ารศึกษาไทยที่พงึ ปรารถนา ตอบสนองต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาชีวิตที่ยงั่ ยืนได้ ดังนันแนวทางที
้
่ดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายคือการปฏิรูปการศึกษา (รุ่ง แก้ วแดง, 2543 : 6-11)
การศึกษาเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึง่ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ การลงทุนในการศึกษาของมนุษย์ก็เพื่อเป็ น
การเพิม่ คุณค่า และคุณภาพของมนุษย์ให้ สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในปั จจุบนั นี ้ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ทาให้ สงั คมไทยมีการเปลีย่ นแปลง ทังด้
้ าน
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างเห็นได้ ชดั มีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมและบริ หาร ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทาให้
วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลีย่ นไปด้ วย จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้ องเรี ยนรู้วิทยาการใหม่ๆ ที่หลัง่ ไหลเข้ ามา และจาเป็ นต้ องมีการปรับตัวให้
ทันการเปลีย่ นแปลงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว (นัศรา นิตยา, 2545 : 1-2)
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กระทรวงศึกษาธิการได้ มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทังการจั
้
ดการศึกษาให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และสมดุลทังด้
้ านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุง่ เน้ นการพัฒนาให้ มคี วามรู้ความสามารถทังทางด้
้
าน
วิชาการ วิชางาน และวิชาชีวติ เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุขพึง่ ตนเองได้ อยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้ างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม (กรมวิชาการ, 2545 : 1) มุง่ ปรับกระบวนการเรี ยนการสอนให้ เอื ้อต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ ตามจุดประสงค์แต่ละระดับ แต่ละประเภท (กรมวิชาการ, 2542 : 1) และ
ยึดหลักว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญทีส่ ดุ ต้ องส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ สามารถพัฒนาธรรมชาติ และเต็มศักยภาพทังด้
้ านความรู้ คุณธรรม
และทักษะกระบวนการ เปิ ดโอกาสให้ สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสาระ และกระบวนการเรี ยนรู้โดยมี
เป้าหมายสาคัญคือ ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพราะความเก่งอย่างเดียวไม่สามารถประกันได้ วา่ ผู้รับ
การศึกษาแล้ วจะไม่เป็ นอันตรายต่อสังคมจึงต้ องมีความดี และความสุขประกอบเข้ ามาเป็ นพื ้นฐานสาคัญ เนื่องจากคนที่มี
ความสุขและความดียอ่ มใช้ ความเก่งของตนไปในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่สงั คม และตนเอง เป็ นคนที่มองกว้ าง คิดไกล ใฝ่ ดี
โดยอาศัยฐานแนวคิดเชิงทฤษฎีทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (กรมวิชาการ, 2542 : 1-2) โดยมีหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช
2544 เป็ นกรอบในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นสาหรับท้ องถิ่นและ
สถานศึกษา ได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานให้ มีคณ
ุ ภาพด้ านความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการดารงชีวิต
ในสังคมทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 :
3) ซึง่ จะทาให้ การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นไปตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2542
(2542 : 18-19) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 65 ให้ มีการพัฒนาบุคลากรทังด้
้ านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา 66 นักเรี ยนมีสทิ ธิได้ รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสที่ทาได้ เพื่อให้ มีความรู้และทักษะเพียงพอทีจ่ ะใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (กรมวิชาการ. 2545 ข : 37-38)
ในการจัดการเรี ยนรู้ทจี่ ะทาให้ การเรี ยนรู้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่กาหนดให้ และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการได้ อย่างแจ่มแจ้ งด้ วย
ความรวดเร็ ว และช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั ครู ผู้สอนในการอธิบายหรื อยกตัวอย่างให้ ผ้ เู รียนมองเห็นภาพพจน์ได้
อย่างใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ (สุนทร คาวงส์, 2543 : 1-2)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบสือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และ
วีดิโอและสามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบ ทาให้ การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ,
2546: 47-48) ในปั จจุบนั นักการศึกษาและนักวิจยั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่าง
กว้ างขวาง ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2540 : 2-3) พบว่า การ
เรี ยนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มีบทบาทเป็ นผู้สอนทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ ที่ใช้
ครูเป็ นผู้สอน
936

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อ พัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น
3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายระหว่างการเรี ยนแบบรายร่ วมมือกับ แบบ
รายบุคคลหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น
4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนบทเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น
5) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนทีเ่ รียนด้ วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนบน
เครื อข่ายแบบรายบุคคล
ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาลาน ้าชี
ประกอบด้ วยโรงเรี ยนเขื่อนพิทยาสรรค์ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 3 จานวน 2 ห้ องเรี ยน และโรงเรี ยนบ้ าน
กอกหนองผือ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จานวน 1
ห้ องเรี ยน จานวน 96 คน
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2553 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 40 ชัว่ โมง
3. กรอบเนือ้ หาที่นามาใช้ ในการศึกษา มีดังนี ้
3.1 หน่วยที่ 1 ความรู้พื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์ กบั บทบาทด้ านสารสนเทศ
3.3 หน่วยที่ 3 การสือ่ สารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาลาน ้าชี
ประกอบด้ วยโรงเรี ยนเขื่อนพิทยาสรรค์ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 3 จานวน 2 ห้ องเรี ยน และโรงเรี ยนบ้ าน
กอกหนองผือ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จานวน 1
ห้ องเรี ยน จานวน 96 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเขื่อนพิทยาสรรค์ อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ได้ จากการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก
เพื่อให้ ได้ นกั เรี ยนเป็ นกลุม่ ตัวอย่างจานวน 2 ห้ องเรี ยนคือ
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2.1 กลุม่ ทดลองทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายแบบร่วมมือจานวน 1 ห้ องเรี ยน
2.2 กลุม่ เปรี ยบเทียบที่เรียนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายแบบรายบุคคลจานวน 1 ห้ องเรี ยน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1 บทเรี ยนบนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ บทเรียนบนเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 40 ข้ อ
ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย
ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนของนักเรี ยน มาคานวณหาค่าประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1 / E2 ซึง่ ผู้วิจยั ตังเกณฑ์
้
ของ
ประสิทธิภาพของมัลติมเี ดียบนเครื อข่ายในการวิจยั นี ้ เท่ากับ 80/80
2. การหาคุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย
ผู้วิจยั นาผลการประเมินคุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ระดับ
คุณภาพ โดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การประเมิน
3. การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้ จากกลุม่ ทีเ่ รี ยนด้ วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยวิธีเรี ยน
แบบร่วมมือ และการเรี ยนแบบรายบุคคล โดยใช้ t – test (Independent Sample)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน
การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรียนบนเครื อข่ายโดยวิธีเรี ยนแบบร่วมมือ และ
แบบรายบุคคล โดยวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้ สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองสรุปได้ วา่ บทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยโดยวิธีเรี ยนแบบร่วมมือ และการเรี ยนแบบรายบุคคล วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คิดเป็ น 82.65/80.55 บทเรี ยนบนเครื อข่ายมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ( X = 4.42, S.D. = 0.56) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนด้ วยบทเรี ยนบน
เครื อข่ายโดยใช้ วิธีเรี ยนแบบร่วมมือสูงกว่ากลุม่ ทีเ่ รี ยนด้ วยเรี ยนการเรี ยนแบบรายบุคคล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนในระดับมากที่สดุ ( X = 4.54, S.D. = 0.48)
938

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ และการเรี ยนแบบรายบุคคล วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่มีประสิทธิภาพ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครื อข่ายที่
พัฒนาขึ ้นในระดับมากที่สดุ โดยการเรี ยนแบบรายกลุม่ ทาให้ นกั เรี ยนได้ ปรึกษาหารื อ พัฒนากระบวนการคิด แก้ ปัญหา
และบทเรี ยนบนเครื อข่ายมีข้อความ ภาพนิ่งภาพเคลือ่ นไหว เสียง และภาพวิดีทศั น์ ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
เนื ้อหาให้ เป็ นรูปธรรม และเกิดจินตนาการภาพ จึงส่งผลให้ บทเรียนบนเครื อข่ายมีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถ
นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ได้ บทเรี ยนบนเครื อข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เป็ นแนวทางสาหรับครูผ้ สู อนในการจัดรูปแบบการเรี ยนแบบร่วมมือและรายบุคคลให้ มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้ องกับความต้ องการ และความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
3. เป็ นการส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรี ยนการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ ดร.สายชล จินโจ ผศ.ดร.วิลนั จุมปา
แฝด และ ดร.สานิตย์ กายาผาด ที่ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการทาวิจยั ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ จนทาให้
งานวิจยั นี ้แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ใน
การศึกษาวิจยั รวมทังให้
้ คาปรึกษาและคาแนะนา
ขอขอพระคุณ ผู้อานวยการ คณะครู นักเรี ยนโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรี ยนบ้ านกอกหนองผือ อาเภอโกสุม
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็ นอย่างดียิ่งในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติ พี่น้องและเพื่อนๆ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาทุกคนที่หว่ งใย และให้
กาลังใจ เพื่อวันแห่งความสาเร็ จนี ้ด้ วยดีตลอดมา
เอกสารอ้ างอิง
รุ่ง แก้ วแดง. ปฏิวัตกิ ารศึกษาไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน, 2543.
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ :
องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์, 2544.
วิชาการ, กรม. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ า และพัสดุภณ
ั ฑ์, 2544.
_________. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้ า และพัสดุภณ
ั ฑ์, 2546.
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
นัศรา นิตยา. การสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ ส่ อื ประสมและชุดการสอนในระดับการศึกษามหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่ างปี การศึกษา 2530- 2544. วิทยานิพนธ์ กศ. ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2545.
สุนทร คาวงค์. สภาพปั ญหาและความต้ องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติเขตการศึกษา 9. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียน
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Information Technology”
with Learning Center
นางสาววิลาวัลย์ พรมแพน1, ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎร์ 2 ,ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ 3 และ ดร.สายชล จินโจ4
Wilawan Prompan, Wittaya Arreerard, Pisutta Arreerard and Saichon Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มคี ณ
ุ ภาพ2) พัฒนากิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมให้ มีคณ
ุ ภาพ 3)ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์
การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม 4)เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 5) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมและ 6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี อ่ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
จานวน 1 กลุม่ 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบศูนย์การเรี ยน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี( X = 4.39, S.D =0.59) 2) กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.36, S.D=0.55) 3)ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80.72/81.10 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
80/80 4)คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.05 5) ผู้เรี ยนมีดชั นีประสิทธิผลการเรี ยนรู้คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.49 6) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสื่อประสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X
=4.50 , S.D.=0.51)
คาสาคัญ สือ่ ประสม, การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียน,สือ่ นาเสนอ,สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,สือ่ มัลติพอยท์,
สือ่ แอนิเมชัน่

1

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
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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. (xˉ= 4.39,S.D.= 0.59 ) 2) The average opinion of the experts on learning
activity by learning center assisted instruction at good level. (xˉ= 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 (xˉ=4.50, S.D.=
0.51 )
KEYWORDS: Multimedia, Learning Center, PowerPoint, e-Book, Multimedia, Animation
บทนา
“eDLTV” (Electronic Distance Learning via Television) เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนที่เป็ นผลจากการ
ดาเนินงานของโครงการจัดทาเนื ้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้ ความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สมเจตน์ และคณะ, 2553)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV
ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนาต่อยอดโดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่
ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakham-eDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาเพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนาสือ่ มัลติมีเดียในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553)
ผู้วิจยั ในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ทาการ
สารวจข้ อมูลบันทึกหลังสอนของอาจารย์ประจาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนชุมชนยอด
แก่งสงเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนใน
942

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

รายวิชานี ้ส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาการบรรยาย นักเรี ยนมองไม่เห็นภาพและไม่ได้ ลงมือทากิจกรรม ขาดสือ่ ที่ทนั สมัยในการ
จัดการเรี ยนการสอนจึงทาให้ นกั เรี ยนไม่สนใจในการเรี ยน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีคะแนนที่ต่า ดังนันถ้
้ า
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนน่าสนใจและบรรยากาศในการเรี ยนดีขึ ้น นักเรียนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วย
ตนเอง และส่งเสริ การทางานเป็ นกลุม่ และนักเรี ยนกล้ าแสดงออก บรรยากาศในการเรี ยนไม่เคร่งเครี ยด และสามารถ
ศึกษาจากสือ่ หลายประเภทได้ นัน่ ก็คือการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรี ยน (บุญชม ศรี สะอาด, 2541)
จากปั ญหาดังกล่าวผู้วิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV และประโยชน์ของการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้
โครงการ RMU-eDL อีกทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนเป็ นการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เป็ นการฝึ ก
การเรี ยนรู้ร่วมกัน ได้ ลงมือทากิจกรรมและศึกษาด้ วยตัวเองมากขึ ้น รู้จกั แสดงความคิดเห็น รู้จกั ตัดสินใจและมีความ
รับผิดชอบ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรี ยน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ทา
ให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ในการเรียนมากขึ ้น และส่งผลให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสมให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสม
4. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การ
เรี ยนด้ วยสือ่ ประสม
5. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม
6. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนทีม่ ีตอ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุม่ สถานศึกษาที่ 7 สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 2 ห้ องเรี ยน จานวน 52
คนกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุม่ สถานศึกษาที่ 7 สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 1 ห้ องเรียน จานวน 25 คน คัดเลือกโดยการจับฉลาก
เนื ้อหาในสือ่ ประสม ประกอบด้ วยเนื ้อหา จานวน 5 เรื่ อง ดังนี ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, ลักษณะ
สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ และ การแทนข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย สือ่ ประสม, แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม,การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบศูนย์การเรี ยน,แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียน,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test (dependent)
วิธีดาเนินการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ทีม่ ีรูปแบบการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลอง โดยใช้ แบบแผนการทดลอง
One-Group Pre-test Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551)
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสื่อประสม
1.1 ผลการพัฒนาสือ่ ประสม ได้ สอื่ ประสมจานวน 4 ชนิดได้ แก่ สือ่ นาเสนอข้ อมูล หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สือ่ มัลติพอยต์ (Multipoint) และสือ่ แอนิเมชัน่ (Animation) ดังภาพที่ 1

สือ่ นาเสนอ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สือ่ แอนิเมชัน่

สือ่ มัลติพอยต์
สือ่ ประสม ประกอบด้ วยเนื ้อหา จานวน 5 เรื่ อง ดังนี ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, ลักษณะสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ และ การแทนข้ อมูล
1.2 ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มตี อ่ สือ่ ประสม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X =4.39, S.D.= 0.59)
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อประสม
ผู้วิจยั ได้ นาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบศูนย์การเรี ยนให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมิน
คุณภาพ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมในภาพรวมอยู่ในระดับดี
( X =4.35, S.D.=0.54)
3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อประสม
ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบศูนย์การเรี ยนกับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จานวน 25 คน ผลการทดลองใช้ ได้
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 80.72/81.10 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
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4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรี ยน
ผู้วิจยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างมาคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน ผลการทดสอบพบว่า ค่า t ที่คานวณได้ มคี า่ 56.04 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง, 24, .05 (1.711) สรุปได้ วา่
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. ผลการวิเคราะห์ ดัชนีประสิทธิผล
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนจานวน 25 คน มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการ
วิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมมีคา่ เท่ากับ 0.67 คิดเป็ นร้ อยละ 64.49
หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 64.49 หลังจากที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่
ประสม
6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อ
ประสม ผู้วิจยั ได้ สารวจทัศนคติของนักเรียนด้ วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรี ยน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ ( X =4.50, S.D =0.51)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม
ผู้วิจยั ได้ รับการประเมินสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คุณภาพของสือ่ ประสมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.39, S.D.
= 0.59) ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้วิจยั ได้ ออกแบบเนื ้อหาให้ มคี วามสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์จดั ลาดับการนาเสนอเนื ้อหาตาม
ขันตอนและเนื
้
้อหา มีความชัดเจนเหมาะสมกับระดับของนักเรียนในการนาเสนอภาพประกอบด้ วยขนาดของภาพ
ปริ มาณของภาพมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา รูปแบบ ขนาดสีของตัวอักษร สีของภาพและกราฟิ ก มีความเหมาะสมเป็ น
อย่างมากจึงทาให้ บทเรี ยนมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ สุภาวดี จันทร์ สว่าง (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องบรรยากาศ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1) มีผลการประเมินดังนี ้ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนื ้อหา พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับดีมากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีคณ
ุ ภาพด้ านเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูใ่ นระดับดีจึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ที่สงู ขึ ้น และยัง
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียนี ้ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ และกระตือรื อร้ นอยากที่จะเรี ยน เนื่องจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย มีการนาเสนอเนื ้อหาโดยใช้ ตัวอักษร กราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว และเสียง และการโต้ ตอบ
กับบทเรี ยน จึงทาให้ บทเรี ยนมีความน่าสนใจและยังกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจบทเรียนมากยิง่ ขึ ้น
2. คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียน
ผู้วิจยั ได้ รับการประเมินกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม
อยูใ่ นระดับดี( X = 4.36, S.D. = 0.55 ) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรี ยนได้ ผา่ น
กระบวนการและขันตอนการท
้
าอย่างมีระบบ โดยศึกษาหลักสูตร เนื ้อหา เทคนิคการสร้ างจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้ อง
และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วจึงนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ ธัญเกศเอี่ ยม
พิพิธภักดี (2550:52) พบว่าผลการพัฒนาชุดการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง เงินทองของมีคา่ สาหรับนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
4 มี 6 หน่วยผู้เชี่ยวชาญได้ ประเมินความเหมาะสมระหว่างจุดประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้ เนื ้อหา กิจกรรม
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การเรี ยนรู้ สือ่ และแหล่งการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ผลปรากฏว่า การประเมินขององค์ประกอบต่างๆมีความ
เหมาะสมมากโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อประสม
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม โดยรวมเท่ากับ 80.72/81.10
หมายความว่า คะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยนที่ทาแบบทดสอบย่อย แต่ละบทเรี ยนหลังจากผู้สอนใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมคิดเป็ นร้ อยละ 80.72 คะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนจบเนื ้อหาทังหมดโดยใช้
้
จดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม แล้ วทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนได้ คะแนน
เฉลีย่ ร้ อยละ 81.10 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมเท่ากับเกณฑ์
80/80 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ ผา่ นกระบวนการขันตอนในการจั
้
ดทา
อย่างเป็ นระบบและวิธีการที่เหมาะสม ได้ ทาการศึกษาเอกสาร เนื ้อหา เทคนิคเพื่อเป็ นแนวทางและได้ ผา่ นการตรวจสอบ
และแก้ ไขจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ นพมาศ สิงหฬ (2550) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง
อักษรนากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าสือ่ ประสมเรื่ องอักษรนา มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17/82.87 สอดคล้ องกับ สมบูรณ์ เทพศรัทธา (2550) ได้ พฒ
ั นาชุดการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ ครอบคลุม 3
หน่วย ผลการวิจยั พบว่า (1) ชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยนที่ผลิตขึ ้นทัง้ 3 หน่วยมี
ประสิทธิภาพ 77.97/80.63, 78.28/79.38 และ 77.81/78.75 ตามลาดับ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อประสมที่พัฒนาขึน้
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรี ยน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ค่า t ที่
คานวณได้ มีคา่ 56.04 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง, 24, .05 (1.711) สรุปได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่า การสอนโดยใช้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ด้วยศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมทาให้ คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน ทังนี
้ ้อาจเนือ่ งมาจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความน่าสนใจ นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนมากขึ ้น มี
ความสนุกสนานในการเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ทอฝั น กรอบทอง (2550) ได้ พฒ
ั นาชุดการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง หลักการใช้ ภาษาสาหรับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 หน่วยการเรี ยน นักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนจากชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน
ทัง้ 3 หน่วย สอดคล้ องกับ อารี รัตน์ โพธิ์ดา (2551) ได้ สร้ างชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องพื ้นที่
ผิวและปริ มาตร สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีทงหมด
ั้
8 หน่วยผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
5. ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียน ด้ วยสื่อประสมที่
พัฒนาขึน้
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าเท่ากับ 0.64 ซึง่ หมายความว่า นักเรี ยนมีความรู้เพิ่มขึน้ หรื อมีคะแนนเฉลีย่ สูงขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 64.49 ทังนี
้ ้อาจ
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เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น นักเรียนได้ เรียนรู้กนั เป็ นกลุม่ ฝึ ก
ทักษะการคิดมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีสอื่ การสอนที่เร้ าความสนใจและหลากหลายไม่นา่ เบื่อจึงทาให้
นักเรี ยนมีความรู้เพิม่ ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของประสงค์ กรุงเก่า(2552) ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า การพัฒนาบทเรี ยนสือ่
ประสม เรื่ องเลขยกกาลัง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า บทเรี ยนสือ่
ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ79.44/76.30 ซึง่ มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5695 สอดคล้ องกับ นพมาศ
สิงหฬ (2550) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง อักษรนากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ได้
ทาการศึกษากับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนบ้ านโนนแย้ จานวน 29 คน โดย
ทาการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่าสือ่ ประสมเรื่ องอักษรนา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17/82.87 ค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6761 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 67.61
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียนด้ วยสื่อประสมที่
พัฒนาขึน้ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.50 , S.D. = 0.51 ) ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการรู้แบบศูนย์การเรียนด้ วยสือ่ ประสม เป็ นการใช้ สอื่ การสอนทีท่ นั สมัย ใช้ งา่ ยทาให้
นักเรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้และต้ องการจะเรียนการสือ่ ในเรื่องต่อไป ซึง่ สอดคล้ องกับการวิจยั ของ นพมาศ สิงหฬ
(2550) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง อักษรนากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ผลการศึกษา
พบว่าสือ่ ประสมเรื่ องอักษรนานักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมโดยรวมและราย
ด้ านคือด้ านเนื ้อหา ด้ านการออกแบบสือ่ ประสมและด้ านภาษา ด้ านแบบฝึ กทักษะและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ด้ านการจัดบทเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับ ประสงค์ กรุงเก่า (2552) ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า การพัฒนา
บทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ องเลขยกกาลัง กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ อง เลขยกกาลัง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้ องกับ รัตนา สนเปี่ ยม (2550) ได้ พฒ
ั นาชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ลม ฟ้ า อากาศ น ้าและดวงดาวผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อชุดการ
เรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน ว่ามีคณ
ุ ภาพในระดับเห็นด้ วยมาก
สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั พบว่าสือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพในระดับดี ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การ
เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีและเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้
พบว่า
ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนเมื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วา่ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์
การเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมเป็ นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ เป็ นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น ในเนื ้อหาเรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาอื่นๆ
ในโรงเรี ยน อีกทังสื
้ ่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรี ยน เพราะพัฒนาภายใต้ โครงการ “RMU-eDL ซึง่
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สือ่ ประสมนี ้ได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่เป็ นสือ่ eDLTV ให้ แก่โรงเรี ยนต่างๆ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยนอื่นต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
นพมาศ สิงหฬ 2550. การพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องอักษรนา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 68-71.
ทอฝั น กรอบทอง 2550. ชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
เรื่ องหลักการใช้ ภาษา สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กรุงเทพมหานคร. 310.
ธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี 2550. การพัฒนานาชุดการเรี ยนรู้เรื่ อง เงินทองของมีคา่ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์. 52.
บุญชม ศรี สะอาด 2541. การพัฒนาการสอน ชมรมเด็ก. กรุงเทพมหานคร.103.
ประสงค์ กรุงเก่า 2552. การพัฒนาบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ องเลขยกกาลัง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชนั ้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 65-66.
พิสทุ ธา อารี ราษฏร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม. 6470.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2553.รายงานผลการดาเนินงานเครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสือ่ การเรี ยนการ
สอน. มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 1-2.
รัตนา สนเปี่ ยม 2550.ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง ลม ฟ้ า อากาศ น ้า และดวงดาว สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร. 298.
สุภาวดี จันทร์ สว่าง 2552. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง บรรยากาศ สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่3
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร. 37-38.
สมบูรณ์ เทพศรัทธา 2550. การพัฒนาชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร. 289-290.
สมเจตน์ ภูศรี, พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ , วิทยา อารี ราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์ 2553. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรี ยนรู้ทางไกลเครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. NCSSS 2010. 2553 : 1.
อารี รัตน์ โพธิ์คา 2551. การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง พื ้นที่ผิวและปริ มาตร สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3. กรุงเทพมหานคร. 64-67.
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การพัฒนาสื่อประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่อง การทางานของคอมพิวเตอร์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
Multimedia Development of the RMU-eDL Project on the Topic of “Operation of Computer
for Collaborative Learning Management”
ศิริพร บุษบง1, วิทยา อารีราษฎร์ 2, พิสุทธา อารีราษฎร์ 3 และ สายชล จินโจ4
Siriporn Busabong, Witaya Arreerart, Phisutha Areerart and Saichon Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ องการทางานของคอมพิวเตอร์ ให้ มคี ณ
ุ ภาพ 2) พัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมให้ มีคณ
ุ ภาพ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 4)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วย
สือ่ ประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พฒ
ั นาขึ ้น 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ กิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ทดลองที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนเขวาศึกษา ได้ มาโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรี ยน จานวน 1
ห้ องเรี ยนรวมทังหมด
้
42 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย สือ่ ประสมแบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือแบบประเมินกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1. สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X =4.49, S.D.=0.51) 2.
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมโดยรวมมีคณ
ุ ภาพในระดับเหมาะสมมาก( X =4.38, S.D.=0.51) 3.
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม มีคา่ ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.16/82.68 ซึง่
เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ (80/80) 4. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม มี
ค่าเท่ากับ 0.65 5. คะแนนเฉลีย่ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
6.นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
( X =4.52,S.D.=0.59)
คาสาคัญ : การพัฒนาสือ่ ประสม, โครงการ RMU-eDL ,การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด.สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ = 4.49, S.D = 0.51) and (xˉ = 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 (xˉ = 4.52, S.D.
= 0.59)
KEYWORDS: Multimedia Development, The RMU-eDL Project, Collaborative learning Activities
บทนา
eDLTV เป็ นสือ่ การเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาโดยโครงการจัดทาเนื ้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 ปี 5 ธันวาคม 2550 โดยมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ นาเนื ้อหาสาระที่โรงเรี ยนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาพัฒนาเป็ นบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ นาเสนอไว้ ที่เว็บไซต์ http://edltv.thai.net และในรูปแบบสือ่ external harddisk เพื่อให้ โรงเรี ยนนาไปใช้ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ (สมเจตน์ และคณะ, 2553)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดาเนินการขยายผลเผยแพร่สอื่ eDLTV
ให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยดาเนินการส่งเสริ มการใช้ สอื่ eDLTV ไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยร่วมมือกับ
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา และโรงเรี ยนเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการพัฒนา
ต่อยอด โดยการพัฒนากระบวนการพัฒนาสือ่ สือ่ ประสม ภายใต้ ชื่อว่า “RMU-eDL” (Rajabhat Maha sarakhameDLTV) และถ่ายทอดกระบวนการไปยังนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา เพื่อร่วมกัน
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ดาเนินการพัฒนามัลติมีเดียในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553)
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ตระหนักถึงความสาคัญของสือ่ eDLTV
และประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาสือ่ ประสมภายใต้ ชื่อว่า RMU-eDL จึงพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทางานของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1ขึ ้นเพื่อรวบรวมเป็ นสือ่ ภายใต้ โครงการ RMU-eDL และผู้วจิ ยั ได้ เลือกโรงเรี ยนเขวา
ไร่ศกึ ษา เป็ นโรงเรี ยนสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากครูผ้ สู อน พบว่า นักเรี ยนขาดทักษะในการ
ทางานกลุม่ ขาดปฏิสมั พันธ์ นักเรี ยนที่เรียนเก่งจะไม่ยอมรับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน และเมือ่ ดูจากบันทึกผลหลังสอนและดู
แบบ ปพ.5 ปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า ผู้วิจยั จึงนาสือ่ ประสมไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือซึง่ เป็ นวิธี
หนึง่ ของเทคนิคการสอนที่สามารถแก้ ปัญหาในการเรี ยนร่วมกันได้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนร่วมกันอย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ ให้ มคี ณ
ุ ภาพ
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ให้ มีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
5. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียด ดังนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรียน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนเขวาไร่ศกึ ษา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 6 ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
้
248 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ มาโดยวิธีการสุม่ อย่าง
ง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุม่ เป็ นห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 42 คน
กรอบเนื ้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจยั เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วย 6
เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องการทางานของคอมพิวเตอร์ เรื่ องหน่วยรับข้ อมูล เรื่ องหน่วยประมวลผลกลาง เรื่ องหน่วยความจาหลัก
เรื่ องหน่วยแสดงผล เรื่ องหน่วยความจารอง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม แบบประเมินกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม..
..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent)
วิธีดาเนินการวิจยั ดาเนินการวิจยั ตามวิธีการเชิงระบบ (System Appoarch) โดยใช้ รูปแบบ ADDIE Model
(พิสทุ ธา, 2551) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล
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ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสื่อประสม
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ นาเสนอ(Powerpoint) อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)สือ่ มัลติพอยต์
(Multipoint) สือ่ หนังสือและ สือ่ แอนิเมชัน่ (Animation) เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 1

สือ่ นาเสนอ

สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สือ่ แอนิเมชัน่

สือ่ มัลติพอยต์
ภาพที่ 1 สือ่ ประสม
สือ่ ประสม ประกอบด้ วยเนื ้อหา จานวน 6 เรื่ อง ดังนี ้ การทางานของคอมพิวเตอร์ หน่วย ,หน่วยรับข้ อมูล ,
หน่วยแสดงผล ,หน่วยความจาหลัก ,ประมวลผลกลางและหน่วยความจารอง และผู้วจิ ยั ได้ นาสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นไป
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน ภาพสือ่ ประสม ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญคน ประเมินคุณ 5มีความคิดเห็น
ต่อสือ่ ประสม โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ) X =4.49, S.D.=0.51(
ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ได้ แก่ แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่
ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จานวน 6 กิจกรรม ได้ แก่ เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ เรื่ อง หน่วยรับข้ อมูล เรื่ อง
หน่วยประมวลผลกลาง เรื่ อง หน่วยความจาหลัก เรื่ อง หน่วยแสดงผลและเรื่ อง หน่วยความจารองและนากิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือด้ วยสื่อประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ โดย
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.38, S.D.=0.51)
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ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
ผู้วิจยั นากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมไปหาประสิทธิภาพ พบว่า กิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80.16/82.68 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
ผลการวิเคราะห์ ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
ผู้วิจยั นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง จานวน 42 คน มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล
โดยได้ คา่ ประสิทธิผลเท่ากับ.6593 คิดเป็ นร้ อยละ 65.93 หมายถึงมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 65.93 หลังจาก
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อ
ประสม ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองมาคานวณหาค่าสถิติ t-test (dependent)เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยค่า t ที่คานวณได้ มีคา่ 47.57 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า tตาราง,α=.05,df=41(2.021) ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน( X =33.07, S.D.=1.58)สูงกว่าก่อนเรียน(
X =19.67, S.D.=2.13)
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
ผู้วิจยั ศึกษาความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ( X =4.52, S.D.=0.59)
อภิปรายผลการวิจัย
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นเมือ่ นาไปทดลองแล้ วพบประเด็นปั ญหาที่ควรอภิปรายรายงานผลการวิจยั ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม
การประเมินคุณภาพสือ่ ประสมทีผ่ ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพสือ่
ประสมโดยรวมในระดับมาก ( X =4.49, S.D.=0.51) ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ได้ ยดึ รูปแบบในการพัฒนาสือ่ ประสมตามขันตอนเชิ
้
ง
ระบบ 5 ขันตอน
้
คือ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขันการประเมิ
้
นผล อีกทัง้
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นผ่านการทดลองเพื่อดูความเหมาะสมขององค์ประกอบทังแบบ
้
1:1 และแบบกลุม่ ย่อย ตลอดจนผ่าน
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีการนาเสนอเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ จัดลาดับการ
นาเสนอเนื ้อหาตามขันตอนมี
้
ความชัดเจนเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยนในการนาเสนอภาพประกอบด้ วยขนาดของภาพ
ปริ มาณของภาพมีความเหมาะสมตรงกับเนื ้อหา ภาษาและเสียงบรรยายความถูกต้ องและชัดเจน มีรูปแบบที่นา่ สนใจ มี
การนาเสนอด้ วยภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว วีดีทศั น์และเสียงทังนี
้ ้เป็ นเพราะสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ฉวีวรรณณ์ : 2552)
ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครื อข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง เซลล์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1 มีผลการประเมินดังนี ้ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนื ้อหาพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีคณ
ุ ภาพ
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ผลการประเมินด้ านการวัดผลประเมินผล พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดียมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ผลการประเมินด้ านการออกแบบพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดียมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ผลการ
ประเมินด้ านการจัดการพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดียมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก จึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีประสิทธิภาพ
การเรี ยนรู้ที่สงู ขึ ้น และยังพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดียนี ้ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ และกระตือรื อร้ นอยากที่จะเรี ยน
เนื่องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย มีการนาเสนอเนื ้อหาโดยใช้ ตัวอักษร กราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว และเสียง
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และการโต้ ตอบกับบทเรี ยน จึงทาให้ บทเรียนมีความน่าสนใจและยังกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจบทเรี ยนมากยิง่ ขึ ้น และ
การพัฒนาสือ่ ประสมได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ RMU-eDL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จาก
เหตุผลดังที่กล่าวมาทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพสือ่ ประสมโดยรวมในระดับมาก
ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม
การประเมินคุณภาพกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.38, S.D.=0.51)
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ได้ ผา่ นกระบวนการและขันตอนการท
้
าอย่างมีระบบ
โดยศึกษาหลักสูตร เนื ้อหา เทคนิคการสร้ างจากเอกสารตาราทีเ่ กี่ยวข้ องและตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ทังนี
้ ้
เป็ นเพราะว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ฐิ ตมิ า : 2550) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค
STAD เรื่ อง ไฟฟ้ า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ามีประสิทธิภาพ 94.10/84.47 ซึง่ สูง
กว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม
ประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การทางานของ
คอมพิวเตอร์ มคี า่ เท่ากับ 80.16/82.68 ซึง่ หมายความว่านักเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน คิด
เป็ นร้ อยละ 80.16 และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 82.68 แสดง
ว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ การที่เป็ นเช่นนี ้อาจ
เนื่องมาจาก กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ได้ รับการตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีการดาเนินการเป็ นขันตอนอย่
้
างเป็ นระบบ
โดยวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชาจากหลักสูตร ศึกษาเอกสาร การจัดทากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การวัดผลประเมินผลและนามาสร้ างเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ นาไปทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพื่อดูความ
เหมาะสมของเวลา กิจกรรมและภาษาทีใ่ ช้ ก่อนนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นซึง่ กันและกันภายในกลุม่ เกิดความกระตือรื อร้ นและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยนรู้ ทาให้ มีความสุข ส่งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ฐิ ติมา : 2550) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค STAD เรื่ อง ไฟฟ้ า กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
พบว่ามีประสิทธิภาพ 94.10/84.47 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม
ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม เรื่ องการทางานของคอมพิวเตอร์
พบว่า มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 0.6593 คิดเป็ นร้ อยละ 65.93 หมายความว่า
นักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 65.93 เป็ นผลเนื่องมาจากกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ มีกิจกรรมและ
สือ่ ที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน ได้ ปรึกษา วางแผนในการทางาน ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและความสามารถของแต่ละ
บุคคล ก่อให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถของตนเองสูค่ วามสามารถทางสติปัญญาด้ านต่าง ๆ มากขึ ้นและ
ทาให้ มคี วามก้ าวหน้ าทางการเรียนสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ประสงค์ : 2552) ได้ ศกึ ษา การ
พัฒนาบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ อง เลขยกกาลัง กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาค้ นคว้ า
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พบว่า บทเรี ยนสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.44/76.30 ซึง่ มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5695 แสดง
ว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนร้ อยละ 56.95
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ที่ผ้ วู ิจยั
พัฒนาขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ คา่ สถิติ t-test พบว่าคะแนนเฉลีย่
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั ้ แสดงว่าการสอนโดยใช้ กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม
ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เนื่องจากสือ่ ประสมเป็ นสือ่ ในลักษณะที่ผสมผสานหลายเนื ้อหาเข้ าด้ วยกัน
มีทงข้
ั ้ อความ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลือ่ นไหว มีการกระตุ้นเร้ าความสนใจ อีกทังยั
้ งส่งเสริ มความสามารถของตนเอง
ในการศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ธะวัตร์ :
2550) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิคการเรี ยนแบบร่วมมือกับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้ รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรี ยนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการสอนแบบปกติกบั (ทองชัย : 2552)และ(วิ
รัตน์ : 2552)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยสื่อประสม
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การ
ทางานของคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมด้ วยสือ่ ประสมใน
ระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น เป็ นการสอนที่มี
การเรี ยนรู้แบบช่วยเหลือกันและทาให้ ประสบผลสาเร็ จภายในกลุม่ นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมและมีบทบาทภายในกลุม่ ทาให้
เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรี ยน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ฐิ ติมา : 2550) ประกอบกับสือ่
ประสมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น เป็ นสือ่ ที่นาเสนอเนื ้อหาในลักษณะที่ผสมผสานหลายเนื ้อหาเข้ าด้ วยกัน มีทงข้
ั ้ อความ ภาพนิ่ง
เสียงและภาพเคลือ่ นไหว มีการกระตุ้นเร้ าความสนใจ ช่วยให้ บทเรี ยนไม่นาเบื่อ อีกทังยั
้ งส่งเสริมความสามารถของ
ตนเองในการศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติม ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ นาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง มีตวั อย่างประกอบชัดเจน ทาให้
ผู้เรี ยนชอบและส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (สุภทั รา :
2550) ได้ พฒ
ั นาบทเรียนสือ่ ประสม เรื่ อง การสร้ างเว็บเพจเบื ้องต้ น กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้ วยบทเรี ยนสือ่ ประสมในระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การพัฒนาสือ่ ประสมในโครงการ RMU-eDL เรื่ อง การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือ พบว่า การพัฒนาสือ่ ประสมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่
ประสมมีคณ
ุ ภาพเฉลีย่ โดยรวมในระดับมาก ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพ เมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสือ่ ประสมที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น เมื่อนาไปจัดการเรี ยนการสอนในกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนาความสามารถ
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ของนักเรียนและส่งเสริ มกระบวนการกลุม่ ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสมั พันธ์การช่วยเหลือกันและกันในการเรี ยน
ทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทดี่ ีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสม ให้ ได้ ผลดีนนั ้ ครูผ้ สู อนต้ องทาความเข้ าใจกับผู้เรี ยนให้ เข้ าใจ
ในวิธีการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยสือ่ ประสมก่อน ควรกระตุ้นและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
ตามลาดับขันตอน
้
เพราะถ้ านักเรี ยนไม่เข้ าใจแล้ วเรี ยนรู้ไป อาจจะเกิดความสับสนและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน
และอาจส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนได้ ครู จึงจะส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เกิดประโยชน์มากที่สดุ
เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนามัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วชิ าภาษาไทย เรื่องวรรณยุกต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Multimedia Development of Thai Subject on the Topic of “ Tonal Marks” for 7th Grade Based on
Constructivist Concept
ดารัตน์ คาแก้ 1, วิทยา อารีราษฎร์ 2, พิสุทธา อารีราษฎร์ 3 และ สายชล จินโจ4
Darut Khumkhaew, Wittaya Arreerard, Ptsutta Arreerard and Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพมัลติมีเดีย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง
วรรณยุกต์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนของกลุม่
ควบคุมและทดลอง3)เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังได้ รับการ
เรี ยนรู้ด้วยมัลติมเี ดียที่พฒ
ั นาขึ ้น 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
มัลติมีเดีย ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้ 1)กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั 2)
เครื่ องมือที่ใช้ ในวิจยั 3)วิธีการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั 4)วิธีดาเนินการวิจยั 5)การวิเคราะห์ข้อมูล 6)
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 5 ชนิด ดังนี ้ 1) มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง
วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 3)
แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน 4) แบบประเมินคุณภาพมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง
วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 5)แบบประเมินความพึงพอใจ กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่นกั เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้ งคร้ อ จังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 2 ห้ อง คัดเลือกเป็ นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองโดยวิธีจบั สลากดังนี ้ กลุม่ ควบคุม ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา 1ห้ องเรียนจานวนนักเรี ยน 24 คน กลุม่
ทดลองได้ แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา 1 ห้ องเรี ยนจานวน
นักเรี ยน 23 คน ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้ 1) คุณภาพของมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียน เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.55 และS.D.= 0.27) 2)นักเรี ยนที่เรียน
ด้ วยมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 3)นักเรียนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
3
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2

957

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

สถิติที่.05 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในระดับมากที่สดุ ( X =4.67และS.D.=
0.12)
คาสาคัญ มัลติมีเดีย , แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ , ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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 experimentalgroup 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
(xˉ = 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
(xˉ = 4.67, S.D = .12).
KEYWORDS: Multimedia, Constructivist Concept, Ability in Critical Thinking
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคน ให้ เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทังทางด้
้
านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพื ้นฐาน รวมทังเจตคติ
้
ที่จาเป็ นต่อการศึกษา
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื ้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพ ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้อนั จะนาไปสูก่ ารคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น ตามจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตรที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เชื่อว่าการ
เรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึ ้นภายในผู้เรี ยนโดยมีผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ าง(Construct)ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ที่พบเห็น
กับความรู้ความเข้ าใจเดิมที่มมี าก่อนโดยพยายามนาความเข้ าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมา
สร้ างเป็ นโครงสร้ างทางปั ญญา(Cognitive Structure)หรื อที่เรี ยกว่าสกีมา ( Schema ) ซึง่ เป็ นหน่วยทีเ่ ล็กที่สดุ ของ
โครงสร้ างทางปั ญญาหรื อโครงสร้ างของความรู้ในสมอง จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นทาให้ ผ้ วู ิจยั ซึง่ ทาหน้ าที่สอนใน กลุม่ สาระการ
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เรี ยนรู้ภาษาไทย มีความต้ องการที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาเทคนิค วิธีการแก้ ปัญหาของจัดการเรียนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรกาหนด มุง่ ให้ ผ้ เู รียนได้ รับการฝึ กปฎิบตั ิ ฝึ กฝนจนเกิดทักษะ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น โดยวิธีการสร้ าง
มัลติมีเดียมาใช้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อช่วยให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ ง ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณภาพตามที่หลักสูตรต้ องการ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นการคิดในระดับพื ้นฐานที่จาเป็ น การคิด
เชิงวิเคราะห์ช่วยให้ เรียนรู้ข้อเท็จจริ ง ทาให้ ร้ ูข้อเท็จจริงที่เป็ นพื ้นฐานองค์ความรู้ในการนาไปใช้ ในการตัดสินใจแก้ ปัญหา
จึงได้ พฒ
ั นามัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผู้วิจยั คาดหวังว่า
การจัดการเรี ยนรู้โดยมัลติมีเดีย ประกอบด้ วยเนื ้อหาที่สมบูรณ์ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จะสร้ างความพึงพอใจ
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้โดยเน้ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ให้
มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพมัลติมีเดีย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนของกลุม่ ควบคุมและทดลอง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียน ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังได้ รับการเรี ยนรู้ด้วย
มัลติมีเดีย ที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยมัลติมีเดีย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เรื่ อง วรรณยุกต์ ทาการทดลองกับกลุม่ ทดลอง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมัธยมหนองศาลา 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 23 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ มี 4 ชนิด ได้ แก่ มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง วรรณยุกต์ แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน แบบประเมินคุณภาพ
มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ วิธีการสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือใช้ ขนตอนการพั
ั้
ฒนาตาม
แนวทางของรูปแบบ ADDIE Modelได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และขัน้
การประเมินผล การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ที่มีรูปแบบการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลองโดยใช้ แบบแผนการทดลอง Pre -test - Posttest Control Group Design
กลุม่ ตัวอย่าง
E1
E2

ทดสอบก่อนเรี ยน
T1
T1

ทดลอง
X1

ทดสอบหลังเรี ยน
T2
T2

การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วจิ ยั ได้ ดาเนินการวิจยั ด้ วยตนเอง เพื่อนาผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผล
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของผู้เรี ยน หลังจากทีเ่ รี ยนจากมัลติมีเดีย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั เมื่อทดลองตามกาหนดระยะเวลาแล้ ว
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่จดั เก็บและรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ดงั นี ้ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนมัลติมีเดีย วิเคราะห์หา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุม่
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง วิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง วิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักเรี ยน
ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์

เรื่ อง วรรณยุกต์

สาหรับนักเรี ยนชัน้

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( x =
4.55, S.D.= 0.27) พิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.44 – 4.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0
– 0.60 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของบทเรี ยนในระดับดีมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองก่อนเรียนและหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนทีเ่ รี ยนโดยการสอนปกติ มี
คะแนนก่อนเรี ยน ( x =3.54. S.D.= 1.59) และคะแนนหลังเรี ยน ( x =6.69. S.D.= 1.12) ส่วนนักเรี ยนที่เรียนด้ วย
มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ มีผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ ้นจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน ( x = 3.39 S.D.= 1.78) มากกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน( x =7.87.
S.D.=1.39) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังได้ รับการเรี ยนรู้ด้วยมัลติมเี ดีย
พบว่า นักเรียนที่เรี ยนโดยการสอนปกติมีคะแนนหลังเรี ยน ( x =13.71. S.D.= 2.93) ส่วนนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดีย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ องวรรณยุกต์ มีผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเพิ่มขึ ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน ( x =14.30.S.D.= 3.10) มากกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( x = 6.91.
S.D.=3.34) 4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์
พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่ องวรรณยุกต์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ( x = 4.67 S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ 3 ด้ าน เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยคือด้ านคุณภาพการเรี ยน ( x = 4.83 S.D.=0.21) ด้ านรูปแบบการนาเสนอ( x = 4.67 .
S.D.=0.07)และด้ านภาพ ภาษา เสียง ( x = 4.79. S.D.=0.18) ตามลาดับ อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้ าน คือ
การจัดการบทเรี ยนในมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตัคติวิสต์ ( x = 4.43. S.D.=0.51)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองอภิปรายผลได้ ดงั นี ้

1)ผลประเมินการพัฒนาและหาคุณภาพของมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์โดยผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.55 และ S.D. = 0.27) เนื่องมาจากด้ านเนื ้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เนื ้อหาที่นาเสนอมีความชัดเจน ครอบคลุมและมีเพียงพอสาหรับนามาประกอบในการแก้ ปัญหา
สามารถนามาแก้ ปัญหาได้ ภาษาทีใ่ ช้ ในการนาเสนอง่ายต่อการเข้ าใจเนื ้อหาที่นาเสนอมีความทันสมัยและสามารถนา
ความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ านคุณลักษณะของมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การออกแบบหน้ าจอมีการใช้ สี ที่
สวยงาม ดึงดูดความสนใจ สีสนั สดใส น่าเรี ยน การนาเข้ าสูบ่ ทเรียน สนุกสนาน ตื่นเต้ น การใช้ สตี วั อักษรเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน อ่านง่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหวและเสียงที่ใช้ ประกอบ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหา และเสียง
ภาษาไทยเหมาะสม ฟั งเข้ าใจง่าย การออกแบบสัญลักษณ์เช่น ปุ่ มบอกทิศทางที่สามารถเข้ าถึงเนื ้อหาสารสนเทศที่
ต้ องการได้ งา่ ยการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศต่าง ๆ มีความหลากหลายทังในรู
้ ปปุ่ ม อักษร และภาพ รวดเร็ว และตอบ
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สนองความต้ องการในการเรี ยนรู้ของนักเรียน ด้ านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การ
เรี ยนรู้ผา่ นสถานการณ์ปัญหา(Problem Based Learning) ช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเป็ นส่วนหนึง่ ของสถานการณ์ปัญหา
อยากค้ นหาคาตอบ สามารถนาไปแก้ ปัญหาได้ ในสถานการณ์จริ ง ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) และผู้ฝึกสอน
(Coaching) ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดแนวคิดในการแก้ ปัญหา และแลกเปลีย่ นความรู้ซงึ่ กันและกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ กนกกาญจน์ อเนกผลิน(2544 : บทคัดย่อ) ทีท่ าการศึกษา เรื่ องการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องการถ่ายทอดพลังงานของสิง่ มีชีวิตในระบบนิเวศ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนระบบมัลติมเี ดียที่สร้ างขึ ้น มีประสิทธิภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก ฉะนันมั
้ ลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์นา่ จะนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) นัก
เรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท.ี่ 05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซงึ่ ผู้วจิ ยั วัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนจากความสามารถ
ของนักเรียนในด้ านการคิดวิเคราะห์ 2 ลักษณะคือความสามารถในด้ านการจาแนกแจกแจงและความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ทังนี
้ ้เนือ่ งจากการเรี ยนจากมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ สาหรับนักเรียน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นวิธีหนึง่ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนักเรี ยนได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึง่ จากการเรี ยนที่เข้ าไปสู่
สถานการณ์ปัญหา ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชีวติ จริ ง ทาให้ นกั เรี ยนอยากเข้ าไปแก้ ปัญหา สามารถนาวิธีแก้ ปัญหา
เชื่อมโยงกับสภาพจริงได้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผนในการค้ นคว้ าหาวิธีแก้ ปัญหา จากผล
คะแนนการทดสอบการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
จึงสรุปได้ วา่ การเรี ยนจากมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ช่วย
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ยุพิน คาภา (2550 : 136-137)
ได้ ทาการวิจยั เรื่ องผลของมัลติมเี ดียที่พฒ
ั นาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่ อง Environment
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ของการทาแบบวัดการคิดเชิงวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลีย่
คือ 7.20 คิดเป็ นร้ อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 60 ในเชิงคุณภาพ โดยการสารวจความ
คิดเห็นและการสัมภาษณ์นกั เรียนมีความสามารถจาแนกแจกแจง และความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
3) นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่.05 ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ วริ ศรา คอวนิช (2549 : 123-124)ได้
ทาการศึกษาผลของมัลติมีเดียทีพ่ ฒ
ั นาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่ องMy family
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์คิดเป็ นร้ อยละ 71.67 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือร้ อยละ 60 และมีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของจานวนผู้เรียนทังหมด
้
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ คือ ร้ อยละ 70 และรัชนี ศรี สองเมือง (2550 : บทคัดย่อ)ได้ ทาการศึกษาผลของสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้บน
เครื อข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่สง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน พบว่าผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 75 ของผู้เรี ยนทังหมดซึ
้
ง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่ามัลติมีเดียตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ มลั ติมีเดียตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ 3 ด้ าน
เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อยคือด้ านคุณภาพการเรี ยน ( x = 4.83 S.D.=0.21) ด้ านรูปแบบการนาเสนอ( x =
4.67 .S.D.=0.07)และด้ านภาพ ภาษา เสียง ( x = 4.79. S.D.=0.18) ตามลาดับ อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้ าน คือ การ
จัดการบทเรี ยนในมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตัคติวิสต์ ( x = 4.43. S.D.=0.51) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การใช้ มลั ติมีเดีย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ทาให้ นกั เรี ยนสัมผัสวิธีการเรียนและสื่อการเรี ยนที่แปลกใหม่ มีการกระตุ้นความสนใจเป็ นช่วงๆ
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ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเรี ยน โดยไม่ต้องรี บเร่งหรื อรอคนอื่น และได้ ประสบการณ์แห่ง
ความสาเร็จเป็ นการส่งเสริ มความสนุกกับมัลติมเี ดียซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ธนาพิพฒ
ั น์ ภูมิสายดร(2550:101102)ได้ ศกึ ษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เช่นกัน
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองสรุปได้ ดงั นี ้1)คุณภาพของมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.55 และ S.D. = 0.27) 2)นักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยมัลติมีเดียตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 3) นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยมัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่.05 4) นักเรี ยน
มีความพึงพอใจต่อมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.67 และ S.D. = 0.12)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ก่อนนามัลติมเี ดียไปใช้ ครูควรทดลองใช้ ให้ เข้ าใจถึงวิธีการขันตอนต่
้
างๆ ให้ คล่องแคล่ว
2) ครูผ้ สู อนควรจัดเตรียมสภาพห้ องเรี ยน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทุกอย่างให้ พร้ อม เหมาะสมต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์และสามารถใช้ มลั ติมีเดียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการพัฒนามัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง วรรณยุกต์ บนเครื อข่าย
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ด้ วยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์ที่
ปรึกษา ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ดร.สายชล จินโจ ทีไ่ ด้ กรุณาให้ คาแนะนา
เสนอแนะแนวความคิด ตรวจสอบแก้ ไข ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ เพื่อร่วมห้ องทุกท่าน ณ โอกาส
นี ้ ขอขอบคุณ ผศ.ว่าที่ ร.ท.ณัฏฐชัย จันทรชุม อาจารย์วินยั แสงกล้ า ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง
นายมาโนชญ์ มนูศิลป์ ที่กรุณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั ช่วยให้ เครื่ องมือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านในสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ให้ ความรู้และความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริ หารโรงเรี ยน คณะครู -อาจารย์ โรงเรียน
มัธยมหนองศาลา ตลอดจนนักเรียนทุกคน ที่ได้ ให้ ความร่วมมือในการหาประสิทธิภาพ และเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือ ให้ กาลังใจและความปรารถนาดีมาโดย
ตลอด ตลอดจนบุคคลและคณะบุคคลที่มิได้ กล่าวถึงทังหมด
้
ผู้วจิ ยั ขอระลึกและขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอขอบคุณ คุณแม่ น้ อง และครอบครัว ที่คอยให้ กาลังใจตลอดมาคุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
ผู้วิจยั ขอมอบเครื่ องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ อบรมสัง่ สอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ แก่ผ้ วู ิจยั
มาโดยตลอด
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เอกสารอ้ างอิง
รัชนี ศรี สองเมือง . ผลของสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ สี ่ งเสริมการคิดเชิง
วิเคราะห์ ของผู้เรียน .มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2550.
วริ ศรา คอวนิช . ผลของมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
เรื่องครอบครัวของฉันสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 .มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2550
ยุพิน คาภา . ผลของมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
ENVIRONMENTสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2550.
ธนาพิพฒ
ั น์ ภูมิสายดร. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีรูปแบบการเรียนต่ างกัน .มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม : 2550 .
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ผลการใช้ ส่ อื ประสมเรื่อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรียนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 1 ห้ องเรียน 17 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ
และ t-test (Dependent) ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 88.82/85.56 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด 2)
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.48, S.D= 0.54) 3) นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับชอบมาก (  = 2.69, S.D. = 0.46)
คาสาคัญ สือ่ ประสม, แรงในธรรมชาติ, พลังงานไฟฟ้ า
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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ = 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. (xˉ = 2.69, S.D. = 0.46)
KEYWORDS: Multimedia, Natural Forces, Electric Energy
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กล่าวถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ วา่ มี
บทบาทสาคัญยิง่ เพราะเกี่ยวข้ องกับทุกคนตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ เพื่อ
อานวยความสะดวกล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ มนุษย์ได้ พฒ
ั นาวิธีคิด เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วจิ ารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) แม้ วา่ วิชาวิทยาศาสตร์ จะเป็ นหัวใจสาคัญของหลักสูตร แต่การเรี ยนรู้ยงั ไม่สามารถ
ผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นผู้นาด้ านนี ้ในภูมิภาค จึงจาเป็ นต้ องปรับปรุงกระบวนการเรี ยนการสอนให้ คนไทยมีทกั ษะ
กระบวนการและเจตคติทดี่ ีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดสร้ างสรรค์ (กรมวิชาการ. 2545)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1)
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียงภาพเคลือ่ นไหว และวีดิโอ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47-48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนและ
การทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ น
บทเรี ยนที่มีทงภาพ
ั้
เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน ผ่า นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
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ด้ านต่าง ๆ จะสร้ างความเร้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรี ยนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจ
ในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น และส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องแรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า แบบประเมิน
คุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา
โดยยึดแนวคิดตามวิธีการระบบ (System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ
ทดลองใช้ และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า ส่วนตัวแปรตาม
แบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม
ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน วิธีการทดลอง ผู้วิจยั ได้
ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158)
ประชากร คือนักเรี ยนชันประถม
้
ศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ที่เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางภายใน
ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีบริ บทเดียวกัน
จานวน 4 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว โรงเรียนสามัคคีบวั ขาว โรงเรี ยนบุง่ คล้ าวิทยาคม มิตรภาพที่
194 และโรงเรี ยนหนองหูลงิ เจริญเวทย์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 1 ห้ องเรี ยน 17 คน เนื่องจากโรงเรี ยนขนาด
กลางภายในตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มี
บริ บทเดียวกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสือ่ ประสมจะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ .
2551) 4.50 – 5.00 หมายความว่าเหมาะสมมากที่สดุ 3.50 – 4.49 หมายความว่าเหมาะสมมาก 2.50 – 3.49
หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้ อย 1.00 – 1.49 หมายความว่าเหมาะสม
น้ อยที่สดุ เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในงานวิจยั นี ้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของคะแนนตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เกณฑ์ของประสิทธิภาพในการ
วิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 80/80 โดยที่คา่ E1/E2 ที่คานวณได้ จะนาไปเทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 154)
ร้ อยละ 95-100 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม (Excellent) ร้ อยละ 90-94 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี
(Good) ร้ อยละ 85-89 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีพอใช้ (Fair good) ร้ อยละ 80-84 หมายถึง บทเรี ยนมี
ประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) ต่ากว่าร้ อยละ 80 หมายถึง ต้ องปรับปรุงแก้ ไขบทเรี ยน (Poor) ใช้ สถิติ t-test เพื่อเปรี ยบเทียบ
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ค่าเฉลีย่ ของคะแนน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน จะใช้ คา่ เฉลีย่
เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (เพลวัน สิงหเสนี. 2548 : 88) ค่าเฉลีย่ 2.51-3.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับชอบ
มาก ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับชอบปานกลาง ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ
ชอบน้ อย เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนในงานวิจยั นี ้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของคะแนนตังแต่
้ 2.50 ขึ ้นไปและค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
88.82
85.56

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.82 /85.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

เนื ้อหา
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

X
4.52
4.43
4.40
4.56
4.48

S.D.
0.49
0.55
0.62
0.51
0.54

ความหมาย
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม
4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.40 – 4.56 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.62 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับเหมาะสม
มาก
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้วิจยั นาสือ่ ประสมไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างตามแบบ
แผนการทดลอง จานวน 17 คน เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรี ยนกับหลัง ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยน
คะแนน
คะแนนเต็ม จานวน (คน)
S.D.
t
Χ
คะแนนก่อนเรี ยน
20
17
6.38
2.90
t = 14.94
( df =16 )
คะแนนหลังเรี ยน
20
17
16.44
2.10
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน ( Χ = 16.44, S.D. = 2.10) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน ( Χ = 6.38 S.D. =
2.90) เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t พบว่า t ที่ได้ จากการคานวณมีคา่ 14.94 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า t ตาราง = 1.746 , df = 16
,  .05 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
เฉลีย่ รวม



2.68
2.73
2.63
2.74
2.69

S.D.
0.47
0.45
0.49
0.43
0.46

ความหมาย
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับชอบมาก (  = 2.69, S.D. = 0.46 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับชอบมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.63 ถึง
2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.43 ถึง 0.49 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วย
สือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ าในระดับชอบมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 88.82/85.56 หมายความว่า นักเรียนทาคะแนนจากการ
ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 88.82 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 85.56 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมอย่างเป็ นระบบ โดยเนื ้อหาที่บรรจุในสือ่ ประสมมีความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน ในด้ านตัวอักษร ภาษา ภาพ สี เสียง ผู้วจิ ยั ใช้ ภาพ ตรงตามเนื ้อหาที่
นาเสนอ ใช้ ภาพเคลือ่ นไหวและเสียงประกอบการอธิบายเนื ้อหาถูกต้ อง ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึง
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ทาให้ สอื่ ประสมมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ที่ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุด
สือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และพบว่า
ชุดสือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 80.60/81.96 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
สยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ที่ได้ ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่อง ชีวติ พืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ พบว่า ชุดสือ่
ประสมมีประสิทธิภาพ 80.23/81.74 สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก โดย
มีคา่ เฉลีย่ รวม 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.40–4.68 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49–0.62 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมใน
ระดับเหมาะสมมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ที่ได้ รายงานการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า
การประเมินผลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมเี ดียรวมในทุกด้ านมี
ค่าเฉลีย่ 4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่า
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ กานต์ อุทยั
ทัศน์ (2551 : 83-84) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะ การอ่านและการเขียน
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม เห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรียนด้ วยสือ่ ประสมเรื่ อง แรงใน
ธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ที่
ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวิตพืชและ
สัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Brawlay (1975 : 96)
ที่ได้ ทาการวิจยั เพื่อศึกษาผลการสอนจากชุดการสอนแบบสือ่ ประสมเพื่อสอนในเรื่ องการบอกเวลาสาหรับเด็กเรี ยนช้ า
พบว่านักเรี ยนที่เรียนจากชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่สอนแบบธรรมดา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.69 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.63 ถึง 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.43 ถึง 0.49 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่อง แรงในธรรมชาติและ
พลังงานไฟฟ้าในระดับชอบมากสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ที่ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุด
สือ่ ประสม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีเ่ รี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชัน้
ประถม ศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่
ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก และ
ยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึง
พอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึงประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และการใช้ งาน สรุปได้ วา่
ในภาพรวมนักเรี ยน
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ ประสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ ก
ในระดับมากรองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรี ประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสือ่ ประสมในระดับชอบมาก ดังนันสื
้ อ่
ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ องแรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่
พัฒนาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย
เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และ
นาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ าย เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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 พลหงษ์ 1, สายชล จินโจ2
Thaisamutr Polhong , Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) ประเมินคุณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น และ3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายพัฒนาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/2
โรงเรี ยนบ้ านนาคูพฒ
ั นา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จานวน 1 ห้ อง จานวนนักเรี ยน 38 คน ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่ายด้ วย
วิธีการจับฉลาก เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่ บทเรี ยนบนเครื อข่ายเรื่ องความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยน สถิติที่ใช้ ได้ แก่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนมีประสิทธิภาพ 87.81/82.38 สูงกว่าเกณฑ์
E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่ายในระดับมากที่สดุ
( X = 4.52, S.D= 0.54) 3) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับมากที่สดุ ( X = 4.56, S.D = 0.46)
คาสาคัญ บทเรี ยนบนเครื อข่าย, ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต
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 WebBased, 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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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. (xˉ = 4.52, S.D= 0.54)
and 3) The students showed their satisfaction at the higher level. (xˉ = 4.56, S.D = 0.46)
KEYWORDS: Academic of Web-Based Instruction, Introduction to Internet
บทนา
ในปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง ผลจากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศพบว่า การเรี ยนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ มีบทบาทเป็ นผู้สอนทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติที่ใช้ ครูเป็ นผู้สอน จากการอบรมโดยใช้ คอมพิว เตอร์ เป็ น
ฐาน (Computer Based Training : CBT) และการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (Computer Aided Instruction :
CAI) ซึง่ เป็ นสือ่ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพือ่ พยายามนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยเนื ้อหาที่บรรจุเป็ นสือ่
นันในปั
้ จจุบนั จะเป็ นแบบสือ่ ประสมหรื อมัลติมีเดีย (Multimedia) เนื่องจากมัลติมีเดียเป็ นสือ่ ที่ทนั สมัย มีลกั ษณะพิเศษ
และมีพลังการสือ่ สารอย่างมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนด้ วยภาพกราฟิ กภาพเคลือ่ น ไหวและเสียง ช่วยในการ
สือ่ สารระหว่างนักเรี ยนด้ วยเหตุผลที่นกั เรี ยนบางคนไม่กล้ าถามข้ อสงสัย การใช้ มลั ติมเี ดียจะช่วยแก้ ปัญหาในส่วนนี ้ได้
โดยตอบสนองความต้ องการในลักษณะการศึกษารายบุคคล และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ มากขึ ้น
ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลาได้ มาก โดยผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาซ ้าแล้ วซ ้าอีกนอกจากนันยั
้ งถือว่า เป็ นสือ่ ที่สามารถสือ่
ความคิด ไปยังผู้อื่น เพราะสามารถรับได้ ทงการอ่
ั้
าน การฟั ง การเห็นภาพเคลือ่ นไหวที่สมจริ ง การเรี ยนด้ วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนถือเป็ นสิง่ ใหม่ที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถ
นาเสนอเนื ้อหาได้ รวดเร็ ว และน่าสนใจกว่า สามารถนาเสนอภาพ เคลือ่ นไหวได้ มีเสียงประกอบ สามารถควบคุมไม่ให้
นักเรี ยนดูเฉลยก่อนได้ สามารถประเมินและบันทึกผลการเรี ยนได้ ทนั ทีที่นกั เรี ยน เรี ยนจบ และผู้สอนสามารถเปิ ดดูผล
การเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนได้ (พิเชษฐ พิศวง. 2549 : 1) นอกจากนี ้ยังตอบสนองข้ อมูลที่นกั เรี ยนป้อนเข้ าไปได้ ทนั ที
ซึง่ เป็ นการช่วยเสริ มแรงนักเรี ยน (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 157)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของงาน
ให้ สงู ขึ ้น
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดโิ อ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2546 : 47-48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนและ
การทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
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แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรมที่มีทงภาพ
ั้
เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วย
เนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน มีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยนอย่างหลากหลาย ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ จะสร้ าง
ความเร้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรี ยนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินคุณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้บนเครื อข่ายพัฒนาขึ ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ บทเรี ยนบนเครื อข่ายเรื่ องความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยใช้ รูปแบบ ADDIE ของ รอเดอริ ค, ซิมส์ (Roderric,Sims) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการทดลองใช้
้
และ
ขันการประเมิ
้
นผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ บทเรี ยนบนเครื อข่าย เรื่ องความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต ส่วนตัวแปรตาม
แบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ างบทเรี ยนบนเครื อข่าย ได้ แก่ คุณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการ
ทดลองใช้ บทเรี ยนบนเครื อข่าย ได้ แก่ ประสิทธิภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของ
นักเรี ยน ประชากรคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านนาคูพฒ
ั นา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 4
ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 156 คน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ซึง่ ได้ มาโดย
การสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) ด้ วยวิธีการจับสลากหน่วยห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน
38 คน
การเก็บรวมรวบข้ อมูล ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดย ชี ้แจงให้ นกั เรี ยนทราบถึงการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ บทเรียนบน
เครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้น ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บนเครื อข่ายจนครบเนื ้อหา หลังจากเรียนครบทุกเนื ้อหาแล้ วจึงทา
การทดสอบหลังเรียน (Post-test) นักเรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ รวบรวมข้ อมูลทังหมดและวิ
้
เคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติและสรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โดยในการวิเคราะห์จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (มนต์ชยั เทียนทอง , 2548: 255) , ( บุญชม ศรี สะอาด
974

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

, 2547 : 87) 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ การวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เกณฑ์ของประสิทธิภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 80/80 โดยที่คา่ E1/E2 ที่คานวณได้ จะ
นาไปเทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 154) ร้ อยละ 95-100 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
(Excellent) ร้ อยละ 90-94 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี (Good) ร้ อยละ 85-89 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้ อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) ต่ากว่าร้ อยละ 80 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
แก้ ไขบทเรี ยน (Poor)
ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของบทเรี ยนบทเครื อข่าย
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
87.81
82.38

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครื อข่ายตามเกณฑ์ E1/E2 บทเรี ยนบนเครื อข่ายที่
พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.81 /82.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาบทเรี ยนบนเครื อข่ายไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
การออกแบบเนื ้อหาหลักสูตร
เนื ้อหาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน
รูปแบบเว็บไซต์เพื่อการเรี ยน e-Learning
การประเมินผลการเรี ยน
เฉลีย่ รวม

X
4.58
4.49
4.47
4.53
4.52

S.D.
0.51
0.53
0.59
0.51
0.54

ความหมาย
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.47 – 4.58 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.51 – 0.59 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้บนเครื อข่าย และบทเรี ยนบนเครื อข่าย ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย
ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยน
รายการประเมิน
1. เนื ้อหาและการ ดาเนินเรื่ อง
2. ภาพ ภาษา และเสียง
3. ด้ าน ตัวอักษรและสี
4. การจัดการบทเรี ยน
5. วัดและประเมินผล
เฉลีย่ รวม

X
4.64
4.60
4.56
4.60
4.68
4.62

S.D.
0.40
0.45
0.55
0.40
0.51
0.46

ความหมาย
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.62 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.56 - 4.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคา่ ระหว่าง 0.40 - 0.55 แสดงว่าผู้เรี ยน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตในระดับมากที่สดุ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่ายโดยรวมเท่ากับ 87.81 /82.38 หมายความว่า ผู้เรี ยนทาคะแนนจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรี ยน และ ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 87.81 และและมีประสิทธิภาพในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยนคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 82.50 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพ
บทเรี ยนบนเครื อข่ายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องจาก จึงทาให้ ได้ บทเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจยั ของ สิงหา โพธิแท่น (2549 : 78) ได้ วิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง อิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้ น ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาค้ นคว้ าปรากฏดังนี ้ ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้ น ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.44/81.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.47
– 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.51 – 0.59 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพ
ของบทเรี ยนในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กัลยาณี ยะสานติทิพย์ (2552 : 165) ผลการวิจยั พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ (  = 4.72, S.D. =
0.45)
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3. ความพึงพอใจของ ผู้เรี ยนที่มตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 4.56 - 4.68ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.40 ถึง 0.55 แสดงว่าผู้เรี ยน มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บนเครื อข่าย เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต ในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
กัลยาณี ยะสานติทิพย์ (2552 : 165) ผลการวิจยั พบว่า ความพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
พบว่า ผู้เรี ยนมีความพอใจในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.69, S.D. = 0.47)
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ บทเรี ยนบนเครื อข่าย ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บน
เครื อข่ายในระดับมากที่สดุ ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายที่ผ้ วู จิ ยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บนเครื อข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ บทเรี ยนบทเครื อข่าย เรื่ องความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ประกอบด้ วย
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม Adobe Flash CS นาขึ ้นสูโ่ ปรแกรมพัฒนาระบบจัดการเรี ยนการสอน Moodle LMS ที่
ติดตังแล้
้ ว มีคณ
ุ สมบัติครอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย
เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยนที่หลากหลายรูปแบบ

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม Adobe Flash CS นาขึ ้นสูโ่ ปรแกรมพัฒนาระบบจัดการเรี ยนการสอน
Moodle LMS ที่ติดตังแล้
้ ว
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ภาพที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนบนระบบ Moodle
บทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรียนและส่งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคน
อื่น ๆ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการ
พัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้ และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ อาจารย์วนิ
ชา แพงโคตร อาจารย์กิตติพงษ์ ผลสว่าง อาจารย์เด่นชัย สมปอง และอาจารย์รัตนะ บุตรสุรินทร์ เจ้ าของบทความ
เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนาและให้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ นี ้
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ผลการใช้ ส่ อื ประสมเรื่อง การชั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชนั ้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว โดยการเลือกแบบเจาะจงหน่วยห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน 17 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสมและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรี ยน สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมี
ประสิทธิภาพ 87.23/85.49 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่
ประสมในระดับมากที่สดุ ( X = 4.66 , S.D = 0.52) 3) ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับชอบมาก ( X =
2.62 , S.D = 0.49)
คาสาคัญ : สือ่ ประสม, 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
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ = 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. (xˉ = 2.62 , S.D = 0.49 )
KEYWORDS: Develop, Weighing, Mathematic
บทนา
คณิตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้ มนุษย์มคี วามคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผลเป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทาให้ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม คณิตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ จึงมีประโยชน์ตอ่ การดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น
เนื ้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นภาษาสากลที่ทกุ คนเข้ าใจตรงกันในการสือ่ สาร สือ่ ความหมาย และถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างศาสตร์ ตา่ ง ๆ ได้ (กรมวิชาการ. 2546 : 2) คณิตศาสตร์ ยงั ช่วยพัฒนามนุษย์ให้ สมบูรณ์ มีความสมดุลทัง้
ทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา และ อารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ นและสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข (ยุพิน พิพิธกุล. 2545 : 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ มีกลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เป็ น 1
ใน 8 กลุม่ สาระ โดยกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพให้ ผ้ เู รี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับจานวนและการดาเนินการ การวัด
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็ น มีทกั ษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ แก่ การให้ เหตุผล
การสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ การเชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ กับ ศาสตร์ อื่ น ๆ มี
ความสามารถ
ในการทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
พร้ อมทังตระหนั
้
กในคุณค่าและมีเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ในปั จจุบนั จึงมุ่งเน้ น
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ ครอบคลุมตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพดังกล่าว (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-3)
หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญามีความ
เป็ นไทยมีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีทกั ษะกระบวนการ ทักษะการคิด การสร้ างปั ญญาและทักษะ
ในการดาเนินชีวติ มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถเผชิญปั ญหาสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรี ยนสามารถจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนพร้ อมทังจั
้ ดหาสือ่ ที่ทนั สมัยให้ แก่ผ้ เู รียนเพิ่มเติมได้ ตามความ
ถนัดและความสนใจทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทที่ ดั เทียมกับนานาประเทศ (กรมวิชาการ. 2545 : 2-6)
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ให้ กว้ างขวางขึ ้น โดยสามารถนามาใช้
ในการคานวณเพื่อเก็บและประเมินผลข้ อมูลด้ วยความถูกต้ องรวดเร็ ว สามารถสร้ างเป็ นสือ่ ทีใ่ ช้ ในการเรี ยนการสอนได้
ทังภาพและเสี
้
ยง ซึง่ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1) การใช้ เทคโนโลยี
การศึกษาในยุคของเทคโนโลยีดจิ ิทลั ทาให้ มแี นวโน้ มของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรี ยนการสอนไปจากเดิมมาเป็ นการ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การเรี ยนการสอนยุคใหม่จะเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผู้สอน เป็ นผู้สง่ เสริ ม ผู้สนับสนุน ผู้มีสว่ นร่วม
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ผู้ร่วมเรี ยนผู้กากับ (การสอน) ผู้ฝึก ผู้อานวยความสะดวก ผู้ออกแบบและเป็ นสะพานการสือ่ สารเพือ่ เชื่อมโยงผู้เรี ยนกับ
โลกภายนอก (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 342)
การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการควบคุมและผลิตชิ ้นงาน
สือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ ปัจจุบนั มีการใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม
นอกจากนี ้เรายังสามารถนาสือ่ ประสมมาใช้ ในงานลักษณะของสือ่ หลายมิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเสนอเนื ้อหา
และค้ นคว้ าสิง่ ที่ต้องการศึกษาได้ หลากหลายรูปแบบ ผู้เรี ยนและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องทราบถึง
รายละเอียดของสือ่ ประสมและสือ่ หลายมิตใิ นส่วนของเนื ้อหาและการนาไปบูรณาการใช้ เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้จะ
ช่วยให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29) และสือ่
ประสมช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ผลและประสบผลสาเร็ จมากมาย เช่น ผลงานการวิจยั ของ (กนิษฐา
เชาว์วฒ
ั นกุล 2548 ; 51 , อุทิศ ภัทรกิจไพศาล 2548 ; 69 , บุศรา อิ่มทรัพย์ 2551 ; 89 , รัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรี 2552 ;
68) ที่มีผลการศึกษาสอดคล้ องกันคือ การใช้ สอื่ ประสมหรื อมัลติมเี ดีย ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2552 พบว่า
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีปัญหาด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน เนื่องจากยังขาดสือ่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ประสบความสาเร็จตามที่ต้องการได้ จึงส่งผลให้ ผ้ เู รียนเกิดความเบือ่ หน่ายในการเรียน และ
ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ทแี่ ตกต่างกัน (โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว. 2553 : 1-3) จากสภาพปั ญหาที่ผ้ วู ิจยั พบในการ
จัดการเรี ยนการสอนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ และความสาคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมที่
ประกอบด้ วยสือ่ หลายอย่างร่วมกัน ซึง่ เป็ นบทเรี ยนแบบมัลติมีเดียเพื่อสร้ างความเร้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรี ยนมี
ความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น และส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ให้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สื่อประสม หมายถึง การนาสือ่ หลายรูปแบบมาใช้ ร่วมกันได้ แก่ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์ และหนังสืออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ภายในสือ่ แต่ละชนิด
ประกอบด้ วยตัวอักษร ข้ อความ รูปภาพ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหวแบบวีดิทศั น์ ภาพแอนิเมชัน่ และเสียง โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์นาเสนอควบคุมโปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้ มสือ่ ประสม และใช้ ในลักษณะสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ
ประสิทธิภาพของสื่อประสม หมายถึง ความสามารถของสือ่ ประสม ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วย
สือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ
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และเมื่อประเมินผลแล้ วผู้เรี ยนสามารถทาคะแนนเฉลีย่ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ในการวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดไว้ ที่เกณฑ์
80/80
E1 หมายถึง ร้ อยละของคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยนเมื่อเรี ยนจบสือ่ ประสมแล้ วทาแบบทดสอบหลังเรี ยนแต่ละเรื่ อง ได้ คะแนน
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 E2 หมายถึง ร้ อยละของคะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยนเมื่อเรี ยนจบสือ่ ประสมครบทุกเรื่ อง แล้ วทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
คุณภาพของสื่อประสม หมายถึง ความคิดเห็น ท่าทีหรื อความรู้สกึ ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีตอ่ รูปแบบกระบวนการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู้โดยอาศัยสือ่ ประสม หรื อรายละเอียดย่อยของรูปแบบกระบวนการ หรื อรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
เครื่ องมือกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู จิ ยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น วัดเป็ นค่าคะแนนจากการทาแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนที่แสดงออกในรูปของคะแนน จากการ
ประเมินผู้เรี ยนด้ วยแบบทดสอบหลังเรี ยนด้ วยสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 จบแล้ ว โดยพิจารณาพัฒนาด้ านความรู้ของผู้เรี ยน จากคะแนนความสามารถของผู้เรี ยน ที่ได้ จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของผู้เรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ สือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 หลังจากที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม วัดค่าเป็ นคะแนนจากการทา
แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู จิ ยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเทียบกับเกณฑ์โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ พิจารณาค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่ ที่มากกว่า 2.50
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มี 4 ชนิด คือ สือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ประชากร คือ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ที่เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางภายในตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีบริ บทเดียวกัน ประกอบด้ วย โรงเรี ยน
สามัคคีบวั ขาว โรงเรี ยนบุง่ คล้ าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 โรงเรี ยนหนองหูลงิ เจริ ญเวทย์และโรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว กลุม่
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านดอนอุมรัว ตาบลบัวขาว อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี
แบบเจาะจงเนื่องจากเป็ นโรงเรียนที่อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ีบริ บทเดียวกันและมีการจัดชันเรี
้ ยนแบบคละความสามารถผู้เรี ยน
เช่นเดียวกัน จานวน 1 ห้ องเรี ยน 17 คน ตัวแปรต้ น ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ ตัวแปรตามมี 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ าง
สือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตาม
เกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรียน การดาเนินการวิจยั ใช้ ขนตอนการพั
ั้
ฒนาตามรูปแบบ System Approach
ของ รอเดอริ ค, ซิมส์ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช้ 5)
การประเมินผล
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง การชัง่ ซึง่ ประกอบด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม
เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาโปรแกรมมัลติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ าน
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มัลติมีเดีย ได้ แก่มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้เรี ยน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมเพาเวอร์ พอยท์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรี ยนที่พฒ
ั นาโปรแกรมมัลติพอยท์
จากการศึกษา พบว่า
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
ค่าประสิทธิภาพ
E1
87.23
E2
85.49
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
87.23/ 85.49 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ (80/80)
3. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาบทเรี ยนไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพของสือ่ ประสม ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2
4.
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความหมาย
รายการประเมิน
S.D.
X
1. เนื ้อหา
4.72
0.49
มากที่สดุ
2. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมเพาเวอร์ พอยท์
4.60
0.55
มากที่สดุ
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.70
0.50
มากที่สดุ
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4. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์
เฉลีย่ รวม

4.60
4.66

0.55
0.52

มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.66
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.60 - 4.72 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.55 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของบทเรียนในระดับมากที่สดุ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนน
คะแนนเต็ม จานวน(คน)
S.D.
t
X
คะแนนก่อนเรี ยน
20
17
9.88
1.90
t = 17.580
( df =16 )
คะแนนหลังเรี ยน
20
17
17.65
1.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียน และหลังเรี ยนพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน ( X = 17.65, S.D. = 1.05) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน X (= 9.88
S.D. = 1.90) เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t พบว่า t ที่ได้ จากการคานวณมีคา่ 17.58 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า t ตาราง = 1.753 ,
df = 16 ,  .05 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังการทดลองตามแบบแผนการทดลองเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้วิจยั สอบถาม
ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษร และเสียง
2.62
0.48
พึงพอใจระดับชอบมาก
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
2.61
0.49
พึงพอใจระดับชอบมาก
3. ด้ านแบบทดสอบ
2.60
0.50
พึงพอใจระดับชอบมาก
4. ด้ านการจัดการบทเรี ยน
2.65
0.48
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก
เฉลีย่ รวม
2.62
0.49
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.62
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.60 ถึง 2.65 ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.48 ถึง 0.50 แสดงว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ อยูใ่ นระดับชอบมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการศึกษาเนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพ
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ของบทเรี ยน มีคา่ เท่ากับ 87.23/85.49 ซึง่ หมายความว่า สือ่ ประสม มีกระบวนการที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ระหว่าง
เรี ยนเฉลีย่ ร้ อยละ 87.23 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยนเฉลีย่ ร้ อยละ 85.49 แสดงว่าสือ่
ประสมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ 80/80 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิรวัฒน์ ไชยเมือง (2552 : 89) ได้ รายงาน
การใช้ สอื่ ประสมเพื่อสอนเสริ มทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่า บทเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้น มีคา่ ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.78/82.80 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. คุณภาพสือ่ ประสม เรื่ อง การชัง่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.66 และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.60 ถึง 4.72 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง
0.49 ถึง 0.55 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ นันทิยกุล และคณะ (2550 : 117-118) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่
มัลติมีเดียในการสอนวิชาฟิ สกิ ส์ 1 พบว่า การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของสือ่ มัลติมเี ดียของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้ านจัดอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ และมีคา่ เฉลีย่ รวมทุกด้ านเท่ากับ 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรี ยนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลัง
เรี ยน ( X = 17.65, S.D. = 1.05) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( X = 9.88 S.D. = 1.90) เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t พบว่า t
ที่ได้ จากการคานวณมีคา่ 17.580 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า t ตาราง = 1.746 , df = 16 ,  .05 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กนิษฐา เชาว์วฒ
ั นกุล (2548 : 51) ได้ ศกึ ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องเส้ นขนาน โดยการสอนแบบใช้ สอื่ ประสม
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยสือ่ ประสมหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
4. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยรวม อยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.62 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.60 ถึง 2.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคา่ ระหว่าง 0.48 ถึง 0.50 เนื่องจากผู้เรียนไม่เคยเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมมาก่อน จึงทาให้ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้มาก
ประกอบกับสือ่ ประสมนาเสนอในรูปแบบที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ สือ่ ประสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ นพมาศ สิงหฬ (2550 : 67) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง อักษรนา กลุม่ สระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 3 พบว่า สือ่ ประสม เรื่ อง อักษรนา กลุม่ สระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อสือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สดุ ( X = 4.51 S.D. = 0.57)
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินสือ่ ประสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยสือ่ ประสมหลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากผลการทดลองใช้ พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในระดับชอบมากต่อสือ่
ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นบทเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ผู้วิจยั ได้ สอื่ ประสมเพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ในกลุม่
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และนา
เทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กนิษฐา เชาว์วฒ
ั นกุล 2548.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง
เส้ นขนาน โดยการสอนแบบใช้ สอื่ ประสม. วิทยานิพนธ์ ค.ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.89-90.
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้ ้นฐาน. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการ 2546. สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ . กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กิดานันท์ มลิทอง 2548. เทคโนโลยีและสือ่ สารเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ.
จิรวัฒน์ ไชยเมือง 2552. การใช้ สอื่ ประสมเพื่อสอนเสริ มทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษา
ปี ที่ 2 วิทยานิพนธ์ ค.ม.ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 89.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. ารบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพือ่ การสอนและการเรี ยนรู้ . วารสารศึกษาศาสตร์ . ปี
ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
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รายงานผลการพัฒนาสื่อประสมเรื่อง คาควบกลา้ ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีจานวน 25 คน คัดเลือกเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีสมุ่ อย่างง่ายด้ วยวิธีจบั ฉลาก หน่วยห้ องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล
ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 88.80 /86.80 สูง
กว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสื่อประสมในระดับมาก
ที่สดุ ( X = 4.51, S.D= 0.56) 3) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับชอบมาก (  = 2.91, S.D. = 0.70 )
คาสาคัญ สื่อประสม , คาควบกล ้า 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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
988

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 (xˉ = 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. (xˉ = 2.91, S.D. = 0.70 )
KEYWORDS: Multimedia , Words with Clusters /ror/ , /lor/ , /wor/
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กล่าวถึงความสาคัญของภาษาไทยว่าเป็ นภาษา
เอกลักษณ์ประจาชาติและเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือติดต่อสือ่ สาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กันอย่างมีคณ
ุ ธรรม ภาษาไทยจึงเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของชาติทคี่ วรแก่การเรี ยนรู้ เพื่ออนุรักษ์ และ
สืบสานให้ คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ. 2544 : 1) กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดให้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่นกั เรี ยนทุกคนต้ องเรี ยนรู้ ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาทีด่ ีนกั เรี ยนจะต้ องมีโอกาสได้ ฝึก
ทักษะการใช้ ภาษาให้ มากที่สดุ สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต โดยใช้ ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการค้ นคว้ าหาความรู้ในการ
เรี ยนรู้สาระวิชาอื่นๆ ในการศึกษาต่อในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้น รวมทังการน
้
าภาษาไปใช้ ในการประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ.
2545 : 6)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนและการ
ทางานมีมานานแล้ ว และปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มีการใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่แตกต่างไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเสนอเนื อ้ หา
สามารถนามาใช้ ในการเรียนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากรทางการศึกษา
จาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม และการนาไปบูรณาการใช้ เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ อาจเป็ น
แนวทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง.
2549 : 29)
โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุงเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบในการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป็ นผู้นาทางวิชาการพัฒนานักเรียนให้ มีความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานสูม่ าตรฐานปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ตาม
แนวนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรและกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ แต่จาก
รายงานผลจากการจัดศึกษาประจาปี 2552 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งไว้
ั ้ สาเหตุเนื่องมาจากนักเรี ยนอ่านและเขียนสะกดคาไม่
ถูกต้ อง เนื่องมาจากสือ่ และนวัตกรรมทางการศึกษาไม่ได้ รับการพัฒนาให้ ทนั สมัยและตรงตามความสนใจของนักเรียน จึง
ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยนแบบท่องจาความรู้ ( โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุง. 2552 : 2 ) จาก
สภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้ศกึ ษามีความตระหนักในการแก้ ปัญหาดังกล่าวจึงได้ ศกึ ษาทฤษฎีและวิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
สือ่ ประสมในเอกสารและตาราต่างๆ และพบว่าสือ่ ประสมสามารถแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี ผู้
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ศึกษาจึงเชื่อว่า สือ่ ประสมเป็ นนวัตกรรมทีจ่ ะช่วยปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการเรี ยนการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 เพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ โดยคาดหวังว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยบทเรี ยนสือ่ ประสมซึง่ เป็ น
บทเรี ยนแบบมัลติมเี ดีย มีทงภาพ
ั้
เสียงภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนื ้อหาครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จะทาให้ นกั เรียนมีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น ส่งผลให้ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นและสร้ าง
ความพึงพอใจต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว ที่
พัฒนาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องคาควบกล ้า ร ล ว แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึดแนวคิดตาม
ขันตอนรู
้
ปแบบ (ADDIE Model) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันวิ
้ เคราะห์ ขันออกแบบ
้
ขันพั
้ ฒนา ขันทดลองใช้
้
และขัน้
ประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ าง
สือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตาม
เกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ประชากร คือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวนทังหมด
้
2 ห้ องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
55 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1 ห้ องเรียน มีจานวน
25 คน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีสมุ่ อย่างง่ายด้ วยวิธีจบั ฉลาก หน่วยห้ องเรี ยน การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน
สือ่ ประสมจะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551) 4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากที่สดุ 3.50 – 4.49 หมายความว่าเหมาะสมมาก 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 1.50 –
2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้ อย 1.00 – 1.49 หมายความว่าเหมาะสมน้ อยที่สดุ เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในงานวิจยั นี ้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของคะแนนตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เกณฑ์ของประสิทธิภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 80/80 โดยที่คา่ E1/E2 ที่
คานวณได้ จะนาไปเทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 154) ร้ อยละ 95-100 หมายถึง บทเรี ยนมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent) ร้ อยละ 90-94 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี (Good) ร้ อยละ 85-89 หมายถึง
บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีพอใช้ (Fair good) ร้ อยละ 80-84 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) ต่ากว่าร้ อยละ
80 หมายถึง ต้ องปรับปรุงแก้ ไขบทเรี ยน (Poor) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์
การประเมินดังนี ้ (เพลวัน สิงหเสนี. 2548 : 88) ค่าเฉลีย่ 2.51-3.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับชอบมาก ค่าเฉลีย่
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1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับชอบปานกลาง ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับชอบน้ อย
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจยั นี ้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของคะแนนตังแต่
้ 2.50 ขึ ้นไปและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง คาควบกล ้า ร ล ว ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณสมบัติครอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมี
การโต้ ตอบกับผู้เรี ยน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
991

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
88.80
86.80

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80
/86.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

S.D.
ความหมาย
X
1. เนื ้อหา
4.53
0.50
มากที่สดุ
2. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
4.47
0.54
มาก
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4.46
0.65
มาก
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.58
0.53
มากที่สดุ
เฉลีย่ รวม
4.51
0.56
มากที่สดุ
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.51
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.46 – 4.58 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.50 – 0.65 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
เฉลีย่ รวม



2.91
2.89
2.89
2.94
2.91
992

S.D.
0.65
0.95
0.71
0.52
0.70

ความหมาย
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 2.91, S.D. = 0.70 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 2.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.89 ถึง 2.94
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.52 ถึง 0.95 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยน
สือ่ ประสมเรื่ อง แรงในธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้ า ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 88.80 /86.80 หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการ ทดสอบ
ระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 88.80 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 86.80 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ผลงานวิจยั ของ อัจฉรา เบ็ญเจิด (2549 : 74-75) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม
เรื่ องคาควบกล ้า กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาการพัฒนาสือ่
ประสม เรื่ องคาควบกล ้า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ทาการพัฒนาขึ ้น ปรากฏว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีคา่ เท่ากับ 90.30 สูงกว่าเกณฑ์และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีคา่ เท่ากับ 80.65
ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่อง คาควบกล ้า ร ล ว โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.51
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.46 – 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.50 – 0.65 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้
และเสริ มสร้ างทักษะ การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสม โดย
ผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.91 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.89 ถึง 2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.52 ถึง 0.95 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่อง คาควบกล ้า ร ล ว
ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสม ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจที่เรี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยรวม
ทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านเนื ้อหาอยู่
ในระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้และนา
เทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ ผศ. กัญญา บุรีรัตน์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย
สหพงษ์ นายณัฐพงษ์ พระลับรักษา นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง และนายรัฐกร ลงคา เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา
และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะใน
การวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ 2545. การวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กานต์ อุทยั ทัศน์ 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ .
วารสารศึกษาศาสตร์ . ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
สารนิพนธ์. วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 1
โรงเรี ยนสามขาราษฎร์ บารุง 2552. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2552. โรงเรี ยนสามขา
ราษฎร์ บารุง. กาฬสินธุ์.
ศิวาพร ฉายชัยภูมิ 2548. การพัฒนาสือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 77.
ศึกษาธิการ, กระทรวง 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 92.
อัจฉรา เบ็ญเจิด. 2549. การพัฒนาสือ่ ประสม. เรื่ องคาควบกล ้า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 74-75.
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ผลการใช้ ส่ อื ประสม เรื่องวิถชี วี ิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่ าง ๆ ของไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
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Banthao Wannasa1 , Saichol Jinjo2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง วิถีชีวติ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ
ของไทย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
(80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ คัดเลือกเป็ นกลุม่
ตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีจบั ฉลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 20 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ประกอบด้ วยสือ่ ประสม
แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติ
ที่ใช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.80/82.50 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.36) 3)ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม
ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.62, S.D. = 0.47)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , วิถีชีวิต, ประเพณี, วัฒนธรรม
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
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ
995

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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 (xˉ = 4.41, S.D. = 0.36)
and 3) The students showed their satisfaction was at the higher level. (xˉ = 4.62, S.D. = 0.47)
KEYWORDS: Multimedia, Way of Life, Culture, Traditions
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคนให้ เป็ นมนุษย์ทมี่ ีความสมดุล
ทังด้
้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้ ทักษะพื ้นฐาน รวมทังเจตคติ
้
ที่จาเป็ นต่อการศึกษา การอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริ มพัฒนานักเรี ยนให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมพื ้นฐาน 8 ประการ ปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รักหวงแหนความเป็ นไทย และภูมิปัญญาท้ องถิ่น สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างสันติสขุ มุง่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญบนพื ้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 : 3)
การจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้ องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากผู้บอกความรู้แก่
ผู้เรี ยนเป็ นผู้สนับสนุน เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่มีความหมายแก่ผ้ เู รี ยน โดยคิดค้ นเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ผู้สอนสามารถคิดค้ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบอื่น ๆ และนามาใช้ ให้ เหมาะสมกับปั จจัยต่าง ๆ
เช่น ความรู้ ความสามารถด้ านเนื ้อหา ความสนใจและวัยของผู้เรียน ความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้แต่ละช่วงชัน้
เวลา สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสภาพแวดล้ อมของโรงเรียนและชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 121) การใช้
เทคโนโลยีการศึกษาในยุคของเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้ มแี นวโน้ มของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรี ยนการสอนไปจากเดิม
มาเป็ นการเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การเรี ยนการสอนยุคใหม่จะเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางแทนผู้สอนเป็ นเหตุให้ ผ้ สู อนมี
บทบาทที่ท้าทายมากขึ ้นด้ วยการเปลีย่ นจากผู้รอบรู้หน้ าชันเรี
้ ยน ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็ นแหล่งสารสนเทศและคาตอบทัง้
มวลที่ผ้ เู รี ยนต้ องฟั งแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็ นผู้สง่ เสริ ม ผู้สนับสนุน ผู้มีสว่ นร่วม ผู้ร่วมเรี ยนผู้กากับ (การสอน) ผู้ฝึก
ผู้อานวยความสะดวกผู้ออกแบบและเป็ นสะพานการสือ่ สารเพื่อเชื่อมโยงผู้เรี ยนกับโลกภายนอก (กิดานันท์ มลิทอง.
2548 : 342)
สือ่ ประสม เป็ นการนาสือ่ หลาย ๆ ประเภทมาใช้ ร่วมกันทังวั
้ สดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการเรี ยนการสอน โดยการใช้ สอื่ แต่ละอย่างตามลาดับขันตอนของเนื
้
้อหา ปั จจุบนั มีการนา
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ร่วมด้ วยเพื่อการผลิตหรื อการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการเสนอข้ อมูล ทังตั
้ วอักษร
ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหวแบบวีดิทศั น์และเสียง (กิดานันท์ มลิทอง. 2543 : 268) การจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่
ประสมเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผ้ เู รียนได้ เรี ยนรู้หลากหลายในการเรี ยนการสอนแต่ละครัง้ เป็ นสือ่ ประสม
หรื อหน่วยใดหน่วยหนึง่ ที่สาเร็จในตัวเอง มีวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ แน่นอนและชัดเจน ในหน่วยหนึง่ ประกอบด้ วยสือ่ การ
เรี ยนต่าง ๆ ที่จาเป็ น ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้และแสดงสมรรถภาพตามทีก่ าหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของสือ่ ประสมหน่วย
นัน้ (บุญเกื ้อ ควรหาเวช (2545 : 78) สือ่ ประสมช่วยกระตุ้นความสนใจและตอบสนอง ต่อประสาทสัมผัสทุกส่วน หลาย
คนชอบสัมผัสและจัดกระทากับของจริ ง ตรวจสอบของตัวอย่างที่มคี วามแปลกอย่างใกล้ ชิดความร่วมมือ ชุดสือ่ ประสม
ช่วยกระตุ้นกลไกสาหรับการทางานเป็ นกลุม่ กิจกรรมการเรียนรู้การทางานแบบร่วมมือสามารถกาหนดให้ มีการคิด
996

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

พิจารณาในการทดลองการแก้ ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึ กปฏิบตั ิชนิดอื่น ๆ สะดวกในการเคลือ่ นย้ าย ชุด
สือ่ ประสมมีประโยชน์ในด้ านความสะดวกในการเคลือ่ นย้ ายอย่างชัดเจนด้ วยการจัดเป็ นชุดซึง่ สามารถขนส่งและนาไปใช้
ภายนอกห้ องเรี ยนได้ อย่างสะดวกราวกับว่าใช้ ในศูนย์สอื่ หรื อที่บ้าน (ดุสติ ขาวเหลือง 2549 : 29-33)
จากรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ พบว่า ในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สถานศึกษายังไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ให้ ประสบความสาเร็ จตามทีต่ ้ องการได้
ในทุกระดับชัน้ เนื่องจากสถานศึกษาขาดสือ่ ทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สือ่ ที่ใช้ ยงั ไม่ดีพอที่จะทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ (โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรืองเวทย์. 2553 : 62)
ผู้วิจยั ในฐานะครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความตระหนักใน
การแก้ ปัญหาดังกล่าวจึงได้ ศกึ ษาทฤษฎีและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ พบว่าสือ่ ประสม สามารถแก้ ไขปั ญหา
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เป็ นอย่างดี จึงเชื่อว่าสือ่ ประสม
เป็ นนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการเรี ยนการสอน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง วิถีชีวติ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้ องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยสือ่ ประสม ที่ผา่ นการทดลองใช้ และผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จะทาให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ ้น และสร้ างความพึงพอใจต่อผู้เรี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง วิถีชีวติ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80)
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ
ของไทย แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ดาเนินการสร้ างและพัฒนาโดยยึดแนวคิดตามวิธีการระบบ (System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล ตัวแปรต้ น ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ อง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ท้ องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของผู้เรี ยน
วิธีการทดลองผู้วจิ ยั ได้ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี
ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือ ผู้เรี ยนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวนทังหมด
้
2 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน 40 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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กาฬสินธุ์เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีจบั ฉลาก
จานวน 1 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน 20 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง วิถีชีวติ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย
ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
มัลติพอยท์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัติครอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว
เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
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ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 ผู้วิจยั นาผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบย่อยแต่ละหน่วย และ
ผลคะแนนที่ได้ หลังจากการเรี ยน มาคานวณหาประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์
ค่าประสิทธิภาพ
การแปลผล
E1
85.80
ระดับดีพอใช้
E2
82.50
ระดับพอใช้
จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นตามเกณฑ์ E1/E2= 80/80 ผลการทดลอง พบว่า
คะแนนที่ได้ จากการทดสอบย่อยแต่ละหน่วย มีคา่ เท่ากับ 85.80 และ คะแนนที่ได้ หลังจากการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้น มีคา่ เท่ากับ 82.50 สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพดีพอใช้ ถึงพอใช้ (85.80/82.50) ซึง่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X
ด้ านเนื ้อหา
4.17
0.29
มาก
ด้ านบทเรี ยนพัฒนาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
4.67
0.58
มากที่สดุ
ด้ าน บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์
4.19
0.25
มาก
ด้ านบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.62
0.33
มากที่สดุ
โดยรวม
4.41
0.36
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยค่าเฉลีย่ มีคา่ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ 0.36 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.17 - 4.67
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.25–0.58 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมใน
ระดับมาก
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X
ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
4.65
0.46
มากที่สดุ
ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
4.62
0.48
มากที่สดุ
ด้ านแบบทดสอบ
4.73
0.44
มากที่สดุ
ด้ านการจัดการบทเรียน
4.58
0.56
มากที่สดุ
ด้ านการมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
4.52
0.42
มากที่สดุ
โดยรวม
4.62
0.47
มากที่สดุ
จากตารางที่ 3 ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ (  =4.62,
S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง
4.52–4.73 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.42-0.56
อภิปรายผลการวิจัย
1. สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.80/82.50 สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ประสิทธิภาพดีพอใช้ ถึงพอใช้ ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) ทังนี
้ ้เนื่องจากสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ประกอบด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์ และ
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในสือ่ ประกอบด้ วย ตัวอักษร ข้ อความ รูปภาพ ภาพกราฟิ ก
ภาพเคลือ่ นไหว โดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์นาเสนอ สอดคล้ องกับกิดานันท์ มลิทอง (2543 : 268) กล่าวว่าสือ่ ประสม
เป็ นการนาสือ่ หลาย ๆ ประเภทมาใช้ ร่วมกันทังวั
้ สดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
การเรี ยน สอดคล้ องกับ บุญเกื ้อ ควรหาเวช (2545 : 78) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรียนรู้หลากหลายในการเรี ยนการสอนแต่ละครัง้ เป็ นสือ่ ประสมหรื อหน่วยใดหน่วยหนึง่ ที่สาเร็ จ
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ในตัวเอง มีวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แน่นอนและชัดเจนและยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของภัทรานี พลลา (2551 : 86)
และธนิตา ภูธา (2551 : 74) ที่พบว่าสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ (80/80)
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วิจยั นาแนวคิด
วิธีการเชิงระบบมาเป็ นขันตอนในการพั
้
ฒนา ผ่านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการ
ประเมินผล สอดคล้ องกับรวิวรรณ เกียรติองั กูร (2552 : 98) ได้ ศกึ ษาการสร้ างสือ่ มัลติมเี ดียวิชาศิลปะ เรื่ องการใช้ สี
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอนุบาลสุราษฎร์ ธานี ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพด้ านเนื ้อหา
ของบทเรี ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.47 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ (  =4.69,
S.D.=0.46) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สุขวิเลิศ คาอุน่ สาร (2548 : 82-83) ; ภัทรานี พลลา (2551 : 86) ; พรพรรณ
อนุพนั ธ์ (2552 : 87) พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้เนื่องจากสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นที่มี
ภาพ ตัวอักษร สีและเสียงเหมาะสมกับระดับชัน้ ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ มีกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนที่เร้ าใจ มี
แบบฝึ กและแบบทดสอบสอดคล้ องกับเนื ้อหาจึงทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สุขวิเลิศ คาอุน่ สาร (2548 : 82-83) ; ภัทรานี พลลา (2551 : 86)และพรพรรณ อนุพนั ธ์
(2552 : 87) พบว่าผู้เรี ยนมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องวิถีชีวติ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.80/82.50 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.41,S.D. = 0.36) และผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วย
สือ่ ประสมในระดับ
มากที่สดุ ( X = 4.62, S.D. = 0.47)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการวิจยั และพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ องวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ของไทย ทาให้
ผู้เรี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในสาระที่เรี ยนส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น ครูและบุคลากรคนอื่น ๆ ใช้ เป็ น
แนวทางสาหรับในการจัดทานวัตกรรมทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ และนาไปพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุม่ สาระอื่น ๆ ต่อไป สถานศึกษาได้ แนวทาง
ในการพัฒนาสือ่ การสอนและนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรี ยนการสอนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลวงด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ เจ้ าของเอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนา ในการศึกษาในครัง้ นี ้
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การพัฒนาสื่อประสม เรื่องคาราชาศัพท์ และคาสุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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 จินโจ2
Srilakorn Attanak1 , Saichol Jinjo2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 3)
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศรีกดุ หว้ าเรื องเวทย์ กลุม่ ตัวอย่างได้ มาด้ วยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ โดยวิธีจบั ฉลาก จานวน 1
ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยน 22 คน เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้ วยสือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.19 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X =
4.45, S.D.=0.35) และ 3) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมาก ( X =4.39, S.D.=0.60)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , คาราชาศัพท์, คาสุภาพ
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
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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บทนา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริมสร้ าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้ มคี วามเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารเพื่อสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อกัน ทาให้ สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้ อย่างสันติสขุ และเป็ นเครื่ องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นาไปใช้ ในการพัฒนาอาชีพให้ มคี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ยังเป็ นสือ่ แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้ าน
วัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรี ยภาพเป็ นสมบัติล ้าค่าควรแก่การเรี ยนรู้อนุรักษ์ และสืบสานให้ คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) การจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ภาษาไทย ผู้สอนจะต้ องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมจากผู้บอกความรู้แก่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สนับสนุน เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่มีความหมายแก่ผ้ เู รี ยน โดย
คิดค้ นเทคนิค กลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนสามารถคิดค้ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบอื่น ๆ และนามาใช้ ให้ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถด้ านเนื ้อหา ความสนใจและวัยของผู้เรียน ความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชัน้ เวลา
สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนและชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 121) สือ่ ประสม เป็ นการ
นาสือ่ หลาย ๆ ประเภทมาใช้ ร่วมกันทังวั
้ สดุ อุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน
การสอน โดยการใช้ สอื่ แต่ละอย่างตามลาดับขันตอนที
้
่เหมาะสม ปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ เพื่อผลิตหรื อการ
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการเสนอข้ อมูล ทังตั
้ วอักษร กราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหวแบบวีดิทศั น์และ
เสียง (กิดานันท์ มลิทอง. 2543 : 268) การจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผ้ เู รียนได้
เรี ยนรู้หลากหลายในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ เป็ นบทเรี ยนหรื อหน่วยใดหน่วยหนึง่ ที่สาเร็จในตัวเอง มีวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ แน่นอนและชัดเจน ในหน่วยหนึง่ ประกอบด้ วยสือ่ การเรี ยนต่าง ๆ ที่จาเป็ น ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้และแสดง
สมรรถภาพตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนหน่วยนัน้ (บุญเกื ้อ ควรหาเวช. 2545 : 78) สือ่ ประสมช่วย
กระตุ้นความสนใจและตอบสนอง ต่อประสาทสัมผัสทุกส่วน หลายคนชอบสัมผัสและกระทากับของจริ ง ตรวจสอบของ
ตัวอย่างทีม่ ีความแปลกอย่างใกล้ ชิดชุดสือ่ ประสมช่วยกระตุ้นกลไกสาหรับการทางานเป็ นกลุม่ กิจกรรมการเรี ยนรู้การ
ทางานแบบร่วมมือสามารถกาหนดให้ มีการคิดพิจารณาในการทดลองการแก้ ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึ ก
ปฏิบตั ิชนิดอื่น ๆ สะดวกในการเคลือ่ นย้ าย ชุดสือ่ ประสมมีประโยชน์ในด้ านความสะดวกในการเคลือ่ นย้ ายอย่างชัดเจน
ด้ วยการจัดเป็ นชุดซึง่ สามารถขนส่งและนาไปใช้ ภายนอกห้ องเรี ยนได้ อย่างสะดวกราวกับว่าใช้ ในศูนย์สอื่ หรื อที่บ้าน (ดุสติ
ขาวเหลือง 2549 : 29-33)
จากรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ พบว่าในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สถานศึกษายังไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ให้ ประสบความสาเร็จตามที่ต้องการได้ ในทุกระดับชัน้ เนื่องจาก
สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มคี วามสามารถด้ านการสอนในสาขาภาษาไทย และสือ่ ที่ใช้ ยงั ไม่ดีพอทีจ่ ะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความรู้ความเข้ าใจ รู้จกั คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ ปัญหาได้ อย่างเต็มศักยภาพ (โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์. 2553 :
62)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้ศกึ ษาในฐานะครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
มีความตระหนักในการแก้ ปัญหาดังกล่าว จึงได้ ศกึ ษาวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบต่าง ๆ พบว่าสือ่ ประสม สามารถแก้ ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี ผู้ศกึ ษาได้ นาทางเลือกที่ดีของนวัตกรรมโดยจัดทาเป็ นสือ่ ประสมที่
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ประกอบด้ วย บทเรี ยนเพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนมัลติพอยท์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้หลากหลายในการเรี ยนการสอนแต่ละครัง้ ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รียนได้ แสดงสมรรถภาพตามที่กาหนด
ไว้ ในวัตถุประสงค์ของบทเรียนหน่วยนัน้ ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนต้ องการเรี ยนรู้บทเรี ยนและตอบสนองความต้ องการของ
ผู้เรี ยนแต่ละบุคคลได้ และยังใช้ เป็ นนวัตกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพอีกด้ วย
ผู้วิจยั จึงเชื่อว่าสือ่ ประสมเป็ นนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการเรี ยนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ โดยคาดหวังว่าการจัดการเรี ยนรู้
โดยสือ่ ประสม ที่ผา่ นการทดลองใช้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จะทาให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามาก
ยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และสร้ างความพึงพอใจต่อผู้เรี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการของ ADDIE มี 5 ขัน้ โดยขันวิ
้ เคราะห์ เป็ นขันตอนศึ
้
กษาสภาพปั ญหา
การจัดการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจาแนกกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู้ กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้ กาหนดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ และเนือ้ หาย่อย
โดยละเอียด ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีสร้ างสื่อประสม การสร้ างแบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
การสร้ างแบบทดสอบ และแบบสอบถามพึงพอใจจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ขันออกแบบ
้
เป็ นขันตอน
้
การออกแบบเครื่ องมือในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วย สือ่ ประสม แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ ขันพั
้ ฒนา เป็ นขันการสร้
้
างเครื่ องมือในการวิจยั และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ขันทดลองใช้
้
เป็ นขันการน
้
าเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวม
ข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ จากการทดลอง ขันสรุ
้ ปผลเป็ นขันการน
้
าข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองไปวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ และ
สรุปผลการทดลองเขียนรายงานผลการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนาตาม
กระบวนการ ADDIE ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การเรียนด้ วยสือ่ ประสม เรื่อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ ตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2
ด้ าน คือ ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ประสิทธิภาพ
ของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของผู้เรี ยน วิธีการทดลองผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง
One group Pretest–Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือ ผู้เรี ยนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
จานวนทังหมด
้
2 ห้ องเรียน ผู้เรี ยนจานวน 40 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื อง
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เวทย์ สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 กลุม่ ตัวอย่าได้ มาโดย
วิธีการสุม่ แบบกลุม่ ด้ วยวิธีจบั ฉลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนจานวน 22 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณสมบัติครอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และ
มีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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จากงานวิจยั พบว่า
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 ผู้วิจยั นาผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบย่อย และผลคะแนนที่
ได้ หลังจากการเรี ยน มาคานวณหาประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์
ค่าประสิทธิภาพ
E1
86.96
E2
83.19
จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า คะแนนที่ได้ จากการทดสอบย่อย จานวน
5 หน่วยย่อย มีคา่ เท่ากับ 86.96 และ คะแนนที่ได้ หลังจากการเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคา่ เท่ากับ 83.19 สรุปได้
ว่า สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.19 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X
ด้ านเนื ้อหา
4.67
0.36
มากที่สดุ
ด้ านบทเรี ยนพัฒนาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
4.63
0.38
มากที่สดุ
ด้ าน บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์
4.22
0.29
มาก
ด้ านบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.29
0.36
มาก
โดยรวม
4.45
0.35
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยค่าเฉลีย่ มีคา่ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ 0.35 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.22 - 4.67
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.29 – 0.36 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสม
ในระดับเหมาะสมมาก
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสม
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
X
ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
4.44
0.59
พึงพอใจมาก
ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
4.34
0.59
พึงพอใจมาก
ด้ านแบบทดสอบ
4.38
0.62
พึงพอใจมาก
ด้ านการจัดการบทเรียน
4.33
0.67
พึงพอใจมาก
ด้ านการมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
4.37
0.62
พึงพอใจมาก
โดยรวม
4.39
0.60
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 3 ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมาก (  =4.39,
S.D.=0.60) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน โดยค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 4.33–
4.44
อภิปรายผลการวิจัย
1. สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.19 สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) ทังนี
้ ้เนื่องจากสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบด้ วยบทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์ และบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภายในสือ่ ประกอบด้ วย ตัวอักษร ข้ อความ รูปภาพ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหว ช่วยกระตุ้นและเร้ าความสนใจของ
ผู้เรี ยนที่เข้ าไปเรียนรู้ ให้ เกิดความอยากรู้ตอ่ ไปเรื่ อย ๆ ส่งผลให้ สอื่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของภัทรานี พลลา (2551 : 86) และธนิตา ภูธา (2551 : 74)
2. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วิจยั นาแนวคิด
วิธีการADDIE มาเป็ นขันตอนในการพั
้
ฒนา ผ่านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล
สอดคล้ องกับรวิวรรณ เกียรติองั กูร (2552 : 98) ได้ ศกึ ษาการสร้ างสือ่ มัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่ อง การใช้ สี สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอนุบาลสุราษฎร์ ธานี ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพด้ านเนื ้อหาของบทเรี ยนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ดี กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ (  =4.69, S.D.=0.46)
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึน้ ที่มีภาพ
ตัวอักษร สีและเสียงเหมาะสมกับระดับชัน้ ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนที่เร้ าใจตลอดจน
แบบฝึ กและแบบทดสอบสอดคล้ องกับเนื ้อหาจึงทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจในสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมากที่สดุ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสุขวิเลิศ คาอุน่ สาร (2548 : 82-83) ; ภัทรานี พลลา (2551 : 86)และพรพรรณ อนุพนั ธ์
(2552 : 87) พบว่าผู้เรี ยนมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการพัฒนาสือ่ ประสมการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาราชาศัพท์และคาสุภาพ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.19 ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ (80/80) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( X =4.45,
S.D.=0.35)และผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมาก ( X =4.39, S.D.=0.60)
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมนัน้ ครูผ้ สู อนควรศึกษาคูม่ ือ แผนการจัดการเรี ยนรู้การใช้ ให้ เข้ าใจเนื่องจากสือ่
ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเปิ ดครู ควรทาการตรวจสอบอุปกรณ์ ลาโพง ให้ พร้ อมอีกทังควรตรวจสอบ
้
การแสดงผล ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการหลาย ๆ ตัว เพราะการแสดงผลบนเครื่ องที่มีระบบปฏิบตั ิการ
ต่างกัน อาจจะให้ ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน สาหรับในการวิจยั ต่อไปควรพัฒนาสือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ใน
เนื ้อหาอื่น ๆ ที่มีความสลับซับซ้ อน และนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลวงด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ เจ้ าของเอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนา ในการศึกษาในครัง้ นี ้
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ผลการพัฒนาสื่อประสมเรื่อง My Activitiesกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง My Activities กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับสลาก
จานวน นักเรี ยน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง My Activities แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 86.82 /84.56 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ (  = 4.50, S.D. = 0.55) 3) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.31)
คาสาคัญ 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 (xˉ = 4.50, S.D= 0.55) 3) the learning achievement after

1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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. (xˉ = 4.50, S.D. = 0.31 )
KEYWORDS: Multimedia, My Activities
บทนา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 กาหนดไว้ วา่ “การ
จัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ
กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” นอกจากนันในมาตรา
้
24
กาหนดไว้ วา่ “การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้ จัดเนื ้อหาสาระ
และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา จัด
กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สดั ส่วน สมดุลกันรวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อมสือ่ การเรี ยน อานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั
เป็ นส่วนหนึง่ ของขบวนการเรียนรู้ ทังนี
้ ้ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้ อมกันจากสือ่ การเรี ยนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพ” (กรมวิชาการ. 2545 : 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กล่าวถึงความสาคัญของภาษาต่างประเทศว่าใน
สังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสือ่ สาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึง่ มิตรไมตรี และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความ
เข้ าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ ้น เรี ยนรู้และเข้ าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอ่ การใช้ ภาษาต่างประเทศและใช้ ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สือ่ สารได้ รวมทังเข้
้ าถึงองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ได้ ง่ายและกว้ างขึ ้น และมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนิ นชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็ น
สาระการเรียนรู้พื ้นฐานซึง่ กาหนดให้ เรียนตลอดคือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน
จีน ญี่ปนุ่ อาหรับ บาลีและภาษากลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ าน หรื อภาษาอื่น ๆ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1)
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
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คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดโิ อ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47 - 48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอน
และการทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง My Activities กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นบทเรียนที่มีทงภาพ
ั้
เสียง
ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ จะสร้ างความ
เร้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรียนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น และ
ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง My Activities กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง My Activities, แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดย
ยึดแนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ
ทดลองใช้ และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง My Activities ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ
ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่
ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน วิธีการทดลอง ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการตามแบบแผนการ
ทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยการจับสลากเป็ นหน่วยห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรียน จานวน นักเรี ยน 40 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง My Activities ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ
และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ให้ นักเรี ยนคลิก
๊ หมายเลขแล้ วลากไปใส่ ใต้ ภาพให้ ถูกต้ อง

1.

hamburger

2.

cake

3.

beer

4.

bread

ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
86.82
84.56
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จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.82 /84.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

S.D.
ความหมาย
X
1. เนื ้อหา
4.59
0.58
มากที่สดุ
2. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
4.58
0.54
มากที่สดุ
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4.46
0.53
มาก
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.39
0.56
มาก
เฉลีย่ รวม
4.50
0.55
มากที่สดุ
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม
4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.39 – 4.59 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.53 – 0.58 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.89
3.90
3.90
4.93
4.88
4.50

S.D.
0.32
0.30
0.30
0.27
0.34
0.31

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/1ในภาพรวมพบว่านักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.50, S.D. = 0.31 ) ค่าเฉลีย่ รวม 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31
และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.50 ถึง 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.27 ถึง 0.34
แสดงว่านักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยบทเรียนสือ่ ประสมเรื่ อง My Activities ในระดับมากที่สดุ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 86.82 /84.56 หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการ
ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 86.82 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 84.56 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสมเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ชุดสือ่ ประสม
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.60/81.96 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
สยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ได้ ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่อง ชีวติ พืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ ผลการศึกษา
พบว่า ชุดสือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวติ พืชและสัตว์มีประสิทธิภาพ
80.23/81.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่อง My Activities โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.40 – 4.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.49 – 0.62 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การประเมินผลประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมีเดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้
และเสริ มสร้ างทักษะ การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.50 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.50 ถึง 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.27 ถึง 0.34 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่อง My Activities ใน
ระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีเ่ รี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก กานต์ อุทยั ทัศน์
(2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึง
ประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก
และการใช้ งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ สอื่ ประสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ กในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียง
และดนตรี ประกอบตามลาดับ
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การ
เรี ยนรู้และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ ผศ. ดร. ลัดดาวัลย์ วัฒนบุตร อาจารย์อภิดา รุณวาทย์
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ นายปราโมทย์ วังสะอาด นายไชยา อะการะวัง และนายณัฐกร
ลงคา เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้
คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ 2545. การวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
\ . เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กานต์ อุทยั ทัศน์ 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ . ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
ถาวร นุน่ ละออง 2550. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 39-40.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.
ยืน ภูว่ รวรรณ 2538. ทฤษฎีและการใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุงเทพฯ. 47-48.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
สารนิพนธ์. วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 1
ศิวาพร ฉายชัยภูมิ 2548. การพัฒนาสือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 77.
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ศึกษาธิการ, กระทรวง 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 92.
สยาม ศรี มหาไชย 2548. การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวิตพืชและสัตว์ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ. ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 72-73.
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ผลการใช้ ส่ อื ประสมเรื่อง บรรยากาศของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Results of Multimedia on the Topic of Earth’s Atmosphere in Learning Area of Science for Mathayomsuksa 1
ไพรวัลย์ นิลผาย1, สายชล จินโจ2
Priwan Nillapai, Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง บรรยากาศของโลก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีจบั ฉลาก จานวน 1
ห้ องเรี ยน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง บรรยากาศของโลก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 87.50 / 85.25 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2)
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสื่อประสมในระดับมากที่สดุ ( X = 4.51, S.D= 0.51) 3) นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ (  = 4.62, S.D. = 0.43 )
คาสาคัญ สื่อประสม , บรรยากาศของโลก, วิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 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 (xˉ = 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. (xˉ = 4.62, S.D. = 0.43 )
1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กล่าวถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ วา่ มีบทบาทสาคัญยิง่ เพราะเกี่ยวข้ องกับทุกคนตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 92) แม้ วา่ วิชาวิทยาศาสตร์ จะเป็ นหัวใจสาคัญของ
หลักสูตร แต่การเรียนรู้ยงั ไม่สามารถผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นผู้นาด้ านนี ้ในภูมิภาค จึงจาเป็ นต้ องปรับปรุงกระบวนการ
เรี ยนการสอนให้ คนไทยมีทกั ษะกระบวนการและเจตนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดสร้ างสรรค์ (กรม
วิชาการ. 2545)
การนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ช่วยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการดาเนินการเรี ยนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการ
เรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพของงานให้ สูงขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1)
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จึงถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบสือ่
ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดิโอ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47 - 48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนและ
การทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง บรรยากาศของโลก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นบทเรี ยนที่มีทงภาพ
ั้
เสียง
ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ จะสร้ างความ
เร้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากเรียนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิง่ ขึ ้น และ
ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง บรรยากาศของโลก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องบรรยากาศของโลก แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึดแนวคิดตาม
วิธีการระบบ(System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และ
การประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง บรรยากาศของโลก ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการ
สร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรียน วิธีการทดลอง ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง One
group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2553 จานวนทังหมด
้
2 ห้ อง นักเรี ยนจานวน 48 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/1
โรงเรี ยนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีสมุ่ อย่างง่ายด้ วยวิธีจบั สลาก จานวน
1 ห้ องเรี ยน จานวน 24 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง บรรยากาศของโลก ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ
และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน
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ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ และโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
87.50
85.25

การแปลผล
ดีพอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.50 /85.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. เนื ้อหา
2. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม
1022

X
4.52
4.48
4.48
4.56
4.51

S.D.
0.49
0.54
0.54
0.52
0.51

ความหมาย
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.51
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.48 – 4.56 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.54 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของผู้เรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่
ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนน
คะแนนเต็ม จานวน(คน)
S.D.
t

คะแนนก่อนเรี ยน
40
24
19.76
1.90
t = 13.350
( df =23 )
คะแนนหลังเรี ยน
40
24
35.30
1.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียน และหลังเรี ยนพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยน (  = 35.30, S.D. = 1.05) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน (  = 19.76
S.D. = 1.90) เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t พบว่า t ที่ได้ จากการคานวณมีคา่ 13.350 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า t ตาราง = 1.319 ,
df = 23 ,  .05 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.64
4.60
4.56
4.60
4.68
4.62

S.D.
0.40
0.45
0.55
0.40
0.51
0.46

ความหมาย
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.62 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.56 ถึง 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าระหว่าง 0.40 ถึง 0.55 แสดงว่าผู้เรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยสือ่ ประสมเรื่ อง บรรยากาศ
ของโลก ตอบสนอง ในระดับมากที่สดุ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 87.50 / 85.25 หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการ ทดสอบ
ระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 87.50 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 85.25 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ชุดสือ่ ประสมวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.60/81.96 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั้
สยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่อง ชีวติ พืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ ผลการศึกษา
พบว่า ชุดสือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวติ พืชและสัตว์มีประสิทธิภาพ
80.23 / 81.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่อง บรรยากาศของโลก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.51
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.48 – 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.54 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกาย
มนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การประเมินผลประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมีเดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน เวียงชัย ทองจรัส (2553 : 91) ได้ ศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง
พืช โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบคูค่ ิด (Think Pair Share) และตามรูปแบบรายบุคคล ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ (  =4.64, S.D. = 0.48)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรี ยนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลัง
เรี ยน (  = 35.30, S.D. = 1.05) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน (  = 19.76, S.D. = 1.90) เมื่อเปรี ยบเทียบค่า t พบว่า
t ที่ได้ จากการคานวณมีคา่ 13.350 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่า t ตาราง = 1.319 , df = 23 ,  .05 สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเวียงชัย ทองจรัส (2553 : 91) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง พืช โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบคูค่ ดิ (Think Pair Share) และตามรูปแบบ
รายบุคคล ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนของผู้เรียนกลุม่ ทดลองที่ 1 สูงกว่า
กลุม่ ทดลองที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.62 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.56 ถึง 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.40 ถึง 0.55 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่อง บรรยากาศของโลก
ในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน มีความพึงพอใจที่เรี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
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6 โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก กานต์ อุทยั ทัศน์
(2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึง
ประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และการใช้ งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ สอื่ ประสม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ กในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรี ประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับมากที่สดุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผล
การทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ น
สือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และ
นาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลวงด้ วยดี ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนครผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ นายเทอดชัย บัวผาย นายไชยา อะการะวัง นางสาวลาวัลย์ ดุลยชาติ และนางอนัญญา
ผิวเงิน เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้
คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ 2545. การวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กานต์ อุทยั ทัศน์ 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ . วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
ถาวร นุน่ ละออง 2550. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 39-40.
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พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.
ยืน ภูว่ รวรรณ 2538. ทฤษฎีและการใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุงเทพฯ. 47-48.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
สารนิพนธ์. วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 1
เวียงชัย ทองจรัส. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ อง พืช โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบคูค่ ดิ
(Think Pair Share) และตามรูปแบบรายบุคคล ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1. รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ค.ม. :
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2553.
ศิวาพร ฉายชัยภูมิ 2548. การพัฒนาสือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
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ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 77.
ศึกษาธิการ, กระทรวง 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 92.
สยาม ศรี มหาไชย 2548. การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
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การสร้ างสื่อประสม เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
The Construction of Multimedia on the Topic of Inherent Vowel and Change Vowel in Learning Area
of Thai Language for Prathomsuksa 1
บุญมา ศรีกาพล1, สายชล จินโจ2
Boonma Srikampol , Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ างสือ่ ประสมเรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่สร้ างขึน้
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนโคกกลางราษฎร์ พิทกั ษ์ ตาบลจุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ซงึ่ ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงหน่วยห้ องเรียน จานวน 1 ห้ องเรี ยน 11 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่
สือ่ ประสมเรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่
ประสมมีประสิทธิภาพ 87.53/85.48 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่
ประสมในระดับมากที่สดุ ( X = 4.50, S.D= 0.55) และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมใน
ระดับชอบมาก (  = 2.88, S.D. = 0.31 )
คาสาคัญ สื่อประสม, สระลดรู ป, สระเปลี่ยนรู ป
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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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quality of Multimedia at a higher level (xˉ = 4.50, S.D= 0.55) and 3) The students showed their satisfaction was
at the high level. (xˉ = 2.88, S.D. = 0.31 )
KEYWORDS: Multimedia, Inherent Vowel , Change Vowel
บทนา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้ าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้ มคี วามเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารเพื่อสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อกัน ทาให้ สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวติ ร่ วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสันติสขุ และเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตลอดจนนาไปใช้ ในการพัฒนาอาชีพให้ มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ยังเป็ นสือ่ แสดงภูมปิ ั ญญาของบรรพบุรุษ
ด้ านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล ้าค่าควรแก่การเรี ยนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้ คงอยูค่ ชู่ าติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)
ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ล้วนเข้ ามามีบทบาทในทุก ๆ วงการ คอมพิวเตอร์ ทา
ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทังระบบงาน
้
วิธีการดาเนินงานในสาขาต่าง ๆ เกือบทุกสาขา ไม่วา่ จะเป็ นวิทยาศาสตร์
การทหาร การแพทย์ ธุรกิจการค้ า การคมนาคม อุตสาหกรรม รวมทังการศึ
้
กษาด้ วย สังคมปั จจุบนั กาลังก้ าวสูส่ งั คม
แห่งคอมพิวเตอร์ เป็ นที่คาดหมายว่าอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ าความจาเป็ นที่จะให้ เด็กไทยทุกคนรู้เรื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยก
กันว่า Computer Literacy มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเพราะการดาเนินชีวติ ประจาวันจะต้ องเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ มากขึ ้นทุกที
และโลกของเราได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ Information Technology (สุรพล เกียนวัฒนา. 2549 : 11)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1)
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดโิ อ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47 - 48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอน
และการทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้
ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากรทางการศึกษา
จาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ สามารถ
นาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
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ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นบทเรี ยนที่
มีทงภาพ
ั้
เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนือ้ หาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ
จะสร้ างความเร้ าใจให้ ผ้ เู รียนเกิดความอยากเรียนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหา
มากยิ่งขึ ้น และส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้ างสือ่ ประสมเรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องสระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึด
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้
และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ
ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่
ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ประชากร คือนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2553 ที่เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดกลางภายในตาบลจุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีบริ บทเดียวกัน จานวน 4 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย โรงเรี ยนโคกกลางราษฎร์
พิทกั ษ์ โรงเรี ยนจุมจังอุปกรณ์เจริ ญเวทย์ โรงเรี ยนบ้ านนาเหนือ และโรงเรี ยนหนองจระเข้ เรื องศิลป์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนโคกกลางราษฎร์ พิทกั ษ์ ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงหน่วยห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน 11 คน เนือ่ งจากโรงเรี ยนขนาดกลางภายในตาบลจุมจัง อาเภอกุฉิ
นารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีบริ บทเดียวกัน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่สร้ าง
ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่สร้ างด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย
เสียงดนตรี ประกอบ และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน
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ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่สร้ างด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่สร้ างด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
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จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
87.53
85.48

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่สร้ างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.53 /85.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศกึ ษาได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5
ท่าน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. เนื ้อหา
2. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

X
4.58
4.45
4.43
4.56
4.50

S.D.
0.54
0.63
0.55
0.49
0.55

ความหมาย
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.50
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.43 – 4.58 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.63 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้ศกึ ษาได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
เฉลีย่ รวม



2.85
2.88
2.93
2.86
2.88
1031

S.D.
0.30
0.32
0.27
0.30
0.30

ความหมาย
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก (  = 2.88, S.D. = 0.30 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.88 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 และค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.85 ถึง 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.27 ถึง 0.32
แสดงว่านักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยบทเรียนสือ่ ประสมเรื่ อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป
ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 87.53 /85.48 หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการ ทดสอบ
ระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 87.53 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 85.48 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ วรรณา ทองเหล้ า (2551 : 72-74) ได้ พฒ
ั นาชุดสือ่ ประสมที่สง่ เสริ มการอ่านสะกดคา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง โรงเรี ยนต้ นไม้ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า ประสิทธิภาพ
ของชุดสือ่ ประสมพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 85.23/81.15 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ ธนิตา ภูธา (2552 : 79-84) ได้
พัฒนาสือ่ ประสมเสริ มทักษะการอ่าน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า
ประสิทธิภาพของชุดสือ่ ประสมเสริ มทักษะการอ่านที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 86.83/85.67 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่อง สระลดรูปและสระเปลีย่ นรูป โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่
รวม 4.50 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.43 – 4.58 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.63 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับ
มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง
ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การประเมินผล
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมเี ดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.35
แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่
ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะ การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผล
การประเมินสือ่ ประสม โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.88 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.85 ถึง 2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.27 ถึง 0.32 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่อง สระลดรูปและ
สระเปลีย่ นรูป ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนิตา ภูธา (2552 : 79-84) ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมเสริ มทักษะ
การอ่าน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ ชุดสือ่
ประสมเสริ มทักษะการอ่านโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจมาก กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่
ประสม พบว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึงประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และ
การใช้ งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ ประสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึง
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พอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ กในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรี
ประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่
ประสมที่ผ้ ศู กึ ษาได้ สร้ างขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่สร้ างขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และ
นาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนครผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
นายเด่นชัย สมปอง นายรัฐกร ลงคา นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง นางกัลยา กุลสุวรรณ และนางอนัญญา ผิวเงิน
เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา
แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กานต์ อุทยั ทัศน์ 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์
. ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
ถาวร นุน่ ละออง 2550. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 39.
ธนิตา ภูธา 2552. การพัฒนาสือ่ ประสมเสริ มทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยของชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2. : วิทยานิพนธ์
ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 79-84.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.
ยืน ภูว่ รวรรณ 2538. ทฤษฎีและการใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุงเทพฯ. 47-48.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
สารนิพนธ์. วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 1.
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วรรณา ทองเหล้ า 2551. การพัฒนาชุดสือ่ ประสมที่สง่ เสริ มการอ่านสะกดคา เรื่ องโรงเรี ยนต้ นไม้ สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2.การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 72-74.
ศึกษาธิการ, กระทรวง 2552. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 1.
สุรพล เกียนวัฒนา 2549. ทฤษฎีและหลักการ:เทคโนโลยีทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, เชียงราย. 11.

1034

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

รายงานผลการพัฒนาการใช้ ส่ อื ประสม เรื่อง สารละลายกรด – เบส ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Report on Multimedia Development on the Topic of “Acid-Base” for Secondry Education (7th Grade)
ดวงอุไร สระเพ็ชร1, สายชล จินโจ2
Duangurai Sorapecth , Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนาไคร้
พิทยาสรรพ์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีจบั สลากหน่วยห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 33 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่
ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) สือ่
ประสมมีประสิทธิภาพ 87.55 /85.80 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ าน
คุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ (  = 4.57, S.D= 0.44) และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยสือ่ ประสมในระดับมาก (  = 4.60, S.D. = 0.35 )
คาสาคัญ สือ่ ประสม , 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. (xˉ = 4.57, S.D= 0.44 ) and 3) Students satisfaction with the multimedia learning on many level (xˉ = 4.60,
S.D. = 0.35).
KEYWORDS: Multimedia, Acid-Base

1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
วิทยาศาสตร์ ทาให้ คนได้ พฒ
ั นาวิธีคิดทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกั ษะที่
สาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูล
หลากหลาย เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้ าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ ้น และนาความรู้ไปใช้ อย่างมี
เหตุผล สร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่นามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี แต่ยงั ช่วยให้ คนมี
ความรู้ความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ที่สาคัญอย่างยิ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์ ชว่ ยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และดาเนินชีวิตอยูร่ ่วมกันในสังคมโลกได้ อย่างมีความสุข การที่จะสร้ าง
ความเข้ มแข็งทางด้ านวิทยาศาสตร์ นนั ้ องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึง่ คือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมคนให้ อยูใ่ น
สังคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริ โภคที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี. 2546 : 1)
ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาการ สือ่ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน มีความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ ้น สือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ เป็ นสือ่ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ สงู ขึ ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง. 2548 : 1)
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดโิ อ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47 - 48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอน
และการทางานมีมานานแล้ ว เดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29) การเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั จาเป็ นที่ครูควรเตรี ยมการสอนที่หลากหลายวิธี โดยมีคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ได้ ผลงานทีจ่ ะ
นาไปสูผ่ ้ เู รี ยน
ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง สารละลายกรด – เบส กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการพัฒนาสือ่ ประสมในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นบทเรี ยนที่มี
ทังภาพ
้
เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และประกอบด้ วยเนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ
จะสร้ างความเร้ าใจให้ ผ้ เู รียนเกิดความอยากเรียนมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหา
มากยิ่งขึ ้น สามารถนาไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน และส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึด
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้
และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ าน
การสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่
ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน วิธีการทดลอง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง
One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือนักเรี ยนชันมั
้ ธยม ศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์ สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์ คัดเลือก
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีจบั สลากหน่วยห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรียน 33 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง สารละลายกรด - เบส ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ
และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน

ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
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ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
87.55
85.80

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.55 /85.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

X
4.42
4.65
4.58
4.65
4.57

1. เนื ้อหา
2. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

S.D.
0.39
0.45
0.52
0.41
0.44

ความหมาย
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม
4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.42 – 4.65 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.39 – 0.52 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.56
4.75
4.49
4.68
4.55
4.60

S.D.
0.32
0.36
0.39
0.34
0.35
0.35

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (  = 4.60 , S.D. = 0.35 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.49 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.32 - 0.39 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่
ประสมเรื่ อง สารละลายกรด – เบส ในระดับมากที่สดุ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เรื่ อง สารละลายกรด – เบส โดยรวมเท่ากับ 87.55 / 85.80 หมายความว่า
นักเรี ยนทาคะแนนจากการ ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 87.55 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 85.80 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม
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สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุด
สือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั
พบว่า ชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.60/81.96 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตี่ งไว้
ั ้ สยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ได้ ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวิตพืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับ
การสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า ชุดสือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง
ชีวิตพืชและสัตว์มีประสิทธิภาพ 80.23/81.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพของสือ่ ประสม เรื่ อง สารละลายกรด – เบส โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.65
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.40 – 4.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.49 – 0.62 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
ซึง่ อาจเป็ นเพราะผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ยวกับการสร้ างแบบประเมิน และได้ ออกแบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสมเป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การ
ประเมินผลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมเี ดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่
4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนา
สือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผล
การประเมินสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.60 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.49 ถึง 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.32 ถึง 0.39 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม เรื่อง สารละลายกรด –
เบส ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีเ่ รี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่ ประสมที่ พฒ
ั นาขึ ้น
ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก กานต์ อุทยั ทัศน์
(2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึง
ประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ กและการใช้ งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ ประสม มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ กในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ าน
การใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรี ประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และ
นาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ อาจารย์วีระ
พน ภานุรักษ์ นายเทอดชัย บัวผาย นายไชยา อะการะวัง นายแสงเพ็ชร พระฉาย และนางอนัญญา ผิวเงิน
เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา
แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กานต์ อุทยั ทัศน์ 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ . วารสาร
ศึกษาศาสตร์ . ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549-ตุลาคม 2549. 29.
ถาวร นุน่ ละออง 2550. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 39-40.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม. 158.
ยืน ภูว่ รวรรณ 2538. ทฤษฎีและการใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุงเทพฯ. 47-48.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
สารนิพนธ์. วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. 1
ศิวาพร ฉายชัยภูมิ 2548. การพัฒนาสือ่ ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 77.
ศึกษาธิการ, กระทรวง 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 92.
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2546. คูม่ ือครูชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 2. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 1.
สยาม ศรี มหาไชย 2548. การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวิตพืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมกับการสอนปกติ. ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.72-73.
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ผลการใช้ ส่ อื ประสมเรื่อง โจทย์ ปัญหาร้ อยละกับการซือ้ ขาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
Results of Multimedia on the Topic of “Percentage Problems with Purchasing and Sale”
in of Mathematic Learning Area for Prathomsuksa 6 Students
อภิวัฒน์ ศรีกาพล1, สายชล จินโจ2
Apiwat Srikampol , Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่
พัฒนาขึ ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว(วันครู 2500) คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย
ด้ วยวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling) จานวน 1 ห้ องเรี ยน 40 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง
โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่
ประสมมีประสิทธิภาพ 84.52 /83.25 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่
ประสมในระดับมาก ( X = 4.45, S.D= 0.52) และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมใน
ระดับชอบมาก (  = 4.34, S.D. = 0.58 )
คาสาคัญ สือ่ ประสม , โจทย์ปัญหาร้ อยละ, การซื ้อขาย
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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 (xˉ =
4.45, S.D= 0.52); and 3) The students showed their satisfaction was at the high level. (xˉ = 4.34, S.D. = 0.58 )
KEYWORDS: Multimedia, Percentage Problems, Purchasing and Sale
บทนา
คณิตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้ มนุษย์มคี วามคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็ นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทาให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน และแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม คณิตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ตอ่ การดารงชีวติ และช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้นนอกจากนี ้คณิตศาสตร์ ยงั ช่วยพัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทังทางร่
้
างกาย จิตใจ
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น และสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมมีความสุข การจัด
หลักสูตรการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม่สามารถผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นผู้นาด้ านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภูมิภาคจึงจาเป็ นต้ องปรับปรุงให้ กระบวนการเรี ยนการสอนให้ คนไทยมีทกั ษะกระบวนการ
และเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้ างสรรค์ (กรมวิชาการ. 2545 : 1)
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ถึงแม้ จะมีความสาคัญมากก็ตามแต่ปัจจุบนั สภาพการเรี ยนการสอน
คณิตศาสตร์ ของไทยยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าทีค่ วร จึงส่งผลให้ ผลการเรี ยนคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย่ ต่าดังจะเห็นได้
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test-NT)ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2550 มีผ้ เู ข้ าสอบจานวน 196,000 คนปรากฏว่าวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 31.15 นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 57.68 (จิตรี ยา ไชยศรี พรหม. 2551 : 22) ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่นา่ พอใจ เพื่อการแก้ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิตศาสตร์ ดังกล่าว จึงควรมีการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงรูปแบบการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ใหม่ที่วา่ “การ
จัดการเรี ยนการสอนนี ้ควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ปั จจุบนั ได้ มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง และพบว่าการเรี ยน
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติทใี่ ช้ ครูเป็ นผู้สอน
คอมพิวเตอร์ จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้ วยระบบ
สือ่ ต่าง ๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดโิ อ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบทาให้
การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2538 : 47 - 48) การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอน
และการทางานมีมานานแล้ วเดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ มกี ารใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่
แตกต่างไป สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
จากเหตุผลที่กล่าวมาและเพื่อให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลดีผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นต่อการ
เรี ยน และได้ ฝึกกระบวนการคิดอย่างหลากหลายเรี ยนอย่างสนุกสนานเห็นคุณค่าและมีเจตคติทดี่ ีตอ่ คณิตศาสตร์
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ผู้วิจยั จึงได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสม เรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขายขึ ้น เพื่อนามาแก้ ปัญหาและให้ นกั เรี ยนสนใจในวิช า
คณิตศาสตร์ และสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น พร้ อมทังพั
้ ฒนา
นักเรี ยนทางด้ านทักษะกระบวนการคิดคานวณ ให้ มีทกั ษะและประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องโจทย์ปัญหาร้ อยละกับซื ้อขาย แบบประเมินคุณภาพ
สือ่ ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึด
แนวคิดตามวิธีการระบบ(System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้
และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขายส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน
คือ ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพ
ของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน วิธีการทดลอง ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการตามแบบแผนการ
ทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ที่เรี ยนในโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว(วันครู 2500) อาเภอกุฉินารายณ์
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีบริ บทเดียวกัน จานวน 4 ห้ องเรียน จานวน 160
คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย จานวน 40 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย ซึ่งประกอบด้ วย บทเรี ยนที่
พัฒนาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย
เสียงดนตรี ประกอบ แลtมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน
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ภาพที่ 1 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ภาพที่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1045

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
84.52
83.25

การแปลผล
ดีพอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.52 /83.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ผู้เชี่ยวชาญ
X
4.62
4.45
4.40
4.36
4.45

เนื ้อหา
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

S.D.
0.59
0.75
0.64
0.61
0.52

ความหมาย
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.45
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.36 – 4.62 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.59 – 0.75 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้ศกึ ษาได้ ทาการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.39
4.30
4.30
4.23
4.50
4.34
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S.D.
0.52
0.60
0.50
0.67
0.65
0.58

ความหมาย
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมาก
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.58 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.23 ถึง 4.50
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.50 ถึง 0.67 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยน
สือ่ ประสมเรื่ อง โจทย์ปัญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 84.52 /83.25 หมายความว่า นักเรี ยนทาคะแนนจากการ
ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 84.52 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 83.25 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ จรรยา มีสมิ มา(2552 : 50) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแบบฝึ กทักษะคิดเลขเร็ว วิชา
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาแบบฝึ กทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 86.06/86.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ สุนีย์นารถ เลีย่ มวัฒนสุธา (2550 : 71) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการบวกเลขสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การสอนแบบสือ่ ประสม ผลการศึกษาพบว่า การสอนแบบสือ่ ประสม ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 4 เรื่ อง การบวกเลขสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 86.45/82.5 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่องโจทปั ญหาร้ อยละกับการซื ้อขาย ร้ อยละโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.36 – 4.62 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.59 – 0.75 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมใน
ระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่า การ
ประเมินผลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมเี ดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่
4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 3.91 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และเมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.89 ถึง 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.50 ถึง 0.67 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยสือ่ ประสมเรื่อง โจทย์ปัญหาร้ อยละ
กับการซื ้อขาย ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประสงค์ กรุงเก่า (2552 : 66) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาบทเรี ยน
สือ่ ประสม เรื่ องเลขยกกาลัง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ ความพึงพอใจระดับมาก พิจารณาเป็ นรายข้ อ นักเรี ยนมี
ความสุข ในการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนสือ่ ประสม อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สดุ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ความพึง
พอใจมาก อีก 13 ข้ อ และอยูใ่ นระดับความพึงพอใจปานกลาง นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีก 1 ข้ อ
กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม
โดยสอบถามถึงประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และการใช้ งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
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สือ่ ประสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ กในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรีประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อสือ่ ประสม ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ ู
ศึกษาได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้
และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลวงด้ วยดี ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนคร ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง อาจารย์วณิชา แพงโคตร อาจารย์ณฏั ฐชัย จันทชุม และนางอนัญญา
ผิวเงิน เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์
ให้ คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ 2545. การวิจยั เพือ่ การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
กานต์ อุทยั ทัศน์. 2551. การพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรียนรู้และเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 83-84.
จรรยา มีสมิ มา 2546. การพัฒนาแบบฝึ กทักษะคิดเลขเร็ว. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ . ระดับชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6. การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. ปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 72-73.
จิรวัฒน์ ไชยเมือง 2552. การใช้ สอื่ ประสมเพื่อเสริ มทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 2. โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์ ). วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 50.
จิราวรรณ เทพจินดา 2551. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ . เรื่ อง ทฤษฎีพีทาโกรัสโดยการใช้ สอื่
ประสมของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 49.
ดุสติ ขาวเหลือง 2549. การบูรณาการใช้ สอื่ ประสมและสือ่ หลายมิติเพื่อการสอนและการเรี ยนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ .
ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุ ายน 2549 - ตุลาคม 2549 หน้ า 29.
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ประสงค์ กรุงเก่า 2552. การพัฒนาบทเรี ยนสือ่ ประสม. เรื่ องเลขยกกาลัง. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ . ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1. รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 66.
พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ 2551. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์. 158.
ยืน ภูว่ รวรรณ 2538. ทฤษฎีและการใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ . 47- 48.
รัชนี เผ่าพงศ์ชว่ ง 2548. การพัฒนาเครื่ องสาหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน.
สารนิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. 1.
รัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรี 2552. ผลของการสอนโดยใช้ สอื่ ประสมที่มีตอ่ ทักษะด้ านคณิตศาสตร์ . เรื่ องการลบเลขจานวน
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ส่ อื ประสม เรื่อง ระบบสุริยะของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
Results of Multimedia on the Topic of Our solar system In Learning Area of Science for Prathomsuksa 4
แจ่ มใส วรรณสา1, สายชล จินโจ2
Jamsai Wannasa , Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง ระบบสุริยะของเรา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น 3)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 4)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านสุขเจริ ญ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 1 ห้ องเรี ยน 14 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่
สือ่ ประสมเรื่ อง ระบบสุริยะของเรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) ผลการวิจยั
พบว่า 1) การประเมินประสิทธิภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ E1/ E2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.36/82.50 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตงไว้
ั ้ (80/80) 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ (  =4.51 ,S.D. 0.53) 3)
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับพึงพอใจมากที่สดุ (  = 4.59 ,S.D. 0.39)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , ระบบสุริยะ, 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 (xˉ =4.51 ,S.D. 0.53) 3) the learning chievement
1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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. (xˉ = 4.59 ,S.D. 0.39)
KEYWORDS: Multimedia, Solar system ,Science
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึง่ เป็ นกาลังของชาติ
ให้ เป็ นมนุษย์ที่มคี วามสมดุลทังด้
้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพื ้นฐาน รวมทัง้
เจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื ้นฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพโดยมีจดุ หมาย ให้ มีความรู้อนั เป็ นสากลและมี
ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมีทกั ษะการคิด (กรมวิชาการ. 2545 : 17) กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสูตรที่มีบทบาท
สาคัญยิง่ ในโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับทุกคน ทังในอาชี
้
พปั จจุบนั และการงาน
อาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ และอานวยความสะดวกในชีวิต
และการทางาน เหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และศาสตร์ อื่นๆ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ มนุษย์ได้ พฒ
ั นาวิธีคดิ ทังความคิ
้
ด เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทกั ษะสาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์ พยานทีต่ รวจสอบได้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ จึงมุง่ หวังให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการเชื่อมโยงความรู้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้ นคว้ าและสร้ างองค์ความรู้
โดยใช้ กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ ปัญหา ที่หลากหลายและให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ทกุ
ขันตอน
้
มีการทากิจกรรมด้ วยการลงมือปฏิบตั ิจริง เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับ
ระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนาเสนอ และการแสดงผลด้ วยระบบสือ่ ต่างๆ ทังในด้
้ านข้ อมูล
รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดีโอ สามารถสร้ างระบบการมีปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบ ทาให้ การเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ประสบ
ความสาเร็จด้ วยดี (วชิระ อินทร์ อดุ ม. 2548 : 47-48) ในปั จจุบนั นักการศึกษาและนักวิจยั ได้ มีการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง มัลติมเี ดีย (Multimedia) เป็ นสือ่ ที่ทนั สมัยมีลกั ษณะพิเศษ
และมีพลังการสือ่ สารอย่างมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของนักเรียนด้ วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหวและเสียงทีใ่ ช้ ใน
การสือ่ สาร ขณะเดียวกันจะประหยัด เวลาได้ มากโดยผู้สอนไม่ต้องเสียเวลา ถือว่าเป็ นสือ่ ที่สามารถสือ่ ความคิดไปยังผู้อื่น
เพราะรับได้ ทงการอ่
ั้
าน การฟั ง การเห็นภาพเคลือ่ นไหวที่สมจริ ง (วชิระ อินทร์ อดุ ม. 2548 : 3)
จากข้ อมูลที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ทาให้ ผ้ วู จิ ยั สนใจในการศึกษา ที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ด้ วยสือ่
ประสม เพราะสือ่ ประสมเป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่ ในการถ่ายทอดข้ อมูลของสือ่ หลายๆ ประเภท มาใช้ ร่วมกันทังวั
้ สดุ
อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรี ยนการสอน โดยการใช้ สอื่ แต่ละอย่าง
ตามลาดับขันตอนของเนื
้
้อหา และในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ร่วมด้ วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทางาน
ของอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการเสนอข้ อมูลทังตั
้ วอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหวแบบวีดที ศั น์ และเสียง ซึง่ ใน
การพัฒนาสือ่ ประสมดังกล่าวจะเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้ เกิดการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ และความคงทนในการจา ซึง่ จะทา
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ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยนมีความรู้ มีความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องระบบสุริยะของเรา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสม ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ใช้ ขนตอนการพั
ั้
ฒนาตามรูปแบบวิธีการระบบ (System Approach) ของ Roderic,
Sims ประกอบด้ วย 5 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช้ 5) การ
ประเมินผล เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษามี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง ระบบสุริยะของเรา แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง
ระบบสุริยะของเรา ตัวแปรตาม แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่คณ
ุ ภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ 80/80 และความพึงพอใจของผู้เรี ยน วิธีการ
ทดลอง ผู้ศกึ ษาได้ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง One group Pre-test – Post-test Design (พิสทุ ธา อารี
ราษฎร์ . 2551 : 158) ประชากร คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ที่เรี ยนภายใน
โรงเรี ยนตาบลนาขาม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน 5 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย
โรงเรี ยนบ้ านสุขเจริ ญ โรงเรี ยนบอนเขียวราษฎร์ บารุง โรงเรี ยนนาขามวิทยา โรงเรี ยนบ้ านคาป่ าหว้ าน โรงเรี ยนบ้ าน
คาอีหงษ์ จานวน 137 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
โรงเรี ยนบ้ านสุขเจริ ญ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 14 คน
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลทาให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ องระบบสุริยะของเรา ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครอบคลุมทางด้ าน
มัลติมีเดีย ได้ แก่ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบและมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน
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ภาพที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที่ 2 สาระการเรียนรู้
จากผลการวิจยั พบว่า
1.ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ E/ 1 E 2 แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
84.76
82.58

การแปลผล
พอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพ ของบทเรี ยนตามเกณฑ์ E1/ E2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.76 / 82.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. เนื ้อหา
2. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
3. บทเรียนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

X
4.60
4.53
4.56
4.56
4.56

S.D.
0.42
0.50
0.51
0.51
0.49

ความหมาย
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ รวม
4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.53 – 4.60 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.42 – 0.51 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับ
มากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.59
4.54
4.54
4.63
4.68
4.59

S.D.
0.42
0.40
0.40
0.37
0.35
0.39

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (  = 4.59, S.D. = 0.39 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมที่ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่
ระหว่าง 4.54 - 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.35 - 0.42 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ด้ วยบทเรี ยนจากสือ่ ประสมเรื่ องระบบสุริยะของเราในระดับมากที่สดุ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 84.76 /82.58 หมายความว่า นักเรียนทาคะแนนจากการ
ทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน (ซึง่ เป็ นประสิทธิภาพของกระบวนการ ) เฉลีย่ ร้ อยละ 84.76 และมีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ ซึง่ หาได้ จากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ ร้ อยละ 82.58 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรียนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 สอดคล้ องกับ สยาม ศรี มหาไชย (2548 : 72-73) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ชีวิตพืชและสัตว์ ระหว่างการสอนโดยใช้ สอื่ ประสม
กับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า ชุดสือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
เรื่ อง ชีวิตพืชและสัตว์มีประสิทธิภาพ 84.23/81.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ อง ระบบสุริยะของเรา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.56
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.53 – 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.42 – 0.51 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุ่นละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกาย
มนุษย์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่าการประเมินผลประสิทธิภาพของ
หนังสืออีเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้ านมัลติมเี ดียรวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี และผลการประเมินด้ านเนื ้อหารวมในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.46 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ 3.50 ทังสองด้
้
าน
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.59 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.54 - 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าระหว่าง 0.35 - 0.42 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง ระบบสุริยะของเรา
ในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม
พบว่า ความพึงพอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึงประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และการใช้
งาน สรุปได้ วา่ ในภาพรวมนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ ประสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมาก
ในด้ านภาพประกอบ และกราฟิ กในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียง และดนตรี ประกอบ
ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อสือ่ ประสม ดังนัน้
สือ่ ประสมที่ผ้ ศู กึ ษาได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยน มีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรี ยนรู้และ
นาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลวงด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนคร ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ นายเทอดชัย บัวผาย นายไชยา อะการะวัง นายวีระศักดิ์ ปั ตตลาโพธิ์ และนางอนัญญา
ผิวเงิน เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์
ให้ คาปรึกษา แนะนา และให้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี ้
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รายงานผลการใช้ ส่ อื ประสม เรื่อง ปรากฏการณ์ ของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึน้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนศรีกดุ หว้ าเรื องเวทย์ โดยวิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธีการจับฉลาก จานวน 1
ห้ องเรี ยน นักเรี ยนจานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 89.67/84.38 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ
80/80 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสื่อประสมในระดับเหมาะสมมากที่สดุ ( X = 4.57, S.D= 0.49)
และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.48, S.D. = 0.37)
คาสาคัญ สือ่ ประสม, ปรากฏการณ์ของโลก, วิทยาศาสตร์ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 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 (xˉ = 4.57, S.D= 0.49) and 3) The students showed their satisfaction
was at a high level. (xˉ = 4.48, S.D. = 0.37)
1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุวา่ การเรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้องให้ เกิดทังความรู
้
้
ทักษะและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ รวมทังความรู
้
้ ความเข้ าใจและประสบการณ์เรื่ องการจัดการ การบารุงรักษาและการ
ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลก
ปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับชีวิตของทุกคน ทาให้ คนได้ พฒ
ั นาวิธีคิด ทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผล
คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกั ษะที่สาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์ พยานที่ตรวจสอบได้ เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึง่
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ( Knowledge based Society) ทุกคนจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาให้ ร้ ูวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy for All) เพือ่ ที่จะมีความรู้ความเข้ าใจโลกธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ ้นและนาความรู้
ไปใช้ อย่างมีเหตุผล สร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่นามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยงั
ช่วยให้ คนมีความรู้ ความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดาเนินชีวติ อยูร่ ่วมกันในสังคมโลกได้ อย่างมีความสุข (กรม
วิชาการ. 2545 : 1 - 2)
หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กาหนดให้ เรี ยน เรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก
เพราะเป็ นเรื่ องสาคัญเนื่องจากมนุษย์ต้องเข้ าใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะและกาแล็กซีปฏิสมั พันธ์ภายในระบบสุริยะ
และผลต่อสิง่ มีชีวติ บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือ่ สารสิง่ ที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 96) จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาผู้วจิ ยั พบว่าเรื่ องปรากฏการณ์ของโลก เป็ น
เรื่ องที่นกั เรี ยนเข้ าใจยากทาให้ เกิดปั ญหาต่อการเรียนรู้ของนักเรี ยน เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นอย่างช้ า ๆ และไม่สามารถ
ยกตัวอย่างให้ เห็นเป็ นรูปธรรมได้ วิธีการหนึง่ ทีจ่ ะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและเกิดการเรี ยนรู้เนื ้อหาที่เป็ นนามธรรมได้
คือการใช้ สอื่ ที่สามารถแสดงเนื ้อหาด้ านข้ อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และวีดิโอ เพื่อที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
เข้ าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นอันส่งผลให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสือ่ การสอนนันผู
้ ้ สอน
จาเป็ นต้ องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และลักษณะของสือ่ แต่ละชนิด เพื่อเลือกสือ่ ให้ ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอนให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดยมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบในการใช้ สอื่ ด้ วย (กิดานันท์
มะลิทอง. 2543 : 89)
สือ่ มัลติมีเดีย หรื อสือ่ ประสมเป็ นสือ่ สมัยใหม่ที่สาคัญมากอย่างหนึง่ ในจานวนเทคโนโลยีสารสนเทศทังหลาย
้
เป็ นการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อนาเอาข้ อความ ภาพ และเสียง ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ถูกบันทึกไว้ ในรูปของข้ อมูลมาแสดงผล
แปลงกลับเป็ นข้ อความ ภาพและเสียง ทางจอภาพและลาโพง ผสมผสานกันรวมทังควบคุ
้
มการแสดงผลของสือ่ เหล่านัน้
โดยโปรแกรมสัง่ งานคอมพิวเตอร์ ทาให้ สอื่ เหล่านันมี
้ ลกั ษณะพิเศษขึ ้น มีพลังในการสือ่ สารอย่างมีชีวิตชีวามากกว่าทีเ่ กิด
จากการใช้ อปุ กรณ์อื่น ๆ การใช้ สอื่ ประสมในการเรี ยนการสอนเดิมเป็ นการนาสือ่ หลายอย่างมาใช้ ร่วมกัน แต่ในปั จจุบนั มี
การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการควบคุมและผลิตชิ ้นงานสือ่ ประสม รวมทังพั
้ ฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้
ปั จจุบนั มีการใช้ สอื่ ประสมในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ สู อน ผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องทราบถึงรายละเอียดของสือ่ ประสม ในส่วนของเนื ้อหาและการนาไปบูรณาการใช้ เพื่อ
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การสอนและการเรี ยนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
จากเหตุผลดังที่ได้ กล่าวมานัน้ ทาให้ ผ้ วู จิ ยั สนใจที่จะพัฒนาสือ่ ประสม เพราะขันตอนการสร้
้
างไม่ซบั ซ้ อน
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นสือ่ ที่ใช้ คา่ ใช้ จ่ายน้ อยแต่ให้ ผลเทียบเท่ากับสือ่ ที่ลงทุนมาก จึงเหมาะที่จะ
นามาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนใน เรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 อันจะเป็ นผลให้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล เป็ นการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ ก้าวหน้ ายิ่ง ๆ ขึ ้นไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องปรากฏการณ์ของโลก แบบประเมินคุณภาพสือ่
ประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยยึด
แนวคิดตามวิธีการระบบ (System Approach) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลอง
ใช้ และการประเมินผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก ส่วนตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ
ด้ านการสร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่
ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือนักเรี ยนชันประถม
้
ศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 2 ห้ องเรี ยน นักเรียนจานวน 40 คน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือนักเรี ยนชัน้
ประถม ศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนศรี กดุ หว้ าเรื องเวทย์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน 20 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยในการ
วิเคราะห์จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (มนต์ชยั เทียนทอง , 2548: 255) , ( บุญชม ศรี สะอาด , 2547 :
87) 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสม
ปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ การวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เกณฑ์ของประสิทธิภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 80/80 โดยที่คา่ E1/E2 ที่คานวณได้ จะนาไป
เทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 154) ร้ อยละ 95-100 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
(Excellent) ร้ อยละ 90-94 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี (Good) ร้ อยละ 85-89 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้ อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) ต่ากว่าร้ อยละ 80 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
แก้ ไขบทเรี ยน (Poor)
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ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
89.67
84.38

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.67/84.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

S.D. ความหมาย
X
1. เนื ้อหา
4.48 0.34
มาก
2. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ 4.32 0.42
มาก
3. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4.57 0.53 มากที่สดุ
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.89 0.68 มากที่สดุ
เฉลีย่ รวม
4.57 0.49 มากที่สดุ
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.32 – 4.89 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.34 – 0.68 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับ
เหมาะสมมากที่สดุ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.67
4.63
4.59
4.29
4.22
4.48

S.D.
0.36
0.38
0.45
0.36
0.29
0.37

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จาก
ตารางที่ 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/2 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึง
พอใจมาก (  =4.48, S.D. = 0.37) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม
4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.22 - 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.29 - 0.45 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง
ปรากฏการณ์ของโลก ในระดับพึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 89.67/84.38 หมายความว่า นักเรียนทาคะแนนจากการ
ทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 89.67 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 84.38 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ อภิมขุ ลี ้พงษ์ กลุ (2551 : 96) ได้ ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ
สือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ องแสง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดสือ่ ประสม กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เรื่ องแสง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/80.17 พรพรรณ
อนุพนั ธ์ (2553 : 75) ได้ พฒ
ั นาสือ่ ประสมวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน (สารและสมบัติของสาร) เรื่ องปฏิกิริยาเคมี สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.63/85.67
2. คุณภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม เรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.32 – 4.89 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.34 – 0.68 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของสือ่ ประสมใน
ระดับเหมาะสมมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ถาวร นุน่ ละออง (2550 : 39-40) ได้ รายงานการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง ร่างกายมนุษย์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่าการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญในทุกด้ านมีคา่ เฉลีย่ 4.35 แสดงว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะ
การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.48 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.22 - 4.67 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.29 - 0.45 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลก
ในระดับพึงพอใจมากสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาชุดสือ่ ประสม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีเ่ รี ยนด้ วยชุดสือ่ ประสมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ องการฟั ง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดสือ่ ประสมที่พัฒนาขึ ้น
ด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านการนาเสนออยูใ่ นระดับมาก ด้ านเทคนิคอยูใ่ นระดับมาก อภิมขุ ลี ้พงษ์ กลุ
(2551 : 96) ได้ ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ สือ่ ประสมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ องแสง ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ สือ่
ประสมเรื่ องแสง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสือ่ ประสมในระดับพึงพอใจ
มาก ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ องปรากฏการณ์ของโลก ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนทีพ่ ฒ
ั นาด้ วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีคณ
ุ สมบัตคิ รอบคลุมทางด้ านมัลติมีเดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ
และมีการโต้ ตอบกับผู้เรี ยน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
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ภาพที่ 2 บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยน ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรม
และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอืน่ ๆ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ นายรัฐกร
ลงคา นายไชยา อะการะวัง นายมงคล แสงอรุณ และนางอนัญญา ผิวเงิน เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และ
งานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนาและให้ ข้อเสนอแนะในการ
วิจยั ในครัง้ นี ้
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ผลการใช้ ส่ อื ประสม เรื่อง คาที่มีอกั ษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
Results of Multimedia on the Topic of Words with the letter in Learning Area of Thai Language for
Prathomsuksa 2
ศรีสว่ าง ดลกุล1, สายชล จินโจ2
Srisawang Dolkul, Saichol Jinjo
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาทีม่ อี กั ษรนา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนบ้ านคาอีหงษ์ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 1 ห้ องเรียน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสม
เรื่ อง คาทีม่ ีอกั ษรนา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้ อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ
87.44/84.76 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ ( X
= 4.52, S.D= 0.54) และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมาก ( Χ = 2.53, S.D.
= 0.48)
คาสาคัญ สือ่ ประสม , คาที่มีอกั ษรนา, ภาษาไทยชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 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 (xˉ = 4.52, S.D= 0.54) and 3) The students showed their satisfaction was at
the high level. (xˉ = 2.53, S.D. = 0.48
KEYWORDS: Multimedia, Words with the letter, Thai Language for Prathomsuksa 2
1
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทนา
ภาษาเป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการสือ่ สารของมนุษย์ ซึง่ มนุษย์ได้ กาหนดภาษาขึ ้นใช้ เพื่อสือ่ ความหมายระหว่างกัน
และภาษาก็ยงั เป็ นเครื่ องมือแสดงอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติอีกด้ วย ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือสือ่ สารของคนไทย
ความสาคัญของภาษาไทยคือ ใช้ เป็ นสือ่ กลาง เสริ มสร้ างวัฒนธรรม สาแดงเอกลักษณ์ พิทกั ษ์ เอกราช ประสาทวิทยา
พัฒนาความคิด กอบกิจการงาน ประสานสามัคคี ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม (หลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย. 2551) นอกจากนี ้ ภาษาไทยเป็ นสือ่ สร้ างความจรรโลง
ใจ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์วรรณกรรมอันมีคา่ มากมาย การสอนภาษาไทยให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
นันจ
้ าเป็ นต้ องศึกษาทักษะต่าง ๆ ให้ สมั พันธ์ ทักษะการรับเข้ ามาคือ การอ่านและการฟั ง กับทักษะการถ่ายทอดออกไปคือ
การพูดและการเขียน การเขียนเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้ คนรุ่นหลังทราบความเป็ นมาของอดีต
จนถึงปั จจุบนั การเขียนเป็ นการสือ่ สารด้ วยตัวอักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ประสบการณ์
ข่าวสารและจิตนาการจากผู้เขียนไปสูผ่ ้ อู า่ น (วรรณี โสมประยูร. 2542 : 139) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การนาสือ่ หลาย ๆ
อย่างมาใช้ ร่วมกันอย่างมีความสัมพันธ์ มีคณ
ุ ค่าและส่งเสริ ม ซึง่ กันและกัน สือ่ การสอนอย่างหนึง่ อาจใช้ เพื่อเร้ าความ
สนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึง่ ใช้ เพื่ออธิบายข้ อเท็จจริงของเนื ้อหา และอีกชนิดหนึง่ อาจใช้ เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้ง
และป้องกันการเข้ าใจความหมายผิด ๆ การใช้ สอื่ ประสมจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน
กันได้ ค้นพบวิธีการที่จะเรี ยนในสิง่ ที่ต้องการได้ ดดี ้ วยตนเอง(กานต์ อุทยั ทัศน์.2551:7) ในปั จจุบนั ได้ มีการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในบทบาทเป็ นผู้สอนอย่างกว้ างขวาง ผลจากการสังเคราะห์งานการศึกษาทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541 : 2–3) สือ่ ประสมเป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมเนื ้อหา และกิจกรรม
หรื อวิธีเรี ยนที่จดั เตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ ามีทงระบบภาพ
ั้
เสียง ตัวอักษรทีเ่ ป็ นสือ่ ประสมหรื อมัลติมีเดียสามารถปฏิสมั พันธ์หรื อ
โต้ ตอบกับผู้เรี ยนได้ ทนั ที บทเรี ยนสือ่ ประสมคือ “การนาเนื ้อหาวิชาและลาดับวิธีสอนมาบันทึกเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ”
สาหรับสอนโดยให้ คอมพิวเตอร์ กบั นักเรี ยนได้ โต้ ตอบกันโดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่ 3 หรื อผู้สอนเข้ ามาร่วมโดยตรง ซึง่
เปรี ยบเสมือนสือ่ การเรี ยนการสอนที่สามารถซ่อนคาตอบและค้ นหาคาตอบได้ ดีกว่าสือ่ อื่นๆ (ไชยยศ เรื องสุวรรณ.
2547 : 3 – 5)
โรงเรี ยนบ้ านคาอีหงส์ดาเนินการพัฒนางานทุกงานให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบในการบริ หารจัดการ
การเรี ยนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ แต่จากรายงานผลการศึกษาประจาปี 2552 พบว่านักเรี ยนอ่านและเขียนสะกดคา
ไม่ถกู ต้ อง ฉะนันการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทยครูต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นและเร้ าความสนใจของผู้เรี ยน
ประกอบกับให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางภาษาให้ มาก เนื่องจากสือ่ และนวัตกรรมทางการศึกษาไม่ได้ รับ
การพัฒนาให้ ทนั สมัยและตรงตามความสนใจของผู้เรี ยน จึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยนแบบท่องจา
ความรู้ (โรงเรียนบ้ านคาอีหงษ์ . 2552 : 2-6 ) จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาทฤษฎีและวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ สอื่ ประสมในเอกสารและตาราต่างๆ และพบว่าสือ่ ประสมสามารถแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ น
อย่างดี จึงดาเนินการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาทีม่ ีอกั ษรนา สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 โดยคาดหวังว่าการ
จัดการเรี ยนรู้โดยบทเรี ยนสือ่ ประสมซึง่ เป็ นบทเรี ยนมีทงภาพ
ั้
เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ ตอบ
พร้ อมด้ วยเนื ้อหาครบถ้ วน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น ส่งผลดีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนและ
สร้ างความพึงพอใจต่อผู้เรียน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาที่มีอกั ษรนา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องคาที่มีอกั ษรนา แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยใช้ รูปแบบ
ADDIE ของ รอเดอริ ค, ซิมส์ (Roderic, Sims) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการ
้
นาไปใช้ และขันประเมิ
้
นผล ตัวจัดกระทาคือการเรี ยนด้ วย สือ่ ประสมเรื่ อง คาที่มีอกั ษรนา ผลจากตัวจัดกระทาแบ่งเป็ น 2
ด้ าน คือ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ประชากร คือ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กภายในกลุม่ สถานศึกษาที่ 5 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีบริ บทเดียวกัน จานวน 4 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย โรงเรียนบ้ านสุขเจริ ญ โรงเรี ยนบ้ านบอน
เขียว โรงเรี ยนบ้ านคาอีหงษ์ และโรงเรี ยนบ้ านหนองโง้ ง กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้ านคาอีหงษ์ คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง หน่วยห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 10 คน
ให้ กลุม่ ตัวอย่างเรี ยนจากสือ่ ประสม 8 ชัว่ โมง รวบรวมข้ อมูลด้ านกระบวนการ (E1) ผลลัพธ์ (E2) และความพึงพอใจ มา
ประมวลเพื่อสรุปผลโดยวิธีการทางสถิติ
ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
87.44
84.76

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.44/84.76 สอดคล้ องตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

S.D. ความหมาย
X
1. เนื ้อหา
4.43
0.49
มาก
2. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
4.29
0.36
มาก
3. บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
4.37
0.79
มาก
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.56
0.86
มากที่สดุ
เฉลีย่ รวม
4.41
0.63
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.41
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.29 – 4.56 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.36 – 0.86 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับดี
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน

1.
2.
3.
4.

ข้ อคาถาม
ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
ด้ านแบบทดสอบ
ด้ านการจัดการบทเรี ยน
เฉลีย่ รวม



2.64
2.65
2.39
2.43
2.53

S.D.
0.48
0.47
0.48
0.49
0.48

ความหมาย
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบมาก
พึงพอใจระดับชอบปานกลาง
พึงพอใจระดับชอบปานกลาง
พึงพอใจระดับชอบมาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และเมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.39 - 2.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.47 - 0.49 แสดงว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง คาที่มีอกั ษรนาในระดับชอบมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 87.44/84.76 หมายความว่า นักเรียนทาคะแนนจากแบบฝึ ก
ระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 87.44 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 84.76 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพบทเรี ยนสือ่ ประสม สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ศิจิตราภรณ์ ศิลปะ (2547 : 41-42) ที่ได้ ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ ประสมร่วมกับการ
เรี ยนแบบซี ไอ อาร์ ซี เรื่ อง การสะกดคาไม่ตรงตามมาตรตัวสะกดแม่กด วิชาภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 และ
พบว่า สือ่ ประสมร่วมกับการเรี ยนแบบซี ไอ อาร์ ซี มีประสิทธิภาพ 80.63 / 79.50 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75 / 75
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และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ อัจฉรา เบ็ญเจิด (2549 : 74-75) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ องคาควบ
กล ้า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึง่ พบว่า สือ่ ประสม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 90.30 สูงกว่าเกณฑ์และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.65 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. คุณภาพของสือ่ ประสม เรื่ อง คาที่มีอกั ษรนา โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.41 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.29 – 4.56 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีคา่ ระหว่าง 0.36 – 0.86 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสือ่ ประสมในระดับดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กานต์
อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างทักษะ การอ่านและการ
เขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ซึง่ พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสม โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 2.53
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.39 ถึง 2.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.47 ถึง 0.49 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ อง คาทีม่ ี
อักษรนาในระดับชอบมากสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา เบ็ญเจิด (2549 : 74-75) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่
ประสม เรื่ องคาควบกล ้า กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
สือ่ ประสม ในระดับมาก ( X = 4.29) พิจารณาเป็ นรายข้ อด้ านคุณภาพและความง่ายไม่ซบั ซ้ อนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ที่ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสม พบว่าความพึง
พอใจในการเรี ยนรู้จากสือ่ ประสม โดยสอบถามถึงประเด็นในด้ านข้ อความ ภาพและกราฟิ ก และการใช้ งาน สรุปได้ วา่
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากในด้ านภาพประกอบและกราฟิ ก ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้ านการใช้ งานสือ่ ประสม และด้ านเสียงและดนตรีประกอบตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับ 87.44/84.76 ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อสือ่ ประสมในระดับชอบมาก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ องคาทีม่ ีอกั ษรนา ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัติ
ครอบคลุมทางด้ านมัลติมเี ดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี ประกอบ และมีการ
โต้ ตอบกับผู้เรี ยน
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรียนและส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้
และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผศ.ดร. พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร. วิทยา อารี ราษฎร์ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
ผศ.กัญญา บุรีรัตน์ นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง อาจารย์ณฐั พงษ์ พระลับรักษา และนายรัตนะ บุตรสุรินทร์
เจ้ าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา
แนะนาและให้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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้
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รายงานผลการใช้ ส่ อื ประสม เรื่อง คาที่มกั เขียนผิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาทีม่ กั เขียนผิด กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) ประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้ านคุย โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน นักเรียน
จานวน 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง คาทีม่ กั เขียนผิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้ อย
ละ ผลการศึกษาพบว่า 1) สือ่ ประสมมีประสิทธิภาพ 86.20/85.20 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กาหนดคือ 80/80 2)
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ ( X = 4.70, S.D= 0.47) และ 3) นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.84, S.D. = 0.31 )
คาสาคัญ สือ่ ประสม , คาที่มกั เขียนผิด, ภาษาไทยชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริ ญญาเอก/คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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experts opined the quality of Multimedia at the higher level (xˉ = 4.70, S.D= 0.47) and 3) The students showed
their satisfaction was at the higher level. (xˉ = 4.84, S.D. = 0.31 )
KEYWORDS Multimedia , Thai word is usually written wrong, Thai Language for Prathomsuksa 6
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดจุดหมายข้ อ 2 ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้
ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5 )
จากจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ การสือ่ สาร การคิด การแก้ ปัญหา เป็ นทักษะที่ต้องพัฒนาให้ เกิดกับผู้ เรี ยน
ภาษาไทยควบคูก่ บั การใช้ เทคโนโลยีที่มีความจาเป็ นในการดารงชีวิตปั จจุบนั ซึง่ การเขียนถือว่าเป็ นทักษะที่สาคัญของการ
สือ่ สาร
การเขียนเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ชว่ ยให้ คนรุ่นหลังทราบความเป็ นมาของอดีตจนถึงปั จจุบนั
การเขียนเป็ นการถ่ายทอดความคิดความรู้สกึ และความต้ องการของตนเองออกมาเป็ นอักษรเพื่อสือ่ ความหมายให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจและเป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาความคิด สติปัญญา ตลอดจนเจตคติด้วย การเขียนจึงเป็ นทักษะการแสดงออกที่
สาคัญและสลับซับซ้ อน (วรรณี โสมประยูร. 2542 : 139 ) การเขียนเป็ นทักษะการแสดงออกที่สาคัญในการเรี ยนการ
สอนของทุกวิชา ต้ องอาศัยการเขียนเพื่อบันทึก เพื่อรวบรวมถ้ อยคาของครู ของเพื่อน หรื อของวิทยากรเพื่อรายงาน หรื อย่อ
สิง่ ที่ได้ ยินได้ ฟังและเพื่อเขียนตอบปั ญหาต่าง ๆ (ประทีป แสงเปี่ ยมสุข. 2538 : 53) ดังนันการเขี
้
ยนจึงเป็ นรากฐาน
ในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ ถ้ าเขียนคาผิดก็จะทาให้ การสือ่ สารผิดพลาดคลาดเคลือ่ นหรื อเกิดปั ญหาต่อการเรี ยนรู้ได้
สภาพปั ญหาของนักเรี ยน จากการตรวจผลงานด้ านการเขียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านคุย ในปี
การศึกษา 2553 เช่น การเขียนตามคาบอก การเขียนชี ้แจง อธิบาย บรรยาย เขียนจดหมาย เรี ยงความ พบว่านักเรี ยน
เขียนสะกดคาผิดมาก จึงเกิดการสือ่ สารที่ผิดพลาด เกิดปั ญหาในการเรี ยนรู้กลุม่ สาระอื่น ๆ ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตา่ ผู้ศกึ ษาจึงคิดค้ นหาสือ่ เทคนิควิธีสอนที่เร้ าความสนใจให้ อยากเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจง่าย
จดจาบทเรี ยนได้ ดีและเพื่อพัฒนาการเขียนให้ ถกู ต้ อง
สือ่ ประสมหรื อมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็ นสือ่ ที่ทนั สมัยและมีลกั ษณะพิเศษ และมีพลังการสือ่ สารอย่างมี
ชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนด้ วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหวและเสียงช่วยในการสือ่ สารระหว่างผู้เรี ยนด้ วย
เหตุผลทีผ่ ้ เู รี ยนบางคนไม่กล้ าถามข้ อสงสัย การใช้ มลั ติมเี ดียจะช่วยแก้ ปัญหาในส่วนนี ้ได้ โดยตอบสนองความต้ องการใน
ลักษณะ ศึกษารายบุคคลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลาได้ มากขึ ้น โดย
ผู้สอนจะได้ ไม่เสียเวลาซ ้าแล้ วซ ้าอีก นอกจากนันยั
้ งถือว่าเป็ นสือ่ ทีส่ ามารถสือ่ ความคิดไปยังผู้อื่นเพราะสามารถรับได้ ทงั ้
การอ่าน การฟั ง การเห็นภาพเคลือ่ นไหวที่สมจริ ง (ยืน ภูว่ รวรรณ. 2544 : 3) และสือ่ ประสมช่วยให้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ผลและประสบผลสาเร็ จมากมาย เช่น ผลงานการวิจยั ของ แสงอรุณ สุขเกษม (2549 : 81), พงษ์
วิภา ปั ญญารมย์ (2549 : 130), กรรณิการ์ พัฒนนิติศกั ดิ์ (2550 : 99), วันชัย ปั ญญาวิชา (2550 : 70) และ วรารัตน์
หมื่นจร (2553 : 71 ) ที่มีผลการศึกษาสอดคล้ องกันคือ การใช้ สอื่ ประสมหรื อมัลติมีเดีย ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ ้น
จากข้ อดีในการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการใช้ สอื่ ประสมดังกล่าว ผู้ศกึ ษาจึงพัฒนาสือ่ ประสม เรื่ อง คาทีม่ กั เขียนผิด
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ สือ่ ประสม
ที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติ
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พอยท์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาบทเรียนที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนด
ไว้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ ประสมเรื่ อง คาที่มกั เขียนผิด กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80)
2. เพื่อประเมินคุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านคุย อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวนทังหมด
้
2 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนจานวน
51 คน กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนบ้ านคุย อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คัดเลือกโดยวิธีการสุม่ อย่างง่ายด้ วยวิธี
จับสลาก จานวน 1 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนจานวน 25 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษามี 4 ชนิด ได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ องคาที่มกั เขียนผิด แบบประเมินคุณภาพสือ่ ประสม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดาเนินการสร้ างและพัฒนา โดยใช้ รูปแบบ
ADDIE ของ รอเดอริ ค, ซิมส์ (Roderic, Sims) 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขันการออกแบบ
้
ขันการพั
้
ฒนา ขันการ
้
นาไปใช้ และขันประเมิ
้
นผล ตัวแปรต้ นได้ แก่ สือ่ ประสมเรื่ อง คาทีม่ กั เขียนผิด ตัวแปรตามแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการ
สร้ างสือ่ ประสม ได้ แก่ คุณภาพสือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ านการทดลองใช้ สอื่ ประสม ได้ แก่ ประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
ตามเกณฑ์ E1/E2 และความพึงพอใจของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โดยในการวิเคราะห์จะใช้ คา่ เฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้ (มนต์ชยั เทียนทอง , 2548: 255) , ( บุญชม ศรี สะอาด
, 2547 : 87) 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ การวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม เกณฑ์ของประสิทธิภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 80/80 โดยที่คา่ E1/E2 ที่คานวณได้ จะ
นาไปเทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้ (พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 154) ร้ อยละ 95-100 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
(Excellent) ร้ อยละ 90-94 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี (Good) ร้ อยละ 85-89 หมายถึง บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดี
พอใช้ (Fair good) ร้ อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) ต่ากว่าร้ อยละ 80 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
แก้ ไขบทเรี ยน (Poor)
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลให้ ได้ สอื่ ประสม เรื่ อง คาทีม่ กั เขียนผิด ซึง่ ประกอบด้ วย บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ สมบัติ
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ครอบคลุมทางด้ านมัลติมเี ดีย ได้ แก่ มีข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และมีการ
โต้ ตอบกับผู้เรี ยน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์ (นาเสนอเนื ้อหา)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมมัลติพอยท์ (กิจกรรมเสริ ม)
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จากการวิจยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสม ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการแสดงประสิทธิภาพของสือ่ ประสม
เกณฑ์ E1/E2
E1
E2

ค่าประสิทธิภาพ
86.20
85.20

การแปลผล
ดีพอใช้
ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ ประสมตามเกณฑ์ E1/E2 สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.20/85.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ ประสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นาสือ่ ประสมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

เนื ้อหา
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยท์
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์มลั ติพอยท์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เฉลีย่ รวม

X

S.D.

4.68
4.66
4.75
4.70
4.70

0.51
0.51
0.38
0.47
0.47

ความหมา
ย
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.70
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.66 – 4.75 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.38 – 0.51 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านคุณภาพของสือ่ ประสมในระดับมากที่สดุ
3. ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสือ่ ประสม ผู้วิจยั ได้ ทาการสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยน
รายการประเมิน
1. ด้ านภาพ สี ตัวอักษรและเสียง
2. ด้ านกิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
3. ด้ านแบบทดสอบ
4. ด้ านการจัดการบทเรียน
5. ด้ านการมีสว่ นร่วม
เฉลีย่ รวม



4.76
4.84
4.72
4.92
5.00
4.84

S.D.
0.44
0.37
0.46
0.28
0.00
0.31

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ
พึงพอใจมากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ (  = 4.84, S.D. = 0.78 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามี
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.72 ถึง 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ระหว่าง 0.00 ถึง 0.46 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสือ่ ประสมเรื่ องคาที่มกั เขียนผิด ในระดับพึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ประสิทธิภาพของสือ่ ประสมโดยรวมเท่ากับ 86.20/85.20 หมายความว่า ผู้เรี ยนทาคะแนนจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมระหว่างเรี ยนและทดสอบระหว่างเรี ยนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 86.20 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้เรี ยนคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 85.20 ซึง่ มีคา่ ประสิทธิภาพสือ่ ประสม สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงทาให้ ได้ บทเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ กรรณิการ์ พัฒนนิติศกั ดิ์
(2550 : 99) ได้ วิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง การอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยการเรียนแบบร่วมมือ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.36/81.25 วรารัตน์ หมื่นจร
(2553 : 71) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ เรื่ องคาที่มกั เขียนผิด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่า ผลการพัฒนาสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ เรื่ องคาที่มกั เขียนผิด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ผลการหาค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
82.86-87.70
2. คุณภาพสือ่ ประสม เรื่ องคาทีม่ กั เขียนผิด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.70 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระหว่าง 4.66 – 4.75 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีคา่
ระหว่าง 0.38 – 0.51 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้ านประสิทธิภาพของบทเรี ยนในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 83-84) ได้ ศกึ ษาผลการพัฒนาสือ่ ประสมสนับสนุนการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ าง
ทักษะ การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 พบว่าผลการประเมินสือ่ ประสม โดยผู้เชี่ยวชาญใน
ภาพรวม เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ สือ่ ประสมในภาพรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.84
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.72 ถึง 5.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีคา่ ระหว่าง 0.00 ถึง 0.46 แสดงว่านักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนสือ่ ประสม
เรื่ องคาที่มกั เขียนผิด ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ แสงอรุณ สุขเกษม (2549 : 81) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการ
พัฒนาแบบฝึ กสือ่ ประสมเพื่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนนางรอง จังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2549 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึ กสือ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ แบบฝึ กสือ่
ประสมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ วรารัตน์ หมื่นจร (2553 : 71)ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ เรื่ องคา
ที่มกั เขียนผิด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบ เรื่ องคาทีม่ กั เขียนผิด ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนสือ่ ประสมเชิงโต้ ตอบโดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุปได้ วา่ สือ่ ประสมที่พฒ
ั นา ขึ ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีพอใช้ ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
อยูใ่ นระดับเหมะสมมากที่สดุ และจากผลการทดลองใช้ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อสือ่ ประสม
ดังนันสื
้ อ่ ประสมที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สือ่ ประสมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในสาระที่เรี ยนและส่งผลให้ มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ครูผ้ สู อนได้ จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังเป็
้ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ
ในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ สถานศึกษาได้ แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้
และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลวงด้ วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ดร พิสทุ ธา อารี ราษฎร์ .ดร.สายชล จินโจ ผศ .
ภูษิ.ทรงศักดิ์ สองสนิท ดร .ดร.สนิท ตรี เมืองซ้ าย ผศ .ดร.อารี ราษฎร์ ผศ วิทยา .ดร.ผศต บุญทองเถิง
กัญญา บุรีรัตน์ นางสาวอภิดา รุณวาทย์ นายธวัชชัย สหวงษ์ นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ .ผศ นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง
อกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิชัยยุทธ์ จันทร์ แปลง เจ้ าของบทความ เ.ต.และด
ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ให้ คาปรึกษา แนะนา ในการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กรรณิการ์ พัฒนนิติศกั ดิ.์ 2550. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
เรื่ องการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยการเรี ยนแบบร่วมมือสาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม. 99.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
กรุงเทพฯ. 92.
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้
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การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเจตคติของผู้บริ หารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน
โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
The Development of Knowledge, Abilities and Attitudes of School Administrators Based on the Functional
Competency by Using Action Research
ผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา1, ดร.จาเนียร พลหาญ2 และ ดร.เนตรชนก จันทร์ สว่าง3
Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana, Dr. Chamnian Pollaharn, Dr. Natechanok Chansawang
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหา ความต้ องการ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงาน
ของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจังหวัดมหาสารคาม ให้ มีความรู้
ความสามารถ และเจตคติสงู ขึ ้น โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาปั ญหาและความ
ต้ องการพัฒนา ระยะที่ 2 พัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม ข้ อ
ทดสอบก่อน-หลังการอบรม แนวการฝึ กอบรม แบบศึกษาความพึงพอใจ และแบบประเมินคุณภาพเค้ าโครงวิจยั เก็บ
รวบรวมข้ อมูล กลุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 1 คือผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1,
2 และ 3 จานวน 247 คน คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายเพื่อทาการพัฒนาในระยะที่ 2 จากเขต 3 และเขต 1 จานวน 72 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์เนื ้อหาสาหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบตั ิ และมีความต้ องการพัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะประจาสายงานด้ านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั ระดับมาก ส่วนด้ านอื่นๆ ได้ แก่ด้านการสือ่ สารและ
การจูงใจ ด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้ านการมีวิสยั ทัศน์ มีปัญหาในการปฏิบตั ิและมีความต้ องการพัฒนาระดับ
ปานกลางถึงมาก ผลการพัฒนาตามหลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 2 วงจร พบว่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนทดสอบความรู้ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม คะแนนพัฒนาการสูง ขึ ้นทุกคน ผลการศึกษา
เจตคติพบว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมระดับมาก และผลการติดตามประเมินเค้ าโครงวิจยั
พบว่าส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพ
ระดับดีมาก
คาสาคัญ 1) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเจตคติ 2) สมรรถนะประจาสายงานของผู้บริ หารสถานศึกษา และ
3) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ

1

ศษ.ด. (การบริ หารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Educational Management Administration, Faculty of
Education RajabhatMaha Sarakham University
2
กศ.ด. (การบริ หารและพัฒนาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
กศ.ด. (เคมี ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
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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
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาผู้บริ หาร
การศึกษา จะเห็นได้ จาก มาตรา 9 (4) มีหลักการส่งเสริ มและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547) โดยหลักการแล้ วผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคลากรหลักที่
สาคัญ และเป็ นผู้นาวิชาชีพที่จะต้ องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดทังจรรยาบรรณ
้
วิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสูก่ ารจัดการและการบริ หารทีด่ ี แต่ในสภาพปั จจุบนั พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษายังขาดทักษะความ
เป็ นผู้นาเชิงวิชาการ (ธีระ รุญเจริ ญ. 2550) สอดคล้ องกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (2549) ได้ สรุปผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(รอบแรก พ.ศ. 2544 - 2548) พบว่าผู้บริ หารไม่ได้ มาตรฐานในเรื่องการบริ หารวิชาการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (2551) จึงได้ กาหนดแนวทางในการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา โดยเลือกใช้ รูปแบบการพัฒนาที่
ยึดสมรรถนะเป็ นฐาน ได้ แก่ สมรรถนะหลัก ประกอบด้ วย การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การพัฒนาตนเอง และการ
ทางานเป็ นทีม และสมรรถนะประจาสายงาน ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิจยั การสือ่ สารและการจูงใจ
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การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสยั ทัศน์ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั และคณะได้ เลือกศึกษาสมรรถนะประจาสายงาน
เท่านัน้ เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษาเบื ้องต้ นพบว่าสมรรถนะประจาสายงานเป็ นสมรรถนะที่คอ่ นข้ างมีปัญหา
โดยเฉพาะสมรรถนะทางด้ านการวิจยั แม้ ในระยะที่ผา่ นมานี ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) (2553) ได้ จดั ให้ มีโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริ หาร
สถานศึกษาทังระบบ
้
โดยผลิตชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู้ด้วยตนเองก็ตาม แต่ยงั ขาดสาระสาคัญคือการพัฒนาสมรรถนะ
ประจาสายงานด้ านการทาวิจยั
การพัฒนาโดยการฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกรูปแบบหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากใน
ปั จจุบนั และในอนาคต โดยเฉพาะการฝึ กอบรมเชิงระบบ (เสน่ห์ จุ้ยโต. 2544) ซึง่ ผู้วิจยั และคณะจะดาเนินการศึกษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และประเมินความต้ องการจาเป็ นของประชากรกลุม่ เป้าหมายตามหลักของการวิจยั ประเมินความ
จาเป็ น (สุวิมล ว่องวานิช, 2548) จัดทาโครงการฝึ กอบรมตามปั ญหาและความต้ องการ และทาการฝึ กอบรมตามแผน
สังเกตหรื อ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ทาการสะท้ อนผลโดยวิพากษ์ วิจารณ์ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะ ประกอบการวาง
แผนพัฒนาซ ้าอีก (Revise Plan) นัน่ คือหลักและกระบวนการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research: AR)
(Kemmis & Mc Taggart. 1988; คงศักดิ์ ธาตุทอง. 2540 และศิริ ถีอาสนา. 2550) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
เจตคติของผู้บริ หารสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ตามสมรรถนะประจาสายงาน โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ดังกล่าว ผู้วิจยั จะประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ Benjamin S. Bloom (1985) และทิศนา แขมมณี (2548)
ประกอบด้ วยด้ านความรู้ (Cognitive Domain) ด้ านเจตคติหรื อความรู้สกึ (Affective Domain) และ ด้ านทักษะ
(Psychomotor Domain) มาใช้ ในการวิจยั โดยมุง่ หวังให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาซึง่ ผ่านการพัฒนาแล้ วมีความรู้
ความสามารถ และเจตคติตามสมรรถนะประจาสายงาน และสามารถขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาให้ มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องสืบไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม ให้ มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติสงู ขึ ้น โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง และกลุม่ เป้าหมายที่ทาการพัฒนา
1.1 ประชากร ได้ แก่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1, 2
และ 3 จานวน 641 คน สุม่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 247 คน
1.2 กลุม่ เป้าหมายที่ทาการพัฒนา คัดเลือกจากกลุม่ ตัวอย่างที่แสดงความจานงในพัฒนาตนเองจาก
การตอบแบบสอบถามในระยะที่ 1 และได้ คดั เลือกจาก 2 เขต เท่านันคื
้ อ ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด สพท. มหาสารคาม
เขต 3 จานวน 44 คน และ เขต 1 จานวน 28 คน รวม 72 คน
2. ตัวแปรที่ทาการศึกษา
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2.1 สมรรถนะประจาสายงานประกอบด้ วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั การสือ่ สารและการ
จูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสยั ทัศน์
2.2 สมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั ประกอบด้ วย การวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารการศึกษา
การกาหนดประเด็น และการตังหั
้ วข้ อการวิจยั การตังค
้ าถาม วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ การกาหนด
ขอบเขตการวิจยั การกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง และการกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั การทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาการบริ หารการศึกษา การกาหนดตัวชี ้วัดเพื่อการพัฒนาการบริ หารการศึกษา
การเขียนวิธีดาเนินการวิจยั การเขียนอ้ างอิง - บรรณานุกรม การเขียนเค้ าโครงการวิจยั การประเมินเค้ าโครงการวิจยั การ
ฝึ กนาเสนอเค้ าโครงการวิจยั และการนาเสนอร่างเค้ าโครงการวิจยั เพื่อประเมิน โดยมีจดุ มุงหมายของการเรี ยนรู้ 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และด้ านเจตคติ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งขันตอนการวิ
้
จยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนา
1)ศึกษาเอกสาร
2)สร้ างเครื่ องมือวิจยั
3)หาคุณภาพเครื่ องมือ: Content Validity และค่า IOC
4)ปรับปรุ งเครื่ องมือ
5)เก็บรวบรวมข้ อมูล
6)วิเคราะห์ข้อมูล 7)เสนอรายงานการวิจยั ระยะที่ 1

ข้ อสนเทศ: สภาพปั ญหาและ
ความต้ องการจาเป็ นในการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน

ระยะที่ 2 พัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน
1)ศึกษาผลการวิจยั ของระยะที่ 1
2)กาหนดกรอบเนื ้อหา: สมรรถนะฯด้ านการทาวิจยั
3)จัดทาแนวการฝึ กอบรมฯ และติดตามและประเมินผล
ความรู้ ความสามารถ และเจต
4)สร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
คติตามสมรรถนะประจาสาย
5)คัดเลือก สพท.มหาสารคาม 2 แห่ง: เขต 3, เขต 1
งานของผู้บริ หารสถานศึกษา
6)กาหนดเกณฑ์-คัดเลือกผู้เข้ าอบรม
สูงขึ ้น
7)ทาการฝึ กอบรมฯ และติดตามประเมินเค้ าโครงวิจยั โดย
AR
แผนภาพที่ 1 จสรุยั ปขันตอนของการวิ
้
จยั
8)ศึกษาความพึงพอใจ
9)สรุ ปรายงานผลการวิ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนา เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับ
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ รับข้ อมูลกลับคืนมาร้ อยละ 80.97 และในระยะที่ 2 พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเจตคติของ
กลุม่ เป้าหมายที่ทาการศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั โดยใช้ ข้อทดสอบก่อน-หลังอบรม แนว
การฝึ กอบรม: แบบฝึ ก/ใบงาน แบบศึกษาความพึงพอใจ แบบประเมินเค้ าโครงวิจยั
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การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้ อมูล
1. ศึกษาระดับปั ญหา และความต้ องการในการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน วิเคราะห์โดยใช้ คา่ เฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน หาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และวิเคราะห์เนื ้อหา นาเสนอข้ อมูลในรูปตาราง และเสนอในรูปความเรี ยง
สาหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
2. ศึกษาผลการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั โดยฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ติดตามประเมินเค้ าโครงวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ ทาการแปลผล
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด จัดข้ อมูลในรูปตาราง และทาการวิเคราะห์เนื ้อหาสาหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ นาเสนอข้ อมูลโดยใช้
ขันตอนการวิ
้
จยั
เชิงปฏิบตั กิ าร ทัง้ 4 ขัน้ คือ การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และทาการสะท้ อนผลเพื่อวางแผนซ ้าในวงจรหรื อครัง้ ต่อไป
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนา ในระยะที่ 1 สภาพปั ญหาและความต้ องการ
พัฒนาตนเองของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด สพท.มหาสารคาม เขต 1-3 พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหา และความต้ องการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงานด้ านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านอื่นๆ มีความ
ต้ องการพัฒนาระดับปานกลางถึงมาก การแสดงความจานงเข้ ารับการฝึ กอบรมพบว่าส่วนใหญ่แสดงความจานงเข้ าอบรม
ในประเด็นที่สนใจและได้ เลือกไว้ เท่านัน้ และเหตุที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้ านนันๆ
้ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นจุดอ่อนของ
ตนเอง และต้ องการพัฒนาตนเองให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น
2. ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน กาหนดกรอบการรายงานผลตาม
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังแผนภาพที่ 3 ต่อไปนี ้
การฝึ กอบรมฯ: สพท. มค 3

วงจร 1:
Loop1

(27-29 เม.ย.53)
ติดตามประเมินผลฯ: สพท. มค 3
(22 พ.ค.53)

การฝึ กอบรมฯ: สพท. มค 1

วงจร 2:
Loop2

(27-29 ต.ค.53)
ติดตามประเมินผลฯ: สพท. มค 1
(22 พ.ย.53)
แผนภาพที่ 2 วงจรวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทีใ่ ช้ สรุปผลการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา
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2.1 ผลการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจัย วงจรที่ 1 (สพท.มหาสารคาม เขต 3)
2.1.1 วางแผน (Plan1) ศึกษาปั ญหาและความต้ องการพัฒนาตนเอง กาหนดกรอบการพัฒนา
2.1.2 ปฏิบตั ิตามแผน (Act1) คัดเลือกผู้เข้ าอบรม จานวน 44 คน กาหนดขอบเขตด้ านเนื ้อหาตาม
สมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั ใช้ ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ สพท.มหาสารคามเขต 3 เป็ นสถานที่อบรม เมื่อ 27 –
29 เมษายน 2553
2.1.3 สังเกต (Observe1) ค่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเท่ากับ 86.42/80.96 คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึ กอบรม เท่ากับ 21.40 และ 32.38 คะแนนพัฒนาการเฉลีย่ เท่ากับ 11.00 และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
2.1.4 สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) ควรสลับที่นงั่ ของกลุม่ ต่างๆ ทุกวัน ขอความร่วมมือให้ ตรงต่อ
เวลา ควรจัดทาป้ายนิเทศ ควรเพิ่มเวลาในเรื่ องวิธีดาเนินการวิจยั ควรลดจานวนผู้เข้ าอบรม ควรแจกเอกสารก่อนการใช้
ควรอธิบายขันตอนของการวิ
้
จยั และระยะของการวิจยั และวงจร (Loop) ของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการให้ ชดั เจน
2.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจัย วงจรที่ 2 (สพท.มหาสารคาม เขต 1)
2.2.1 วางแผน หรื อทบทวน (Plan2 or Revise plan) นาข้ อเสนอในรอบที่ 1 มาวางแผนซ ้า
2.2.2 ปฏิบตั ิตามแผน (Act2) คัดเลือกผู้เข้ าพัฒนาตนเอง จานวน 28 คน ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ใช้
ห้ องประชุมสารคามมุณี เป็ นสถานที่อบรม เมื่อวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 รวม 3 วัน
2.2.3 สังเกต (Observe2) คะแนนเฉลี่ยก่อน-หลังอบรมเท่ากับ 20.40 และ 32.17 คะแนนพัฒนาการ
เฉลี่ยเท่ากับ 11.78 ค่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการฝึ กอบรม (E1/E2) เท่ากับ 87.29/80.44 และมีความพึงพอใจ
ระดับมาก
2.2.4 สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect2) ควรรายงานผลความคืบหน้ าทุกวัน ควรปรับปรุงข้ อสอบให้ มี
คุณภาพมากขึ ้นก่อนนาไปใช้ ครัง้ ต่อไป ควรประกาศชื่นชมผู้ที่สามารถทาคะแนนสูง และชื่นชมผู้มีคะแนนพัฒนาการ
ควรชื่นชมผู้ที่ไม่เคยลาเคยขาด ควรแจกเอกสารก่อนการใช้ อย่างน้ อยหนึ่งวัน เรื่ องการเขียนเค้ าโครงการวิจยั ควรขยาย
เวลาอีก ให้ อธิบายให้ ชดั เจนว่าจะใช้ Action Research ในระยะใดของการวิจยั เสนอให้ คณะผู้วิจยั ดูแลผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
2.3 ผลการติดตามประเมินผลเค้ าโครงวิจัย วงจรที่ 1 (สพท.มหาสารคาม เขต 3)
2.3.1 วางแผน (Plan1) กาหนดวัน เวลา สถานที่ ขอบเขตด้ านเนื ้อหา และวิธีการประเมินเค้ าโครง
วิจยั
2.3.2 ปฏิบตั ิตามแผน (Act1) ดาเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมของสพท.
มหาสารคาม เขต 3 กาหนดขอบเขตด้ านเนื ้อหาที่ทาการประเมิน แบ่งผู้เข้ าประชุมออกเป็ น 5 กลุม่ สมาชิกของกลุม่
นาเสนอเค้ าโครงการวิจยั วิพากษ์ วิจารณ์ ทาการประเมิน และให้ ข้อเสนอแนะ ตังชมรมผู
้
้ บริ หารนักวิจยั
2.3.3 สังเกต (Observe1) เค้ าโครงวิจยั มีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก ร้ อยละ 50.00 ระดับดี ร้ อยละ 15.90
ระดับปานกลางร้ อยละ 22.72 ระดับพอใช้ ร้ อยละ 11.26
2.3.4 สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) การวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ สถิติง่ายๆ แนะการเขียน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้ รับให้ ม่งุ ไปที่ผลที่ตามมา ควรให้ ขวัญกาลังใจแก่ผ้ ทู ี่มีผลงานวิจยั ดีเด่น ควรมีองค์กรวิจยั
เพื่อประสานงานและให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ควรแต่งตังวิ
้ ทยากรที่ให้ การอบรมเป็ นกรรมการที่ปรึ กษา
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2.4 ผลการติดตามประเมินผลเค้ าโครงวิจัย วงจรที่ 2 (สพท.มหาสารคาม เขต 1)
2.4.1 วางแผน (Plan2) นาข้ อมูลที่ได้ จากการสะท้ อนผลในรอบที่ 1 มาวางแผนซ ้า
2.4.2 ปฏิบตั ิตามแผน (Act2) ดาเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ทีห่ ้ องประชุมสารคามมุณี
กาหนดประเด็นและวิธีการประเมินเค้ าโครงวิจยั แบ่งผู้เข้ ารับการประเมินออกเป็ น 5 กลุม่ ให้ สมาชิกของกลุม่ นาเสนอ
วิพากษ์ วิจารณ์ ทาการประเมิน และให้ ข้อเสนอแนะ แต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษา
2.4.3 สังเกต (Observe2) พบว่า เค้ าโครงวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก ร้ อยละ 35.71 ระดับดี ร้ อยละ
17.85 ระดับปานกลาง ร้ อยละ 7.14 ระดับพอใช้ ร้ อยละ 39.28
2.4.4 สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect2) ควรมีการติดต่อกันอย่างสม่าเสมอแม้ เสร็ จสิ ้นการอบรมก็
ตาม ผู้วิจยั ไม่จาเป็ นต้ องใช้ สถิติชนสู
ั ้ งในการวิเคราะห์ข้อมูล กรรมการที่ปรึกษาควรติดต่อประสานงานกับผู้วิจยั อย่าง
ใกล้ ชิด ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในเรื่ องวิจยั ในชันเรี
้ ยน วิจยั สถาบัน วิจยั และพัฒนา เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ มากขึ ้น หัวหน้ าโครงการวิจยั ควรประสานงานกับทาง สพท. มหาสารคาม เขต 1 เพื่อสนับสนุนการ
จัดทาวิจยั ให้ สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
อภิปรายผลการวิจัย
ขออภิปรายผลในสาระสาคัญ 2 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1. การศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนา
ผลการศึกษาศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สพท.มหาสารคาม เขต 1, 2 และ 3 โดยภาพรวมพบว่าผู้บริ หารมีปัญหา และมีความต้ องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ
ประจาสายงานด้ านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั อยู่ในระดับมาก การที่ผ้ บู ริ หารส่วนใหญ่ มีปัญหา และมีความ
ต้ องการพัฒนาตนเองด้ านนี ้มากกว่าด้ านอื่นๆ นัน่ แสดงว่าการวิจยั เป็ นเรื่ องของศาสตร์ ชนสู
ั ้ งและมีความซับซ้ อน
พอสมควร ต้ องคิดไตร่ ตรองและใคร่ครวญอย่างรอบด้ าน ดังที่ สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร (2547) กล่าว
ไว้ วา่ การวิจยั เป็ นกระบวนการของการใช้ สติปัญญาอย่างรอบด้ าน และเป็ นระบบ สอดคล้ องกับ วิจารณ์ พานิช (2546)
เห็นว่า การวิจยั เป็ นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายสูงของการวิจยั คือ การสร้ างการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การสนับสนุนหรื อ
จัดการวิจยั จึงเป็ นการสนับสนุนเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลง การลงทุนด้ านการทาวิจยั ของประเทศใดประเทศหนึง่ เป็ นการ
ลงทุนเพื่ออนาคตด้ วยความเชื่อว่า การสนับสนุน “คนฉลาด” ดังนัน้ การที่ผ้ วู ิจยั และคณะได้ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารพัฒนา
ตนเองด้ านการทาวิจยั จึงมีความมัน่ ใจว่าได้ ดาเนินการถูกทางแล้ ว และผลของการวิจยั ดังกล่าวยังสอดคล้ องกับ เสริ ม
ศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ วรรณดี เกตแก้ ว (2552) ได้ พบว่าผู้อานวยการสถานศึกษาขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญผ่านกระบวนการประเมินผลงานวิชาการซึ่งส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เพียงร้ อยละ 3.58 เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่า
การทาวิจยั มีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนางานตนเองได้
ส่วนสมรรถนะตามสายงานของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด สพท.มหาสารคาม เขต 1, 2 และ 3 ด้ านอื่นๆ คือ
ด้ านการสือ่ สารและการจูงใจ ด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้ านการมีวิสยั ทัศน์ มีปัญหาในการปฏิบตั ิและมีความ
ต้ องการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากสมรรถนะอื่นๆ มีความซับซ้ อนน้ อยกว่า และอีกประการ
หนึ่งผู้บริ หารได้ รับการพัฒนาสมรรถนะด้ านเหล่านี ้อยูเ่ สมอ จึงได้ สงั่ สมประสบการณ์ทงขณะปฏิ
ั้
บตั ิหน้ าที่หวั หน้ า
สถานศึกษา และได้ รับการอบรมอยู่เนืองๆ เช่นระยะที่ผ้ วู ิจยั กาลังทาวิจยั เรื่ องนี ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
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พื ้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553) ได้ จดั ให้ มโี ครงการยกระดับ
คุณภาพครู และผู้บริ หารสถานศึกษาทัง้ ระบบ ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง ปี งบประมาณ 2553 – 2555 เป็ นต้ น
2. ผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน
ผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัด สพท.มหาสารคาม เขต 3 และ เขต 1 เพื่อทาการพัฒนาให้
มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีในสมรรถนะด้ านนี ้ให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม โดยมีความเชื่อว่า สมรรถนะเป็ นสิง่ ที่
สามารถสร้ างขึ ้นได้ โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรมและการพัฒนา (ประจักษ์ ทรัพย์อดุ ม. 2550 และ Scott B. Parry.
2004. อ้ างถึงใน สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ. 2553) และผลการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจาสายงาน
ด้ านการทาวิจยั และการติดตาม ประเมินเค้ า โครงวิจยั โดยใช้ โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร รอบที่ 1- 2 นัน้ ผู้วิจยั มี
ข้ อสังเกตและขออภิปรายเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อสังเกตจากการใช้ หลักกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research: AR) การพัฒนาผู้บริ หาร
สถานศึกษาโดยการฝึ กอบรม และการติดตามประเมินผลเค้ าโครงวิจยั ของผู้บริ หารสถานศึกษา สพท. มหาสารคาม เขต
3 และเขต 1 ส่วนใหญ่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี ทังด้
้ านความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ผู้วิจยั มีความเชื่อมัน่ ว่า
วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจะก่อให้ เกิดผลสาเร็ จตามที่คาดหวัง ดังเช่น O'Brien, R. (2001) ได้ กล่าวถึงหลักการสาคัญและ
ประโยชน์ของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไว้ เช่น หลักของการสะท้ อนผล จากการสังเกตสถานการณ์ การศึกษาเอกสาร จะทาให้ เห็น
ความเป็ นจริ งขององค์การมากยิ่งขึ ้น อันจะนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาได้ หลักการสะท้ อนผลจากผู้ปฏิบตั งิ านจริง จะทาให้ เข้ าใจ
ปั ญหาและจะสามารถนาหลักการทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับบริ บทได้ ดี หลักของความร่วมมือ ถือว่าทุกคนมีสว่ น
ร่วมในการแก้ ปัญหา ทุกคนเท่าเทียมกันทังในด้
้ านความคิด และการปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งการลาเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
และหลักของทฤษฏี หลักการปฏิบตั ิ สูห่ ลักการใหม่ ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้ ประยุกต์หรื อบูรณาการระหว่างหลักการทฤษฎี และการ
ปฏิบตั ิจริ ง สูห่ ลักการใหม่ได้
ข้ อสังเกตจากการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาทังในระหว่
้
างการฝึ กอบรม 3 วัน และการติดตามประเมินผลเค้ า
โครงวิจยั 1 วัน โดยใช้ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) จะเห็นได้ วา่ ประสบความสาเร็ จเช่นกัน ผู้เข้ ารับอบรมมีความ
พึงพอใจ จะเห็นได้ จากการสะท้ อนผลของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ สะท้ อนความรู้สกึ เช่น สะท้ อนว่า มีความพึงพอใจต่อการ
อบรมมาก จะเห็นได้ วา่ เป็ นไปตามหลักการของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ วิธีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
ดังเช่น ธงชัย สันติวงษ์ (2545) ซึง่ กล่าวว่าการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นวิธีการหนึง่ ที่ใช้ ในการพัฒนาบุคลากรซึง่ การ
อบรมเป็ นกระบวนการที่มีระบบมุง่ พัฒนาบุคลากรให้ มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในการ
ทางานของบุคลากร ผู้ที่ได้ รับการฝึ กอบรมจะทาให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ ดีขึ ้น ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเพิ่มผลผลิต ทาให้ เกิดผล
สาเร็ จต่อเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกับ สมคิด บางโม (2549) และ Barb Nefer (2009) ได้ กล่าวว่าคล้ ายคลึงกันว่า
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นการฝึ กอบรมเชิงกระบวนการทีเ่ พิ่มประสิทธิภาพในการทางานเฉพาะด้ านของบุคคลโดยมุง่
เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานการทางานให้
สูงขึ ้น ทาให้ บคุ คลมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าทีก่ ารงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั ของผู้บริ หารสถานศึกษาประสบความสาเร็จตามที่
คาดหวังไว้ ผู้วจิ ยั มีความเชื่อว่าเกิดจากการประยุกต์ใช้ หลักกระบวนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ (Action Research: AR) หลักวิจยั และพัฒนา (R & D) หลักและแนวคิดการพัฒนาเจตคติตามรูปแบบการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาจิตพิสยั (Affective Domain) ตามแนวคิดของนักวิชาการดังทีก่ ล่าวถึงแล้ ว อย่างเข้ มข้ น และเอาจริงเอา
จังนัน่ เอง
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบตั ิ และมีความต้ องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ
ประจาสายงานด้ านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั ระดับมาก ส่วนด้ านอื่นๆ ได้ แก่ด้านการสือ่ สารและการจูงใจ
ด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้ านการมีวิสยั ทัศน์ มีปัญหาในการปฏิบตั ิและมีความต้ องการพัฒนาระดับปาน
กลางถึงมาก ผลการพัฒนาตามหลักการวิจยั เชิงปฏิบัติการ 2 วงจร พบว่าประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการอบรมสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนทดสอบความรู้ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม คะแนนพัฒนาการสูงขึ ้นทุกคน ผลการศึกษา
เจตคติพบว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมระดับมาก และผลการติดตามประเมินเค้ าโครงวิจยั
พบว่าส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ควรพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาในด้ านย่อยๆ ของด้ านการวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจยั เช่น การ
วิเคราะห์สภาพปั ญหาความต้ องการเพื่อจัดทานโยบายและวางแผน การวิจยั ในชันเรี
้ ยน การเขียนเอกสารวิชาการประเภท
แบบเรี ยน ให้ มคี วามรู้ ความสามารถ และเจตคติทดี่ ีในเรื่ องเหล่านี ้ เนื่องจากพบว่ามีปัญหาและมีความต้ องการพัฒนา
ค่อนข้ างสูง
2. การพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาครัง้ นี ้ ทาเฉพาะพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั เท่านัน้
ดังนัน้ ถ้ าจะให้ ครบองค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านอื่นๆ (การสือ่ สารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล และการมีวิสยั ทัศน์) ด้ วย เนื่องจากมีปัญหาและมีความต้ องการพัฒนาตนเองพอๆ กันทัง้ 3 ด้ าน และทัง้
3 เขต
3. ผลการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานด้ านการทาวิจยั พบว่าผู้ว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีสมรรถนะสูงขึ ้น จึง
ยืนยันได้ วา่ การพัฒนาโดยใช้ แนวการฝึ กอบรม และการติดตามผลโครงการวิจยั โดยอาศัยใช้ หลักการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ หลักการวิจยั และพัฒนา หลักการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแล้ ว มีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ดังนัน้
สมรรถนะประจาสายงาน หรื อสมรรถนะหลักทุกด้ านสมควรใช้ แนวทางนี ใ้ นการยกระดับสมรรถนะของผู้บริ หาร
สถานศึกษาให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องนี ้ได้ รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน/บุคคลหลายฝ่ าย ขอเอ่ยนามและขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูง ณ ที่นี ้ อาทิ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ(วช.) ที่กรุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั สถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ประสานงานจนเกิดความเรี ยบร้ อยทุกประการ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือประกอบด้ วย 1) รศ.ดร.ประภัสสร ปรี เอี่ยม 2) รศ.สมชาย วงศ์เกษม 3) ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวน 4) ดร.ธี
ระวัฒน์ เยี่ยมแสง และ 5) ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ ดร.สถาพร หยองเอน ผอ.สพท.มค. 3 และ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.
สพท.มค. 1 ที่กรุณาคัดเลือกผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดเข้ าร่วมพัฒนาและอานวยความสะดวกในการอบรม นักศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบริ หารจัดการการศึกษา เป็ นวิทยากรกลุม่ ย่อย ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ วัฒนบุตร ได้ ช่วยแปล
บทความวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษ และลูก ลูกสะใภ้ ภรรยาที่ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและให้ กาลังใจ
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยาคม
Students’ Quality Development According to Contemplative Education Guideline in
Pathumratpittayakom School
เสน่ห์ เสาวพันธ์ 1 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล2 และอนันท์ งามสะอาด3
Sane Saowphan 1 Sakpong HormHuan2 and Anant NgamSa-Ard3
บทคัดย่ อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการ
วิจยั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พทิ ยาคม โดยใช้ พื ้นที่โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมและใช้
กระบวนการพัฒนาผ่านนักเรียนที่สงั กัดชุมนุมพุทธศาสนาการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ กาหนดกลุม่ เป้หมาย คือ ผู้อานวยการ
โรงเรี ยน รองผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ าโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาวิชาการ หัวหน้ าพัฒนาหลักสูตร
ครูที่ปรึกษาชุมนุมพระพุทธศาสนาและนักเรี ยนทีเ่ ลือกเรียนชุมนุมพระพุทธศาสนาจานวน 40 คน ระยะเวลาในการ
ดาเนินการวิจยั ในปี การศึกษา 2553 ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ผลการวิจยั พบว่า
1.
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม
มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 การเตรี ยมการเพื่อนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามาปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
1.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
1.3 การถอดบทเรี ยนเพื่อประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
2. ผลที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาจากการสะท้ อนผลด้ วยมุมมองของผู้บริ หาร
ครู ผู้ปกครองและจากตัวผู้เรี ยน พบว่า กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิจริ ง ได้ แก่ การปลูกต้ นไม้ การศึกษาสวนเศรษฐกิจพอเพียง การทอผ้ าไหม การประกอบอาหาร กิจกรรมจิตอาสา
การเล่าความดี การทอดกฐิ นและการเข้ าค่ายอาสา มีแนวโน้ มทีจ่ ะหล่อหลอมให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มี
มุมมองชีวิตที่เป็ นสัมมาทิฐิ
คาสาคัญ : การพัฒนาคุภาพผู้เรี ยน, จิตตปั ญญาศึกษา

____________________________
นักศึกษาปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ3
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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
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ของประเทศไทย
คือ การพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคณ
ุ ธรรมนาความรู้ รู้เท่าทัน
โลก ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมสันติสขุ เศรษฐกิจมีคณ
ุ ภาพ เสถียรภาพและเป็ นธรรม สิง่ แวดล้ อมมีคณ
ุ ภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั่ ยืนอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดารงไว้ ซึง่ ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ” ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทย สูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและเรี ยนรู้ ซึง่ ให้ ความสาคัญดังนี ้ คือ การพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรมนาความรู้เกิด
ภูมิค้ มุ กัน เสริ มสร้ างสุขภาวะคนไทยให้ สขุ ภาพแข็งแรงทังกายและใจอยู
้
ใ่ นสภาพแวดล้ อมที่นา่ อยูแ่ ละการเสริ มสร้ างคน
ไทยให้ อยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างสันติสขุ (สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2549:4 )
จากผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและเรี ยนรู้ ตาม
รายงานการติดตามการประเมินผล 2 ปี แรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552: 1-23) ซึง่ ผลการพัฒนาที่สาคัญ พบว่า เยาวชนไทยมี
โอกาสทางการศึกษามากขึ ้น แต่ยงั ขาดภูมิค้ มุ กันด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรม และจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า
ผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผลการทดสอบของสานักงานทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ ยืนยันตรงกันว่ายังไม่ประสบผลสาเร็ จ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2552:10) ซึง่ จากปั ญหา
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ดังกล่าวการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงเป็ นประเด็นหลักในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และเป็ นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งปรับ
คุณภาพการศึกษาควบคูก่ บั กับการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม
จากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะปี การศึกษา 2550 ถึงปี การศึกษา 2552 ของโรงเรี ยนปทุมรัตต์
พิทยาคมชี ้ให้ เห็นว่า คุณภาพผู้เรียน ต้ องเป็ นภารกิจเร่งด่วนสาคัญที่โรงเรี ยนจะต้ องดาเนินการพัฒนาผู้วจิ ยั ในฐานะรอง
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการจึงได้ ศกึ ษาหาแนวทางพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้ พบว่า จิตตปั ญญาศึกษา น่าจะ
เป็ นแนวคิดสาคัญทีจ่ ะนามาปรับเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาจะทาให้ ผ้ เู รียนเป็ นคนดี คนเก่ง เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทย มีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสือ่ สาร คิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหา ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ทางานเป็ นกลุม่ ได้ มีศีลธรรม
คุณธรรม ค่านิยม จิตสานึกและภูมิใจในความเป็ นไทย ก้ าวทันโลกเป็ นกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะความรู้พื ้นฐานที่
จาเป็ น สมรรถนะ ความรู้ ความสามรถทางานมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุสาคัญนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดจิตต
ปั ญญาศึกษามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม โดยใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี(
Mixed Methodology) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
1. การศึกษาวิจยั เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง (Documentary Research ) โดยศึกษาจากหนังสือ
บทความ วิทยานิพนธ์และข้ อเขียนต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกาหนดฐานคิดในการศึกษา
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้ การสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม(Participant
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) การสนทนากลุม่ (Focus Group) และการเขียนบันทึก(Journal)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากชันเรี
้ ยน โดยมีครูที่ปรึกษาและนักเรี ยนที่สงั กัดกิจกรรมชุมนุมพุทธศาสนาโรงเรี ยนปทุม
รัตต์พิทยาคมเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
3. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร(Action Research) โดยการประมวลความรู้จากเอกสารและข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ
ออกแบบ(Plan)กระบวนการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน ปฏิบตั ิการ(Action) จัดกิจกรรมและกระบวนการ สังเกตการณ์(
Observation) ชันเรี
้ ยน และสะท้ อนการเรี ยนรู้(Reflection)
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ร่วมวิจยั ได้ แก่ ผู้วิจยั หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารวิชาการ หัวหน้ าโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
หัวหน้ างานส่งเสริ มคุณธรรมจริยธรรม หัวหน้ าหัวหน้ างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ได้ แก่ ผู้อานวยการโรงเรี ยน รองผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ หัวหน้ าหน้ า
ระดับชัน้ ครูที่ปรึกษาชุมนุมพระพุทธศาสนา และนักเรี ยนที่สงั กัดชุมนุมพระพุทธศาสนา
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกได้ เป็ น 3 ระยะ(Phases )คือ
ระยะที่ 1 (Phases 1 ) การเตรี ยมเตรี ยมความพร้ อมเพื่อนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามาปรับใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ระยะที่ 2 (Phases 2 ) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
ระยะที่ 3 ( Phases 3 ) การถอดบทเรี ยนเพื่อประเมินผลผู้เรี ยนจากการพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) ซึง่ ได้ จาก
การสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและการเขียนบันทึก
ผลการวิจัย
1. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยาคม
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านจิตตปั ญญาศึกษา จานวน 9 ท่านซึง่ ประกอบด้ วย
คุณพ่อครูบาสุทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ รศ.ดร.โสรี ซ์ โพธิแก้ ว นายลลิต ถนอมสิงห์ ดร.วรภัทร ภูเ่ จริ ญ
ดร.อาจอง ชุมสาย ณอยุธยา พระไพศาล วิสาโล คุณอดิศร พวงชมพู คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี
และจากการศึกษาโรงเรี ยนต้ นแบบที่ใช้ แนวทางจิตตปั ญญาศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้ได้ แก่ โรงเรียนนานาชาติเมธา
จังหวัดนครปฐม โรงเรี ยนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี และการสนทนากลุม่ ของผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญซึง่ จากการรวบรวมสังเคราะห์พบว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาของ
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมจะต้ องมีกระบวนการ 3 ขันตอนดั
้
งนี ้ คือ
1. การเตรี ยมการเพื่อนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามาปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
3. การถอดบทเรี ยนเพื่อประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
2. ผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์ พิทยาคม
จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาของโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมโดยพัฒนาผ่าน
นักเรี ยนที่สงั กัดชุมนุมพุทธศาสนาจานวน 40 คน ซึง่ มีนายวุฒินนั ท์ โคตรทิพย์และนางชญานิศ ตาลกุล เป็ นที่ปรึกษา
ชุมนุม ซึง่ ได้ ดาเนินการในปี การศึกษา 2553 ซึง่ ได้ ประเมินผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ผู้ปกครอง
นักเรี ยน ที่ปรึกษาชุมนุมพระพุทธศาสนา นักเรี ยนและจากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม การเขียนบันทึกของผู้เรี ยน
จาการวิจยั มีข้อค้ นพบว่า กระบวนการพัฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีแนวโน้ มที่
จะหล่อหลอมให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีมมุ มองชีวิตทีเ่ ป็ นสัมมาทิฐิ เห็นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ อยู่
ร่วมกันอย่างสันติและเป็ นกัลยาณมิตร มีความสมัครสมานสามัคคี มีการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นซึง่ เป็ นรากฐาน
ของประชาธิปไตยซึง่ เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายของการศึกษาคือ ความเจริ ญงอกงามของชีวติ และสังคมอย่างแท้ จริ ง ตรงตาม
ทิศทางการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ตามข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองซึง่ สรุปโดยรวมได้ ดงั นี ้ คือ
1.ผู้เรี ยนได้ แนวทางการเรียนรู้ใหม่เกิดการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต มีความภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
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2.ผู้เรี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดเป็ นระบบมีการคิด
อย่างสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อให้ เกิดการดารงชีวติ อย่างมีสติ
3. ผู้เรี ยนมีการเรี ยนรู้ในการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น มีความสมารถในการสือ่ สารกับผู้อื่นได้ สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ ได้ มีจิตสาธารณะ ทางานกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรี ยนเกิดจิตสานึกใหม่แห่งการเรี ยนรู้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
5. ผู้เรี ยนมีภาวะความเป็ นผู้นาด้ านสติปัญญา มีความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต สามารถนากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
การอภิปรายผล
1.กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมซึง่ จากการวิจยั
มีข้อค้ นพบว่า
1.1 ในขันตอนการเตรี
้
ยมการเพื่อนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามีประเด็นข้ อค้ นพบดังนี ้
1) มุมมองหรื อทัศนคติในด้ านการจัดการศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษานันมุ
้ มมองหรื อทัศนคติในด้ านการจัด
การศึกษาของผู้บริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง จะต้ องมีมมุ มองด้ านการจัดการศึกษาที่ตรงกันว่า
การศึกษานันเป็
้ นไปเพื่อชีวิตที่ดงี าม ต้ องร่วมกันตีโจทย์ของการจัดการศึกษาให้ แตก ซึง่ ในปั จจุบนั มุมมองด้ านการศึกษา
เน้ นไปที่การแข่งขันในทุกระดับทาให้ การศึกษาล้ มเหลวโดยสิ ้นเชิงซึง่ พบได้ จากการรายงานวิกฤตการศึกษาไทยชี ้ด้ วย ONET,I-NET, V-NET,U-NET,N-NET,GATและPAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2553 พบว่า
ประเทศไทยถูกจัดอยูล่ าดับหลัง ๆและมีแนวโน้ มอยูท่ ้ ายไปเรื่ อย ๆ และมีข้อเสนอว่าการศึกษาของชาติจะเจริ ญก้ าวหน้ าได้
ต้ องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ ายที่ต้องการเห็นเด็กไทยมีความรู้ เป็ นคนดี อย่างจริงจัง ไม่แฝงด้ วยเงิน ลาภยศ ตาแหน่ง
จึงจะทาได้ ต้ องสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกิดขึ ้นที่โรงเรี ยน ซึง่ การที่ทาให้ เกิดมุมมองที่ตรงกันนันในระดั
้
บโรงเรี ยนที่มีบทบาท
ในการกาหนดชะตาชีวิตของผู้เรียน กาหนดชะตาชีวิตของชุมชน กาหนดชะตากรรมของประเทศ ต้ องเริ่มที่ผ้ บู ริ หาร
สถานศึกษาซึง่ เป็ นตัวกาหนดวัฒนธรรมองค์กรและส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึง่ ก็จะทาให้ บรรลุจดมุง่ หมายของ
การศึกษาชาติที่มงุ่ เน้ นที่การพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
2) การเตรี ยมครูจิตตปั ญญาศึกษา
การเตรี ยมครูจิตตปั ญญาศึกษาเป็ นขันตอนมี
้
่สาคัญอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ซึง่ ครูจะต้ องเป็ นตัวแบบทีด่ ีสาหรับ
ผู้เรี ยนเพราะในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ครูจะต้ องสอนทังวิ
้ ชาความรู้และวิชาชีวติ ดังคากล่าวของพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์
(ไชยบูลย์ ธมมชโย) เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวในสมุดบันทึกความเป็ นครูดีของคุรุสภามีใจความว่า “ โลกใบนี ้อยู่
ในกามือครู อนาคตของชาติ อนาคตโลกอยูใ่ นกามือครู คุณครูสามารถพลิกโลกใบนี ้ได้ สามารถสร้ างโลกใบนี ้ให้ เป็ นโลก
แก้ วได้ โดยเริ่ มต้ นที่ครูต้องทาหน้ าที่เป็ นปูชนียบุคคล คือ บุคคลทีค่ วรบูชาเป็ นต้ นบุญต้ นแบบที่ดใี ห้ ศิษย์ สัง่ สอนความรู้
ศิษย์ทงทางโลกและทางธรรม
ั้
ด้ วยความรัก เหมือนลูกแท้ แม้ ไม่ได้ ให้ กาเนิดก็ตาม” ซึง่ ครูต้นแบบนันจะต้
้ องมีความรู้และ
เข้ าใจชีวิตอย่างแท้ จริงตามคุณลักษณะของครูจิตตปั ญญาศึกษา จะต้ องมีทศั นคติที่ถกู ต้ องในการจัดการศึกษาว่าจะต้ อง
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เป็ นไปเพื่อความเจริ ญงอกงามของชีวติ และสังคมไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน มีองค์ความรู้ในทางวิชาการอย่างท่องแท้ และเป็ น
แบบอย่างทีด่ ีในทุกมิติของการดาเนินชีวิต ซึง่ กระบวนการพัฒนาครูตวั แบบนันนอกจากจะต้
้
องพัฒนาด้ านองค์ความรู้ทาง
โลกแล้ วอีกด้ านหนึง่ จะต้ องมีความเข้ าใจองค์ความรู้ทางธรรมด้ วยโดยเริ่ มเรียนรู้ตนเองในเรื่ อง เบญจขันธ์อนั ได้ แก่
รูป เวทนา สังขาร วิญญาณ ลงลึกสูอ่ ายตนะภายนอกและอายตนะภายใน และจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท กฎ
ของอิทปั ปั จยตา ผ่านการเจริ ญสติและการภาวนา จึงจะสามารถถ่ายทอดวิชาชีวิตและความดีงามสูศ่ ิษย์ได้ ซึง่ เป็ นฐานคิด
หลักกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษาด้ านประสบการณ์ตรงของการเรี ยนรู้และการเห็นคุณค่าแก่รากฐานทางภูมิปัญญาอัน
หลากหลายของท้ องถิ่นและวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมจิตตปั ญญาศึกษาจะเกิดขึ ้นได้ ต้องเริ่มที่ผ้ บู ริ หารจิตตปั ญญาศึกษาตามด้ วยครูจิตต
ปั ญญาศึกษาซึง่ จะนาพาไปสูผ่ ้ เู รี ยนจิตตปั ญญาศึกษา
1.2 ในขันการพั
้
ฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
ข้ อค้ นพบในขันการพั
้
ฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาพบว่า สิง่ ที่จะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผู้เรี ยน
ให้ เป็ นนักเรี ยนจิตตปั ญญาศึกษา คือ
1) การเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร
ซึง่ เกิดจากเตรี ยมครูจิตตปั ญญาศึกษาได้ อย่างสมบูรณ์แบบแล้ วการกระบวนการเรียนรู้อย่าง
กัลยาณมิตรในทุกมิติก็เริ่ มขึ ้นโดยอัตโนมัติ ซึง่ กระบวนจัดการเรียนรู้นนจะตั
ั ้ งอยู
้ บ่ นฐานจิตตปั ญญาศึกษา คือ การรับฟั ง
อย่างลึกซึ ้ง เคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ซึง่ การพัฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญา
ศึกษามีความจาเป็ นที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรในทุกมิติตงแต่
ั ้ ร่วมคิดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมดาเนินการ
อย่างใกล้ ชิดและมีสว่ นร่วมในการประเมินผลตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ก่อให้ เกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่
กระบวนการนี ้ต้ องพึง่ พลังแห่งความเมตตาเป็ นอย่างมาก ต้ องมองเห็นคุณค่าของมนุษย์อย่างแท้ จริง
2) การเรี ยนรู้ผา่ นการปฏิบตั ิบนฐานความจริ งของชีวิต
การเรี ยนรู้ตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาซึง่ เป็ นกระบวนการที่กล่อมเกลาจิตใจภายใน ซึง่ การเรี ยนการ
สอนในปั จจุบนั เป็ นการเรียนการสอนที่มงุ่ จะให้ ความรู้ภายนอก การดุดา่ ว่ากล่าวไม่สามารถจะกล่อมเกลาภายในได้ เลย
การเรี ยนการสอนที่อยูใ่ นห้ องเรี ยนเป็ นการแยกการศึกษาออกจากชีวิตโดยสิ ้นเชิง ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายต่อต้ าน
ซึง่ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ กล่าวถึงไตรยางค์แห่งการเรี ยนรู้ ต้ องเรี ยนรู้ในฐานวัฒนธรรม โดยกล่าวไว้ ตอนหนึง่ ว่า “การที่
ให้ เราไปเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึง่ นอกวัฒนธรรมของเราเป็ นเรื่ องยากและท้ าทายความพยายามอย่างยิ่ง แต่สาหรับเด็กที่
โตมาวัฒนธรรมนันการเรี
้
ยนรู้ที่จะพูดเป็ นเรื่ องง่ายมากและเป็ นอัตโนมัติ ดังทีม่ ีคนพูดว่า แม้ แต่มีคนโง่ปานใดก็จะพูดได้
ภาษาหนึง่ หรื อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ดีที่สดุ คือการไปอยูท่ า่ มกลางคนที่พดู ภาษานัน้ ๆ การเรี ยนรู้โดยท่องวิชา
เป็ นการเรี ยนรู้นอกฐานวัฒนธรรมจึงยากและทาอะไรไม่เป็ นเพราะไม่ได้ เรี ยนรู้จากการทา รวมทังการเรี
้
ยนรู้โดยท่องวิชา
ศีลธรรมก็ไม่ได้ ศีลธรรม ตรงข้ ามกับคนทีอยูใ่ นครอบครัวทีม่ ีศีลธรรมในชุมชนที่มศี ีลธรรมก็มศี ีลธรรมโดยอัตโนมัติ เพราะ
เรี ยนรู้โดยไม่ร้ ูตวั ” ซึง่ จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนรู้ผา่ นการปฏิบตั ิบนฐานของชีวิตจริงเป็ นการเรี ยนรู้โดยไม่ร้ ูตวั โดยเฉพาะ
กระบวนการกลุม่ การเรี ยนรู้เรื่ องกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ ปัญหา การทางานเป็ นกลุม่ การใคร่ครวญ การับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นซึง่ สิง่ เหล่านี ้จะเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนโดยไม่ร้ ูตวั รวมถึงการเป็ นแบบอย่างของครูในทุกมิติก็จะเป็ นการ
เรี ยนรู้อย่างไม่ร้ ูตวั ซึง่ จะตอบโจทย์ในเรื่ องการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ได้ อย่างตรงประเด็นและก็สามารถที่พฒ
ั นาผู้เรี ยนให้
เกิดสมรรถนะทัง้ 5 ด้ านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ในเรื่ องความสามารถในการคิด ความ
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สามรถในการสือ่ สาร ความสมารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้ เป็ นอย่างดี
1.3 ในขันการถอดบทเรี
้
ยนเพื่อประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
การประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาซึง่ การพัฒนาตามแนวทางจิต
ปั ญญาศึกษาเป็ นการพัฒนาด้ านในจิตใจเพราะฉะนันการประเมิ
้
นผลจะต้ องใช้ ความละเอียดอ่อนซึง่ ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ
สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดระบบสุขภาพ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ เสนอการวัดสุขภาวะทางจิตตวิญาญาณว่าจาเป็ น
จะต้ องใช้ ฐานคิดของพระพุทธศาสนา และฐานคิดทางวัฒนธรรมไทยผนวกกับฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผล
ดังนี ้ การวัดจากเจโต ปริ ยญาณ และวิญญาณัง อนิทสั สนัง อนันตัง สัพโตปภัง การวัดจากสัมมาทิฏฐิ การวัดปั ญญา
ญาณแห่งการรู้แจ้ ง การวัดจากพฤติกรรม การวัดจากการดาเนินชีวิต และการวัดจากสิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นจริ งในระดับจิตวิญญาณมากที่สดุ สิง่ ที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือ คุณสมบัตผิ ้ ปู ระเมิน จะต้ องเป็ นผู้
ผ่านกระบวนกล่อมเกลาจิตใจภายในอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ในคาสอนของสายวิปัสสนากรรมฐานกล่าวไว้ วา่ “รู้เราแล้ วจะรู้เขา”
อีกทังต้
้ องสะท้ อนออกจากตัวผู้ทไี่ ด้ รับการพัฒนาเองเพราะเป็ นสิง่ อยูด่ ้ านใน
2.ผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียนจากการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
ในส่วนของผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรียนจากการแสดงทัศนคติของผู้ผา่ นการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษาที่
สะท้ อนผลได้ 2 มุมมองคือ
2.1 มุมมองเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงภายในตนจากการเรี ยนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ
2.2 มุมมองเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ ชีวิตทีเ่ หลืออยู่
จากผลที่เกิดขึ ้นมีการเปลีย่ นแปลงในทิศทางที่ดีขึ ้น กระบวนพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนมีแนวโน้ มทีจ่ ะหล่อหลอมให้
ผู้เรี ยนเกิดการเปลีย่ นในตัวเองเกิดมุมมองในการใช้ ชีวิตในเชิงสัมมาทิฐิ เป็ นจิตสานักใหม่ที่ต้องการให้ เกิดกับตัวผู้เรี ยน
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษารอบสองและตรงตามทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยเรื่ องการปฏิรูปจิตสานึก ซึง่ ให้
ความสาคัญว่าจิตสานึกในความดีงามเป็ นสิง่ สูงสุดของความเป็ นมนุษย์ ประชาชนและประเทศจะขาดความดีงามไม่ได้
จิตสานึกทีค่ บั แคบ ขาดการเห็นแก่สว่ นรวม ขาดศีลธรรม จะทาให้ เกิดสภาพตัวใครตัวมัน เอาเปรี ยบ คดโกง และความ
เสือ่ มต่าง ๆ จนประเทศไทยไม่สามารถรักษาบูรณภาพและดุลยภาพของตัวเองได้ ต้ องเคารพศักดิศ์ รี และคุณค่าของมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อส่วนรวม รักความเป็ นธรรม ใช้ ความรู้ใช้ เ หตุผล ใช้ ปัญญา คานึงถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์และเชื่อมโยงกับคาขวัญวันเด็กปี 2554 ที่ต้องพัฒนาเยาวชนดังคาขวัญ
นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้ เยาวชนในวันเด็กแห่งชาติวา่ “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ซึง่ ทัง้ 3 ประการเป็ นสิง่ จาเป็ น
สาหรับเยาวชนในปั จจุบนั ซึง่ รอบคอบ นันปั
้ จจุบนั มีทางเลือกที่จะรับข้ อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ใหม่ ๆ ต้ องรู้รอบด้ านไม่เป็ น
เหยื่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเกิดปั ญหาแก่ตนเองและสังคม ส่วน รู้คิด เมื่อเรี ยนรู้รอบด้ านแล้ วต้ องรู้จกั คิดใช้ ชีวติ อย่างมีสติไม่
ประมาท รู้จกั คิดให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ส่วนจิตสาธารณะนันสั
้ งคมต้ องพึง่ พิงกัน เห็นได้ ในยามมีภยั คนไทย
เราช่วยกัน การปลูกจิตสานึกเช่นนี ้ต้ องเริ่ มทีเ่ ยาวชน
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สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการ
วิจยั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พทิ ยาคม ผลการวิจยั พบว่า
1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยาคม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษาโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเตรี ยมการเพื่อนาแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามาปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
3. การถอดบทเรี ยนเพื่อประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยนจากการพัฒนาตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
2. ผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียนจากการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา
จากการพัฒนาผู้เรี ยนตามแนวทางจิตตปั ญญาศึกษา ซึง่ สรุปโดยรวมได้ ดงั นี ้ คือ
1.ผู้เรี ยนได้ แนวทางการเรียนรู้ใหม่เกิดกาเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต มีความภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
2 .ผู้เรี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดเป็ นระบบ
มีการคิดอย่างสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อให้ เกิดการดารงชีวิตอย่างมีสติ
3. ผู้เรี ยนมีการเรี ยนรู้ในการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น มีความสมารถในการสือ่ สารกับผู้อื่นได้ สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ ได้ มีจิตสาธารณะ ทางานกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรี ยนเกิดจิตสานึกใหม่แห่งการเรี ยนรู้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
5. ผู้เรี ยนมีภาวะความเป็ นผู้นาด้ านสติปัญญา มีความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต สามารถนากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลว่ งด้ วยดีด้วยความเมตตากรุณาในแนวทางการวิจยั จาก ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการดูแลเอาใจใส่จาก ดร.อนันท์ งามสะอาด กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้
คาแนะนาให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ขอบคุณ ผอ.บัณฑิต ประสิทธิ์นอก ที่ให้ การสนับสนุนให้ ความอนุเคราะห์พื ้นที่
ในการวิจยั และผู้ร่วมวิจยั ทีใ่ ห้ ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมจนประสบผลสาเร็ จ
คุณงามความดีของงานวิจยั นี ้ขอมอบแด่บพุ การี ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมชีวิตทุกท่านที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ
สนับสนุนส่งเสริ มให้ งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดีและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสบื ไป
เอกสารอ้ างอิง
ประเวศ วะสี. (2550)วิถมี นุษย์ ในศตวรรษที่ 21 : ศูนย์ หนึง่ เก้ า. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: บริ ษัทแปลนพริ น้ ติ ้งจากัด.
___________. ( 2553) ระบบการศึกษาที่แก้ ความทุกข์ ยากของคนทัง้ แผ่ นดิน. กรุงเทพฯ : บริ ษัท เอส.พี.เอ็น .
พุทธทาส อิทปั ญโญ.(2549)อิทปั ปั จยตา.พิมพ์ครัง้ ที่ 6. สุราษฎร์ ธานี:ธรรมทานมูลนิธิไชยา .
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม.(2551) รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2550. ร้ อยเอ็ด : อัดสาเนา.
___________. (2552) รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2551. ร้ อยเอ็ด : อัดสาเนา.
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) . (2553)วิกฤตการศึกษาไทย .กรุงเทพ ฯ: หจก.วีทีซี คอมมินิเคชัน่ .
สานักงานคณะกรรมการสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2549) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่ งชาติ ฉบับที่
10. กรุงเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี .
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2552) รายงานการติดตามประเมินผลสองปี แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กรุงเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี .
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552) ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง. กรุงเทพฯ : พริ กหวาน
กราฟฟิ ค จากัด.
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา.(2552)หยั่งราก: ก้ าวแรกจิตตปั ญญาศึกษาในสังคมไทย.พิมพ์ครัง้ ที่ 2 . นครปฐม:ศูนย์จิตต
ปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
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รายงานผลการพัฒนาครูเพื่อส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
Report of Teachers Development for Enhancement in Critical Thinking of Students
ดาริน บุญพรมมา1 ศิริ ถีอาสนา2 และดร.เนตรชนก จันทร์ สว่ าง3
Darin Boonpromma, Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana and Dr. Natechanok Chansawang
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
สามารถเลือกรูปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้ ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม และเพื่อให้
ครูมีเจตคติทดี่ ีตอ่ การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน กลุม่ เป้าหมายในการพัฒนา ได้ แก่ ครูโรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่
จานวน 14 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบก่อนและหลังอบรม แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และ แบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที (t-test Dependent Sample group)
ผลการวิจยั พบว่า ครูโรงเรียนบ้ านเม่นใหญ่ จานวน 14 คน ที่เข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน มีผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรมเท่ากับ 113 คะแนน และมีผลรวมคะแนนหลังอบรม
เท่ากับ 205 คะแนน มีคา่ ความก้ าวหน้ าในการอบรม เท่ากับ 0.5508 หมายความว่า การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทาให้ ครูมีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 55.08 และมีพฤติกรรมโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้ อย 3 ลาดับแรกกล้ าแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ
มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ตลอดเวลา ความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุน่ และเปิ ดใจกว้ าง
และมีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงได้ อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : การพัฒนา, 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).
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นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
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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
บทนา
ผลการสรุปการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบสอง จากสถานศึกษาจานวน 17,562 แห่ง มีสถานศึกษา
เพียงร้ อยละ 11.1 ที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ซึง่ ด้ านผู้เรี ยนร้ อยละ 75 ขึ ้นไป ได้ ผลการประเมินตา่ ที่สดุ จาก
มาตรฐานทังหมด
้
14 มาตรฐาน หมายถึง โดยภาพรวมของการจัดการศึกษา ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์และคิดไตร่ตรอง และมีวิสยั ทัศน์ในมาตรฐานที่ 4 ด้ านผู้เรี ยนบรรลุผลน้ อย
มากรวมทังการรายงานผลการประเมิ
้
นของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สอง
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มาตรฐานด้ านผู้เรี ยนมาตรฐานที่ 4
การคิดวิเคราะห์ จานวน 119 แห่ง พบว่า โรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมิน มีจานวน 44 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 36.97 และ
โรงเรี ยนที่ไม่ผา่ นการประเมิน จานวน 75 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 63.03 (สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1. 2552 : ไม่มีเลขหน้ า) รวมทังจากรายงานการประเมิ
้
นคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) ของโรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่ (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่. 2549 : 30) การประเมินของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับผลอิงเกณฑ์ในการประเมินรอบที่ 2 แล้ ว
ไม่มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษา การดาเนินกิจกรรมยังไม่เป็ นระบบ ค่าเฉลีย่ ของผลประเมินแบบอิงเกณฑ์อิง
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 ยังไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) เหตุปัจจัยที่ทาให้ สถานศึกษาไม่ได้ รับรองในมาตรฐานที่ 4 ครูผ้ สู อนยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไม่หลากหลาย ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับพอใช้ ข้ อเสนอแนะ
สาคัญ และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้ สถานศึกษาพัฒนาสูม่ าตรฐาน ควรจัดอบรมให้ ผ้ สู อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่สง่ เสริ มการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนมากขึ ้นเน้ นกระบวนการบูรณาการเรียนการ
สอน แบบโครงงาน และควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการพัฒนา 1 ปี การศึกษา
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีคามต้ องการพัฒนาครูเพื่อมีแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรี ยนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จึงมีวตั ถุ ประสงค์ดงั นี ้ เพื่อให้ ครูมีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิด มีแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน ครูมีแนวทางการประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห์
และเพื่อให้ ครูมีรูปแบบการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรี ยนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์สงู ขึ ้นและบรรลุตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
2. เพื่อพัฒนาครูให้ มีความสามารถเลือกรูปแบบวิธีสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้
ถูกต้ องอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ ครูมเี จตคติที่ดตี อ่ การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ข้ อจากัดในการใช้ เอกสารประกอบการพัฒนา
1. ครูควรนาไปใช้ อยูบ่ นเงื่อนไขของความสมัครใจ
2. การนาเอกสารไปใช้ เบื ้องต้ นควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการทางานให้ สาเร็ จ
ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรต้ น
-

ตัวแปรตาม
- ครู
- รูปแบบวิธีสอน

แบบทดสอบ
แบบประเมินพฤติกรรม
แบบประเมินความพึง พอใจ
แบบสัมภาษณ์

นักเรี ยนมี
ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ครูได้ มีความรู้ความเข้ าใจ สามารถเลือกรูปแบบวิธีสอนและมีเจตคติที่ดใี นการพัฒนาเพื่อส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนทีเ่ หมาะสม
2. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยั ทัศน์ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
3. สถานศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศชาติให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ตอนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนในการพั
้
ฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน สามารถ
เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม และมีเจตคติทดี่ ีตอ่ การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
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2. เป้าหมาย
2.1 รูปแบบวิธีสอนเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
2.2 ครูโรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่ จานวน 14 คน
2.3 วิทยากร จานวน 4 คน
4. เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุม แบบทดสอบ
แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ ระหว่างเดือน มีนาคม – ตุลาคม 2553
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครู รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์ การวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคิด
วิเคราะห์ เพื่อที่จะนามาเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยน
6.2 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผล การพัฒนาครู เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ประกอบด้ วยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6.3 นากรอบเนื ้อหาที่จะทาการวิจยั มาสร้ างเครื่ องมือวิจยั ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop)
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
6.4 การสร้ างเครื่ องมือและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ นาเครื่ องมือเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เครื่ องมือ หาคุณภาพโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจสอบสอดคล้ องระหว่างประเด็นหลัก กับ
ประเด็นย่อย ๆ ของแต่ละองค์ประกอบ (Index Of Items Conference : IOC) จานวน 5 คน
เครื่ องมือเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญชุดเดิม (ตามข้ อ 6.5.2) เพือ่ ทาการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แล้ วทาการปรับปรุงตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเสนอแนะ และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บ
ข้ อมูลในภาคสนามต่อไป
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการ ดังนี ้
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้ จากผลการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลโดยใช้
หลักการตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation) จากนันท
้ าการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) (ผ่องพรรณ ตรัย
มงคล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. 2549 : 29-32)
6.6 นาเสนอข้ อมูล หลังจากทาการวิเคราะห์แล้ ว ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูลในรูปความเรี ยง
6.7 ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ จากผลนามาพิจารณาโดยจัดลาดับความสาคัญ รูปแบบวิธีสอน
เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
6.8 ทาการสนทนากลุม่ ครูผ้ รู ่วมวิจยั ตามแผนที่วางไว้ และบันทึกผลการสนทนา
6.9 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุปผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดย
นาเสนอในรูปตารางและความเรียง
6.10 ปรับปรุงรูปแบบวิธีสอนการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามที่ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
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7. วิธีดาเนินการ
7.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (PAR) การพัฒนาครู การอบรมเชิงปฏิบตั ิ และ
การสร้ างเครื่ องมือสาหรับการวิจยั
7.2 จัดทาเอกสารประกอบการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กบั
ผู้บริ หารและผู้ร่วมวิจยั เกี่ยวกับ รูปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน โดยจัด
ประชุมสัมมนา 2 วัน
7.2.1 องค์ประกอบของเอกสารประกอบการอบรมด้ วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เนื ้อหาที่จะ
อบรม วิธีการ เวลา สถานที่ วิทยากร และงบประมาณ
7.2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
และครูเชี่ยวชาญขอสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ในประเด็นพิจารณาถึงความมีประโยชน์ ความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้
7.3 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามแนวทางที่กาหนดไว้ โดยสร้ างความเข้ าใจให้ กบั คณะครูในเรื่ องการ
การเลือกใช้ รูปแบบวิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ร่วมกันคัดเลือกรูปแบบวิธีสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้และ
กิจกรรมทีจ่ ะทาการทดลองในโรงเรี ยนโดยชี ้แจงการอบรม สร้ างความเข้ าใจของกรอบเนื ้อหารูปแบบ สนทนากลุม่ ย่อย
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันและสรุปวิธีสอนและกิจกรรม โดยใช้ แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
8. ผลลัพธ์ รูปแบบวิธีสอนเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวม ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ โดยชี ้แจงครูและผู้ร่วมวิจยั ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามความเป็ นจริ ง นาแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
สัมภาษณ์ ไปเก็บข้ อมูลจากครูและผู้ร่วมวิจยั และรวบรวมกระดาษคาตอบของครูและผู้ร่วมวิจยั ตรวจให้ คะแนน แล้ วนาไป
วิเคราะห์สรุปและประเมินผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนหรื อข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์คานวณโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โดยวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน
คือ ค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความก้ าวหน้ าของครูและผู้ร่วมวิจยั เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนโรงเรียนบ้ านเม่นใหญ่
โดยรวมสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แผนภูมิ แสดงระดับความก้ าวหน้ าขอครูและผู้ร่วมวิจยั เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่
โดยรวม
จากแผนภูมิ พบว่า ครูโรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่ จานวน 14 คน ที่เข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน มีคา่ ความก้ าวหน้ าในการอบรม เท่ากับ 0.5508 หมายความว่า การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทาให้ ครู มีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 55.08
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผู้เข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน มีคา่ ความก้ าวหน้ าในการอบรม
เท่ากับ 0.5508 หมายความว่า การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนทาให้ ครูมีความรู้ความ
เข้ าใจเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 55.08 แสดงให้ เห็นว่าการอบรมเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ทาให้ ครูโรงเรี ยนบ้ าน
เม่นใหญ่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ไปในทิศทางทีด่ ีขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่า การดาเนินการอบรมได้
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีขนตอน
ั้
และได้ รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง โดยใช้ หลักการวิจยั
ปฏิบตั ิการ ซึง่ ประกอบด้ วย การร่วมกันคิดวางแผน คิดหากลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามแผนหรื อกลยุทธ์ที่คิดไว้ การสังเกตผล
การปฏิบตั ิตามแผน และการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิตามแผน เพื่อนาข้ อบกพร่อง มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความพึง
พอใจของผู้เข้ าอบรม นอกจากนันแล้
้ วกลยุทธ์ที่นามาใช้ ในการพัฒนาคือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการนัน้ ทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรม
ได้ รับทังความรู
้
้ และเกิดทักษะจากกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เจ้ าอธิการเสรี วรรค์ เติมศิลป์
(2550 : 85 - 86) ได้ ศกึ ษาและพัฒนาครูผ้ สู อนพระพุทธศาสนาในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนอุดม
วิทย์ อาเภอนิคมคาสร้ อยจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการนิเทศ ใน
วงรอบที่ 1 ใช้ กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในวงรอบที่ 2 ใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการนิเทศการสอน
2. ผู้เข้ ารับการพัฒนาระหว่างการอบรม มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่า การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในครัง้ นี ้ มีแบบทดสอบก่อนและลังการอบรม และการแสดงความ
คิดเห็นเมื่ออบรมเสร็ จที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถสรุปคาตอบและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ตามความคิดของ
ตนเอง ผู้เข้ ารับการอบรมมีความสนใจและตังใจฟั
้ งการอบรมจนได้ รับประสบการณ์แห่งความสาเร็ จ เกิดความสนุกไปกับ
การอบรม ไม่เบื่อหน่าย สามารถเชื่อมโยงไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ เป็ นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
พัฒนาระหว่างการอบรม มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ แสงเดือน สุขรมย์
(2549 : 127 - 129) ได้ ศกึ ษาและพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนประจักษ์ ศิลปาคม
กิ่งอาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการนิเทศการ
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สอน ในวงรอบที่ 1 ใช้ กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ในวงรอบที่ 2 ใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การนิเทศการสอน พบว่า
กลุม่ เป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ ครบทุกขันตอน
้
อยูใ่ นระดับดี และยังสอดคล้ องกับบุญเหล็ง เจริ ญลอย
(2548 : 115) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรด้ านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง โรงเรี ยนบ้ านหนองห้ าง อาเภอศรี
เมืองใหม่ สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้ กลยุทธ์การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และการนิเทศ
ภายในแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ ได้ นาหลักการและรูปแบบกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของเคมมิสและแม็คแท็กการ์ ทตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาตามวงรอบการพัฒนาครบทัง้ 2 วงรอบ พบว่า กลุม่ ผู้ร่วมศึกษาค้ นคว้ าทัง้ 8 คน มีความรู้ความเข้ าใจ
และเกิดทักษะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งทัง้ 10 ขันตอน
้
3. ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้ เห็นว่าครูมเี จตคติที่ดตี อ่ การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก การเข้ าร่วมอบรมนันวิ
้ ทยากรจะบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
อย่างละเอียดทังหมด
้
เริ่ มตังแต่
้ ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลักษณะ ซึง่ ในระหว่างการอบรมยังเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมอบรมได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่าง ๆ จนเข้ าใจทุกประเด็น ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการ
อบรมครัง้ นี ้มีความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ได้ อย่างถูกต้ องและเกิดความมัน่ ใจในการ
นาไปใช้ กบั นักเรี ยนมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั กิ่งแก้ ว มิตรวิจารณ์ (2551 : 91) ได้ ศกึ ษาและพัฒนาบุคลากร
โครงการโรงเรี ยนสองภาษาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร โดยใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการนิเทศภายใน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ครูและผู้ร่วมวิจยั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน มีคา่ ความก้ าวหน้ าในการ
อบรม เท่ากับ 0.5508 หมายความว่า การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนทาให้ ครูมี
ความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 55.08
2. ครูและผู้ร่วมวิจยั ผู้เข้ ารับการพัฒนาระหว่างการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้ อย 3 ลาดับแรก กล้ าแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ตลอดเวลา ความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุน่ และเปิ ดใจกว้ าง และมีความ
กระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงได้ อย่างเหมาะสม
3. ครูและผู้ร่วมวิจยั ผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาครูเพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไป
หาน้ อย 3 ลาดับแรก ความพร้ อมของวิทยากร ความพร้ อมของงบประมาณดาเนินการอบรม ความพร้ อมของสือ่
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสาหรับการอบรมและกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์เร้ าความสนใจของผู้เรี ยน เอกสารและการ
ใช้ สอื่ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ อง และการอานวยความสะดวก
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลวิจัยไปใช้
การพัฒนาครูการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาการ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และเกิดทักษะสามารถสอนให้ นกั เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ดงั นัน้ ผู้บริ หารควรส่งเสริ มให้
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บุคลากรได้ เข้ ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ มากขึ ้น จากผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการพัฒนา
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนาการส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ให้ ถกู ต้ อง มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือ
เป็ นอย่างดียงิ่ จาก ผศ.ดร. ศิริ ถีอาสนา รศ.ดร.ประภัสสร ปรี เอี่ยม ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ นายอดิศกั ดิ์ มุง่ ชู
และนายสาลี รักสุทธี ที่กรุณาให้ คาแนะนาข้ อแก้ ไขที่ถกู ต้ อง
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรี ยน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ านเม่นใหญ่ ที่อนุญาต ให้ ข้อมูลสาคัญและเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการศึกษาครัง้ นี ้ คุณค่าและประโยชน์ที่พงึ มีจากผลการศึกษาฉบับนี ้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ เป็ น
อย่างดียงิ่
เอกสารอ้ างอิง
เขตพื ้นที่การศึกษาการประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, สานักงาน. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา.
มหาสารคาม, 2552. อัดสาเนา
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, สานักงาน. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549.
ทิศนา แขมมณี. 14 วิธีสอนสาหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544.
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานัก. แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ . โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งระเทศไทย : กรุงเทพฯ, 2549.
โรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่. แผนปฏิบัติการ 2553. โรงเรี ยนบ้ านเม่นใหญ่ มหาสารคาม, 2553. อัดสาเนา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. มาตรฐานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน, 2548.
สุวิทย์ มูลคา. 21 วิธีจดั การเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2546.
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ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้ องถิ่น จังหวัดร้ อยเอ็ด
โดยใช้ กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่ วม
Proposed Strategy for Development of Moral & Ethics for Sport School’s students
Roi – Et by Participatory Action Research : PAR
ประวิทย์ โอวาทกานนท์ 1 ศิริ ถีอาสนา2 และจารุ วรรณ พลอยดวงรัตน์ 3
Prawit Owataganon, Asst. Prof. Dr. Siri Theeasana and Jaruwan Poiduangrat
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม นักเรี ยนโรงเรียนกีฬา
ท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด โดยใช้ กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ในวงรอบที่ 2 ผู้วิจยั ผู้ร่วมวิจยั ได้ นาข้ อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ได้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว พบว่า การพัฒนาการบริ หารจัดการทังระบบเพื
้
่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนวงรอบที่ 1 และ นาแผนการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ ง โดยมีโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมที่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม 7 ด้ าน ผลการดาเนินงาน พบว่า นักเรี ยนในส่วนที่เหลือที่ต้องปรับพฤติกรรม ได้ ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม 7 ด้ าน ดีขึ ้นได้ ในระดับที่นา่ พอใจ คือ 1)มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ชอบพูดความจริ งไม่โกหก 2)มีความเสียสละ
แบ่งปั นสิง่ ของให้ เพื่อนหรื อคนอืน่ ที่ขาดแคลน 3)มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้ าที่เวรประจาวัน และหน้ าที่อื่น ๆ ที่
ได้ รับมอบหมาย 4)มีความขยันหมัน่ เพียรมาเรี ยนสมา่ เสมอ ไม่ขาดเรียน 5) นักเรียนปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยน ห้ องเรี ยน และระเบียบของหอพักได้ อย่างน่าพอใจ บริ เวณโรงเรี ยน ห้ องเรี ยนและหอพักมีความสะอาด ร่มรื่ นดี
กว่าเดิมมาก 6)นักเรียนมีความสามัคคีในหมูส่ มาชิกร่วมมือร่วมใจกันทากิจกรรมต่าง ๆ ลดปั ญหานักเรี ยนทะเลาะกันได้
เป็ นอย่างมาก และ 7)นักเรี ยนความมีน ้าใจ โดยเป็ นอาสาสมัครในการให้ บริ การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมเพิ่มสูงขึ ้นทุกด้ าน
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม
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
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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
บทนา
โรงเรี ยนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นสถานศึกษาอีกแห่งหนึง่ ที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะที่กรมพลศึกษา
ได้ ดาเนินการจัดตังขึ
้ ้นในโรงเรี ยนชุมชนบ้ านหนองหญ้ ามา เทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด เลขที่ 422 ถนนรณชัยชาญยุทธ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ด สังกัดเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด เปิ ดทาการสอนตังแต่
้ ระดับอนุบาล ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (นักเรี ยนโปรแกรมปกติ) สาหรับนักเรี ยนโปรแกรมกีฬา เปิ ดทาการสอนตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 4
ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด MOU องค์การบริ หารส่วนจังหวัดร้ อยเอ็ด เปิ ดทาการสอน 9 ชนิด
กีฬา ประกอบด้ วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้ อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน ้า กรี ฑา เทควันโด กอล์ฟ (กาลังปรับ
เปรี ยบกอล์ฟ,เทนนิส เป็ นมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น) นักเรี ยนที่เรี ยนกีฬาจะเป็ นนักเรี ยนประจาพักอยูใ่ นหอพักของ
โรงเรี ยน นักเรี ยนกีฬาจะเรี ยนหนังสือตามปกติตงแต่
ั ้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. จากนันจะเล่
้
นกีฬาตามชนิดกีฬา ตังแต่
้
เวลา 15.30 น.- 18.00 น. โดยปั จจุบนั มีบคุ ลากร จานวน 57 คน ผู้บริ หารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา จานวน 2 คน พนักงานครูเทศบาล 33 คน พนักงานจ้ างองค์การบริ หารส่วนจังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 14
คน พนักงานจ้ างเทศบาล จานวน 5 คน พ่อบ้ าน 1 คน นักการภารโรง จานวน 4 คน พื ้นที่บริ เวณโรงเรี ยน 18 ไร่ 16
ตารางวา และในปี การศึกษา 2553 จะเปิ ดทาการสอนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ องเรี ยน ดังนันในอนาคต
้
โรงเรี ยนจะบริ หารจัดการตังแต่
้ ชันอนุ
้ บาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนกีฬาร้ อยเอ็ด ปี การศึกษา. 2552 : 2) กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : ออนไลน์) ได้ เสนอแนวทางไว้ วา่ สถานศึกษา
ต้ องจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สดั ส่วน สมดุลกัน ปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้จากการศึกษาข้ อมูล การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กและเยาวชนไทย ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ทวั่ ไปที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรม
เยาวชนนันครู
้ ทกุ คนต้ องสอดส่องเอาใจใส่นกั เรียน และร่วมมือกับพ่อแม่ชมุ ชนในการอบรมเลี ้ยงดู และแก้ ไขพฤติกรรมลูก
สถานศึกษาต้ องจัดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ โดยใช้ กิจกรรมนักเรี ยนตามความสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
หลักสูตรเพื่อป้องกันไม่ให้ เยาวชนไปมัว่ สุมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม การปรับปรุงการสอนคุณธรรมจริ ยธรรมในรูปแบบที่เน้ น
การปฏิบตั ิจริ งและปรับรูปแบบให้ ทนั สมัย
ผู้วิจยั ในฐานะผู้บริ หารสถานศึกษาได้ เล็งเห็นความสาคัญว่าปั ญหาส่วนใหญ่ที่ประสบอยูน่ นเกิ
ั ้ ดจากการขาด
คุณธรรม จริ ยธรรมทีม่ ีอยูใ่ นตัวของนักเรี ยน การมีรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ย่อมจะนาไปสูก่ ารพัฒนานักเรียนด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนกีฬา และนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ กบั โรงเรี ยนทัว่ ๆ ไป
ตลอดจนเป็ นแนวทางให้ สถาบันพลศึกษา หรื อหน่วยงานต้ นสังกัดสามารถนาไปใช้ เป็ นสารสนเทศในการกาหนดนโยบาย
หรื อวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรี ยนกีฬา
2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรี ยนกีฬาที่เหมาะสม
3. เพื่อประเมินการทดลองใช้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ข้ อจากัดในการใช้ เอกสารประกอบการพัฒนา
ครูควรนาไปใช้ อยูบ่ นเงื่อนไขของความสมัครใจ และการนาเอกสารไปใช้ เบื ้องต้ นควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
และมีความตระหนักร่วมกันในการทางานให้ สาเร็ จ
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย คือ โรงเรี ยนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 1 โรงเรี ยน
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรี ยนกีฬา 5 ด้ าน ได้ แก่ ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยั ที่ได้ จากการสังเคราะห์
แนวคิดของนักวิชาการสาคัญ ๆ ได้ แก่ กรมวิชาการ. 2535 ; สาเริ ง บุญเรื องรัตน์. 2540 ; สานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541 ; จักรพงษ์ นิลพงษ์ . 2542 ; นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2543 ; น้ อม งามนิสยั และคณะ. 2545 ;
กรมวิชาการ. 2545 ; สุมณฑา สวนผลรัตน์. 2550 ;กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 และนงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ. 2551
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
โรงเรี ยนกีฬาได้ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สถาบันพลศึกษา หรื อหน่วยงานต้ นสังกัดสามารถนาไปใช้ เป็ นสารสนเทศในการกาหนดนโยบาย หรื อ
วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ขัน้ ตอนการวิจัย
ระยะที่ 1 การสร้ างยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้ องถิ่น
จังหวัดร้ อยเอ็ด
1.1 วิธีดาเนินการ ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรี ยน
กีฬา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ยนโรงเรียนกีฬา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ บคุ ลากรมี
ความรู้ ความเข้ าใจ ในการสร้ างยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา และการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อสร้ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรียนกีฬา
1.2 ผลลัพธ์ ร่างข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด
ระยะที่ 2 การพัฒนาข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ (Development of proposed strategy)
2.1 วิธีดาเนินการ การประชุมอิงกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus group discussion) เป็ นดาเนินการได้ ขนตอน
ั้
ที่ 1 เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ มากขึ ้นการดาเนินการเพื่อให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิวิ
พากย์ วิจารณ์ และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจยั ที่ได้ การเลือกกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจยั ใช้ การเลือกกลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 13 คน โดยมีเกณฑ์กรพิจารณาคุณสมบัติในข้ อใดข้ อหนึง่
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หรื อหลายข้ อ การรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ติดต่อนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ลว่ งหน้ าและส่งหนังสือเรี ยนเชิญ
ประชุมและขอความอนุเคราะห์
2.2 ผลลัพธ์ ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัด
ร้ อยเอ็ด ที่ได้ รับการเสนอแนะและได้ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์
ระยะที่ 3 ทดลองใช้ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้ องถิ่น
จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (PAR)
3.1 วิธีดาเนินการ ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อทาความ
เข้ าใจในข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรียนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด ซึง่ มี
ขอบเขตเนื ้อหา ที่จะนาไปทาการทดลอง คือ องค์ประกอบคุณธรรมจริ ยธรรม 5 ข้ อ ได้ แก่ ความขยันหมัน่ เพียร ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยั ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 8 ข้ อ ได้ แก่ การ
บริ หารจัดการภายใน การบริ หารจัดการภายนอก การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากีฬาสูค่ วามเป็ นเลิศ
การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจยั และพัฒนา การบริ หารวิชาการด้ านกีฬาสุขภาพและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม นาข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ จัดทาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด โดยกาหนดประเด็น กลยุทธ์ ตัวชี ้วัด เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรี ยนก่อนการทดลองใช้ แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรียนโรงเรี ยนกีฬา และทดลองใช้ แนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด ตามระดับที่เลือกไว้ โดยใช้ การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (PAR)
3.2 ผลลัพธ์ ได้ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรียนกีฬาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนหรื อข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์คานวณโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โดยวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน
คือ ค่าเฉลีย่ (mean) วิเคราะห์เนื ้อหา (Conterntn Aralysis )
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่าได้ ดงั นี ้
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรี ยนกีฬาท้ องถิ่นจังหวัดร้ อยเอ็ด โดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ในวงรอบที่ 1 ผู้วิจยั ผู้ร่วมวิจยั ได้ นาข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว พบว่า การพัฒนาการบริ หารจัดการทังระบบเพื
้
่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ นาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ ง โดยมีโครงการกิจกรรมต่างๆ
ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั กิ ิจกรรมที่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม 7 ด้ าน ผลการดาเนินงาน พบว่า นักเรี ยนใน
ส่วนที่เหลือที่ต้องปรับพฤติกรรม ได้ ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม 7 ด้ าน ดีขึ ้นได้ ในระดับทีน่ า่ พอใจ คือ 1)มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ชอบพูดความจริ งไม่โกหก 2)มีความเสียสละแบ่งปั นสิง่ ของให้ เพื่อนหรื อคนอื่นที่ขาดแคลน 3)มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้ าที่เวรประจาวัน และหน้ าที่อื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย 4)มีความขยันหมัน่ เพียรมาเรี ยนสมา่ เสมอ
ไม่ขาดเรียน 5) นักเรียนปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ห้ องเรี ยน และระเบียบของหอพักได้ อย่างน่าพอใจ บริ เวณ
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โรงเรี ยน ห้ องเรี ยนและหอพักมีความสะอาด ร่มรื่ นดีกว่าเดิมมาก 6)นักเรี ยนมีความสามัคคีในหมู่สมาชิกร่วมมือร่วมใจ
กันทากิจกรรมต่าง ๆ ลดปั ญหานักเรี ยนทะเลาะกันได้ เป็ นอย่างมาก และ 7)นักเรี ยนความมีน ้าใจ โดยเป็ นอาสาสมัครใน
การให้ บริ การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณที่พบว่า นักเรี ยนมี
คุณธรรมจริ ยธรรมเพิ่มสูงขึ ้นทุกด้ าน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
หลังจากการวิจยั ดาเนินการเสร็ จแล้ ว โรงเรี ยนกีฬาจะได้ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางในการเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ และสถาบันการพลศึกษาหรื อหน่วยงานต้ นสังกัด สามารถ
นาไปใช้ เป็ นสารสนเทศในการกาหนดนโยบายหรื อวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรียนกีฬา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรี ยนกีฬา 2 โรงเรี ยน ที่ประสานงานกับผู้บริ หาร ให้ ได้ มาซึง่ พื ้นที่ในการดาเนิน
วิจยั ซึง่ ต่อไปนี ้ถือว่าเป็ นผู้วิจยั ร่วมในโครงการ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2) ศึกษาผลของนารูปแบบการส่งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
พัฒนาขึ ้นไปใช้ กบั ชุมชน กลุม่ ตัวอย่าง คือโรงเรี ยนต้ นแบบของโครงการศูนย์ทางไกลฯ จานวน 20 โรงเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรื อ RMU-TCED-RA Model มีองค์ประกอบวิธีการดาเนินงาน 5
ขันตอน
้
คือ การมอบหมายภารกิจ การแสวงหาความร่วมมือ การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ การทบทวนผลการดาเนินงาน และ การ
ติดตามประเมินผล และมีตวั ชี ้วัด 3 ด้ าน จานวน 17 ตัวชี ้วัด และผลการศึกษาการนารูปแบบ การส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พฒ
ั นาขึ ้น
ไปใช้ กบั ชุมชน โดยศึกษาตามตัวชี ้วัด 3 ด้ าน พบว่าผล ผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดด้ านนโยบาย จานวน 4 ด้ านบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดทุกรายการ ผลการดาเนินงานด้ านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้ นแบบมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ทัง้ 11 ตัวชี ้วัด และ ผลการดาเนินงานด้ านการขยายผล จานวนโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายขยาย จานวน 25 เครื อข่าย รวม
ทังหมด
้
3,564 โรงเรี ยน
คาสาคัญ : โครงการศูนย์ทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่าย แหล่งการ
เรี ยนรู้ไอซีที
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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บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตังอยู
้ ท่ ี่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เป็ นสถาบัน การศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 80 ปี ด้ วยภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 คือ เสริ มสร้ างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฟื น้ ฟูพลังการเรี ยนรู้ เชิดชูปัญญาของท้ องถิ่น สร้ างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษาส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชันสู
้ ง ทา
การสอน วิจยั บริ การวิชาการแก่สงั คม ปรับปรง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริ มวิทยฐานะครู โดยกาหนดภารกิจภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น เป็ นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดย การ
ดาเนินงานของหน่วยงานด้ านวิชาการ 6 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนและบริ การ จานวน 10 หน่วยงาน และหน่วยงานบริ หาร
5 หน่วยงาน[1]
การให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology) หรื อ ICT
แก่ชมุ ชนและท้ องถิ่น เป็ นสิง่ ที่มหาวิทยาลัยได้ คานึงถึงและได้ บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษา เนื่องจาก ICT ได้ พฒ
ั นาขีด
ความสามารถทังด้
้ านประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนได้ นามาเป็ นเครื่ องมือในการบริ การจัดการ
ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรให้ ทนั ต่อการการเปลี่ยนแหลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ [2] มหาวิทยาลัยได้ นา ICT มาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หาร การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการส่งเสริ มทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จากการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ด้ านการบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน มหาวิทยาลัยได้ คานึงถึงการนา ICT สูช่ มุ ชน ภายใต้ แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 10 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หารจัดการที่ดี โดยการ
จัดตังหน่
้ วยงานใหม่ภายใต้ สภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง เพื่อแสวงหาความร่วมมือทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมี
ความพร้ อมเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น โดยใช้ ICT อย่างมีคณ
ุ ภาพ ภายใต้ การวิจยั “รูปแบบการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม” ที่มงุ่ เน้ นการศึกษารูปแบบซึง่ เป็ นวิธีการหรื อกระบวนการ และศึกษาผลของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น
ภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาผลของนารูปแบบการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พฒ
ั นาขึ ้น ไปใช้ กบั ชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบและผลของการดาเนินงานตามรู ปแบบ “การส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ในครัง้ นี ้กลุม่ ประชากร คือ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จานวน 35 โรงเรี ยน คัดเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบของ
โครงการศูนย์ทางไกลฯ จานวน 20 โรงเรี ยน และดาเนินการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์บริ บท สภาพท้ องถิ่น และความต้ องการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้ การศึกษาสภาพจริ งจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 20 โรงเรี ยน
ขันตอนที
้
่ 2 ออกแบบกระบวนการนา ICT เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้ บริ บทของ
ชุมชนและบริ บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยร่วมกับโรงเรี ยนต้ นแบบ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจาก มจพ. บมจ.ทีโอที และ กสทช.
ขันตอนที
้
่ 3 ทดลองใช้ รูปแบบวงรอบที่ 1 นารูปแบบ ICT เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น ภายใต้
บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ ออกแบบไว้ ทดลองใช้ กบั โรงเรี ยนต้ นแบบ ระยะเวลา 1 ปี
ขันตอนที
้
่ 4 ทดลองใช้ รูปแบบวงรอบที่ 2 นาผลการดาเนินงานจากวงรอบที่ 1 มาปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน และทดลองใช้ รูปแบบที่ปรับปรุงกับโรงเรี ยนต้ นแบบ ระยะเวลา 1 ปี
ขันตอนที
้
่ 5 วิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินงานสูก่ ารขยายผลเพื่อความต่อเนื่องและความยัง่ ยืนของชุมชน
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้
บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นาเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
1. ผลการศึกษารูปแบบการส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผลการดาเนินงานได้ รูปแบบ RMU-TCED-RA Model ที่มีโครงสร้ างและองค์ประกอบ ดังนี ้
RMU-TCED-RA Model คือ
วิธีการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ในการส่งเสริ มการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยการดาเนินงานภายใต้
โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาชนบท
(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 มีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน 5 ขันตอน
้
และตัวชี ้วัดการดาเนินงาน 3 ด้ าน จานวน 17
ตัวชี ้วัด โดยขันตอนการด
้
าเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้ วย
1. การมอบหมายภารกิจ การดาเนินงานกาหนดให้ มีหน่วยงานหลัก กาหนดตัวบุคคล บทบาทหน้ าที่ ตัวชี ้วัด
ความสาเร็ จ แผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน ให้ ครอบคลุมภารกิจ
2. การแสวงหาความร่วมมือ หน่วยงานหลักจะต้ องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นกลไกลสาคัญ ผลักดันให้ การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ คณะทางานประชุมวางแผน กาหนดระบบและกลไกล ในการทางานร่วมกัน และมอบหมายให้ มี
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมและแผนงาน เพื่อดาเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
4. การทบทวนผลการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและแผนงาน ติดตามและทบทวนผลการดาเนินงาน รายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามประเมินผล คณะทางานรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร รายไตรมาส และเสนอขอรับ
ข้ อเสนอแนะการดาเนินงานจากคณะกรรมการบริ หาร
รูปแบบ RMU-TCED-RA Model ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดการดาเนินงาน 3 ด้ าน จานวน 17 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
1. ตัวชี ้วัดด้ านนโยบาย มหาวิทยาลัยได้ กาหนดตัวชี ้วัดเพื่อนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิในการนา ICT สูช่ มุ ชน โดยมี
ตัวชี ้วัดที่มหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ จานวน 4 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านการจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้ ICT กลุม่ เป้าหมายคือโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จานวน
20 โรงเรี ยน เพื่อเป็ นโรงเรี ยนนาร่อง ให้ สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และครื อข่ายในการเข้ าถึงสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้ านการจัดหาและพัฒนาฐานข้ อมูลความรู้ มหาวิทยาลัยส่งเสริ มการจัดหาและพัฒนาฐานข้ อมูลความรู้
ของโรงเรี ยนต้ นแบบนาเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
3) ด้ านการพัฒนาบทเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ ดาเนินการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้
4) ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ จัดอบรมเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน และประชาชน ในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้
2. ตัวชี ้วัดด้ านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับโรงเรี ยนต้ นแบบกาหนดตัวชี ้วัดที่โรงเรี ยน
ต้ นแบบ สามารถดาเนินการภายใต้ ระบบและเครื อข่าย ICT ที่ได้ รับการจัดสรร จานวน 11 ตัวชี ้วัด โดยกาหนดให้ มีผลการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ ้นทุกปี
3. ตัวชี ้วัดด้ านการขยายผล ศึกษาจานวนโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายขยายผลร่วมกับมหาวิทยาลัย
2. ผลการศึกษาการนารูปแบบ การส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึน้ ไปใช้ กับชุมชน
จากการดาเนินงานการนารูปแบบ RMU-TCED-RA Model ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปใช้ กบั ชุมชน โดยศึกษาตามตัวชี ้วัด 3
ด้ าน ดังนี ้
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2.1 ผลการดาเนินงานด้ านนโยบาย ผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานด้ านนโยบาย
รายการ
เป้าหมาย
1) ด้ านการจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้
20 โรงเรี ยน
2) ด้ านการจัดหาและพัฒนาฐานข้ อมูลความรู้ โดยจัดทาเว็บไซต์ 20 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนครบ 20 โรงเรี ยน
3) ด้ านการพัฒนาบทเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ โดยการพัฒนาหนังสือ
500 เรื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 500 เรื่ อง
4) ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนต้ นแบบได้ รับการอบรมทุกคน

956 คน

ผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน
20 โรงเรี ยน
บรรลุเป้าหมาย
20 โรงเรี ยน
บรรลุเป้าหมาย
581 เรื่ อง

956 คน

มากกว่า
เป้าหมายที่
กาหนด
บรรลุเป้าหมาย

จากตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดด้ านนโยบาย พบว่า การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกรายการ
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า การพัฒนาบทเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ได้ มีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 581 เรื่ อง มากกว่า
เป้าหมายที่กาหนด
2. ผลการศึกษาด้ านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ จากการรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต้ นแบบ แสดงดังตามรางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานด้ านการปฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้ นแบบ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี ้วัด
ผลการประเมิน
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
1. จานวนครูที่ดแู ลคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายได้
40
60
บรรลุเป้าหมาย
2. จานวนครูที่เข้ ารับการอบรมด้ านพัฒนาสือ่
416
503
บรรลุเป้าหมาย
3. จานวนครูที่พฒ
ั นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคณ
ุ ภาพ
291
385
บรรลุเป้าหมาย
4. จานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคณ
ุ ภาพ
396
579
บรรลุเป้าหมาย
5. จานวนครูที่สามารถเป็ นวิทยากรในการอบรมได้
82
622
บรรลุเป้าหมาย
6. มีการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรี ยนการสอน
789/4,186/28, 2,288/1,2454/6
บรรลุเป้าหมาย
(จน.ห้ อง/จน.ครัง้ /จน.นร.)
317
4,819
6.1 จานวนห้ องเรี ยนหรื อชันที
้ เ่ ข้ าใช้
789
2,288
บรรลุเป้าหมาย
6.2 จานวนครัง้ ที่เข้ าใช้
4,186
12,454
บรรลุเป้าหมาย
6.3 จานวนนักเรี ยนที่เข้ าใช้
28,317
64,819
บรรลุเป้าหมาย
7. มีการเข้ าใช้ บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรียนรู้
24,213
92,594
บรรลุเป้าหมาย
7.1 จานวนครูที่เข้ าใช้ บริ การ
2,563
8,169
บรรลุเป้าหมาย
7.2 จานวนนักเรี ยนที่เข้ าใช้ บริการ
21,650
84,425
บรรลุเป้าหมาย
8. จานวนครัง้ จานวนคนในการจัดอบรมที่โรงเรียนจัด/
422/10459
708/21199
บรรลุเป้าหมาย
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ตัวชี ้วัด
8.1 จานวนครัง้ จานวนคน การอบรมสาหรับครู /
8.2 จานวนครัง้ จานวนคน การอบรมสาหรับนักเรี ยน/
8.3 จานวนครัง้ จานวนคน การอบรมสาหรับเยาวชน/
8.4 จานวนครัง้ จานวนคน การอบรมสาหรับ/
ประชาชน
9. จานวนคนที่เข้ าใช้ บริ การ
9.1 วันจันทร์ ศุกร์- เวลา 15.00-18.00 น.
9.2 วันเสาร์ อาทิตย์- เวลา 9.00-16.00 น.
10.จานวนงบประมาณที่ได้ รับการสนับสนุน
10.1 จากโรงเรียน
10.2 จากอบต.อบจ/เทศบาล/.
10.3 จากชุมชนประชาชน/
11. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชน
11.1 จานวนครัง้ ที่โรงเรี ยนจัดกิจกรรม
11.2 จานวนคนทีเ่ ข้ าร่วมการจัดกิจกรรมของ
โรงเรี ยน

ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
125/2,507
4,597/187
124/3,180
10,515/243
97/2,538
3,271/142
76/2,234
2,816/136
50,332
42,434
7,898
749,420
427,420
170,000
152,000
89/21,329
89
21,329

94,982
74,214
20,768
1,497,267
925,084
327,100
245,083
231/54,707
231
54,707

ผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จากตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานด้ านการนาสูก่ ารปฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้ นแบบ พบว่าโรงเรี ยนต้ นแบบมีผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ทัง้ 11 ตัวชี ้วัด โดยตัวชี ้วัดในปี ที่ 2 ทุกตัว มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงานในปี ที่ 1
3. ผลการดาเนินงานด้ านการขยายผล การวิจยั ได้ ศกึ ษาจานวนโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่ายขยายผล จากการที่
มหาวิทยาลัยได้ จดั กิจกรรมการลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก “เครื อข่ายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร
ด้ าน ICT” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 มีโรงเรี ยนและสถานศึกษา เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานด้ านการขยายผล
ที่
หน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรี ยน/
จานวนโรงเรี ยน
1
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1
239
2
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2
235
3
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3
157
4
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
35
ศูนย์ที่ โรงเรี ยน 35จังหวัดมหาสารคาม จานวน 25
5
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
6
6
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
212
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรี ยน/
จานวนโรงเรี ยน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
202
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
223
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ร้ อยเอ็ด เขต 1
238
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ร้ อยเอ็ด เขต 2
366
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ร้ อยเอ็ด เขต 3
236
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1
193
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 2
230
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
216
โรงเรี ยนสังกัด สพท1พะเยา เขต .
55
โรงเรี ยนสังกัด สพท2พะเยา เขต .
75
โรงเรี ยนเครื อข่าย eDLTV
549
โรงเรี ยนเครื อข่ายเพื่อการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
72
โรงเรี ยนประชานุเคราะห์จังหวัดหนองคาย 27
1
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
1
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
1
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
1
โรงเรี ยนโสตศึกษาขอนแก่น
1
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
1
รวมทังหมด
้
3,564
จากตารางที่ 3 พบว่า มหาวิทยาลัยมีเครื อข่ายความร่วมมือ จากโรงเรี ยนและสถานศึกษาเข้ าร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือจานวน 25 เครื อข่าย รวมทังหมด
้
3,564 โรงเรี ยน
อภิปรายผล
การดาเนินการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้
บริ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ ดาเนินการตามรูปแบบ RMU-TCED-RA ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
ตัวชี ้วัด ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ใช้ กระบวนการ 5 ขันตอน
้
โดยได้ วิเคราะห์และออกแบบ เพื่อการพัฒนารูปแบบ
และตัวชี ้วัดที่สอดคล้ องกับบริ บทและความต้ องการของชุมชนในการบริ การ ICT สูช่ มุ ชน ส่งผลให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการปฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้ นแบบ ด้ านนโยบาย และด้ านเครื อข่ายความร่วมมือ อีกทังในการ
้
ดาเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ มีการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยได้
ส่งเสริ มการกพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น โดยใช้ ICT ที่สอดคล้ องกับข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ ของคนไทย โดยส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา[2] จากผลการดาเนินงานของ RMU-TCED-RA Model ส่งผลให้ มีเครื อข่าย
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และองค์ความรู้ ที่เป็ น สื่อและนวัตกรรม ที่หน่วยงานหรื อผู้ที่สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย ในการบริ หารและจัดการศึกษา อย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
การส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่นภายใต้ บริ บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจยั ได้ ดาเนินงานภายใต้ รูปแบบที่ชื่อว่า RMU-TCED-RA Model ประกอบด้ วย
ขันตอนการด
้
าเนินงาน 5 ขันตอน
้
คือ การมอบหมายภารกิจ การแสวงหาความร่วมมือ การนาสูก่ ารปฏิบตั ิ การทบทวนผลการ
ดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัด
จานวน 3 ด้ าน รวมทังหมด
้
17 ตัวชี ้วัด จากการนารูปแบบ RMU-TCED-RA Model จากการศึกษาการนารูปแบบที่
พัฒนาขึ ้น ไปใช้ กบั ชุมชน พบว่าผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านนโยบาย พบว่า ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี ้วัดทัง้ 4 ด้ าน บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกรายการ ด้ านการนาสูป่ ฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้ นแบบ พบว่าโรงเรี ยนต้ นแบบมีผล
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทัง้ 11 ตัวชี ้วัด โดยตัวชี ้วัดในปี ที่ 2 ทุกตัว มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงานในปี ที่ 1
และด้ านเครื อข่ายความร่วมมือ พบว่า มหาวิทยาลัยมีเครื อข่ายความร่วมมือ จากโรงเรี ยนและสถานศึกษาเข้ าร่วมลงนามบันทึก
ข้ อตกลงความร่วมมือจานวน 25 เครื อข่าย รวมทังหมด
้
3,564 โรงเรี ยน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน สามารถนารูปแบบ RMU-TCED-RA Model ที่เน้ นการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทุก
ภาคส่วน เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้ องถิ่น อีกทัง้
ผลจากการดาเนินงานของรู ปแบบ ทาให้ ได้ องค์ความรู้ สื่อและนวัตกรรม ที่หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรี ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรื อผู้ที่สนใจ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการ
เรี ยนรู้ของคนไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริ ษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และ
บุคลากรของ มรม. ทีใ่ ห้ การสนับสนุน ส่งเสริ ม การดาเนินงานของโครงการ
เอกสารอ้ างอิง
[1] มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554).2551.
[2] กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. แผนพัฒนาด้ าน ICT. 2551.
[3] คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. รายงานผลการดาเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
2554.
[4] มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ทางไกลฯ เล่ม 10. 2554.
[5] สมเจตน์ ภูศรี และคณะ. รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ทางไกลฯ. งานประชุมวิชาการ NCCIT 2011.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. 2554.
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การพัฒนากระบวนการเสริมสร้ างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนฆ้ องชัยวิทยาคม
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
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR )
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม 2. เพื่อพัฒนา
กระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะกับนักเรี ยนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั จานวน 17 คน กลุม่ เป้าหมาย
ได้ แก่ นักเรี ยนโรงเรียนฆ้ องชัยวิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 232 คน ผู้ให้ ข้อมูล จานวน 236 คน
การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม ระยะที่ 2
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเสริมสร้ างจิตสาธารณะ และประเมินผลการพัฒนากระบวนการเสริมสร้ างจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนโรงเรียนฆ้ องชัยวิทยาคม เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ 1) แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ 2)
แบบวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ครอบคลุมพฤติกรรมใน 2 ตัวชี ้วัด 6
พฤติกรรมบ่งชี ้ และแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเบื ้องต้ น ได้ แก่ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม พบว่า นักเรี ยน
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พฤติกรรมจิตสาธารณะที่ต้องได้ รับการปรับปรุง และพัฒนา คือ การแบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ
และอื่น ๆ และช่วยแก้ ปัญหา หรื อสร้ างความสุขให้ กบั ผู้อื่น ระดับปานกลาง การอาสาทางานให้ ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย
กาลังใจ และกาลัง สติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน ระดับปานกลาง การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยความเต็มใจ ระดับปานกลาง การเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาหรื อร่วมสร้ างสิง่ ที่ดงี ามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นด้ วยความกระตือรื อร้ น ระดับปานกลาง การช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้ วยความเต็มใจ
ระดับดี และการเข้ าร่วมกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน ชุมชนและสังคม ระดับดี
2. ผลการพัฒนากระบวนการเสริมสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม อยูใ่ นระดับ
ดี ซึง่ ทุกพฤติกรรมบ่งชี ้การพัฒนาอยูใ่ นระดับดี เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ การแบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่น ๆ
และช่วยแก้ ปัญหาหรื อสร้ างความสุขให้ กบั ผู้อื่น การดูแล รักษาสาธารณสมบัติ และสิง่ แวดล้ อมด้ วยความเต็มใจ การ
อาสาทางานให้ ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลัง สติปัญญาด้ วยความเต็มใจ การช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทางาน

1

ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กศ.ด.(การบริ หารและพัฒนาการศึกษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด.(การศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ด้ วยความเต็มใจ การเข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน ชุมชนและสังคม และการเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหา
หรื อร่วมสร้ างสิง่ ทีด่ ีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้ วยความกระตือรื อร้ น
คาสาคัญ : การพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะ
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
บทนา
สังคมคุณภาพนัน้ ต้ องเป็ นสังคมที่ยดึ หลักความสมดุลพอดีและพึง่ ตนเองได้ ทุกคนควรมีโอกาสและ
ความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพื่อเป็ นคนดี คนเก่งพร้ อมด้ วยคุณธรรมจริยธรรม มีวินยั มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู่ อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ได้ ให้ ความสาคัญ
กับการบริ หารจัดการทุนของประเทศที่มีอยู่ ทังทุ
้ นทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ รวมถึงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมให้ มมี ากขึ ้น นอกจากนันยั
้ งเชื่อมโยงกันเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนา ทังนี
้ ้การเสริมสร้ างทุนทางสังคมจะ
เป็ นพื ้นฐานหลัก โดยเริ่ มจากการพัฒนาคุณภาพคน ให้ เป็ นคนที่มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
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เพื่อให้ คนไทยมีความสุขและเกิดความสมานฉันท์ในสังคม จะมุง่ พัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Green and
Happiness Society) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 37-39) รวมทังพระราชบั
้
ญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททัว่ ไปที่วา่ ด้ วยความมุง่ หมาย และ
มาตรา 7 ได้ แสดงถึงความพยายามในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนโดยระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า “ในกระบวนการเรี ยนรู้
ต้ องมุง่ ปลูกฝั งจิตสานึกทีถ่ กู ต้ องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์สว่ นรวมและของประเทศชาติ รวมทังส่
้ งเสริ มศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึง่ ตนเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 52) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ได้ กาหนดจิตสาธารณะ อยูใ่ นมาตรฐานที่ 1 จิตสาธารณะเป็ นคุณลักษณะสาคัญของการเป็ นพลเมืองดีของ
ประเทศ เพราะบุคคลที่มจี ิตสาธารณะจะเป็ นผู้ที่ตระหนักในหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเองไม่ลว่ งล ้าสิทธิของผู้อื่น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 :
77-78)
จิตสาธารณะของคนในสังคมยังไม่พฒ
ั นาไปในแนวทางที่พงึ ประสงค์ เนื่องจากคนในสังคมยังเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อทุกระบบในสังคมทาให้ ผ้ คู นในสังคมสนใจแต่การดารงชีวิต
ของตนเอง เพื่อสนองความต้ องการพื ้นฐานทาให้ เกิดการแข่งขันเกิดความเห็นแก่ตวั ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม ขาด
จิตสาธารณะ ส่งผลให้ สงั คมอ่อนแอ จากการสารวจข้ อมูลพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนชี ้ให้ เห็นว่า เยาวชนไทยส่วน
ใหญ่ ยังขาดจิตสาธารณะอยูม่ าก นักเรี ยนส่วนใหญ่แสดงความสนใจและเน้ นการเลือกปฏิบตั ิที่สง่ ผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง
มีความตระหนักในผลที่จะเกิดต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมน้ อยมาก (วันเพ็ญ พิศาลพงศ์. 2540 : 64)
การศึกษา มีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาการของเยาวชนทีก่ าลังย่างเข้ าสูว่ ยั รุ่น ซึง่ ประสบการณ์ของเยาวชนอาจมี
ลักษณะเป็ นดาบสองคม ถ้ าครูดาเนินการสอนเหมาะสม ก็สามารถเสริ มสร้ างลักษณะทีด่ ีงามในตัวนักเรี ยนได้ มาก แต่ถ้า
จัดการไม่ดี ก็จะทาให้ นกั เรี ยนมีจิตใจทีเ่ สือ่ มถอยลง และเกิดปั ญหาที่แก้ ยากติดตามไปในอนาคต (ประเวศ วะสี. 2547 :
2) จึงเป็ นความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องดาเนินการป้องกัน แก้ ไข และเสริ มสร้ างสิง่ ที่ดเี พื่อให้ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกิดขึ ้นกับเด็ก และคงอยูก่ บั สังคมสืบไป
โรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ รับการประเมินคุณภาพของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมื่อวันที่ 2-4 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2551 พบว่ามีจดุ ที่ควรพัฒนาในมาตรฐานคุณภาพผู้เรี ยน คือผู้เรี ยนควรได้ รับการฝึ กให้ ร้ ูจกั ประหยัด
ใช้ สงิ่ ของอย่างคุ้มค่าและรู้จกั ช่วยเหลือสังคม พร้ อมทังฝึ้ กให้ มีวนิ ยั และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตร
และกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ ้น (สมศ. 2551 : 1) และจากการสรุปรายงานสภาพปั จจุบนั พบว่า นักเรี ยน
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้ แก่ มีบางส่วนทาลายทรัพย์สนิ ของโรงเรี ยน ขาดความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้ปกครอง
รวมถึงครู การอาสาทางานยังมุง่ หวังผลตอบแทน การมีน ้าใจแบ่งปั นสิง่ ของให้ กบั ผู้อื่นยังมีน้อยเป็ นส่วนใหญ่ เก็บของได้
ไม่คืนเจ้ าของ ทางโรงเรี ยนจึงถือว่าเป็ นหน้ าที่ของโรงเรี ยนในการมุง่ ขัดเกลา บ่มเพาะ แก้ ไขปั ญหาจึงมีความจาเป็ นที่
โรงเรี ยนจะต้ องหากระบวนการมาแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เพื่อหารูปแบบที่ชดั เจนในการแก้ ไขปั ญหา ผู้วิจยั ในฐานะหัวหน้ า
กลุม่ บริ หารงานกิจการนักเรี ยนและชุมชน จึงตระหนักและถือเป็ นภาระที่จะต้ องมุง่ พัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิต
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สาธารณะของนักเรียน จึงได้ ทากิจกรรมเพื่อมุง่ ขัดเกลา บ่มเพาะ รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาด้ านจิตสาธารณะของนักเรี ยน
เพราะหากนักเรี ยนมีพฤติกรรมด้ านจิตสาธารณะทีด่ ี ย่อมส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน และส่งผลต่อบรรยากาศใน
โรงเรี ยนโดยรวมดีขึ ้นเป็ นที่ชื่นชมของชุมชนด้ วย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุง่ พัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้ กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR) มาเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการ โดยเน้ นการ
มีสว่ นร่วมของผู้บริ หาร ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรี ยนร่วมกันในทุกขันตอน
้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนโรงเรียนฆ้ องชัยวิทยาคม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะกับนักเรียนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุง่ พัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรียนโดยใช้ กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR) มาเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการ โดยเน้ นการ
มีสว่ นร่วมของผู้บริ หาร ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรี ยนร่วมกันในทุกขันตอนโดย
้
ผ่านโครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ ได้ แก่ การสอนสอดแทรกในรายวิชา การจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
ปลูกฝั งพฤติกรรมด้ านจิตสาธารณะโดยตรง และการบูรณาการกับวิถีชีวิตทังในและนอกโรงเรี
้
ยน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรียน กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั จานวน 17 คน ประกอบด้ วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้วิจยั
และครูที่ปรึกษา จานวน 14 คน กลุม่ เป้าหมาย นักเรี ยนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 232 คน กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล จานวน 236 คน ประกอบด้ วย ผู้ร่วมวิจยั จานวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรี ยน จานวน 210
คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 9 คน เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบ
วัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ และแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยน โรงเรี ยน-ฆ้ องชัยวิทยาคม เป็ นการ
ประเมินผลการพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ ท (Likert) จานวน 6 ฉบับ มี 30 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปาน
กลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา จานวน 14 คน เพื่อนนักเรียน จานวน 16 คน
ผู้ปกครองนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย จานวน 210 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 9 คน การวิเคราะห์
ข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 96)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะที่ต้องได้ รับการปรับปรุง และพัฒนา คือ การแบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่น ๆ และช่วยแก้ ปัญหา หรื อสร้ าง
ความสุขให้ กบั ผู้อื่น ระดับปานกลาง การอาสาทางานให้ ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลัง สติปัญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ระดับปานกลาง การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิง่ แวดล้ อมด้ วยความเต็มใจ ระดับปานกลาง การเข้ า
ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาหรื อร่วมสร้ างสิง่ ทีด่ ีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยความกระตือรื อร้ น ระดับ
ปานกลาง การช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้ วยความเต็มใจ ระดับดี และการเข้ าร่วมกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์
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ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม ระดับดี ผลการพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม อยูใ่ นระดับดี ทุกพฤติกรรมบ่งชี ้การพัฒนาอยูใ่ นระดับดี
อภิปรายผลวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ผู้วิจยั ได้ วางแผนพัฒนาโดยใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) ประกอบด้ วย
ขันวางแผน
้
ขันปฏิ
้ บตั ิ ขันสั
้ งเกต ขันสะท้
้ อนผลการปฏิบตั ิ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ ได้ แก่
การสอนสอดแทรกในรายวิชา การจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปลูกฝั งพฤติกรรมด้ านจิตสาธารณะโดยตรง และ
การบูรณาการกับวิถีชีวิตทังในและนอกโรงเรี
้
ยน เพื่อพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยน โดยสามารถ
ปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้ ทกุ ด้ าน สอดคล้ องกับทฤษฏีต้นไม้ จริ ยธรรม ของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2543 : 10) กล่าวไว้ วา่ ถ้ าเปรี ยบพฤติกรรมของคนดี คนเก่งเหมือนผลไม้ บนต้ น การจะให้ ผลดกใหญ่ หวาน
อร่อย ลาต้ น ราก จะต้ องสมบูรณ์ สอดคล้ องกับ นภดล ภวนะวิเชียร (2540 : 5) ว่านักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมตาม
กระบวนการที่พฒ
ั นาขึ ้นมีพฒ
ั นาการ ค่านิยมด้ านความรับผิดชอบมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ ร่วมกิจกรรม สอดคล้ องกับ
เจษฎา หนูรุ่น (2551 : 88-91) ได้ ศกึ ษาปั จจัยจิตลักษณะที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 จานวน 405 คน
ปั จจัยจิตลักษณะ ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุง่ อนาคต ความเชื่ออานาจในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ค่านิยม
ความเป็ นไทย สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการใช้ ด้ าน
การถือเป็ นหน้ าที่ และด้ านการเคารพสิทธิ ผลการวิจยั พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างปั จจัยจิตลักษณะราย
ด้ านกับจิตสาธารณะโดยรวมมีคา่ เท่ากับ .57 สามารถอธิบายร่วมกันได้ 32.7% โดยปั จจัยจิตลักษณะที่สง่ ผลทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสติปัญญาและความเชื่ออานาจในตน ส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับ อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551 : 75-77) ว่านักเรี ยนที่ได้ ทากิจกรรมเสริ มประสบการณ์เรื่ องปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมตามโครงการพระราชดาริ มจี ิตสาธารณะสูงขึ ้นกว่าก่อนทากิจกรรมเสริ มประสบการณ์ จากผลการประเมิน
ดังกล่าวสนับสนุนความคิดที่วา่ การพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ครูควรปลูกฝั ง
แนวคิด เพือ่ ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดพัฒนาการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
กระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนโดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
(Participation Action Research : PAR) มาเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการ โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้บริ หาร ครู
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกันในทุกขันตอน
้
ผลการพัฒนาจากการ
ประเมินผลการพัฒนากระบวนการเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยน หลังจากการจัดกิจกรรมสอนสอดแทรกในรายวิชา
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปลูกฝั งพฤติกรรมด้ านจิตสาธารณะโดยตรง และการบูรณาการกับวิถีทงในและนอก
ั้
โรงเรี ยนโดยการสอบถามครู เพือ่ นนักเรี ยน ผู้ปกครองนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน โรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม ควรนาแนวทางการเสริ มสร้ าง
จิตสาธารณะของนักเรี ยนไปกาหนดลงในแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียน เพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์และหาแนวทางใน
การปฏิบตั ิได้ ทังนี
้ ้สามารถนาการจัดกิจกรรมสอนสอดแทรกในรายวิชา การจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน การปลูกฝั ง
พฤติกรรมด้ านจิตสาธารณะโดยตรง รวมถึงการบูรณาการกับวิถีทงในและนอกโรงเรี
ั้
ยน ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริ มให้ นกั เรียนเป็ นผู้มจี ิตสาธารณะที่ดีตอ่ ไป
เอกสารอ้ างอิง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี , 2545.
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงาน. แนวคิดและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.
เจษฎา หนูรุ่น. ปั จจัยจิตลักษณะที่ส่งผลต่ อจิตสาธารณะของนักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และสถิติทาง
การศึกษา. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2551.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : โครงการ
ส่งเสริ มเอกสารทางวิชาการ, 2543.
นภดล ภวนะวิเชียร. การศึกษาค่ านิยมด้ านความรับผิดชอบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ได้ รับ
การสร้ างเสริมด้ วยกระบวนการที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์ . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. อัดสาเนา.
บุญชม ศรี สะอาด. การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
ประเวศ วะสี. กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public policy process). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547.
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สานักงาน. รายงานการประเมินภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. โรงเรี ยนฆ้ องชัยวิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551, อัดสาเนา.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สานักงาน. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2548.
วันเพ็ญ พิศาลพงศ์. การถ่ ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ . กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2540.
อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ . จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่องปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมตามโครงการพระราชดาริ . ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2551
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ การจัดการความรู้ : โรงเรียนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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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
สุรางค์ รัตน์ ตรีเหรา
Surangrat Treehara
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกล
ยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2)
เพื่อพัฒนาครูให้ มคี วามรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู
2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 3) เพื่อประเมินผลจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 4) เพื่อสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาครูด้านจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขันการ
้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ระยะที่ 2 ขันการจั
้
ดทาแผนการพัฒนา ระยะที่ 3 ขันการประเมิ
้
นผลสาเร็ จ ระยะที่ 4
ขันการสั
้
งเคราะห์รูปแบบ กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ผู้วิจยั จานวน 1 คน ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ครูหวั หน้ ากลุม่
สาระการเรียนรู้ จานวน 8 คน และครูฝ่ายวิชาการ จานวน 4 คน เครื่ องมือทีใ่ ช้ มี 2 ประเภท 1) เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนางาน ได้ แก่ คูม่ ือการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้ านบัวขาว (วันครู
2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบ
บันทึกก่อนการปฏิบตั งิ าน (Before Action Review : BAR) 2) แบบบันทึกระหว่างการปฏิบตั งิ าน (During Action
Review : DAR) 3) แบบบันทึกหลังการปฏิบตั ิงาน (After action Report :AAR) 4) แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 5)
แบบบันทึกการประชุม 6) แบบบันทึกเรื่ องเล่า 7) แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ (After Action Review) เรื่ อง การ
จัดการความรู้ และ8) แบบประเมินความสาเร็ จในการจัดการความรู้
ผลการวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชุมแบบมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ (AIC) สรุปว่าควรมีการ
ดาเนินการพัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน ดังนี ้ 1) การบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรียนรู้ 2) การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน 3) การใช้ รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย 4) การพัฒนา
สือ่ และนวัตกรรมและ 5) การวัดและประเมินผลผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง เครื่ องมือที่ช่วยส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สรุปได้ ดงั นี ้ 1) การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) 2) การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิ (Work Shop) 3) การเสวนา (Dialogue) 4) ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : Cop) 5) การทบทวน
หลังการปฏิบตั ิ (After Action Review : AAR) 6) การถอดบทเรียน (Lesson Leaned Debriefings การดาเนินการ
จัดการความรู้ตามบทบาทหน้ าที่ คือ คุณอานวย (Knowledge Facilitator) คุณลิขิต (Note Taker) คุณวิศาสตร์ (IT
wizard) คุณประสาน (Network Manager) คุณประเมินผล (Evaluator) คุณผู้ช่วยฝ่ ายบริ หาร (Assistant
Administrator) ขันตอนการจั
้
ดการความรู้ของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
คือ1) การ
สร้ างความรู้ 2) การทดลองใช้ 3) การประเมินความรู้ 4) การจาแนกความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การนาความรู้
ไปใช้ 7) การแลกเปลีย่ นความรู้
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จากการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์การพัฒนา พบว่า หลังจากครูได้ รับการพัฒนาด้ วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ ครูมีความรู้หลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา การประเมินผลจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู
2500) อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาตา่ ได้ ดงั นี ้ มี การจดบันทึกหลังการปฏิบตั ิงานของตนอย่างต่อเนื่อง
มีความกระตือรื อร้ น ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริ มให้ เกิดกลุม่ กิจกรรม และทางานเป็ นทีม มีการสร้ าง
ทีมงานโดยการฝึ กอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและศึกษาดูงาน และมีการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ แล้ ว นาไปแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิกในกลุม่ รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัว
ขาว (วันครู 2500) ประกอบด้ วย การเตรี ยมความพร้ อม คือการประชุมแบบมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ (AIC) ศึกษา
สภาพปั ญหา วิธีการแก้ ไขการจัดการเรี ยนรู้ ระดมความคิดเห็นเพือ่ กาหนดหัวข้ อที่จะรวบรวม สร้ างทีมงานในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ดาเนินการเตรี ยมทีม การจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการความรู้ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Work Shop) Practices) จัดทาคูม่ ือการจัดการความรู้ ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที่มกี ารปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) มี
ทีมจัดการความรู้ สร้ างความรู้ /นาความรู้ไปใช้ จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ การถอดบทเรี ยนและการจัด
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ ปั ญหาอุปสรรคที่พบและระดมความคิดเพือ่ พัฒนาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ประเมินผลการเปลีย่ นแปลงการทางานสรุปผลสาเร็ จของการดาเนินงาน ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาในระดับบุคคล ระดับ
กลุม่ และระดับองค์กร
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.
บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-พ.ศ.2561) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่ทเี่ ป็ นผู้
เอื ้ออานวยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จึงกาหนดแนวทางการปฏิรูป การพัฒนาครู โดยมีมาตรการหลักข้ อที่ 2 คือ พัฒนาครู
คณาจารย์ โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552 : 19-20) ปั จจุบนั การพัฒนาครู คือปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นจากการทางาน หรื อขาดการแสวงหาความรู้ปัญหา
การไม่แบ่งปั นความรู ขาดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ไม่มกี ารเก็บบันทึกรายงาน หรื อสิง่ ที่นา่ สนใจที่ครูแต่ละคนได้ รับมา การ
จัดเก็บความรู้ไม่เป็ นระบบ ปั ญหาที่เกิดจากความรู้ในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาที่ได้ รับไม่สามารถนามา
เชื่อมโยงและไม่สอดคล้ องกับริ บทของงาน จึงทาให้ ความรู้กระจัดกระจายและต้ องใช้ เวลารวบรวมข้ อมูลนานและสุดท้ าย
ความรู้นนก็
ั ้ จะจางไป (สถาบันพัฒนาผู้บริ หารการศึกษา. 2548 : 38 และยุรดา อรรถธนสาร. 2552 : 40)
การจัดการความรู้เป็ นกระบวนการที่ดาเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อในหน่วยงานย่อยในองค์กร
โดยนาความรู้ความชานาญที่ฝังลึกในตัวคนหรื อจากประสบการณ์ในการทางานมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้กนั นามาสร้ างและ
ใช้ ความรู้ในการทางานเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คนสามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ิได้ ให้ เกิดประสิทธิผลดีขึ ้นกว่าเดิม และเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยให้ องค์กรบริ หารทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นแนวความคิดของการบริ หารจัดการที่ให้
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ความสาคัญและเห็นคุณค่าของบุคลากรในองค์กรซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากสังคมโลกในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้ าน (บูรชัย
ศิริมหาสาคร. 2550 : 12) การจัดการความรู้จงึ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการดึงศักยภาพทีซ่ อ่ นเร้ นของครูออกมาใช้
ประโยชน์ในหลากหลายมิติโดยนาความรู้ความชานาญที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ในการ
ทางานมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้กนั และนามาสร้ างและใช้ ความรู้ในการทางานเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีค่ นสามารถนาไปใช้
ปฏิบตั ิได้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสาหรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา คุณภาพการศึกษาให้ ประสบ
ความสาเร็จ (ถวัลย์ มาศจรัส. 2552 : 9)
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู
2500) รอบ 2 (2549-2553) เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2550 ผลการประเมินมีคณ
ุ ภาพระดับดี ได้ รับข้ อเสนอแนะควร
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครูได้ รับการศึกษา อบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและสามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานทีต่ นรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดการ
เรี ยนการสอนด้ วยเทคนิค วิธีการและการประเมินผลที่หลากหลาย (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2550 : 3) และจากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) ปี การศึกษา
2552 พบว่าผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับพอใช้ การจัดการเรี ยนรู้ของครูไม่
ครอบคลุมเนื ้อหาสาระของหลักสูตร ครูยงั ใช้ วิธีการสอนแบบบรรยาย แนวทางการพัฒนาควรปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้
ส่งเสริ มให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ การใช้ และผลิตสือ่ ใช้ นวัตกรรมใหม่การสนับสนุนให้ ครูได้ รับการ
ฝึ กอบรม (โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500). 2552 : 35-36)
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาครูและการจัดการความรู้ ดังกล่าวข้ างต้ นพบว่า การจัดการความรู้เป็ น
กระบวนการสาคัญทีจ่ ะก่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาครูให้ มคี วามสามารถด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อให้ ครู สามารถนาองค์ความรู้นนมาใช้
ั้
ในการจัดการเรี ยนรู้สง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพทัง้
ในระดับบุคคล กลุม่ และทีมงาน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยน
บ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2. เพื่อพัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรียนบ้ านบัวขาว
(วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
3. เพื่อประเมินผลจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
4. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูด้านจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วัน
ครู 2500) สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) ผู้วิจยั ใช้ ได้ ประยุกต์ใช้ การวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันวางแผน
้
(Planning : P) ขันปฏิ
้ บตั ิการ (Action : A) ขันสั
้ งเกต (Observation : O) ขันสะท้
้ อนผล (Reflect : R) ขันแลกเปลี
้
ย่ น
เรี ยนรู้ (Sharing : S)
การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขันการวิ
้
เคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ระยะที่ 2 ขัน้
การจัดทาแผนการพัฒนา ระยะที่ 3 ขันการประเมิ
้
นผลสาเร็จ และระยะที่ 4 ขันการสั
้
งเคราะห์รูปแบบ
1. กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั และผู้ให้ ข้อมูล
กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ผู้วิจยั จานวน 1 คน ผู้ร่วมวิจยั ประกอบด้ วย ครูหวั หน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู้
จานวน 8 คน และครูฝ่ายวิชาการ จานวน 4 คน กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 1 คน
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 2 คน ครูหวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ จานวน 8 คน ครูฝ่ายวิชาการ จานวน 4 คน
และนักเรี ยน จานวน 136 คน
2. เครื่ องมือในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนางาน คือ คูม่ ือการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 1) แบบบันทึกก่อนการปฏิบตั ิงาน (Before
Action Review : BAR) 2) แบบบันทึกระหว่างการปฏิบตั ิงาน (During Action Review : DAR) 3) แบบบันทึกหลังการ
ปฏิบตั ิงาน (After action Report :AAR) 4) แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 5) แบบบันทึกการประชุม 6) แบบบันทึกเรื่ อง
เล่า 7) แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ (After Action Review) เรื่ อง การจัดการความรู้ และ8) แบบประเมิน
ความสาเร็จในการจัดการความรู้
ผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่เอื ้อต่อการจัดการความรู้ที่ผ้ วู ิจยั วิเคราะห์ ประกอบด้ วย 5 ขันตอนคื
้
อ 1) ภาวะผู้นา 2) วัฒนธรรม
องค์กร 3) เทคโนโลยี 4) การวัดผล และ 5) โครงสร้ างพื ้นฐาน ประโยชน์ที่ได้ จากการจัดการความรู้ มีดงั นี ้ 1) ช่วยลด
ขันตอนในการท
้
างานได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีปัญหาในการทางานเกิดขึ ้นผู้ปฏิบตั ิงานก็จะสามารถหาแนวทางหรื อวิธีการ
แก้ ปัญหาได้ รวดเร็ ว โดยค้ นคว้ าจากผลการจัดการความรู้ ในเรื่ องนันๆ
้ จากสื่อ อินเตอร์ เน็ต เพื่อค้ นคว้ าหาแนวทางการ
แก้ ปัญหาที่เคยสาเร็ จมาแล้ ว 2) การจัดการความรู้ ที่ได้ มาโดยวิธีการแลกเปลี่ย นความรู้ ซึ่งกันและกันในงานที่ปฏิบตั ิใน
เรื่ องเดียวกัน ก็จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถขจัดปั ญหาที่ตนกาลังเผชิญอยูไ่ ด้ การแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างครูผ้ สู อนเป็ น
การสร้ างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) โดยการเรี ยนรู้ตอ่ ยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) ของผู้สอน 3)
เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู้ เกิดความมัน่ ใจตนเอง เกิดความเป็ นชุมชนในหมู่ผ้ รู ่ วมงาน เป็ นบุคคลเรี ยนรู้ 4) ความรู้ ของ
บุคคล และขององค์กรได้ รับการยกระดับ มีการสัง่ สอนและจัดระบบให้ “พร้ อมใช้ ” องค์กรหรื อหน่วยงาน มีสภาพเป็ น
องค์ การเรี ยนรู้ เครื่ องมื อที่ช่วยส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการความรู้ ให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ผู้วิจยั นามาใช้ ในการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนรู้ สรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิ (Work Shop) 3) การเสวนา (Dialogue) 4) ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice :
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Cop) 5) การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (After Action Review : AAR) 6) การถอดบทเรี ยน (Lesson Leaned
Debriefings
2. จากประชุมแบบมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ (AIC) โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) จากปั ญหา
และความต้ องการในการพัฒนาผู้เข้ าร่วมประชุม สรุปว่าควรมีการดาเนินการพัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน ดังนี ้
1) การบูรณาการเนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 2) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
3) การใช้ รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย 4) การพัฒนาสือ่ และนวัตกรรม และ5) การวัดและ
ประเมินผลผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง
3. ได้ จดั ทาแผนการพัฒนาการจัดการความรู้ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Work shop) การศึกษาดูงาน
และการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และถอดองค์ความรู้ การสังเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมอง ผลการศึกษา ได้
การกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดการความรู้ตามบทบาทหน้ าที่ คือ คุณอานวย (Knowledge Facilitator) คุณ
ลิขิต (Note Taker คุณวิศาสตร์ (IT wizard) คุณประสาน (Network Manager) คุณประเมินผล (Evaluator) คุณ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หาร (Assistant Administrator) ขันตอนการจั
้
ดการความรู้ของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500)
ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
คือ1) การสร้ างความรู้ 2) การทดลองใช้ 3) การประเมินความรู้ 4) การจาแนกความรู้ 5) การ
จัดเก็บความรู้ 6) การนาความรู้ไปใช้ 7) การแลกเปลีย่ นความรู้
การประเมินผลสาเร็ จ พบว่า จากการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์การพัฒนา พบว่า หลังจากครูได้ รับการพัฒนา
ด้ วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ ครูมีความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาด้ วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ ของครู โรงเรี ยน
บ้ านบัวขาว (วันครู 2500) การประเมินผลจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500)
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต่าได้ ดงั นี ้ มีการจดบันทึกหลังการปฏิบตั ิงานของตนอย่างต่อเนื่อง มี
ความกระตือรื อร้ น ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริ มให้ เกิดกลุม่ กิจกรรม และทางานเป็ นทีม มีการสร้ าง
ทีมงานโดยการฝึ กอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงาน และมีการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ แล้ วนาไปแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิกในกลุม่
การเรี ยนรู้จากการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ (After action Report : AAR) และการถอดบทเรี ยนสิง่ ที่
ครูนาไปปฏิบตั ิในโรงเรี ยนสามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ได้ และสรุปเป็ นเป้าหมายของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ดังนี ้ 1) ครู
มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ครบทุกคน มีผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมอย่างน้ อย 1 ชิ ้น เผยแพร่สบู่ คุ คลอื่น ที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
จริ ง 2) ครูมีทกั ษะกระบวนการในการทางาน การทางานเป็ นทีม ร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดีและทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 3) ครูสามารถสร้ างนวัตกรรมและการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นความรู้อย่างเต็มที่
4) การจัดการความรู้ ในชันเรี
้ ยน เป็ นการจัดการความรู้ร่วมกับผู้เรียนในชันเรี
้ ยน โดยครูเป็ นผู้นา ผู้สนับสนุนและส่งเสริ ม
ให้ เกิดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน 5) ครูมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละระดับ เพื่อนามากาหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน รวมทังให้
้
ความร่วมมือกับโรงเรี ยน และบุคคลอื่นในการคิดวางแผน กาหนดความรู้ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน 6) ครูตระหนัก
ถึงความสาคัญของการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้สามารถของตนเองให้ เข้ าถึงความรู้ โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมงานโดยการยอมรับในความรู้ความสามารถซึง่ กันและกัน 7) ครู
จะต้ องพัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้ความสามารถเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบด้ วยการจัดทาแฟ้ มพัฒนางาน จัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนที่ได้ จากการสร้ างและการแลกเปลีย่ นความรู้ และ8) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และมี
เจตคติที่ดตี อ่ การเรี ยนรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
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4. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500
ประกอบด้ วย
การเตรี ยมความพร้ อม ประกอบด้ วย การประชุมแบบมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ (AIC) ศึกษาสภาพ
ปั ญหาวิธีการแก้ ไขการจัดการเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดหัวข้ อที่จะรวบรวม สร้ างทีมงานในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ ดาเนินการเตรียมทีม การจัดทาแผนการพัฒนาโดยกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop)
จัดทาคูม่ ือการจัดการความรู้ ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที่มกี ารปฏิบตั ิทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practices) ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที่มกี าร
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) มีทีมจัดการความรู้ สร้ างความรู้ /นาความรู้ไปใช้ จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ การจัดแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ ปั ญหาอุปสรรคที่พบและระดมวามคิดเพื่อพัฒนาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นประเมินผลการเปลีย่ นแปลงการทางานสรุปผลสาเร็ จของการดาเนินงาน และการถอดบทเรี ยนและ
แลกเปลีย่ นความรู้ ปั จจัยความสาเร็ จของการดาเนินงาน ประกอบด้ วย 1) ผู้บริ หาร 2) ครูผ้ สู อน 3) ผู้เรี ยน 4)
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศการเรี ยนการสอน ปั จจัยทีเ่ อื ้อ/มีอทิ ธิพล ประกอบด้ วย 1) ภาวะผู้นา ผู้นาเป็ นผู้ริเริ่ ม
สนับสนุนและชี ้แนะ2) วัฒนธรรมองค์กร เน้ นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 3) เทคโนโลยี จัดในรูปเอกสารและสือ่ อิเลกทรอ
นิกส์ 4) การวัดผล กาหนดตัวชี ้วัดการจัดการความรู้ และ 5) โครงสร้ างพื ้นฐาน กระบวนการจัดการความรู้
ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
คือ 1) การสร้ างความรู้ รวบรวมความรู้ใหม่ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน
2) การทดลองใช้ ความรู้ นาความรู้ มาใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู้แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ 3) การประเมินความรู้
วัดผลและนามาใช้ ในการปรับปรุงแผน 4) การจาแนกความรู้ การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ 5) การจัดเก็บความรู้ จัดในรูป
เอกสารและสือ่ อิเลกทรอนิส์ 6) การนาความรู้ไปใช้ การประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ และ7) การแลกเปลีย่ นความรู้
อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลจากประชุมแบบมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ (AIC) ผู้เข้ าร่วม
ประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรี ยน รองผู้อานวยการโรงเรี ยน ครูและกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู้ การปั ญหาในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ แนวทางในการพัฒนาพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ของครูโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500)
การจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการความรู้ ได้ ประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และถอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับความรู้ การระดมสมองภายในทีม ผู้ร่วมวิจยั พร้ อมที่จะปรับเปลีย่ นแนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรี ยนรู้ สร้ างบรรยากาศการทางานจะส่งเสริ มให้
สมาชิกจัดการเรียนรู้และแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างกันจะส่งผลให้ สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการอบรม
สัมมนาครูให้ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันกาหนดขันตอนการจั
้
ดการความรู้ของโรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) ประกอบด้ วย 7
ขันตอน
้
ส่งผลต่อการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมายทีต่ งไว้
ั ้ เมือ่ ครูเป็ นมีบทบาทสาคัญและมีความจาเป็ นจะต้ องเป็ น
ครูจดั การความรู้ในระดับต่าง ๆ ครูจะต้ องพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู้สงู ขึ ้นซึง่ มี
เทคนิคสามารถกระทาได้ จากการดาเนินกิจกรรมทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ บุคคล ทีมงาน และองค์กรซึง่ มี
ความสัมพันธ์กนั ดังนันหั
้ วใจแห่งความสาเร็ จประการหนึง่ ของการจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้ต้องเกิดอยูใ่ นทุก
ส่วนขององค์การโดยไม่แยกออกมาเป็ นส่วนเฉพาะ และเริ่ มต้ นจากคนในสถานศึกษาเอง เพื่อให้ สามารถดึงพลังปั ญญา
ของคนในสถานศึกษาหรื อในองค์การออกมาใช้ ประโยชน์แก่องค์การให้ ได้ มากที่สดุ
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจัดการเรี ยนการสอน และเลือกวิธีเรี ยนได้ อย่างหลากหลายตามความ
เหมาะสมภายใต้ การแนะนาของครูผ้ สู อน
2) เป็ นการนาองค์ความรู้ที่ได้ จากการปฏิบตั ิจริงไปประยุกต์ใช้ และเป็ นแนวทางในการพัฒนางานให้ ครูสามารถ
ปรับปรุงจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้ าใจการจัดการความรู้ สามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในด้ าน
จัดการเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดกิจกรรมการแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นความรู้ในสถานศึกษา
3) เกิดผลสาเร็ จของงาน ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน สามารถเข้ าถึงความรู้ได้ อย่างรวดเร็ วมีการจัดการความรู้
เป็ นระบบ เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา และมีวิธีการปฏิบตั ิที่ดีไว้ สาหรับแก้ ปัญหาหรื อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
เอกสารอ้ างอิง
ถวัลย์ มาศจรัส. ภูมิปัญญาสร้ างสรรค์ การจัดทาผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร ข้ าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ธารอักษร. 2552.
บูรชัย ศิริมหาสาคร. จัดการความรู้ส่ คู วามเป็ นเลิศ. กรุงเทพ ฯ : แสงดาว. 2550.
ยุรดา อรรถธนสาร. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริ หารในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ บรรยากาศ
องค์การ และคุณลักษณะของครูกบั การจัดการความรู้ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ, ”
วารสารบริหารการศึกษา มศว. 6(11) : 40 ; กรกฎาคม–ธันวาคม, 2552.
โรงเรี ยนบ้ านบัวขาว (วันครู 2500) .รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2552. 2552.
สถาบันพัฒนาผู้บริ หารการศึกษา. การจัดการความรู้ในสถานศึกษา. กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพร้ าว. 2548.
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : คุรุสภา. 2547.
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพืน้ ที่การศึกษามหาสารคาม 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
อุไรรัตน์ โสภา1 ผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา2 และ ดร.จาเนียร พลหาญ3
Mrs. Urairat Sopha, Asst.Prof.Dr. Siri Theeasana, Dr. Chumnian Pallharn
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ3) ศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา
จานวน 25 คน ครู จานวน 289 คน และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน รวมทังสิ
้ ้น 322 คน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้
อย่างเป็ นสัดส่วน เครื่ องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม่ ย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One-Way Anova) และทาการวิเคราะห์เนื ้อหาสาหรับข้ อมูลเชิง
คุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า
1) คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมและ
รายด้ านทุกด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน
3) ปั ญหาและข้ อเสนอแนะเรี ยงลาดับร้ อยละจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่
3.1 ด้ านปั ญหาพบว่า ผู้แทน คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่าน
ยังยึดติดในการปฏิบตั ิงานโดยยึดผลประโยชน์สว่ นตัวเป็ นที่ตงั ้ ร้ อยละ 25.56 ,โอนอ่อนตามอิทธิผล ร้ อยละ 15.55
ไม่มีความจริ งใจในการให้ บริ การด้ วยความเสมอภาค ร้ อยละ13.33, ไม่ซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ เห็นแก่พวกพ้ องมากกว่าความ
ถูกต้ อง ร้ อยละ 12.22 และการปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่โปร่งใส ร้ อยละ 10

1

ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ศษ.ด.(การบริ หารการศึกษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3
กศ.ด.(การบริ หารและพัฒนาการศึกษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2
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3.2 ด้ านข้ อเสนอแนะ พบว่า ควรใช้ ผลวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรื อการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คณะอนุกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวต่อไป ควรมีองค์กรที่คอยตรวจสอบผลการทางานของ คณะอนุกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ วรายงานให้ ข้าราชการครูทราบทุก ๆ ปี
คาสาคัญ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ , คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,จังหวัดมหาสารคาม
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 Ftest (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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บทนา
จากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์สง่ ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการเรี ยกร้ องของประชาชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา ทาให้ ประเทศไทยต้ องดาเนินการ
ปฏิรูปหลายด้ าน เช่น ด้ านเศรษฐกิจ ระบบการเงิน การคลัง การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ กระทรวง ศึกษาธิการจึงเสนอให้ มีการปฏิรูปหรื อ
ปรับเปลีย่ นทิศทางในการจัดการศึกษาในหลายเรื่ องพร้ อมๆกัน และได้ มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ซึง่ ได้ หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาให้ ยบุ รวมกรมต่าง ๆ ในส่วนกลางเข้ าด้ วยกัน และกฎหมาย
กาหนดให้ ยบุ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการอาเภอ สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สานักงาน
การประถมศึกษาอาเภอ และสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเข้ าไปรวมไว้ ในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา นอกจากนันยั
้ ง
กาหนดให้ กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ การบริ หาร
งบประมาณการบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
สาหรับเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นหน่วยงานที่รองรับการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 10) แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กระทรวงศึกษาธิการ.
2546 : 6) ที่กาหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไปยังสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทังด้
้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และ
การบริ หารงานทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาโดยตรง
การบริ หารงานโดยคณะกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” ส่วนในระดับเขตพื ้นที่การศึกษา การบริ หารงานบุคคล
จะบริ หารงาน โดยคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรี ยกโดยย่อว่า “ อ.ก.ค.ศ.” โดยออกนามเขต
พื ้นที่การศึกษานันๆ
้ จึงเป็ นผลทาให้ มกี ารตราพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุทธศักราช 2547 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : บทนา) ที่เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลสาหรับข้ าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราช บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ซึง่ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมก.ค.ศ. ครัง้ ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และครัง้ ที่ 6/2552 เมื่อ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2552 มีมติอนุมตั ิตงั ้ อนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
จากขอบข่ายอานาจหน้ าทีใ่ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื ้นที่การศึกษานัน้ เป็ นงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื ้นที่ก ารศึกษาซึง่ จะเป็ นการ
ตัดสินใจ เรื่ องบุคลากรไม่วา่ จะเป็ นการบรรจุแต่งตังจนถึ
้ ง้กษี ยณอายุราชการ จะเกิดขึ ้นในระดับเขตพื ้นที่การศึกษา โดย
กลไกคณะอนุกรรมการการบริ หารงานบุคคลระดับเขต อมรวิชช์ นาครทรรพ (2544 : 55) ได้ กล่าวว่า การบริ หารงานของ
คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ เป็ นการบริ หารงานแบบองค์คณะบุคคลหรื อการบริ หารงาน
ในรูปของคณะกรรมการนันเป็
้ นการกระจายอานาจให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ ามามีสว่ นในการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน
และจากคูม่ ือการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม อนุกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาซึ่งจะต้ องมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์
เป็ นคุณสมบัติประจาตน ดังต่อไปนี ้ 1) กล้ ายืนหยัดทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (Moral Courage) หมายถึง ยึดมัน่ ในความ
ถูกต้ อง เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
(Integrity & Responsibility ) หมายถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่ องส่วนตัวออกจากหน้ าที่การงาน มีความ
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รับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อผลการปฏิบตั ิงาน ต่อองค์กร และ ต่อการพัฒนาปรับปรุง
ระบบราชการ 3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparence & Accountability) หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทางานของ
องค์กรให้ มีความโปร่งใส ให้ บคุ ลากรหรื อประชาชนตรวจสอบความถูกต้ องได้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย 4)ไม่เลือกปฏิบตั ิ (Nodiscrimination) หมายถึง บริ การบุคคลด้ วยความเสมอภาคเน้ นความสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดและถูกต้ อง ปฏิบตั ิตอ่ ผู้รับบริ การด้ วยความมีน ้าใจ เมตตา เอื ้อเฟื อ้ 5)มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result
Orientation) หมายถึง ทางานให้ แล้ วเสร็ จตามกาหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ ทรัพยากรของทางราชการ
ให้ ค้ มุ ค่า เหมือนหนึง่ การใช้ ทรัพยากรของตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต
พื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่อคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 ของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
ปี การศึกษา 2553 จานวน 1,962 คน แบ่งเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 151 คน
ครูจานวน 1,766 คน และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน (ข้ อมูลการวิเคราะห์อตั รากาลังข้ อมูล
10 มิถนุ ายน 2553)
1.2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้ การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
จากตารางเครซี่ และมอร์ แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) ได้ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 322 คน การเลือก
กลุม่ ตัวอย่าง (Sampling) ใช้ วิธีการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified random) โดยใช้ ตาแหน่งเป็ นชัน้ (Strata) และกาหนด
กลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละตาแหน่ง จากนันจึ
้ งทาการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการจับสลากตามจานวนกลุม่ ได้ ผู้บริ หาร 25คน ครูผ้ สู อน 289 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 8 คน รวมกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนทังสิ
้ ้น 322 คน
1.3 กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ ดังนี ้ เป็ นประธานศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 หรื อ เป็ นเลขาศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
จานวน 20 คน และผู้วิจยั รวมเป็ น 21 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกการสนทนา
การสร้ างและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างและหาคุณภาพตามขันตอนดั
้
งนี ้
1)ศึกษาทฤษฏี หลักการ ขอบข่าย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื ้นที่การศึกษา ตามความต้ องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามและ
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีสร้ างเครื่ องมือชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรี สะอาด. 2535 :
69-71) 3) สร้ างแบบสอบถามขึ ้นมา 1 ฉบับ 4)นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอคาแนะนาและตรวจสอบความถูกต้ อง นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องและความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) 5)นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ แล้ วนา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึง่ ไม่ใช่ ประชากรที่ศกึ ษา จานวน 50 คน 6) นาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อด้ วยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์ อย่างง่ายแบบเพียร์ สนั นาแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Peer group) ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บโดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟา Alpha Coefficient ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach) ซึง่ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 7)จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ เก็บรวมรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเชิงปริมาณ
1.1 สถิติที่ใช้ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ า ตามวิธี ของครอนบาค (  - Coefficient) (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 96) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้ อยละ

(Percentage) , ค่าเฉลีย่ X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D 
1.2 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ F-test เพือ่ ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื ้นที่การศึกษา แตกต่างกัน
2. ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ข้ อมูลปั ญหาและข้ อเสนอแนะ ซึง่ เป็ นข้ อคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอ่
คุณลักษณะที่พงึ่ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (สุภางค์ จันทวนิช. 2540 :177 )
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาประเด็นทีศ่ กึ ษามาอภิปรายไว้ ดงั นี ้
1. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีทศั นะต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 โดยรวมทุกด้ านไม่แตกต่างกัน
3. จากการสรุปปั ญหาและข้ อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่ ย่อยและจากการวิเคราะห์ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามมีประเด็นปั ญหาที่สอดคล้ องตรงกันคือความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กล้ ายืนหยัดทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้ องกันคือ ควรมีการตรวจสอบ
ผลการทางานของคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียรับทราบ และอยากเห็นคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื ้นที่ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
สรุ ปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลีย่ น้ อยไปหามาก ได้ แก่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้ อยละ กล้ ายืนหยัดทา
ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ไม่เลือกปฏิบตั ิ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ตามลาดับ
2. ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทศั นะต่อคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3 โดยรวม
ทุกด้ านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของแต่ละคุณลักษณะ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จานวน 3 คุณลักษณะ คือ กล้ ายืนหยัดทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้ อง ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ และ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ส่วนอีก 2 ข้ อ คือ โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่มีความแตกต่างกัน
3. ปั ญหาและข้ อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี ้
3.1 ด้ านปั ญหาพบว่า ผู้แทน คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่าน
ยังยึดติดในการปฏิบตั ิงานโดยยึดผลประโยชน์สว่ นตัวเป็ นที่ตงั ้ ร้ อยละ 25.56 ,โอนอ่อนตามอิทธิผล ร้ อยละ 15.55
ไม่มีความจริ งใจในการให้ บริ การด้ วยความเสมอภาค ร้ อยละ13.33, ไม่ซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ เห็นแก่พวกพ้ องมากกว่า
ความถูกต้ อง ร้ อยละ 12.22 และการปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่โปร่งใส ร้ อยละ 10
3.2 ด้ านข้ อเสนอแนะ พบว่า ควรใช้ ผลวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรื อการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คณะอนุกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวต่อไป ควรมีองค์กรที่คอยตรวจสอบผลการทางานของ คณะอนุกรรมการ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ วรายงานให้ ข้าราชการครูทราบทุก ๆ ปี
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ จะเป็ นข้ อสนเทศในการปฏิบตั ิงานของ คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ควรตระหนักและดาเนินการปรับปรุงกลไก กระบวนการทางานให้ มี
ความโปร่งใส สร้ างความพึงพอใจกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มีการดาเนินงานทีเ่ ปิ ดเผย ชัดเจน เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ ทกุ ขันตอน
้
ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับทราบข้ อมูลการดาเนินงานอย่างสะดวกถูกต้ อง
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2. คณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ต้ อง
ตระหนักและหาวิธีการที่จะพัฒนาการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื ้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพมหานคร :กระทรวงฯ, 2542.
_______. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช2542และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545.
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงฯ, 2546 ค.
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: กระทรวงฯ, 2548.
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ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม ๑๒o ตอนที่ ๑oo ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖
ไพรฑูลย์ สายโท. การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1. การศึกษาอิสระ (บริ หารการศึกษา) : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2550.
ภัทริ นทร์ ชูมาก. ศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามบทบาทหน้ าที่ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 โรงเรียนสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษาภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2548.
สานักงาน ก.พ. . คู่มือการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 1, 2544.
สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540.
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การศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนอย่ างยั่งยืน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
The Study of Sustainable Counseling Achievement of Students in Triratwittayakom School,
Kongchai District, the Secondary Educational Service Area 24
สุรวงศ์ สุดสนธิ์1 ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง2 และอนุสรณ์ ถูสนิ แก่ น3
Suravong Sudson, Dr.Tirawat Yeamsang and Anusorn Thusinkaen
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR )
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 2. พัฒนาการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัต
นวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน 3. ประเมิน
ความสาเร็จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั จานวน 20 คน กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ นักเรี ยนไตรรัตน-วิทยาคม ผู้ให้
ข้ อมูล ได้ แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ร่วมวิจยั รวม จานวน 59 คน
การวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหา ขันตอนที
้
่2
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน ขันตอนที
้
่ 3 การปฏิบตั ิการตามแผน ขันตอนที
้
่ 4 การติดตามและประเมินผล เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบประเมิน ซึง่ เป็ น แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน (SDQ : Strengths and
Difficulties Questionnaire) และแบบประเมินการดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และ
แบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาสภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
1.1 การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า มีการดาเนินดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ยงั ไม่
ครบถ้ วนตามขันตอนที
้
่กาหนด ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูหวั หน้ ากิจกรรมนักเรี ยน ไม่มีความเข้ าใจในการ
ดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ครูที่ปรึกษามีชวั่ โมงการสอนมาก ครูที่ปรึกษามีเวลาพบกับนักเรี ยนในห้ องที่
ปรึกษาน้ อย ครูที่ปรึกษาบางคนไม่ได้ สอนในชันของตนเอง
้
จึงไม่สนิทสนมคุ้นเคยกับนักเรี ยนในห้ องที่ปรึกษา ส่งผลให้
ไม่ร้ ูจกั นักเรียนเป็ นรายบุคคลที่ดพี อทาให้ ผลการคัดกรองได้ ผลที่ไม่ชดั เจนและไม่มเี วลาร่วมแก้ ไขปั ญหาให้ กบั นักเรี ยน
1

ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
กศ.ด.(การบริ หารและพัฒนาการศึกษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
กศ.ม.(การประถมศึกษา) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน (SDQ : Strengths and Difficulties Questionnaire) จานวน
3 ฉบับ ทังจากครู
้
ที่ปรึกษาประจาชันเรี
้ ยนประเมิน นักเรี ยนประเมินตนเอง และผู้ปกครองประเมินนักเรี ยน นักเรี ยน
ทังสิ
้ ้น จานวน 233 คน พบว่านักเรี ยนกลุม่ ปกติ จานวน 185 คน กลุม่ เสีย่ ง จานวน 17 คน กลุม่ มีปัญหา จานวน
31 คน และไม่มี กลุม่ พิเศษ
2. การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
2.1 การวางแผนปฏิบตั ิงานการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
การพัฒนาการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 5 ขันตอน
้
2.1.1 การรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ วิธีการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน การเยีย่ มบ้ านนักเรี ยนและ
ผู้ปกครอง การสัมภาษณ์และการสนทนาแบบสุนทรี ยสนทนา
2.1.2 การคัดกรองนักเรียน โดยการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรี ยน โรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรี ยน (SDQ : Strengths and Difficulties Questionnaire)
2.1.3 การส่งเสริ มนักเรี ยน ได้ สง่ เสริ มนักเรี ยนโรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ครูที่ปรึกษาประจาชันเรี
้ ยน
ครูแนะแนว ครูหวั หน้ างานกิจกรรมนักเรี ยน และผู้ปกครอง ประสานร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยน
2.1.4 การป้องกันแก้ ไขปั ญหา ได้ ดาเนินการป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นหรื อกับนักเรี ยน
โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ทังกลุ
้ ม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ งและ
กลุม่ ที่มีปัญหา โดยมีกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนัง่ สมาธิสวดมนต์ไหว้ พระ กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึกษาและการประชุม
ผู้ปกครองชันเรี
้ ยน
2.1.5 การส่งต่อนักเรียน ได้ ดาเนินการส่งต่อภายในโดยครูที่ปรึกษาทาบันทึกพฤติกรรม
นักเรี ยนที่กระทาความผิด เพื่อส่งนักเรี ยนไปยังครูที่เกี่ยวข้ อง เช่น ครูแนะแนว ผลการดาเนินงานทาให้ มกี ารดาเนินตาม
ขันตอนอย่
้
างเป็ นระบบ
3. การประเมินความสาเร็ จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอ
ฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
3.1 การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน
3.2 ผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action
Research : PAR) จากการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน พบว่า กลุม่ ปกติมจี านวนเพิม่ ขึ ้น ส่วนกลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ มีปัญหามี
จานวนลดลง
คาสาคัญ : การศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยัง่ ยืน
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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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553
ได้ กาหนดความมุง่ หมายและหลักการในการจัดการศึกษาว่า (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นระบบที่ช่วยส่งเสริ ม พัฒนา ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ นกั เรี ยน
ได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ มีภมู ิค้ มุ กันทางจิตใจทีเ่ ข้ มแข็ง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี มีทกั ษะการ
ดารงชีวติ โดยมีครูที่ปรึกษาประจาชันเรี
้ ยนเป็ นบุคลากรหลักในการดาเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริ หารและครูทกุ คนมีสว่ นร่วม ซึง่ มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ
การรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่งเสริมนักเรี ยน การป้องกันแก้ ไขปั ญหานักเรี ยนและการส่งต่อ
นักเรี ยน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2547 : 4)
โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน โดยมุง่ หวังให้ นกั เรี ยนเจริ ญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ
ประสงค์ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ผลปรากฏว่า ควรปลูกฝั งนักเรี ยนในด้ านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินยั สะอาด สุภาพ สามัคคี
และมีน ้าใจ และจากการสารวจพฤติกรรมของนักเรี ยนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ได้ แก่ หนีเรี ยน สูบบุหรี่ ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน โดยนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
ดังกล่าวมีจานวนทังสิ
้ ้น 31 คน จาแนกเป็ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 3 คน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน
7 คน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 12 คน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 4 คน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 จานวน 2 คน และระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 คน (โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม. 2553 : 12)
ด้ วยความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบด้ วย 4
ขันตอน
้
คือ 1) ขันการศึ
้
กษาและการวิเคราะห์ปัญหา 2) ขันการวางแผนการปฏิ
้
บตั ิงาน 3) ขันการปฏิ
้
บตั ิการตามแผน
และ 4) ขันการติ
้
ดตามและการประเมินผล โดยผลที่ได้ จากการศึกษาจะส่งผลให้ นกั เรี ยนได้ รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทัว่ ถึง ตรงสภาพปั ญหา และมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ รวมทังตอบสนองนโยบายของส
้
านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ กาหนดให้ สถานศึกษาดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. เพื่อประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอ
ฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยัง่ ยืน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research :
PAR) ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั จานวน 20 คน กลุม่ เป้าหมาย นักเรี ยนโรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม จานวน
31 คน ผู้ให้ ข้อมูล จานวน 59 คน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบสังเกต
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน (SDQ) ตามกรอบและแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และแบบ
ประเมินความสาเร็ จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเพื่อประเมินผลการดาเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความสาเร็ จของการดาเนินงาน 5
ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert) การเก็บรวบรวมข้ อมูล ระหว่างวันที่ 14-30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 โดยประชุมครู
ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูหวั หน้ างานกิจกรรมนักเรียน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน เพื่อ
คัดกรองนักเรี ยน และจัดกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ มีปัญหา การวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 การปฏิบตั ิการตามแผน ระหว่าง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2553 การติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 สถิติพื ้นฐานทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม
ศรี สะอาด. 2543 : 103)
ผลการวิจัย
การศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยัง่ ยืน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participation
Action Research : PAR) สรุปผลได้ ดงั นี ้ 1) การศึกษาสภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรียน
ไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า โรงเรียนมีการดาเนินดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน แต่ยงั ไม่สมบูรณ์และครบถ้ วนทุกขันตอนที
้
่กาหนด 2) การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ การรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่งเสริ ม
นักเรี ยน การป้องกันแก้ ไขปั ญหา การส่งต่อนักเรี ยน 3) การประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 การดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76) ผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยน
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ไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR) จากการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน ทังจากครู
้
ที่
ปรึกษาประจาชันเรี
้ ยนประเมิน นักเรี ยนประเมินตนเอง และ ผู้ปกครองประเมินนักเรี ยน นักเรี ยนทังสิ
้ ้น จานวน 233 คน
พบว่า กลุม่ ปกติ มีจานวนเพิม่ ขึ ้นเป็ น 216 คน จากเดิม 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.70 กลุม่ เสีย่ ง เดิมมีจานวน 17 คน
ลดลงเหลือ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.57 กลุม่ มีปัญหา จากเดิม 31 คน ลดลงเหลือ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ
4.72 และไม่มีกลุม่ พิเศษ
อภิปรายผลวิจัย
สภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการจัดทากรอบดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
แต่การดาเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพการดาเนินงานไม่เป็ นตามขันตอนที
้
่กาหนด จึงทาให้ การดาเนินงานของโรงเรียน
ขาดประสิทธิภาพ ไม่ประสบผลสาเร็ จ นักเรี ยนและผู้ปกครองไม่ร่วมมือและไม่ให้ ความสาคัญเท่าที่ควร ดังนันจึ
้ งใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research : PAR) ส่งผลให้ การดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ พรหมมาส นวลขาว (2552 : 108-109) และ เกตุแก้ ว
หาญเชิงชัย (2551: 98- 99) ที่วา่ การพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนพรเจริ ญวิทยา
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม อีกทังท
้ าให้ เกิดความรู้สกึ
ร่วมรับผิดชอบกับกลุม่ ดังกล่าวด้ วย ผลการพัฒนาการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ให้
มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ทาให้ การดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เพราะว่า ผู้ปกครองมีความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนมากขึ ้น อีกทังการที
้
่โรงเรี ยนได้ ปรับปรุงการประสานงานติดต่อสือ่ สารกันระหว่างผู้ปกครองกับครู ทาให้
มีความร่วมมือระหว่างกัน การประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสามารถดาเนินงานแก้ ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยน สามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้ ดีขึ ้นจนกลายเป็ นนิสยั อีกทังครู
้ ที่ปรึกษามี
การปฏิบตั ิงานตามขันตอนการดู
้
แลช่วยเหลือนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยัง่ ยืน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อาเภอฆ้ องชัย
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participation
Action Research : PAR) สรุปผลได้ ดงั นี ้ การศึกษาสภาพการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าครูที่ปรึกษา
มีเวลาพบกับนักเรี ยนในห้ องที่ปรึกษาน้ อย ครูที่ปรึกษาบางคนไม่ได้ สอนในห้ องที่ตนเองเป็ นที่ปรึกษา จึงไม่สนิทสนม
คุ้นเคยกับนักเรียนในห้ องที่ปรึกษา ส่งผลให้ ไม่ร้ ูจกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลที่ดีพอ ทาให้ ได้ ผลการคัดกรองไม่ละเอียดชัดเจน
และไม่มีเวลาร่วมแก้ ไขปั ญหาให้ กบั นักเรี ยนจึงต้ องใช้ วธิ ีการส่งต่อภายในอย่างเดียว ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
เพื่อคัดกรองนักเรี ยน พบว่านักเรียนกลุม่ ปกติ จานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.40 กลุม่ เสีย่ ง จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.30 กลุม่ มีปัญหา จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.30 และไม่มี กลุม่ พิเศษ การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ผลการดาเนินงานการโดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
(Participation Action Research : PAR) จากการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน ทังจากครู
้
ที่ปรึกษาประจาชันเรี
้ ยนประเมิน
นักเรี ยนประเมินตนเอง และ ผู้ปกครองประเมินนักเรี ยน นักเรี ยนทังสิ
้ ้น จานวน 233 คน พบว่า กลุม่ ปกติ มีจานวน
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เพิ่มขึ ้นเป็ น 216 คน จากเดิม 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.70 กลุม่ เสีย่ ง เดิมมีจานวน 17 คน ลดลงเหลือ จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 2.57 กลุม่ มีปัญหา จากเดิม 31 คน ลดลงเหลือ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.72 และไม่มีกลุม่ พิเศษ
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากการปฏิบตั ิงานโดยมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย การปฏิบตั ิงานด้ วยความรอบคอบมีความเข้ าใจ
การคัดกรองนักเรี ยน การส่งเสริมนักเรี ยน การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา และการส่งต่อ รวมถึงการใช้ เครื่ องมือและการ
กากับติดตามนิเทศอย่างเป็ นระบบมีความต่อเนื่องและการเสริ มแรง การสร้ างขวัญกาลังใจที่ดใี ห้ บคุ ลากรไม่ให้ มี
ความเครี ยดในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง กระตือรื อร้ นเอาใจใส่หมัน่ ออกเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
ให้ คาปรึกษานักเรียนได้ ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
เอกสารอ้ างอิง
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, สานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : สานักนายกรัฐมนตรี , 2547.
เกตุแก้ ว หาญเชิงชาย. การพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนพรเจริญวิทยา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2551.
บุญชม ศรี สะอาด. การวิจัยเบือ้ งต้ น. กรุงเทพฯ : สีวีริยาสาส์น, 2546.
พรหมมาส นวลขาว. ผลการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ “เพื่อนช่ วยเพื่อน” ใน
โรงเรียน ทางพูนวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
นครศรี ธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, 2552.
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การพัฒนาตัวบ่ งชีล้ กั ษณะที่มกี ารปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
The Development of Indicator Characteristics for the Second Educational
Reform of the Basic Education Schools under the Ministry of Education
วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 1, รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ 2, ผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา3
Wattanachai Tirasilawet, Preecha Kampirapakorn and Siri Thee – asana
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มกี ารปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่
พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
การสร้ างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ และระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคล้ องของโมเดล กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ ผู้บริ หารและครู จานวน
500 คน ปี การศึกษา 2553 จาก 19 จังหวัดทัว่ ประเทศ ได้ มาโดยการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ลักษณะทีม่ ีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั
1. การสร้ างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีองค์ประกอบ 11 ด้ าน และตัวบ่งชี ้ 69 ตัว ดังนี ้ 1) ด้ านการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี ้ 8 ตัว 2)
ด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตัวบ่งชี ้ 5 ตัว 3) ด้ านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี ้ 6 ตัว 4) ด้ านการ
พัฒนาคุณภาพครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตัวบ่งชี ้ 7 ตัว 5) ด้ านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ ตัวบ่งชี ้
6 ตัว 6) ด้ านการบริ หารการเปลีย่ นแปลง ตัวบ่งชี ้ 7 ตัว 7) ด้ านการกระจายอานาจสูส่ ถานศึกษา ตัวบ่งชี ้ 5 ตัว 8) ด้ านการ
บริ หารตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตัวบ่งชี ้ 7 ตัว 9) ด้ านธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส ตัวบ่งชี ้ 6 ตัว 10) ด้ านงบประมาณที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตัวบ่งชี ้ 6 ตัว และ 11) ด้ านการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ อง ตัวบ่งชี ้ 6 ตัว
2. ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มีการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีคา่ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 1269.85 ค่า p เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับ

1

นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Ph.D (Educational Administration) อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ศษ.ด. (การบริ หารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
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ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .93 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ .90 ค่าประมาณ
ความคลาดเคลือ่ นของรากกาลังที่สองเฉลีย่ (RMSEA) เท่ากับ .00 และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 707.29
คาสาคัญ : การพัฒนาตัวบ่งชี ้, ลักษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
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
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บทนา
“การให้ การศึกษาถือว่าเป็ นการให้ สงิ่ ที่สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้ แก่อนุชน ทังทาง
้
ความรู้ ความสามารถ ทังทางจิ
้
ตวิญญาณ ผู้มีหน้ าที่ให้ การศึกษาทุกตาแหน่งหน้ าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิง่ ต่อชาติ
บ้ านเมืองในการสร้ างพลเมืองที่ดี” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วันพุธที่ 29 มิถนุ ายน 2520 ; อ้ างอิงมาจาก กรมวิชาการ. 2540 : 11) นอกจากนี ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญในหลายบริ บท จึงต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมของคนและระบบให้ สามารถปรับตัวพร้ อมรับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 1-2)
ภายใต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทมี่ ีการแข่งขันศักยภาพของบุคคลในแต่ละประเทศ ซึง่ การศึกษา คือ การพัฒนาใน
ด้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ (วิทยากร เชียงกูล. 2543) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549 : 3-27) ซึง่ เป็ นหลักในการปฏิรูปการศึกษา ทังการบริ
้
หารและ
การจัดการศึกษา ในส่วนของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 11-41) ได้ สรุปปั ญหาของการจัดการศึกษาได้ แก่
ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน ด้ านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้ านการ
จัดระบบการศึกษาที่สง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษา ด้ านการสร้ างความเข้ มแข็งของสถานศึกษา และด้ านการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลาดับต่อมาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ค : 1-55) ได้ จดั ทารายงานผลการปฏิรูป
การศึกษาในช่วง 9 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2542-2551) ซึง่ พบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ได้ แก่ คุณภาพผู้เรี ยน การกระจายอานาจ คุณภาพของสือ่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการและครู การจัดสรรงบประมาณ และ
ผู้บริ หาร และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ข : ง) ได้ รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2550
ว่ามีสถานศึกษาไม่ได้ เกณฑ์มาตรฐานสูงถึงร้ อยละ 65 เมื่อเปรี ยบเทียบการประเมินนักเรี ยนในโครงการ PISA 2006 พบว่า
นักเรี ยนไทยมีความสามารถในการอ่าน การรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตา่ นอกจากนี ้อุทมุ พร จามรมานและคณะ
(2553 : 13-14) กล่าวว่าจากการประเมินผู้บริ หารสถานศึกษา ปี 2548 พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษายังขาดความเข้ าใจถึง
การปฏิรูปการศึกษาและบทบาทของตนเอง ดังนัน้ การปฏิรูปการศึกษาเป็ นสิง่ จาเป็ นจะต้ องปรับให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นไป เพื่อให้ การศึกษามีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย (ถวิล มาตรเลีย่ ม. 2544 : 41 ; อ้ างอิงมา
จาก Cheng. 2000) ซึง่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ก : 9-42) ได้ สรุปข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษารอบ
สอง โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่
จากปั ญหาการจัดการศึกษา ความจาเป็ นในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้ อเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองที่กล่าวมาข้ างต้ น ปั จจุบนั ยังไม่พบผู้ใดทาการศึกษาว่าตัวบ่งชี ้ใดที่จะแสดงให้ เห็นถึงลักษณะทีม่ ี
การปฏิรูปการศึกษารอบสองของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนันเป็
้ นอย่างไร ผู้วิจยั จึง ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษารอบสอง สรุปเพื่อเป็ นกรอบแนวคิดได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมและที่เป็ นหัวใจ
สาคัญในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กระบวนการสร้ างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ที่ถกู ต้ อง โดยใช้ วิธีการเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการเชิง
ปริ มาณ มาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ งานวิจยั มีความชัดเจน ตรงประเด็น ครอบคลุม และมีความน่าเชื่อถือ
เพื่อสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสามารถนาตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินการและประเมินผลการดาเนินการ
ตลอดทังหน่
้ วยงานต้ นสังกัดสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการปฏิรูป
1153

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลการพัฒนาทางด้ านการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าของประเทศชาติตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้ างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มกี ารปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี ้ลักษณะที่มีการปฏิรูป
การศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้ แก่ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปี การศึกษา 2553 จาก 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้บริ หารและครู
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปี การศึกษา 2553 จานวน 100 โรงเรี ยน จาก 19 จังหวัดทัว่ ประเทศ ผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้บริ หาร 100
คนและครู 400 คน รวมทังสิ
้ ้น 500 คน กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของยามาเน และได้ มาโดยการ
สุม่ แบบหลายขันตอนและการสุ
้
ม่ อย่างง่าย
3. ขันตอนการวิ
้
จยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั (ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้ างกรอบแนวคิด ประเมินกรอบแนวคิด โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน) ระยะที่ 2 การสร้ างและ
พัฒนาตัวบ่งชี ้ (ร่างตัวบ่งชี ้ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อยืนยันตัวบ่งชี ้ คัดสรร ประเมินและตรวจสอบความตรง
เชิงเนื ้อหาของตัวบ่งชี ้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ปรับปรุงแก้ ไขตัวบ่งชี ้) ระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคล้ องของโมเดล (การ
Try out หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหา ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ ปรับปรุงเป็ นฉบับจริ ง เก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูล)
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 69 ข้ อ
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลทางไปรษณีย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
6. การวิเคราะห์ข้อมูล (ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันที่สองและการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดล
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินกรอบแนวคิด (ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดที่เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก)
2. ผลการจัดทาร่างตัวบ่งชี ้ (ได้ ร่างตัวบ่งชี ้ 69 ตัวบ่งชี ้ จาก 11 องค์ประกอบ)
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (ยืนยันตัวบ่งชี ้ 69 ตัวบ่งชี ้ จาก 11 องค์ประกอบ)
4. ผลการคัดสรร ประเมินและตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาของตัวบ่งชี ้ (มีคา่ IOC 0.77 ถึง 1.00)
5. ผลการหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อและหาค่าความเชื่อมัน่ ของแต่ละองค์ประกอบ (มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อ
.558 ถึง .888 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแต่ละองค์ประกอบทัง้ 11 ด้ าน .895 ถึง .953)
6. ผลการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ทัง้ 69 ตัวบ่งชี ้ (พบว่า ทังรายตั
้
วบ่งชี ้ ราย
องค์ประกอบ และโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก)
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7. ผลทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิจยั (โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยมีคา่ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 1269.85 ค่า p เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
.93 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ .90 ค่าประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากกาลังที่สอง
เฉลีย่ (RMSEA) เท่ากับ .00 และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 707.29)
อภิปรายผลการวิจัย
มีประเด็นที่นา่ สนใจทีจ่ ะนามาอภิปรายอยู่ 2 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้น และ
2) วิธีการทีใ่ ช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดของประเด็นการอภิปราย ดังนี ้
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ องค์ประกอบด้ านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้
เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับหนึง่ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทีเ่ ป็ นเช่นนี ้ผู้วิจยั เห็นว่า
สถานศึกษาทีม่ ีแผนยุทธศาสตร์ ในการกาหนดทิศทางองค์กรทีช่ ดั เจน มีการสร้ างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้ สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ นเพื่อการเรี ยนรู้ มีแหล่งเรี ยนรู้ที่ดีที่สามารถให้ บริ การแก่ชมุ ชน ตลอดทังมี
้ การ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิง่ ที่แสดง
ให้ เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ ซึง่ สอดคล้ องกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 8) ที่กล่าว
ว่ารัฐต้ องส่งเสริ ม การดาเนินงานและจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีแหล่งข้ อมูลและแหล่งเรี ยนรู้อื่นอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผ่องพรรณ โชติกลุ (2543 : 65) กล่าวว่าหน้ าที่ของผู้บริ หารสถานศึกษาคือ กาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษาและปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือ่ ง สาหรับธีระ รุญ
เจริ ญ (2544 : 67-68) ได้ สรุปลักษณะเด่นเกี่ยวกับการบริ หารในยุคปฏิรูปการศึกษาว่าจะต้ องเป็ นการบริ หารที่เน้ นเป็ น
พิเศษที่สถานศึกษา และธีระ รุญเจริ ญ (2548 : 151-168) ได้ กล่าวเพิม่ เติมว่าการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ โรงเรี ยนจะต้ อง
สร้ างบรรยากาศและสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของบุคลากรทุกคน และเอื ้ออานวยความสะดวกทรัพยากรทุกอย่างเพื่อ
การเรี ยนรู้ นอกจากนี ้สวัสดิ์ โพธิวฒ
ั น์ (2547) ได้ ศกึ ษาวิจยั พบว่า การจัดทรัพยากรการเรียนรู้เป็ นองค์ประกอบทางการ
บริ หารที่สาคัญ
2. วิธีการทีใ่ ช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ในครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยวิธีการผสมผสานทังวิ
้ ธีการเชิงคุณภาพ
และวิธีการเชิงปริ มาณ ซึง่ มีความเหมาะสมและได้ รับความนิยมจากผู้วิจยั หลายท่าน จึงอาจส่งผลให้ การพัฒนาตัวบ่งชี ้
เป็ นไปได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ชัดเจน ตรงประเด็น ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่าตัวบ่งชีล้ กั ษณะที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากองค์ประกอบ ด้ านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นอันดับแรก
รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารตามแนวปฏิรูปการศึกษา ด้ านการกระจายอานาจสูส่ ถานศึกษา ด้ านการบริ หารการ
เปลีย่ นแปลง ด้ านงบประมาณทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ด้ านธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส ด้ านการมีสว่ นร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้ อง ด้ านการพัฒนาคุณภาพครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามลาดับ
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสามารถนาตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินการและประเมินผลการ
ดาเนินการ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง และหน่วยงานต้ นสังกัด สามารถใช้ ตวั บ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ และผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่กรุณาให้ คาแนะนา ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องด้ วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ประธานกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้ าโครง สอบวิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.บุญชม ศรี สะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ ข้อเสนอแนะ ทาให้ วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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พฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มหนองยายพิมพ์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
Internet Using Behavior of Primary School Students of Nong Yai Pim School Group under
Buriram Primary Educational Service Area Office 3
มโนรมย์ ชาติประสพ1 ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา2
MANOROM CHARTPRASOP1 DR.SIRANEE CHUTOPAMA2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยน
ประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยจาแนกตามเพศ
และระดับชัน้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 248 คน ได้ จากการสุม่ ประชากรโดยกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของ
Krejcie & Morgan แล้ วทาการสุม่ แบบชันภู
้ มิอย่างมีสดั ส่วน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ คา่ ทีและ OneWay ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบรายคูด่ ้ วยวิธีการของ Scheffe/ กาหนด
ค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ด้ านการบริ หารเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้ านอืน่ ๆ อยูใ่ นระดับมาก นักเรี ยนทีม่ เี พศต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ าน
สัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่เรี ยนในระดับชันต่
้ างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต , นักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา , กลุม่ หนองยายพิมพ์ , สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 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
2
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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
บทนา
ปั จจุบนั พบว่านักเรียนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ใช้ อินเทอร์ เน็ตในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนใจ ได้ แก่
โปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์ เน็ต แต่รูปแบบที่ใช้ สนทนาแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาไม่ตา่ กว่าชัว่ โมงและไม่ได้ พฒ
ั นาความรู้หรื อ
เรี ยนรู้อะไรเพิ่มเติมเลย รวมทังนั
้ กเรี ยนบางคนยังติดการสนทนาบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นเวลาหลาย ๆ ชัว่ โมงต่อวัน ทาให้ ไม่
สนใจการเรี ยนหรื อทาการบ้ าน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2549)
จากสภาพการณ์ดงั กล่าว พอสรุปถึงพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนว่าน่าจะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ด้ านการบริ หารเวลา ด้ านการรับรู้ ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวและด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม ผู้วิจยั จึงสนใจทีจ่ ะ
ทาการสารวจพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถม ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ จะมีผลต่อคุณภาพของประเทศใน
อนาคต โดยเฉพาะนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - 6 ซึง่ อยูใ่ นช่วงอายุ 10 - 12 ปี และเป็ น
แนวทางในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยน อันจะนาไปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการ
กาหนดนโยบายเพื่อป้องกันและหาแนวทางควบคุมดูแลพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของเยาวชน อันมีผลทาให้ การเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึงความสาเร็ จในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามเพศและระดับชัน้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้ วยชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - 6 กลุม่
หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปี การศึกษา 2553 จานวนโรงเรี ยน 11
โรง จานวนประชากรรวมทังสิ
้ ้น 685 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ จากการสุม่ จากประชากรโดยแบ่งประชากรออกเป็ นกลุม่ ย่อย
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ตามระดับชัน้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - 6 ซึง่ เรี ยกว่าชันภู
้ มิ (Strata) และกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซีมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) (ประยูร อาษานาม, 2543) ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 248 คน และ
ทาการสุม่ แต่ละกลุม่ ให้ กระจายไปตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ตามสัดส่วนด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตทังที
้ ่บ้านและที่โรงเรี ยนของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 60 ข้ อ โดยสอบถามเรื่ อง ด้ านการบริ หารเวลา ด้ านการ
รับรู้ ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวและด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับโดย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กาหนดตัวเลขแทนค่าข้ อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้ อ และนาข้ อมูลที่ได้ จาก
แบบสอบถามมาประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิตศิ กึ ษาข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์
ด้ วยการแจกแจงความถี่และค่าร้ อยละ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนอง
ยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้ วยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์ด้วยค่าที (Independent Samples t-test)
จาแนกตามระดับชันโดยใช้
้
สถิติ One-Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบ
รายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา
กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้ านการบริ หารเวลา ส่วน
ด้ านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ คือ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม รองลงมา คือ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ส่วนด้ านทีม่ ีคา่ เฉลีย่ ต่าที่สดุ คือ การบริ หารเวลา
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยาย
พิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเหมาะสมกว่าเพศ
ชาย เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเหมาะสมกว่าเพศชาย และด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตเหมาะสมกว่าเพศชาย ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยาย
พิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่เรี ยนในระดับชันต่
้ างกัน มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดย
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วิธีการของเชฟเฟ่ พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 กับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตด้ านสัมพันธภาพครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 5 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่าและเหมาะสมกว่านักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยาย
พิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ซึง่ เป็ นพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาที่ไม่รุนแรง ทังนี
้ ้อาจเนือ่ งมาจากเมื่อนักเรี ยน
มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นไปในทางที่ดี รู้จกั หลักเกณฑ์และมีพื ้นฐานในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีสติ สามารถนา
ความรู้ทางอินเทอร์ เน็ตไปใช้ ในการศึกษาและสามารถแบ่งเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ น ้าทิพย์ สาเภาประเสริ ฐ (2543) ที่พบว่า ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในระยะเริ่ มต้ นมีความถี่ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตใน
ระดับมาก ได้ แก่ 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ และมีระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตในระดับมาก ได้ แก่ 2 ชัว่ โมง ต่อครัง้ ทังนี
้ ้
อาจสามารถอธิบายได้ วา่ เกิดจากความพร้ อม (Readiness) หรื อระดับวุฒิภาวะซึง่ เกี่ยวข้ องกับการทากิจกรรมนัน้ ๆ และ
ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2545) ที่พบว่า เมื่อบุคคลมีความรู้สกึ ในทางด้ านบวก พฤติกรรม
ที่แสดงออกก็จะเป็ นไปในทางทีด่ ี มีความรู้สกึ ที่ดีในการใช้ อินเทอร์ เน็ตแล้ ว ก็จะส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ อินเทอร์ เน็ต
เพิ่มขึ ้นด้ วย ทาให้ พวกเขาต้ องการใช้ เพื่อที่จะปลดปล่อย ระบายความรู้สกึ เหล่านี ้ออกไป ทาให้ ต้องการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างสมา่ เสมอเพื่อระบายความรู้สกึ
นักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ มีระดับพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตสูงที่สดุ ทังนี
้ ้สามารถอธิบายได้ วา่ เพื่อนเป็ นบุคคลทีน่ กั เรี ยนสนิทสนมมีความใกล้ ชิด นักเรี ยนจะติดเพื่อน
ปรึกษาเรื่ องต่าง ๆ กับเพื่อน กล่าวได้ วา่ เพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็กนักเรี ยนวัยนี ้ การสนใจในสิง่ เดียวกันก่อให้ เกิดกลุม่ เพื่อน
เพราะกลุม่ เพื่อนมีอิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่น การทากิจกรรม เพื่อนควรเป็ นแบบอย่างที่
ดีในการช่วยเหลือถ่ายทอดคุณค่าและวิธีการระเบียบกฎเกณฑ์ทผี่ ้ ใู หญ่ต้องการ โดยต้ องรู้จกั การแยกแยะสิง่ ที่ดีและไม่ดี
ในการเล่นอินเทอร์ เน็ต คอยตักเตือนแนะนาชักจูงเพื่อนไปในทางที่ดี ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สมทรัพย์ สุขอนันต์
(2528) ที่กล่าวว่า เด็กจะลดการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางและเปลีย่ นมายึดกลุม่ มีการร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ มีการเล่น
มีการร่วมมือกัน มีลกั ษณะการติดเพื่อนติดกลุม่ เพิม่ มากขึ ้น มีความสัมพันธ์ในกลุม่ แน่นแฟ้ น เรี ยกว่าเป็ นวัยแห่งการเข้ า
กลุม่ เด็กนักเรี ยนจะลดลักษณะของ Self–Center ลงและยึดถือกลุม่ เป็ นศูนย์กลาง จะยอมทาตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของ
กลุม่ ให้ ความร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นในกลุม่ และซื่อสัตย์ตอ่ กลุม่ อย่างเคร่งครัด และสอดคล้ องกับแนวคิดของ สุพตั รา
สุภาพ (2548) ที่กล่าวว่า กลุม่ เพื่อนจึงเป็ นกลุม่ ที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะในสังคมปั จจุบนั บุคคลชอบยึดเพื่อนเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้ เพื่อนยอมรับ และเป็ นการแสดงความเป็ นพวกเดียวกัน รวมทังเป็
้ นตัวแบบชักจูงให้ สมาชิก
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่กลุม่ คนนัน้ ๆ ยึดถือ และกลุม่ เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของวัยรุ่น นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของ
อรัญญา ม้ าลายทอง (2539) ที่กล่าวว่า สือ่ ประเภทบุคคล เป็ นสือ่ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก
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ที่สดุ และการที่เด็กนักเรี ยนมีแนวโน้ มเลือกเพื่อนทีม่ ีความสนใจและเห็นคุณค่าในสิง่ ทีค่ ล้ ายคลึงกัน การเลือกพบปะ
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนที่มีความสนใจและเห็นคุณค่าในสิง่ ทีค่ ล้ ายคลึงกัน จะช่วยส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถในทิศทาง
และความสนใจร่วมกัน นักเรี ยนมีความผูกพันใกล้ ชิดสนิทสนม เป็ นสัมพันธภาพแห่งความใกล้ ชิดที่ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าตนเป็ นที่
รักและได้ รับความดูแลเอาใจใส่ ซึง่ มักจะได้ รับจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น เพื่อนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้ าบุคคลขาด
การสนับสนุนชนิดนี ้จะมีความรู้สกึ ถูกแยกจากอารมณ์ หรื อรู้สกึ เดียวดาย
2. จากผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามเพศและระดับชัน้ มีประเด็นสาคัญที่นามา
อภิปราย ดังนี ้
2.1 นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6 จะมีพฒ
ั นาการทางร่างกาย เจริ ญเติบโตอย่างช้ า ๆ แต่
สม่าเสมอ เด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชาย ช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 9 – 12 ปี กาลังเริ่มต้ นเจริ ญพันธ์ แต่ละเพศเริ่ มจะสนใจ
และอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเพศตรงข้ าม เด็กในวัยนี ้ มีพฤติกรรมการเล่นที่ใช้ ทงก
ั ้ าลังแขนและขา การออกกาลังกาย
เล่นกีฬา ชอบอยูร่ วมกลุม่ กับเพื่อน มีการเล่นเกมเป็ นทีม และจะแยกเพศหญิงเพศชาย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศรี
ธรรม ธนะภูมิ (2535) ที่กล่าวว่า เด็กผู้ชายยังคงอยูไ่ ม่นิ่ง ชอบการต่อสู้ มีความอยากรู้อยากเห็นอยากพิสจู น์ ซึง่ เป็ น
แรงผลักดันให้ ทดลองกระทาสิง่ ใหม่ ๆ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ชัยยงศ์ พรหมวงศ์และคณะ (2524) ที่กล่าวว่า
เด็กในวัยนี ้มีพฤติกรรมการเล่นการออกกาลังกาย เล่นกีฬา ชอบอยูร่ วมกลุม่ กับเพื่อน มีการเล่นเกมเป็ นทีม และจะแยก
เพศหญิงเพศชาย เด็กผู้ชายเจริญเติบโตช้ ากว่าเด็กผู้หญิง ทาให้ ความสนใจของเด็กมุง่ ไปที่การเล่นเกมมากกว่า ยิ่งใน
ปั จจุบนั สือ่ ในอินเทอร์ เน็ต มีการนาเสนอการต่อสู้ ทาให้ เด็กจาลีลาการต่อสู้มาเล่น ซึง่ จะมีในเกมคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ต ยิ่งทาให้ ร้ ูสกึ ท้ าทาย สนุกสนานไปกับเกมด้ วย
แต่เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากครอบครัวและสิง่ แวดล้ อมเป็ นรากฐานที่ปลูกฝั งการขัดเกลาทางสังคมให้ กบั นักเรียนและมีสว่ นหล่อหลอม
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยน ครอบครัวได้ อบรม ถ่ายทอดสิง่ ที่ดี ปลูกจิต สานึกที่ดใี ห้ กบั นักเรี ยน ซึง่
สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุพตั รา สุภาพ (2548) ที่กล่าวว่า การให้ การอบรมให้ ร้ ูจกั กฎเกณฑ์ คุณค่า ความคิดที่ถกู ต้ อง
แบบของความประพฤติ การถ่ายทอดสิง่ ที่ดีที่ควรให้ แก่เด็ก สอนเด็กให้ ร้ ูจกั ตัวเอง ปลูกฝั งทัศนคติหรื อแนวทางเป็ นหลักใน
การปฏิบตั ิ โดยเริ่ มจากพ่อแม่และเป็ นบุคคลสาคัญที่สดุ ซึง่ เป็ นผู้ที่มีสว่ นหล่อหลอมจิตใจของเด็ก และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ เนติมา กมลเลิศ (2549) ที่พบว่า ครอบครัวจึงนับเป็ นสถาบันพื ้นฐานของสังคมที่มหี น้ าที่ถ่ายทอดให้ การ
เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมและค่านิยมแก่สมาชิกในครอบครัว รวมทังกล่
้ อมเกลาพฤติกรรมหรื อบุคลิกภาพให้ เป็ นไปตามบทบาท
และความคาดหวังของสังคม และสอดคล้ องกับแนวคิดของ สมทรัพย์ สุขอนันต์ (2528) ที่กล่าวว่า เพื่อนเป็ นบุคคลที่
นักเรี ยนสนิทสนมมีความใกล้ ชิด นักเรี ยนจะติดเพื่อน ปรึกษาเรื่ องต่าง ๆ กับเพื่อน กล่าวได้ วา่ เพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็ก
นักเรี ยนวัยนี ้ การสนใจในสิง่ เดียวกันก่อให้ เกิดกลุม่ เพื่อน เพราะกลุม่ เพื่อนที่ตา่ งกันมีอิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรม
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นที่แตกต่างกัน
2.2 นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ที่เรี ยนในระดับชันต่
้ างกันมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
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นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6 มีชว่ งอายุ ส่วนสูงและน ้าหนักใกล้ เคียงกัน พัฒนาการทางการเรี ยนรู้ใกล้ เคียงกัน
และสาหรับอินเทอร์ เน็ตก็เป็ นแหล่งเรี ยนรู้และค้ นคว้ าข้ อมูลที่ดีสาหรับนักเรี ยนทุกระดับชันเพราะนั
้
กเรี ยนทุกระดับชันใช้
้
อินเทอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน และเพื่อผ่อนคลาย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์
รุ่มนุม่ (2550) ที่พบว่า พฤติกรรมการติดอินเทอร์ เน็ตของเรี ยนจาแนกตามระดับชันมี
้ พฤติกรรมการติดอินเทอร์ เน็ตไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จะมีอายุอยูใ่ นช่วง 9 – 12 ปี ซึง่ เป็ นช่วงของวัยเด็ก มีผล
ให้ นกั เรี ยนชายและหญิงยังไม่เจริ ญพันธุ์มากพอทีจ่ ะสนใจเรื่ องเพศมากเท่าใดนัก ทาให้ ความสนใจของเด็กมุง่ ไปที่การเล่น
เกมมากกว่า ยิ่งในปั จจุบนั สือ่ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต มีการนาเสนอการต่อสู้ ทาให้ เด็กจาลีลาการต่อสู้มาเล่น
แต่เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธีการของเชฟเฟ่ เมื่อพิจารณา
โดยรวม พบว่า นักเรี ยนชัน้ ป.5 กับนักเรี ยนชัน้ ป.6 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านสัมพันธภาพครอบครัวแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชัน้ ป.5 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่านักเรียนชัน้ ป.6
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนชัน้ ป.5 มีความอยากรู้อยากเห็นอยากพิสจู น์ ซึง่ เป็ นแรงผลักดัน
ให้ กระทาสิง่ ใหม่ ๆ จากการได้ สมั ผัสกับสือ่ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และสนุกสนานกับสิง่ นัน้ ๆ ไปด้ วยการขาดประสบการณ์
ที่จะต้ องควบคุมตัวเองให้ อยูใ่ นกรอบ จึงทาให้ นกั เรี ยนชัน้ ป.5 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่านักเรียนชัน้ ป.6
เพราะนักเรี ยนชัน้ ป.6 มีทงประสบการณ์
ั้
ในการเล่นอินเทอร์ เน็ตมากกว่า รวมทังการได้
้
รับการอบรมจากผู้ปกครอง
มากกว่า ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุชา จันทน์เอม (2548) ที่กล่าวว่า เด็กในวัยนี ้มีพฤติกรรมการเล่นที่ใช้ ทงก
ั ้ าลัง
แขนและขา การออกกาลังกาย เล่นกีฬาและยังคงอยูไ่ ม่นิ่ง ชอบการต่อสู้ มีความอยากรู้อยากเห็นอยากพิสจู น์ ซึง่ เป็ น
แรงผลักดันให้ ทดลองกระทาสิง่ ใหม่ ๆ
สรุ ปผลการวิจัย
นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้ านการบริ หารเวลา ส่วนด้ านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกตามเพศที่
ต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
รายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้ านสภาพแวดล้ อม
ทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่เรี ยนระดับชัน้
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านสัมพันธภาพในครอบครัว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
ค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธีการของ เชฟเฟ่ พบว่า นักเรี ยนชัน้ ป.5 กับนักเรี ยนชัน้ ป.6 มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ าน
สัมพันธภาพครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชัน้ ป.5 มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตมากกว่านักเรียนชัน้ ป.6 ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลการวิจยั พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ เป็ นปั ญหาที่สงั คมต้ องให้ ความ
ตระหนัก ถึงแม้ วา่ จะดูไม่รุนแรง แต่ก็สง่ ผลเสียต่อบุคคลและสังคม ทังด้
้ านสุขภาพร่างกาย การเรี ยน การเงิน หรื อ
ทางด้ านสังคม ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาในเรื่ องพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตให้ มากขึ ้น เพราะนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษาเป็ นวัยที่จะเริ่ มเข้ าสูว่ ยั รุ่น ชอบทดลองสิง่ ที่แปลกใหม่ จึงควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ คนทัว่ ไป ให้ สงั คม
ได้ รับรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่ตามมาเพื่อจะได้ หาวิธีป้องกันและแก้ ไข ก่อนที่ปัญหาการใช้ อินเทอร์ เน็ตจะลุกลาม
ขยายตัวมากขึ ้น
2. จากผลการวิจยั พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ หนองยายพิมพ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ มีระดับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงที่สดุ จึงควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ รับการขัดเกลาทาง
สังคมตังแต่
้ เด็กไปจนโต การได้ รับการปลูกฝั ง พฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่างทีด่ ีจะค่อย ๆ ซึมซับ เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ส่วนสือ่ มวลชน ควรมีการควบคุมสือ่ ที่เป็ นภัยแก่จิตใจของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กจะนาไปทาเป็ น
แบบอย่าง
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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
___________________________________
Faculty of Sciences and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
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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
1
1.656
340
20
3
4
2
1.654
338
21
3
4
3
1.657
340
20
3.5
5
4
1.656
339
20
3.5
4.5
Table 2 shows the results of the analysis of physical properties after firing bartest
Tests of physical properties
formula
formula 1
formula 2
after firing
companies
1,200 CO
1,200 CO
1,230 CO
Percentage of shrinkage
12
12
12
Percentage of water
0.750
5.767
5.824
absorption
Average strength (Kg/Cm2)
320.560
247.139
198.958
Body texture color
Grey
Dark Grey
Dark Grey

120 min
7
7
8
8

formula 3
1,200 CO

formula 4
1,200 CO

12
2.560

12
0.309

342.857
Dark Grey

365.447
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 formula 4

Body for Khonkaen Ceramic
Co.,Ltd.

1170

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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.

Products with broken glass mixed

Khon Kaen Ceramic Company Ltd

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
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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.
REFERENCES
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อัตราความชุกของการติดเชือ้ ปรสิตในเลือด กล้ ามเนือ้ และลาไส้ ของหนูท้องนา ในอาเภอแม่ สอดจังหวัดตาก
Prevalence of Parasitic Infections in Blood, Muscle and Intestinal Tissues of the Local Rodents (bank voles)
Living in Maesot District, Tak Province
พวงเพชร วารีย์ โม้ ลี1และ สุภาพร ชื่นชูจติ ร2
Phuangphet W Molee1, Aunsalee Sistayanarajn1, Natthiya Sakulsak2
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ศึกษาถึงอัตราความชุกของการติดเชื ้อปรสิตในเลือด กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ ของหนูท้องนา
(Bandicota indica) ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวนทังสิ
้ ้น 100 ตัว โดยเก็บตัวอย่าง เลือด
กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ นามาผ่านขันตอนเพื
้
่อตรวจหาเชื ้อด้ วยวิธีการทาฟิ ล์มเลือดบาง (thin blood film) การดูสด (fresh
smear) และทางเนื ้อเยื่อวิทยา (histology) ผลการศึกษาพบอัตราความชุกของเชื ้อปรสิตในหนูท้องนาในพื ้นที่จงั หวัดตาก
คิดเป็ นร้ อยละ 95 โดยจาแนกได้ ดงั นี ้ พยาธิตืดหนู (Hymenolepis diminuta) ร้ อยละ 51 พยาธิปากขอ (Hookworm) ร้ อย
ละ 47 พยาธิ Trypanosoma spp. ร้ อยละ 29 พยาธิ ซาร์ โคซิสติส (Sarcocystis spp.) ร้ อยละ 28 พยาธิไส้ เดือน (Ascaris
spp.) ร้ อยละ 21 พยาธิแส้ ม้า (Trichuris spp.) ร้ อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.) ร้ อยละ 7 และ
พยาธิตดื แคระ (Hymenolepis nana) ร้ อยละ 6 โดยหนูบางตัวมีปรสิตมากกว่า 1 ชนิด ผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นอัตราความ
ชุกที่สงู ของเชื ้อพยาธิตืดหนู ซึง่ เป็ นปรสิตที่สามารถติดต่อจากสัตว์ สคู่ น ฉะนันมี
้ ความเป็ นไปได้ สงู ที่จะมีการระบาดและ
ติดต่อสูค่ นได้ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีวิธีการทีเ่ หมาะสมในการเฝ้ าระวัง และป้องกัน การติดต่อของเชื ้อพยาธินี ้สูค่ น
โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่ทาการศึกษา
คาสาคัญ: การติดเชื ้อปรสิต เนื ้อเยื่อวิทยา หนูท้องนา กล้ ามเนื ้อ ลาไส้
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

1
2
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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
บทนา
ในประเทศไทยมีหนูอยูจ่ านวนมากอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อม รวมทังหนู
้ ท้องนาที่อาศัยตามท้ องนา การกาจัดหนู
เหล่านี ้ทาได้ ยากส่งผลให้ เกิดปั ญหาแก่เกษตรกร รวมทังเป็
้ นปั ญหาทางระบบสาธารณสุข เนื่องจากมีเชื ้อปรสิตหลายชนิด
ที่ตรวจพบได้ ในหนู และเชื ้อปรสิตบางชนิดสามารถติดต่อสูค่ นได้ หนูสามารถเป็ นทังแหล่
้ งรังโรค (reservoir host) โฮสต์
เฉพาะ (definitive host) และโฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) โรคที่สามารถติดต่อสูค่ น เช่น โรคพยาธิตืดหนู
(hymenolepiosis) เกิดจากการติดเชื ้อ Hymenolepis diminuta จากการสารวจหนูในจังหวัดเลย พบการติดเชื ้อพยาธินี ้
ในหนูหลากหลายชนิด ร้ อยละ 12.4 (กิตติพงษ์ และคณะ, 2553) และมีการสารวจในหนูพกุ ใหญ่ (B. indica) จาก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพยาธิตดื หนู (H. diminuta) ร้ อยละ 0.81 (Chaisiri et al., 2553) โรค
strongyloidiosis จากการติดเชื ้อ Strongyloides spp. โรค Echiostomiasis จากการติดเชื ้อ Echinostoma spp. ปรสิต
เหล่านี ้ทาให้ เกิดโรคท้ องเสียและการดูดซึมอาหารผิดปกติ ซึง่ ถ้ าเป็ นเรื อ้ รังจะทาให้ ขาดสารอาหารและวิตามิน นอกจากนี ้มี
การสารวจปรสิตในหนู ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ในหนูทอ่ และหนูท้องขาวพบการติดเชื ้อปรสิต ร้ อยละ 100 และ ร้ อยละ 77.27
ตามลาดับ โดยพบเชื ้อปรสิตในลาไส้ หนู เช่น Centrocestus sp., Echinostoma ilocanum, Echinostoma malayanum,
Raillietina spp. (Namue and Wongsawad, 1997) ปรสิตจากเลือดหนูสคู่ น เช่น Trypanosoma spp. ทาให้ เกิดโรค
หลายชนิดแล้ วแต่ สปี ชีร์ของเชื ้อ ยกตัวอย่าง เช่น เชื ้อ Trypanosoma brucei gambiense เป็ นเชื ้อที่ทาให้ เกิดอาการของ
โรคเหงาหลับ (sleeping sickness) อาการของโรคจะรุนแรงมากในผู้ป่วยเด็กทีม่ ีอายุต่ากว่า 5 ปี เชื ้อนี ้จะแพร่กระจายและ
ทาให้ ตอ่ มน ้าเหลืองโต แข็งและตึง นอกจากนี ้ยังพบเชื ้อนี ้ในเลือดของเด็กที่ป่วย มีอาการไข้ โลหิตจาง ต่อมน ้าเหลืองโต ซึง่
จะพบได้ ในผู้ป่วยจานวนมากในประเทศบราซิล (Gutierrez, 2000; Robert and Janovy, 2005) และในประเทศไทยเมื่อ
เร็ วๆ นี ้มีรายงานการพบเชื ้อ Trypanosoma lewisi ในเด็กจานวน 6 ราย ซึง่ มีอาการไอ มีไข้ สงู เกิดอาการซึม
(Sarataphan et al., 2007) และได้ ศกึ ษาการติดเชื ้อชนิดนี ้ในหนูหลายชนิดในประเทศไทย โดยพบว่าหนูจี๊ด (Rattus
exulans) พบเชื ้อ T. lewisi ร้ อยละ 17.5 Trypanosoma evansi ร้ อยละ 1.3 ส่วนในหนูพกุ ใหญ่ พบทังหมดเป็
้
นเชื ้อชนิด
T. lewisi ร้ อยละ 17.2 (Jittapalapong et al., 2008) อย่างไรก็ตามข้ อมูลเกี่ยวกับปรสิตทีต่ รวจพบในหนูในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างมีอยูน่ ้ อยมาก และการศึกษานี ้เป็ นการตรวจหาเชื ้อปรสิตจาก เลือด กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ โดยการทาฟิ ล์มเลือด
บาง การตรวจดูแบบสด และตรวจทางเนื ้อเยื่อวิทยาภายใต้ กล้ องจุลทรรศ์แบบธรรมดา ฉะนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐาน และรายงานถึงชนิดและความชุกของเชื ้อปรสิตที่ตรวจพบในหนูที่มีแหล่งอาศัยในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ในการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคปรสิตจากหนูสคู่ น และการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
อัตราความชุก (prevalence) ของการติดเชื ้อปรสิตใน เลือด กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ ของหนูท้องนาในพื ้นที่ อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก
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วิธีดาเนินการวิจัย
เก็บหนูท้องนา ที่มชี ื่อ พุกใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bandicota indica จานวนทังหมด
้
100 ตัว บริเวณท้ องนาในพื ้นที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก การเก็บสัตว์ทดลองและการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ผา่ นการพิจารณา และรับรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 4/2549 วันที่ 26 ธันวาคม 2549 เลขที่โครงการ 49 04 0010 ผู้วิจยั
กาหนดวิธีการฆ่าสัตว์ทดลองให้ มีความเจ็บปวดและทรมานน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ท้ งนั
ั ้ นจะต้
้ องไม่รบกวนต่อผลการทดลองโดย
การทาให้ สลบและดึงคอ (anesthesia and cervical dislocation) แล้ วผ่าเปิ ดช่องท้ อง และช่องอกในเวลาเดียวกัน แล้ ว
เปิ ดช่องหัวใจห้ องล่างซ้ าย (left ventricle) เพื่อเก็บเลือดจากสัตว์ทดลอง และเนื ้อเยื่อส่วนอื่นๆตามความต้ องการ นาเลือด
หนูทงหมดมาท
ั้
าฟิ ล์มเลือดบาง (thin blood film) แล้ วนาสไลด์มาย้ อมด้ วยสี Giemsa นากล้ ามเนื ้อ มาประมาณ 5 กรัม
มาดูสด (fresh smear) โดยบดด้ วยครกบด (mortal and pestle) ส่วนลาไส้ นามาขูดเอาเนื ้อเยื่อและของเหลว เติม 0.85%
NaCl ลงไป 2 มิลลิลติ ร ผสมให้ เข้ ากันแล้ วดูดส่วนผสมที่ได้ มาหยดลงบนสไลด์ ปิ ดด้ วยกระจกปิ ดสไลด์ (cover slide) และ
การศึกษาด้ วยเทคนิคทางเนื ้อเยือ่ วิทยา โดยนาเนื ้อเยื่อ (กล้ ามเนื ้อ ลาไส้ ) ที่ผา่ นการรักษาสภาพด้ วย 2%
paraformaldehyde มาผ่านขันตอนทางเนื
้
้อเยือ่ วิทยา หลังจากนันน
้ าสไลด์ทงหมดจากทั
ั้
ง้ 3 วิธีการ ไปตรวจจาแนกชนิด
เชื ้อปรสิต ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบธรรมดา แล้ วทาการถ่ายรูป และบันทึกผลการทดลอง
ผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้พบการติดเชื ้อปรสิตในเลือด กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหนูบางตัวมีปรสิตมากกว่า
1 ชนิด ในเขตพื ้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัด ตาก จานวน 95 ตัว จากหนูทงหมด
ั้
100 ตัวคิดเป็ น ร้ อยละ 95 โดยการติดเชื ้อ
ปรสิตในเลือดพบเพียงชนิดเดียว คือ พยาธิ Trypanosoma spp. (รู ปที่ 1) จานวน 29 ตัว คิดเป็ น ร้ อยละ 29 การติดเชื ้อ
ปรสิตในกล้ ามเนื ้อพบเพียงชนิดเดียว คือ พยาธิ ซาร์ โคซิสติส (Sarcocystis spp.) (รู ปที่ 2) จานวน 28 ตัว คิดเป็ นร้ อยละ
28 และการติดเชื ้อปรสิตในลาไส้ จานวน 89 ตัว คิดเป็ นร้ อยละ 89 มีพยาธิหลายชนิด ดังนี ้ พยาธิตืดหนู (H. dminuta) (รูป
ที่ 3) ร้ อยละ 51 พยาธิปากขอ (รู ปที่ 4) ร้ อยละ 47 พยาธิใส้ เดือน (Ascaris spp.) ร้ อยละ 21 พยาธิแส้ ม้า (Trichuris
spp.) ร้ อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.) ร้ อยละ 7 และพยาธิตืดแคระ (H. nana) ร้ อยละ 6 ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความชุก (prevalence) ของการติดเชื ้อปรสิตชนิดต่างๆ ในเลือด กล้ ามเนื ้อ และลาไส้ ที่พบในหนูท้องนา
จากอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ตาแหน่งที่ปรสิตอาศัยอยู่
ชนิดเชื ้อปรสิตที่พบ
แสดงความชุกของเชื ้อปรสิตแต่ละชนิด (%)
เลือด
Trypanosoma spp.
29
กล้ ามเนื ้อ
Sarcocystis spp.
28
ลาไส้
พยาธิตดื หนู (H. dminuta)
51
พยาธิปากขอ (Hookworm)
47
พยาธิใส้ เดือน (Ascaris spp.)
21
พยาธิแส้ ม้า (Trichuris spp.)
17
พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides spp.)
7
พยาธิตดื แคระ (H. nana)
6
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1000
รูปที่ 1. แสดงเชื ้อ Trypanosoma spp. ในเลือดหนู
(ลูกศรชี ้)

 400
รูปที่ 2. แสดงระยะชิสของซาร์ โคซิสติส (Sarcocystis spp.)
ในกล้ ามเนื ้อหนู (ลูกศรชี ้)

 400

 400
รูปที่ 3. แสดงไข่พยาธิตดื หนู (H. diminuta egg) ใน
ลาไส้ หนู (ลูกศรชี ้)

รูปที่ 4. แสดงไข่พยาธิปากขอ (Hookworm egg)
ในลาไส้ หนู (ลูกศรชี ้)

อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้พบอัตราความชุกของพยาธิตืดหนู (H. dminuta) สูงสุด ร้ อยละ 51 ซึง่ พบค่อนข้ างสูงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการศึกษาครัง้ ก่อน เช่นจากการสารวจในจังหวัดเลย พบการติดเชื ้อพยาธิชนิดนี ้ ในหนูหลากหลายชนิด
ร้ อยละ 12.4 (กิตติพงษ์ และคณะ 2553) และมีการสารวจในหนูพกุ ใหญ่ (B. indica) จากภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบพยาธิตดื หนู (H. diminuta) ร้ อยละ 0.81 (Chaisiri et al., 2553) พยาธิชนิดนี ้ทาให้ เกิดโรค
Hymenolepiasis ในคน คือทาให้ เกิดมีอาการปวดท้ อง อุจจาระร่วง ลาไส้ อกั เสบ (http://www.tc-pestcontrol.com;
ชูเกียรติ และคณะ, 2549) พยาธิชนิดนี ้สามารถปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระ หลังจากนันจะอาศั
้
ยโฮสต์กึ่งกลาง เช่น ตัว
อ่อนของหมัด ซึง่ หากกินไข่พยาธิเข้ าไปจะเจริ ญเป็ นระยะติดต่อ (cysticercoides) และเมื่อโฮสต์จาเพาะ คน หรื อ หนู กิน
โฮสต์กึ่งกลางเข้ าไปพยาธิจะเจริญเป็ นตัวเต็มวัยในลาไส้ และปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระ และเป็ นการยากที่จะควบคุมให้
หนูถ่ายอุจจาระเป็ นที่ได้ ส่วนการป้องกันและควบคุมในคนนัน้ ทาได้ โดยไม่รับประทานอาหารที่คาดว่ามีแมลงหรื อหมัดหนู
ตกลงไปอยูใ่ นอาหารนัน้ การให้ สขุ ศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะการบริ โภคอาหารที่สกุ และสะอาด
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(http://pirun.ku.ac.th/~fsciwcc/para22.pdf; ชูเกียรติ และคณะ, 2549) สาหรับพยาธิชนิดอื่นๆ เช่น พยาธิสตรองจิ
ลอยด์ พบร้ อยละ 7 ซึง่ ทาให้ เกิดโรค strongyloidiosis ในคนได้ พยาธิชนิดนี ้มีวงจรอิสระบนดิน และตัวอ่อนของพยาธิ
สามารถไชเข้ าผิวหนังเข้ าไปในร่างกายโฮสต์ได้ (นิมติ ร, 2546) ส่วนโรคปรสิตจากเลือดหนูสคู่ นนัน้ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบ
พยาธิ Trypanosoma spp. ร้ อยละ 29 ซึง่ พบค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับการศึกษาที่ผา่ นมา ซึง่ ศึกษาถึงการติดเชื ้อชนิดนี ้ใน
หนูหลายชนิดในประเทศไทย โดยพบว่าในหนูจี๊ด พบเชื ้อ T. lewisi ร้ อยละ 17.5 และ T. evansi ร้ อยละ 1.3 ส่วนในหนูพกุ
ใหญ่ พบทังหมดเป็
้
นเชื ้อชนิด T. lewisi ร้ อยละ 17.2 (Jittapalapong et al., 2008) การศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ ศกึ ษาถึงระดับ
อณูวิทยาจึงไม่ทราบว่าเป็ นเชื ้อ Trypanosoma lewisi ที่เคยรายงานว่าก่อให้ เกิดโรค Trypanosomiasis ในเด็กไทย
จานวน 6 ราย (Sarataphan et al., 2007) หรื อไม่ ฉะนันจึ
้ งเป็ นทีน่ า่ สนใจและน่าศึกษาต่อไปสาหรับเชื ้อ Trypanosoma
spp. อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาครัง้ นี ้ถือเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาคัญที่รายงานถึงชนิด และความชุกของเชื ้อปรสิตทีต่ รวจ
พบในหนูที่มีแหล่งอาศัยในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนควบคุม และป้องกัน การติดเชื ้อ
ปรสิตเหล่านี ้จากหนูสคู่ น รวมทังเป็
้ นข้ อมูลสาหรับการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบอัตราความชุกของเชื ้อปรสิตในหนูท้องนาในพื ้นทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร้ อยละ 95 โดยจาแนก
ได้ ดังนี ้ พยาธิตดื หนู ร้ อยละ 51 พยาธิปากขอ ร้ อยละ 47 พยาธิ Trypanosoma spp.ร้ อยละ 29 พยาธิ ซาร์ โคซิสติส ร้ อย
ละ 28 พยาธิใส้ เดือน ร้ อยละ 21 พยาธิแส้ ม้า ร้ อยละ 17 พยาธิสตรองจิลอยด์ ร้ อยละ 7 และพยาธิตืดแคระ ร้ อยละ 6
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานและรายงานถึงชนิดและความชุกของเชื ้อปรสิตที่ตรวจพบในหนูที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคปรสิตจากหนูสคู่ น และการศึกษาในแนวลึกต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จดั สรรงบประมาณรายได้ ประจาปี งบประมาณ
2551 สาหรับสนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี ้ ขอขอบคุณ คุณพิสฐิ แสงอนันตการ และคุณ พะเยาว์ กันจู เจ้ าหน้ าที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ช่วยเหลือในการดูแลสัตว์ทดลอง และเก็บตัวอย่างจนทา
ให้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้สาเร็ จไปได้ ด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
กิตติพงษ์ ฉายศิริ, วิน เชยชมศรี , จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, Vincent Herbreteau, Serge Morand 2553 หนอนพยาธิใน
ทางเดินอาหารของหนูชนิดต่างๆ จากจังหวัดเลย ประเทศไทย วารสารวิ ทยาศาสตร์ มศว 26 (2) เข้ าถึงได้ จาก
http://ejournals.swu.ac.th
ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, ศรชัย หลูอารี ย์สวุ รรณ และ ประยงค์ ระดมยศ 2549 ตาราปรสิ ตวิ ทยาทางการแพทย์ พิมพ์ครัง้ ที่ 2
กรุงเทพมหานคร : เมดิคลั มีเดีย
นิมิตร มรกต 2546 ปรสิ ตวิ ทยาทางการแพทย์ (โปรโตซัวและหนอนพยาธิ ) พิมพ์ครัง้ ที่ 2 โครงการตาราคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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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 (%)
60 (30.00)
13 (6.50)
10 (5.00)
5 (2.50)
2 (1.00)

Opisthorchis viverrini
Strongyloides stercoralis
Entamoeba coli
Sarcocystis spp.
Giardia lamblia
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Fig.1 The parasitic infections were observed
400 under light microscope. The parasitic morphologies
400 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,
_________________________________
1
Master 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 selfreport 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 wellorganized 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.
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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
1. I have a purpose in mind when I read.
2. I take notes while reading to help me understanding what I read.
3. I think about what I already know to help me understand what I read.
4. I take an overall view of the text to see what it is about before reading it.
5. When text becomes difficult, I read aloud to myself to understand what I read.
6. I analyze whether the content of the text fits my reading purpose.
7. I read slowly and carefully to make sure I understand what I am reading.
8. I review the text first by noting its characteristics like length and organization.
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X
3.71
2.99
3.86
3.46
2.83
3.30
3.89
3.62

S.D.
0.93
1.12
0.88
1.13
1.29
1.01
0.93
1.07

Meaning
High
Moderate
High
Moderate
Moderate
Moderate
High
High

Rank
12
27
10
20
28
24
9
17
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Strategy
9. I try to get back on track what I lose concentration.
10. I underline or circle information in the text to help me remember it.
11. I adjust my reading speed according to what I am reading.
12. When reading, I decide what to read closely and what to ignore.
13. I use reference materials (e.g. a dictionary) to help me remember it.
14. When text becomes difficult, I pay closer attention to what I am reading.
15. I use tables, figures, and pictures in text to increase my understanding.
16. I stop from time to time and think about what I am reading.
17. I use context clues to help me better understand what I am reading.
18. I paraphrase (restate ideas in my own words) to better understand what I read.
19. I try to picture or visualize information to help remember what I read.
20. I use typographical features like bold face and italics to identify key information.
21. I critically analyze and evaluate the information presented in the text.
22. I go back and forth in the text to find relationship among ideas in it.
23. I check my understanding when I come across new information.
24. I try to guess what the context of the text is about when I read.
25. When text becomes difficult, I reread it to increase my understanding.
26. I ask myself questions I’d like to have answered in the text.
27. I check to see if my guesses about the text are right or wrong
28. When I read, I guess the meaning of unknown words or phrases.
29. When reading, I translate from English into Thai.
30. When reading, I think about information in both English and Thai.
Grand Total

X
4.25
4.46
3.67
3.55
4.00
4.18
3.92
3.46
3.90
3.23
3.48
3.72
2.77
3.70
3.64
3.69
4.43
2.67
3.33
3.96
3.33
3.23
3.62

S.D.
0.79
0.86
1.05
0.92
1.02
0.85
1.09
1.04
0.92
1.10
1.06
1.15
0.99
0.97
0.84
0.99
0.76
1.13
1.01
0.82
1.30
1.22
1.15

Meaning
High
High
High
High
High
High
High
Moderate
High
Moderate
Moderate
High
Moderate
High
High
High
High
Moderate
Moderate
High
Moderate
Moderate
High

Rank
3
1
15
18
5
4
7
20
8
25
19
11
29
13
16
14
2
30
22
6
22
25

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)
Surveyed Students (N = 84)
Strategy
S.D.
Meaning
Rank
X
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,
1192

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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
Global Reading Strategies (GRS)
Problem Solving Reading Strategies (PSRS)
Support Reading Strategies (SRS)

X

3.86
4.32
3.42

HRPSs (N=51)
S.D. Meaning
1.38
High
0.47
High
0.51 Moderate

Rank
2
1
3

X

3.26
3.69
3.30

LRPSs (N=33)
S.D. Meaning
0.84 Moderate
0.42
High
1.38 Moderate

Rank
3
1
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 prereading 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 thinkaloud 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
HRPSs
LRPSs
t
(N=51)
(N=33)
Strategy
(N=86)
S.D.
S.D.
X
X
Global Reading Strategies (GRS)
1. Setting purpose for reading
3.87 0.81 3.54 1.04
1.92
3. Using prior knowledge
4.05 0.86 3.65 0.85
2.50
4. Previewing text before reading
3.64 1.16 3.26 1.07
1.82
6. Checking how text content fits purpose
3.46 0.14 3.11 1.06
1.87
8. Noting length and organization
3.75 0.94 3.46 1.19
1.46
12. Deciding what to read closely
3.54 0.81 3.56 1.04
0.08
15. Using text features (e.g., tables, figures) 3.82 1.01 4.02 1.16 1.07
17. Using context clues
4.10 0.81 3.67 0.99
2.57
20. Using typographical aids (e.g., italics)
4.02 1.09 3.39 1.14
3.02
21. Analyzing and evaluating what is read
2.75 0.92 2.80 1.07
0.23
23. Checking my understanding
3.80 0.79 3.46 0.86
2.21
24. Predicting or guessing text meaning
3.75 0.98 3.61 1.00
0.78
27. Confirming predictions
3.34 1.05 3.31 0.99
0.25
Total 3.86 1.38 3.26 0.84
0.43
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0.06
0.01*
0.07
0.06
0.15
0.93
0.29
0.01*
0.01*
0.82
0.03*
0.44
0.81
0.01*
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Strategy

HRPSs
(N=51)
S.D.
X

Problem Solving Reading Strategies (PSRS)
7. Reading slowly and carefully
3.75
9. Trying to stay focused on reading
4.38
11. Adjusting reading speed
3.95
14. Paying closer attention to reading
4.43
16. Pausing and thinking about reading
4.10
19. Visualizing information read
3.39
25. Rereading for better understanding
4.44
28. Guessing meaning of unknown words
4.11
Total 4.32
Support Reading Strategies (SRS)
2. Taking notes while reading
2.97
5. Reading aloud when text becomes hard
3.03
10. Underlining information in text
4.61
13. Using reference materials (e.g.,
3.75
dictionary)
18. Paraphrasing for better understanding
3.10
22. Going back and forth in text
3.84
26. Asking myself questions
2.61
29. Translating from English into Thai
2.93
30. Thinking in both English and Thai
3.08
Total 3.42
*. The mean difference is significant at the .05 level.
**. The mean difference is significant at the .01 level.

LRPSs
(N=33)
S.D.
X

t
(N=86)

p- value

1.01
0.76
0.83
0.56
0.81
1.07
0.76
0.69
0.47

4.04
4.11
3.35
3.91
3.67
3.57
4.41
3.78
3.69

0.82
0.82
1.18
1.03
0.99
1.06
0.77
0.92
0.42

1.63
1.81
3.18
3.40
0.88
0.91
0.25
2.24
0.43

0.11
0.07
0.01*
0.01*
0.38
0.37
0.81
0.03*
0.01*

1.09
1.35
0.61
0.98

3.02
2.61
3.30
4.28

1.16
1.19
1.06
1.00

0.24
1.76
1.95
2.84

0.81
0.08
0.05*
0.01*

1.06
0.82
1.10
1.26
1.27
0.51

3.37
3.54
2.74
3.78
3.39
3.30

1.14
1.09
1.17
1.19
1.16
1.38

1.33
1.67
0.63
3.67
1.35
0.17

0.19
0.10
0.53
0.01*
0.18
0.01*

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 Xray 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 handmolding. 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
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O P2O5 TiO2 MnO lg.loss* Total
composition (%)
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

*LOI at 1000oC was obtained using TGA.
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Volume (%)

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).
6
4
2

0
1

10

100

1000

Particle Diameter (micron)

Fig 2. Particle size distribution of Hang Dong clay

Fig 3. XRD pattern of: (a) Hang Dong clay and (b) charcoal used in experiments
1207

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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)
900
950
1000

0%

Charcoal proportion (%by weight)
2.5%
5.0%
10.0%

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

Firing shrinkage
(%)

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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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:
min

n

n

i

j

 c x

(1)

ij ij

Subject to:
n

x

m

(2)

j1

m
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 1,...,n
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1j

j 2
n

x
j 2

n

x
i 1
n

x

ij

j 1

+subtour elimination constraints
(6)
where n is the number of cities to be visited, m is number of salesman (tours), xij  0,1 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
Total salesman(persons)
Total distance(unit)
Minimum distance(unit)
100 cities
Total salesman(persons)
Total distance(unit)
Minimum distance(unit)
150 cities
Total salesman(persons)
Total distance(unit)
Minimum distance(unit)

Population sizes
50
100
35
26
1320.405
1263.495
122.6087
118.7845

Difference
Unit/persons
9
56.91
3.82

%
3.15
4.31
3.12

Population sizes
50
100
81
69
2501.599
2294.037
222.4751
174.8995

Difference
Unit/persons
12
207.562
47.58

%
14.81
8.29
21.38

Population sizes
50
100
125
125
3689.876
3468.099
308.9501
270.7927

Difference
Unit/persons
%
221.78
6.01
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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การศึกษาสภาพบริบทและการสังเคราะห์ รูปแบบจาลองระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว
A Study of Context and Synthesis a Model Adaptive Hypermedia System
นายทักษิ ณพัฒน์ ศรี ขวาชัย1 ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน2
Mr.THAKSINAPAT SRIKUACHAI1 Asst.Prof. Penprapa Phetcharaburanin2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพบริ บทและการสังเคราะห์รูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบ
ปรับตัว โดยมีประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นครูผ้ สู อนและนักเรี ยนโรงเรี ยนสารคามพิทยาคม สังกัด
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ได้ แก่ ครูผ้ สู อนจากกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
8 กลุม่ สาระ ๆ ละ 2 คน รวม 16 คน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบอย่างง่ายและนักเรียน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ช่วงชันที
้ ่4
โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม จานวน 120 คน โดยการกาหนดสัดส่วนและการสุม่ อย่างง่ายซึง่ ผลการวิจยั พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั ปรากฏผลดังนี ้ มีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของครูผ้ สู อนและนักเรี ยน ครูผ้ สู อนไม่มีความรู้ความชานาญในการผลิตสือ่ การเรี ยนการสอนได้ อย่างหลากหลายและตรง
กับความต้ องการของผู้เรียน ไม่มสี อื่ ที่ผลิตไว้ เพื่อพร้ อมกับการใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามความ
ต้ องการผลจากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบ
ปรับตัว ปรากฏผลดังนี ้ คือ 1) ส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) 2) ส่วนของผู้เรียน (Student Model) 3) ส่วนของ
การปรับตัว (Adaptive Model) 4) ส่วนการติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้เรี ยนกับระบบ (Interface Model)
คาสาคัญ การศึกษา, สภาพบริ บท, การสังเคราะห์, รูปแบบจาลอง, ระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว
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
นักศึกษาปริ ญญาเอก ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ เห็นความสาคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศ โดย
ได้ กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ วา่ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่า ‚ผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ ‛ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้จงึ ควร
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ ทงเพื
ั ้ ่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่ต้องเผชิญอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั การสอนบนเว็บ (Web-based Instuction)
จึงสอดคล้ องกับหลักการให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย ซึง่ การออกแบบ
การสอนบนเว็บที่สนับสนุนให้ ผ้ เู รียนได้ เผชิญกับปั ญหา ส่งเสริ มการคิดเชิงเหตุผลจะช่วยให้ สามารถรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและกรณีศกึ ษาที่พบได้ และยังจะช่วยเพิม่ พูนทักษะในการแก้ ปัญหาของผู้เรี ยนได้
เป็ นอย่างดี (Harwell and McCambell, 2002) การเรียนการสอนโดยนาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide
Web - WWW) มาเป็ นสือ่ กลางเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งข้ อมูลอ้ างอิง
เอกสารประกอบการเรียน บทเรี ยนสาเร็ จรูป และสังคมยุคสารสนเทศในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การศึกษา
เปิ ดกว้ างขึ ้นเป็ นการสร้ างโอกาส
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตให้ แก่ผ้ เู รียนด้ วยการเชื่อมต่อถึงกันของระบบ
การสือ่ สาร ซึง่ จะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรียนได้ มากยิง่ ขึ ้น การนาเทคโนโลยีบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาใช้ จึงเป็ นการปฏิรูป การออกแบบการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสใหม่ให้ กบั วงการศึกษา
(Liaw, 2004) และสนองความต้ องการของผู้เรี ยนแต่ละคนที่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับแนวคิดการให้ ความสาคัญกับ
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การเรียนรู้บนเว็บยังประยุกต์กลยุทธ์ทางการสอนที่มงุ่ เน้ นส่งเสริ มพุทธิปัญญานิยมอีกด้ วย (Khan,
1997) ซึง่ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ ององค์ประกอบของระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว ซึง่ Surjono and Maltby
(2003) ได้ นาเสนอองค์ประกอบของระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว โดยผู้เรี ยนมีการติดต่อกับระบบผ่านเว็บบราวเซอร์
(Browser) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว (Surjono and Maltby, 2003)
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ส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) เป็ นส่วนของการเก็บข้ อมูล สารสนเทศทังหมดที
้
่นาเสนอให้ แก่ผ้ ูเรี ยน
เปรี ยบเสมือนเป็ นคลังข้ อมูล ในส่วนนี ้จะเป็ นการออกแบบโครงสร้ างของข้ อมูลที่นาเสนอที่มีความสัมพันธ์ของการ
ออกแบบหัวข้ อ (Topics) เนื ้อหา (Content) และหน้ าต่าง ๆ (Pages) กับการเชื่อมโยงลิงค์ในการนาทาง (Navigation
Links) โดยในส่วนของระบบจะประกอบด้ วยกลุม่ ของโหนด (Node) หรื อหน้ า (Page) ซึง่ เชื่อมต่อกันโดยแต่ละโหนดหรื อ
หน้ าจะบรรจุข้อมูลเนื ้อหาซึง่ อาจมีเฉพาะข้ อความหรื อมีภาพและเสียงประกอบด้ วย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ส่วนของโครงสร้ างหลัก
(Domain Model) จะให้ ความสาคัญกับการออกแบบโครงสร้ างของสือ่ หลายมิติที่เหมาะสมกับความต้ องการและ
ลักษณะของผู้เรี ยนแต่ละคน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลหรื อหัวข้ อที่ต้องการ
ส่วนของผู้เรี ยน (Student Model) ในส่วนนี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลผู้เรียนแต่ละคน โดยอาจแยกคุณลักษณะของ
ผู้เรี ยนออกเป็ น ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้เรี ยน ระดับความรู้ความสามารถ รูปแบบการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และข้ อมูลอ้ างอิง
ของผู้เรี ยน ต่าง ๆ รวมทังวิ
้ เคราะห์วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละรายวิชา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลของผู้เรี ยน (Surjono and Maltby, 2003)
ส่วนของการปรับตัว (Adaptive Model) เป็ นส่วนของความสามารถในการปรับตัวของระบบที่สอดคล้ องกับส่วน
ของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) และส่วนของผู้เรี ยน (Student Model) โดยในส่วนนี ้เป็ นการพัฒนาโปรแกรมหรื อ
ระบบที่สามารถนามาปรับใช้ ในระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัวได้ เช่น ภาษา Java หรื อ Javascript, XML, SCORM
โดยส่วนใหญ่นิยมพัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บเป็ นฐานหรื อระบบบริ หารการเรียนการสอน
ลักษณะการแสดงข้ อมูลแบบปรับตัว ซึง่ มี 2 วิธี คือ วิธีการนาเสนอแบบปรับตัว (Adaptive Presentation)
ซึง่ เป็ นแนวคิดสาหรับการปรับเปลีย่ นในระดับเนื ้อหา กล่าวคือ ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู้อา่ น เพื่อนาเสนอ
ข้ อมูลที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้เรี ยนที่มีพื ้นฐานมาก่อน ก็จะมีการแสดงเนื ้อหาในระดับลึกทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจใน
รายละเอียดมากยิง่ ขึ ้น แต่กรณีทผี่ ้ เู รี ยนไม่มีพื ้นฐานมาก่อน ระบบอาจจะเริ่ มจากความรู้พื ้นฐานของเนื ้อหาก่อนแล้ วค่อย
ลงรายละเอียดในภายหลัง (วัฒนา นัทธี, 2547)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพบริ บทและการสังเคราะห์ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ระยะที่ 1 สาหรับการศึกษาสภาพบริ บทและการสังเคราะห์รูปแบบจาลองระบบสือ่
หลายมิติแบบปรับตัว ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ครูผ้ สู อนและนักเรี ยน ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ช่วงชันที
้ ่ 4 โรงเรี ยน
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สารคามพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ซึง่ กลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ครูผ้ สู อนจากกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ สาระ ๆ ละ 2 คน รวม 16 คน โดยใช้ การสุม่
ตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยจับฉลากสุม่ จากรายชื่อครูแต่ละกลุม่ สาระและนักเรี ยน จานวน 120 คน โดยการกาหนดสัดส่วน
และการสุม่ อย่างง่าย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั แบ่งได้ ดงั นี ้
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง สาหรับครูผ้ สู อน เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้ องการการจัดการเรี ยน
การสอนผ่านเว็บ โดยใช้ แนวคาตอบที่ยดึ ระบบการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บเป็ นกรอบในการสัมภาษณ์ คือ ระบบ
เครื อข่ายและฮาร์ ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ และระบบบุคลากร (สันติ วิจกั ขณาลัญฉ์, 2545)
แบบสารวจข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรียนและความต้ องการการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคร์ ท (Likert, 1967) แบบ 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ จานวน 10
ข้ อ ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจยั การวิจยั ในระยะนี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนาแบบการศึกษาเชิงสารวจ โดยศึกษาสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอนดั
้
งนี ้
ดาเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกับกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นครูผ้ สู อน โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม จานวน
16 คน
ดาเนินการแจกแบบสารวจกลุม่ นักเรี ยน โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม จานวนทังสิ
้ ้น 150 ชุดและทาการคัดเลือก
แบบสารวจที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ได้ จานวนทังสิ
้ ้น 120 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มา ดังนี ้
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ คือ กลุม่ นักเรียนซึง่ เป็ นข้ อคาถามแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่
และร้ อยละ
ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทัว่ ไปแบบปลายเปิ ด ของกลุม่ ครูผ้ สู อนวิเคราะห์โดยการสรุปและจัดหมวดหมูต่ าม
ประเด็นสาคัญ (Typology Analysis) (นิศา ชูโต, 2540)
ขันตอนที
้
่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้ องการการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลค่าเฉลีย่ เป็ นระดับสภาพปั จจุบนั และความต้ องการ แล้ วเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การแปลความหมายทีต่ งไว้
ั ้ และสรุปว่าสภาพปั ญหาและความต้ องการอยูใ่ นระดับใด
ขันตอนที
้
่ 2 การสังเคราะห์ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพบริ บทและการสังเคราะห์รูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว
การศึกษาสภาพบริ บท กรอบแนวคิด และการสังเคราะห์ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว คือ การศึกษา
บริ บท เป็ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้ องการการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังนี ้
จากการศึกษาสภาพปั ญหา ความสาคัญและความจาเป็ น ความต้ องการด้ านการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยระบบ
สือ่ หลายมิติแบบปรับตัวของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสารคามพิทยาคม สรุปได้ ดงั นี ้
1221

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

สภาพปั จจุบนั มีดงั นี ้ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของครูผ้ สู อนและนักเรี ยน ครูผ้ สู อนไม่มีความรู้ความชานาญในการผลิตสือ่ การเรี ยนการสอนได้ อย่างหลากหลายและตรง
กับความต้ องการของผู้เรียน ไม่มสี อื่ ที่ผลิตไว้ เพื่อพร้ อมกับการใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนความต้ องการ
มีดงั นี ้ ครูผ้ สู อนมีความต้ องการในการผลิตสือ่ การเรียนการสอนด้ วยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กบั การบูรณาการการ
จัดการเรี ยน การสอนซึง่ โรงเรี ยนมีความต้ องการที่อยากให้ ครูผ้ สู อนผลิตสือ่ การเรี ยนการสอนอย่างหลากหลายด้ วยระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรี ยนมีความต้ องการแหล่งการเรี ยนรู้ทางด้ านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างหลากหลายในแต่ละ
รายวิชา
ผลจากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบ
ปรับตัว ปรากฎผล คือ 1) ส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) 2) ส่วนของผู้เรี ยน (Student Model) 3) ส่วนของการ
ปรับตัว (Adaptive Model) 4) ส่วนการติดต่อสือ่ ระหว่างผู้เรี ยนกับระบบ (Interface Model)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาสภาพบริ บทและการสังเคราะห์ร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัว ทา
ให้ พบว่า สภาพปั จจุบนั ที่มกี ารนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมากมาย แต่ปัญหา
หลักที่พบ คือ ครูผ้ สู อนไม่มีความรู้ความชานาญในการผลิตสือ่ การเรี ยนการสอนได้ อย่างหลากหลายและตรงกับความ
ต้ องการของผู้เรียน อีกทังยั
้ งไม่มสี อื่ การเรี ยนที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ ได้ สอดคล้ องกับ สันติ วิจกั ขณาลัญฉ์(2545) ที่กล่าวว่า สภาพปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนมีระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอและบุคลากรไม่สามารถผลิตบทเรียนหรื อประยุกต์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนได้ และมีข้อแตกต่างของผลการวิจยั คือ ความต้ องการของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยระบบเครื อข่าย
อยากให้ มีการนาระบบการจัด การเรี ยนการสอนมาใช้ ร่วมกับวิชาอื่น ๆ นอกจากวิชาคอมพิวเตอร์ และที่สาคัญ
สอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ แนวทางแก้ ไขจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการจัดหาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์
การผลิตสือ่ นวัตกรรมที่ทนั สมัยเพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการผลิตสือ่ ใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเพียงพอพร้ อมทังอบรมครู
้
เพื่อการผลิตสือ่ ตามหลักการ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทฤษฎีอื่น ๆ ดังนันการน
้
า
คุณลักษณะที่สร้ างร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัวจากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง จึงสามารถสังเคราะห์ร่างรูปแบบจาลอง ซึง่ มีองค์ประกอบของร่างรูปแบบ ดังนี ้ 1) ส่วนของโครงสร้ างหลัก
(Domain Model) 2) ส่วนของผู้เรี ยน (Student Model) 3) ส่วนของการปรับตัว (Adaptive Model) 4) ส่วนการติดต่อสือ่
ระหว่างผู้เรี ยนกับระบบ (Interface Model)
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุปได้ วา่ การนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ จะตอบสนองกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยนและครูผ้ สู อน อีกทังสามารถจั
้
ดสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ข้ อสรุปดังกล่าวจึงสามารถนามาออกแบบการสร้ างร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบ
ปรับตัว จากการสังเคราะห์หลักการ ทฤษฎี ปรากฎดังนี ้ 1) ส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) เป็ นส่วนของการ
เก็บข้ อมูล สารสนเทศทังหมดที
้
่นาเสนอให้ แก่ผ้ เู รี ยนเปรียบเสมือนเป็ นคลังข้ อมูล ในส่วนนี ้จะเป็ นการออกแบบโครงสร้ าง
ของข้ อมูลที่นาเสนอที่มีความสัมพันธ์ของการออกแบบหัวข้ อ (Topics) เนื ้อหา (Content) และหน้ าต่าง ๆ (Pages) กับการ
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เชื่อมโยงลิงค์ในการนาทาง (Navigation Links) โดยในส่วนของระบบจะประกอบด้ วยกลุม่ ของโหนด (Node) หรื อหน้ า
(Page) ซึง่ เชื่อมต่อกันโดยแต่ละโหนด (Node) หรื อหน้ าจะบรรจุข้อมูลเนื ้อหาซึง่ อาจมีเฉพาะข้ อความหรื อมีภาพและเสียง
ประกอบด้ วยรวมถึง
ความต้ องการของระบบ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) จะให้
ความสาคัญกับการออกแบบโครงสร้ างของสือ่ หลายมิติที่เหมาะสมกับความต้ องการและลักษณะของผู้เรี ยนแต่ละคน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลหรื อหัวข้ อที่ต้องการ (Surjono and Maltby, 2003) 2) ส่วนของผู้เรี ยน
(Student Model) ส่วนนี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลเฉพาะผู้เรี ยนแต่ละคน โดยอาจแยกคุณลักษณะของผู้เรียนออกเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานของผู้เรี ยน ระดับความรู้ความสามารถ รูปแบบการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และข้ อมูลอ้ างอิงของผู้เรี ยนต่าง ๆ รวมทัง้
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละรายวิชา เพื่อรวบรวมให้ กบั ผู้สอนไว้ ใช้ ในการสอนและเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นให้ กบั
ส่วนของรูปแบบการสอน 3) ส่วนของการปรับตัว (Adaptive Model) ส่วนนี ้เป็ นส่วนของความสามารถในการปรับตัวของ
ระบบที่สอดคล้ องกับส่วนของโครงสร้ างหลัก (Domain Model) และ ส่วนของผู้เรี ยน (Student Model) โดยในส่วนนี ้เป็ น
การพัฒนาโปรแกรมหรื อระบบที่สามารถนามาปรับใช้ ในระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัวได้ เช่น ภาษา Java หรื อ
Javascript,XML,SCORM โดยส่วนใหญ่นิยมพัฒนาโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บเป็ นฐานหรื อ ระบบบริ หารการเรี ยนการสอน 4)
ส่วนการติดต่อสือ่ ระหว่างผู้เรียนกับระบบ (Interface Model) ส่วนนี ้จะเกี่ยวข้ องกับ การปฏิสมั พันธ์ การสือ่ สารกับผู้เรี ยน
รวมถึงการสนทนาและการนาเสนอทางจอภาพระหว่างผู้เรี ยนกับระบบ (นพศักดิ์ ตันติสตั ยานนท์, 2548)
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การนาผลการศึกษาสภาพบริ บทและร่างรูปแบบจาลองระบบสือ่ หลายมิติแบบปรับตัวซึง่ สามารถนาไปสร้ าง
ระบบที่มีคณ
ุ สมบัติโดยเปิ ดโอกาสให้ มีการเกิดปฏิสมั พันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนหรื อ
ผู้เรี ยนกับเนื ้อหาบทเรี ยน และสามารถนาเสนอเนื ้อหาในรูปแบบของสือ่ ประสม (Multimedia) โดยเว็บเป็ นระบบเปิ ด
(Open System) ซึง่ อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ มีอิสระในการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทวั่ โลกและความไม่มีข้อจากัดทางสถานที่และเวลา
ของการสอนบนเว็บ (Device,Distance and Time Independent) ผู้เรี ยนที่มีคอมพิวเตอร์ ในระบบใดก็ได้ ซงึ่ ต่อเข้ ากับ
อินเทอร์ เน็ตจะสามารถ เข้ าเรี ยนจากทีใ่ ดเวลาใดก็ได้ ซงึ่ จากระบบอนุญาตให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ควบคุม (Learner
Controlled) ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนตาม ความพร้ อมและความสนใจของตนได้
เอกสารอ้ างอิง
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การศึกษาทางแสงและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ DF Hydrae
Photometry and Evolution of Binary System DF Hydrae
วิระภรณ์ ไหมทอง1, เชิดตระกูล หอมจาปา2 และ สมสวัสดิ์ รัตนสูรย์ 3
Wiraporn Maithong1, Choedtrakool Homchampa2 and Somsawat Rattanasoon3
บทคัดย่ อ
การศึกษาระบบดาวคูแ่ บบแตะกัน DF Hydrae โดยได้ ทาการสังเกตการณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ
หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ กล้ องโทรทรรศน์แบบสะท้ อนแสงชนิดริ ชชี-เครเทียน (Ritchey-Chretien)
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร พร้ อมระบบซีซดี ีโฟโตมิเตอร์ SBIG ST10-XME ขนาด 2184 x 1472 พิกเซล โดยใช้
แผ่นกรองแสงแถบกว้ างในช่วงความยาวคลืน่ สีน ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง ระบบดาวคูน่ ี ้มีคาบวงโคจรบังกันประมาณ
0.3306 วัน จากการวิเคราะห์กราฟแสงโดยใช้ โปรแกรมวิลสัน-เดวินนี คานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของระบบดาวคู่ พบว่า
ลักษณะทางกายภาพระบบดาวคูม่ ีแนวโน้ มทีจ่ ะเป็ นได้ ทงชนิ
ั ้ ดย่อย A หรื อ W เมื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสง
-7
พบว่า มีการเพิม่ ขึ ้นด้ วยอัตรา 1.39 x 10 วันต่อปี ซึง่ มีวิวฒ
ั นาการตามทฤษฎีการสัน่ เพื่อผ่อนคลายความร้ อน นอกจากนี ้
ยังพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงแบบเป็ นคาบซ้ อนอยู่ แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการวัตถุที่สามอยูใ่ นระบบ จากการคานวณพบว่า
วัตถุที่สามนี ้อยูห่ า่ งจากศูนย์กลางมวลของระบบดาวคูป่ ระมาณ 6.808 AU มีคาบการโคจร 62.43 ปี
คาสาคัญ: DF Hydrae ระบบดาวคูแ่ บบแตะกัน การเปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสง
ABSTRACT
The study of contact binary system DF Hydrae, the observations were done in 13 th 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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บทนา
ระบบดาวคู่ (Binary Star) คือ ระบบทีป่ ระกอบไปด้ วยสมาชิก 2 ดวง โคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลเนือ่ งจากแรง
โน้ มถ่วงร่วมกัน ดาวบนท้ องฟ้ ามากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นระบบดาวคู่ ระบบดาวคูท่ ี่ปรากฏโดยทัว่ ไปนัน้ ความจริ งแล้ วมี
เพียง 2 ลักษณะเท่านัน้ กล่าวคือเป็ นระบบดาวคูแ่ บบมองเห็นแยกกัน (Visual Binary Systems) ซึง่ เป็ นระบบดาวคูท่ ี่
มองดูผา่ นกล้ องดูดาวหรื อบางกรณีด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็ นดาว 2 ดวงอย่างชัดเจน กับอีกระบบหนึง่ คือระบบดาวคูแ่ บบ
ใกล้ ชิด (Close Binary Systems) ซึง่ เป็ นระบบดาวคูท่ เี่ มื่อมองดูด้วยตาเปล่าหรื อผ่านกล้ องดูดาวขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม
จะเห็นเป็ นดาวเพียงดวงเดียวเท่านัน้ เนื่องจากดาวทัง้ 2 ดวงอยูใ่ กล้ กนั มาก จนกล้ องดูดาวไม่สามารถแยกภาพได้ ระบบ
ดาวคูอ่ ปุ ราคา (Eclipsing Binary System) เป็ นระบบดาวคูท่ ี่อยูใ่ กล้ ชิดกันมาก จนไม่สามารถมองเห็นแยกออกเป็ นสอง
ดวงได้ แต่เมื่อวัดความเข้ มแสงของระบบดาวคูอ่ ปุ ราคา จะพบว่าความเข้ มแสงเปลีย่ นแปลงเป็ นคาบ อันเนื่องมาจากดาว
แต่ละดวงมีการเคลือ่ นที่บงั กัน ระบบดาวคูอ่ ปุ ราคาประเภท W Uma สามารถจาแนกออกได้ เป็ นสองชนิด คือ ชนิด A (AType) และชนิด W (W-Type) สาหรับชนิด A นัน้ สมาชิกดวงที่สว่างและร้ อนกว่าซึง่ ถูกบังในช่วงเกิดอุปราคาทุตยิ ภูมิ จะมี
ขนาดเล็กและมีมวลน้ อยกว่าสมาชิกอีกดวง ส่วนชนิด W สมาชิกดวงที่สว่างและร้ อนกว่า จะมีขนาดใหญ่และมีมวล
มากกว่าสมาชิกอีกดวง
สาหรับระบบดาวคู่ DF Hydrae อยูท่ ี่ตาแหน่ง R.A. 08h 55m 02.243s และ Dec. 06o 05' 37.69" มีคา่ แมกนิจดู
ปรากฎในช่วงสว่างสุด (V) คือ 10.739 ได้ มีการศึกษาหลายครัง้ เช่น Srivastava ศึกษาการเปลีย่ นแปลงคาบการบังกันของ
ระบบดาวคู่ DF Hya โดยใช้ ทฤษฎี least-squares คานวณหาคาบการแปรแสงใหม่คือ 0.3306017 วัน และพบว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสงตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1949 – 1974 อยูใ่ นช่วงจาก 0.46 x 10-6 วัน ถึง 0.46 x 10-5 วัน หรื อเฉลีย่
ประมาณ 1.89 x 10-6 วัน นอกจากนี ้ยังพบว่าระบบดาวคูน่ ี ้มีการเปลีย่ นแปลงคาบแบบเพิ่มขึ ้น Niarchos และคณะ ศึกษา
กราฟแสงที่ได้ จากฟิ ลเตอร์ B และ V ของระบบดาวคู่ DF Hydrae ชนิด W UMa และสร้ างแบบจาลองจากกราฟแสง
สังเคราะห์ที่ได้ จากโปรแกรมวิลสัน-เดวินนี พบว่าระบบดาวคูน่ ี ้มี spot ขนาดใหญ่ที่ดาวทังสองดวง
้
และกราฟแสงที่ได้ จะมี
ลักษณะที่ไม่สมมาตร ผลเฉลยที่ดีที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าระบบดาวคูน่ ี ้เป็ นระบบดาวคูช่ นิด W ในปี 2008 Zasche วิเคราะห์
แผนภาพการเปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ DF Hydrae ที่คา่ โชติมาตร 10.7 อยูใ่ น spectral type G0V
พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงแบบเป็ นคาบซึง่ มีสาเหตุการจากการถ่ายเทมวลระหว่างดาวทังสองดวง
้
และยังพบว่ามีวตั ถุที่สาม
อยูใ่ นระบบด้ วย โดยมีมวล 0.84 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ จากการที่องค์ประกอบทางกายภาพมีคา่ เปลีย่ นแปลงไปในการ
วิจยั ในแต่ละครัง้ จึงมีการวิเคราะห์ผลที่ได้ กบั ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการคือ ระบบดาวคูช่ นิดดับเบิลยู เออร์ ซา เมเจอร์ ประเภท W
ที่อตั ราส่วนมวลมีคา่ มาก จะเป็ นไปตามทฤษฎี TRO (Thermal Relaxation Oscillation) ซึง่ ได้ รับการเสนอขึ ้นโดย Lucy
ในปี 1976 และถ้ าระบบมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างดาวคูแ่ บบกึ่งแยกกัน (semidetached) กับแบบแตะกันเล็กน้ อย
(shallow contact) จะใช้ ทฤษฎี DSC ( contact discontinuity) ซึง่ มีการเสนอขึ ้นในปี 1976 โดย Shu ทังทฤษฎี
้
DSC
และ TRO จะตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานของกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม และในปี 1988 Bradstreet และ Guinan พบว่า ดาวคูช่ นิด
ดับเบิลยู เออร์ ซา เมเจอร์ ที่มีอายุมากโดยเฉลีย่ 8-10 พันล้ านปี จะต้ องใช้ ทฤษฎี AML (Angular Momentum Loss) ซึง่
เกิดจาการบิดเบี ้ยวของสนามแม่เหล็ก และเป็ นสาเหตุให้ ดาวคูแ่ บบแยกกัน มีวิวฒ
ั นาการไปสูด่ าวคูแ่ บบแตะกัน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาถึงสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ DF Hydrae
- เพื่อวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสง และวิวฒ
ั นาการของระบบดาวคู่ DF Hydrae
- เพื่อวิเคราะห์ถึงการมีอยูข่ องวัตถุที่สามในระบบดาวคู่ DF Hydrae
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาถึงสมบัติทางกายภาพ และวิวฒ
ั นาการของระบบดาวคู่ DF Hydrae ใช้ วิธีการถ่ายภาพระบบดาวคู่
นี ้ด้ วยซีซีดีโฟโตมิเตอร์ ซึง่ การสังเกตการณ์เชิงแสงของระบบดาวคู่ DF Hydrae เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลมีขึ ้นในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ กล้ องโทรทรรศน์แบบสะท้ อนแสงชนิดริ ชชี-เคร
เทียน (Ritchey-Chretien) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ต่อเข้ าด้ วยกล้ องซีซดี ีโฟโตมิเตอร์ SBIG ST10-XME ขนาด
2184 x 1472 พิกเซล โดยใช้ แผ่นกรองแสงระบบยูบวี ี (UBV System) เฉพาะสีน ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง โดยใช้ ดาว
GSC 0198500265 และดาว GSC 0198501274 เป็ นดาวเปรี ยบเทียบ (Comparison star) และดาวตรวจสอบ (Check
star) ตามลาดับ การถ่ายภาพใช้ เวลาเปิ ดหน้ ากล้ อง 60 วินาทีตอ่ ข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่ มด้ วยขันตอนกระบวนการการลบสั
้
ญญาณรบกวนของภาพ (Image Reduction) และ
ขันตอนการวั
้
ดความสว่างของดาว (Photometry) ด้ วยโปรแกรม MaxIm3 เพื่อหาข้ อมูลที่จะนามาพล็อตกราฟแสง ในช่วง
ความยาวคลืน่ สีน ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง โดยกราฟแสงที่ใช้ ในการวิเคราะห์สาหรับงานวิจยั นี ้ ความยาวคลืน่ สีน ้าเงินใช้
137 ข้ อมูล สีเหลืองใช้ 152 ข้ อมูล และสีแดงใช้ 151 ข้ อมูล จากข้ อมูลเวลาตามระบบจูเลียนศูนย์สรุ ิ ยะ (HJD) และ
ปริ มาณฟลักซ์ของกราฟแสงที่ได้ สามารถวิเคราะห์หาลักษณะทางกายภาพ และสร้ างแบบจาลองโครงสร้ างทางกายภาพ
ของระบบดาวคูน่ ี ้ได้ โดยใช้ โปรแกรมวิลสัน-เดวินนี (Willson-Devinney) นอกจากนี ้ยังคานวณหาค่าช่วงเวลาแสงที่น้อย
ที่สดุ (Time of minimum) เพื่อนาไปสร้ างแผนภาพ O  C จากนันจึ
้ งหาอัตราการเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรตลอดจน
วิวฒ
ั นาการของระบบดาวคูน่ ี ้
ผลการวิจัย
จากผลการสังเกตการณ์ทางแสงที่ได้ สามารถวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ทางกายภาพ โดยใช้ โปรแกรมวิลสัน-เด
วินนี จะได้ ชดุ ของพารามิเตอร์ ที่ดที ี่สดุ เพื่อสร้ างกราฟแสงของระบบดาวคู่ DF Hydrae ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการศึกษา
เปรี ยบเทียบทังชนิ
้ ด A และ W ได้ ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงชุดของพารามิเตอร์ ที่ดีที่สดุ ในการสร้ างกราฟแสงสังเคราะห์
พารามิเตอร์
คาตอบที่ดีที่สดุ ชนิดA
คาตอบที่ดีที่สดุ ชนิดW
i
79.6800  0.14340
83.6300  0.26194
g1
0.32
0.32
g2
0.32
0.32
3.35031  0.01471
5.56992  0.01407
1 =  2
out

2.9809

2.4891

in
T1(K)

3.4368

5.6623

6000

6000

1227

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

พารามิเตอร์
T2(K)
A1
A2
q
L1B / (L1+L2)B
L1V / (L1+L2)V
L1R / (L1+L2)R
Degree of Contact
input

คาตอบที่ดีที่สดุ ชนิดA
5754  8.35
0.50
0.50
0.81165  0.00698
0.6145  0.0357
0.6034  0.0328
0.5929  0.0302
18.98 %
0.1118

คาตอบที่ดีที่สดุ ชนิดW
5775  5.48
0.50
0.50
2.29479  0.00767
0.3794  0.0195
0.3694  0.0165
0.3600  0.0138
2.91 %
0.0662

predict

0.1117

0.0642

จากชุดของพารามิเตอร์ ที่ดีที่สดุ สามารถสร้ างกราฟแสงสังเคราะห์ได้ ดงั รูป1

R
V
B

R
V
B

รูป 1 กราฟแสงสังเคราะห์เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจากการสังเกต ในช่วงความยาวคลืน่ สีน ้าเงิน (B) สีเหลือง (V) และสี
แดง (R)
โดยรูปด้ านซ้ ายคือกราฟแสงสังเคราะห์ชนิด A และด้ านขวาคือกราฟแสงสังเคราะห์ชนิด W
จากผลการสังเกตการณ์ทางแสง สามารถนากราฟแสงที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่า Time of Minimum Light ได้
2454880.1452 และสามารถคานวณหาค่า O  C  จาก Linear Ephemeris ที่ Whitney B. S. คานวณไว้ ในปี ค.ศ.
1959 คือ HJD.MinI  2430676.883  0.3306005E จะได้ คา่ O  C  เท่ากับ -0.0004 โดยค่า O  C 
ที่ได้ จากการสังเกตการณ์นี ้จะประกอบกับค่า O  C  ที่นกั ดาราศาสตร์ ทา่ นอื่นๆ เคยทาไว้ นามาสร้ างแผนภาพ
O  C  ซึง่ จะได้ ดงั รูป 2
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รูปที่ 2 แสดงแผนภาพ O  C ของระบบดาวคูแ่ บบแตะกัน DF Hydrae
จากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ DF Hydrae พบว่าข้ อมูล O  C สอดคล้ องกับสมการ

O  C    0.0120  4.48698 10 6 Epoch  6.2760110 11 Epoch 2







 0.0394 sin 9.109  10 5 Epoch  0.241

(1)

ดังนันอั
้ ตราการเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ DF Hydrae จึงเท่ากับ



dP
 2 6.27601  10 12
dE
dP
 1.39  10 7
dE

นัน่ คือ



days / cycle
วันต่อปี

นอกจากนี ้ยังพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงเป็ นคาบ ที่มี Amplitude เท่ากับ 0.0394 วัน และมีความถี่ f = (9.109x10-5) / 2
สามารถหาค่า light time ได้ จาก Amplitude โดยแปลงจากหน่วยวันให้ เป็ นวินาทีแล้ วคูณด้ วยความเร็ วแสง จะได้ เป็ น
ระยะทาง ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 6.808 AU และสาหรับความถี่สามารถนาไปคานวณหาคาบได้ โดยที่ P = 1 / f แต่คา่ P ที่ได้ นี ้จะ
มีหน่วยเป็ นรอบ ต้ องนา P มาคูณด้ วยคาบการโคจรของดาวคู่ ซึง่ คานวณคาบ P ได้ ประมาณ 62.43 ปี ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงคาบการโคจรในลักษณะที่เป็ นคาบนี ้ อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการมีอยูข่ องสมาชิกดวงที่สามในระบบ ดังนันจึ
้ ง
สามารถคานวณหาฟั งก์ชนั มวล
f m 

m33

m1  m2  m3 2

sin 3 i  

4 2
a sin i 3
2
GT

(2)

โดยที่ a  คือ รัศมีวงโคจรของสมาชิกดวงที่สาม
i  คือ มุมเอียงของระนาบวงโคจรของสมาชิกดวงที่สามกับแนวสายตา
c คือ ความเร็วแสง
T คือ คาบของ Periodic Ephemeris ซึง่ เท่ากับคาบการโคจรของสมาชิกดวงที่สาม
ดังนันเมื
้ ่อแทนค่าที่ได้ จาก Periodic Ephemeris ของระบบดาวคู่ DF Hydrae ลงไปในสมการที่ (2) และใช้ คา่ มวลของดาว
ปฐมภูมิ และดาวทุตยิ ภูมิที่ได้ จากงานวิจยั ของ Cook กล่าวคือ ผลรวมของมวลของดาวปฐมภูมิ และดาวทุติยภูมิของ
ระบบดาวคู่ DF Hydrae มีคา่ เท่ากับ 2.27 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ ตามลาดับ ถ้ าให้ สมาชิกดวงทีส่ ามโคจรอยูใ่ นระนาบ
เดียวกันกับสมาชิกอีกสองดวง นัน่ คือ มุมเอียงของระนาบวงโคจรของสมาชิกดวงที่สามมีคา่ เท่ากับมุมเอียงของระนาบวง
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โคจรของสมาชิกอีกสองดวง หรื อมีคา่ ประมาณ 83.63 องศา จะได้ มวลของสมาชิกดวงที่สามนี ้มีคา่ เท่ากับ 0.78 เท่าของ
มวลดวงอาทิตย์
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพที่ได้ พบว่า ระบบดาวคู่ DF Hydrae เป็ นระบบดาวคูแ่ บบแตะกัน และมี
แนวโน้ มที่อาจอยูไ่ ด้ ทงกลุ
ั ้ ม่ ย่อย A หรื อ W ซึง่ เป็ นกลุม่ ย่อยของระบบดาวคูแ่ บบใกล้ ชิดชนิดดับเบิลยู เออร์ ซา เมเจอร์ โดย
ใช้ คา่ อัตราส่วนมวลเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ย่อย นัน่ คือถ้ าค่าอัตราส่วนมวล (M2/M1) มีคา่ น้ อยกว่า 1 ระบบดาวคูน่ นจะ
ั้
ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ย่อย A และถ้ าค่าอัตราส่วนมวลมีคา่ มากกว่า 1 ระบบดาวคูน่ นจะถู
ั ้ กจัดอยูใ่ นกลุม่ ย่อย W สาหรับระบบ
ดาวคู่ DF Hydrae ถ้ าพิจารณาในกลุม่ ย่อย A พบว่ามีคา่ อัตราส่วนมวล 0.81165 และแตะกันประมาณ 18.98 % แต่ถ้า
พิจารณาในกลุม่ ย่อย W จะมีคา่ อัตราส่วนมวล 2.29479 และแตะกันประมาณ 2.91 % ซึง่ ทังสองกรณี
้
จะมีคา่ input และ
predict ใกล้ เคียงกัน
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์ระบบดาวคู่ DF Hydrae ณ หอดูดาวสิรินธร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2552 ในช่วงความยาวคลืน่ สีน ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง พบว่ามีคาบการโคจรบังกัน
ประมาณ 0.3306005 วัน จากการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมวิลสัน-เดวินนี ได้ แบบจาลองของระบบดาวคูแ่ บบแตะกัน โดย
ดาวปฐมภูมิมอี ณ
ุ หภูมิ 6000 K ดาวทุติยภูมิมีอณ
ุ หภูมิ 5775 K มีระนาบมุมเอียงประมาณ 83.6300 มีอตั ราส่วนมวลที่
คานวณได้ เป็ น 2.29479 ซึง่ อยูใ่ นชนิดย่อย W ในกรณีชนิดย่อย A ระบบดาวคูน่ ี ้จะมีอตั ราส่วนมวล 0.81165 ดาวทุติยภูมิ
มีอณ
ุ หภูมิ 5754 K มีระนาบมุมเอียงประมาณ 79.6800
จากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ DF Hydrae พบว่ามีคา่ เพิ่มขึ ้นในอัตรา
-7
1.39x10 วันต่อปี ซึง่ หมายถึงการเพิ่มขึ ้นของระยะห่างระหว่างดาวทังสอง
้ และเนื่องจากมีคา่ การแตะกันประมาณ 2.91%
หรื อ 18.98% จึงเป็ นไปได้ วา่ ระบบดาวคู่ DF Hydrae นี ้อยูใ่ นช่วงของ Marginal Contact ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎี Thermal
Relaxation Oscillation (TRO)
นอกจากนี ้ ยังพบว่า การเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรนี ้มีแนวโน้ มของการเปลีย่ นแปลงแบบเป็ นคาบซ้ อนอยู่ ซึง่ มี
ความเป็ นไปได้ วา่ มีวตั ถุที่สามอยูใ่ นระบบดาวคู่ DF Hydrae นี ้ด้ วย และจากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงคาบนี ้ จะได้
คาบการโคจรของสมาชิกดวงที่สามมีคา่ ประมาณ 62.43 ปี และมีระยะห่างจากศูนย์กลางมวลของระบบในแนว
สังเกตการณ์ประมาณ 6.808 AU ถ้ าให้ สมาชิกดวงที่สามโคจรเป็ นวงกลม จะคานวณมวลของสมาชิกดวงที่สามนี ้ได้
ประมาณ 0.78 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ ซึง่ ดาวดวงที่สามนี ้อาจจะไม่เป็ นดาวเคราะห์ แต่อาจจะเป็ นดาวฤกษ์ ได้ เพราะมี
มวลค่อนข้ างมาก
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั นี ้แสดงถึงสมบัติทางกายภาพ อัตราการเปลีย่ นแปลงคาบการแปรแสงแสดงให้ ทราบถึงวิวฒ
ั นาการ ซึง่
อธิบายได้ ด้วยทฤษฏี TRO ผลการวิจยั นี ้จะเป็ นฐานข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษาด้ านดาราศาสตร์ เกี่ยวกับระบบดาวคู่
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รูปแบบการการเรียนสอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบเรียนร่ วมกัน
โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักผ่ านเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
The Instructional Model of Computer Programming with Collaborative Problem-Based Learning
Via Computer Network
สนิท ตีเมืองซ้ าย1
Sanit Teemueangsai1
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนรู้
ร่วมกัน โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการวิจยั ใช้ เทคนิคเดลฟาย โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 18 คน
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรี ยนการสอนที่สงั เคราะห์ขึ ้น ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านองค์ประกอบ
หลัก และด้ านกลไกการทางาน โดยที่ด้านองค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย 7 โมดูล คือ 1)โมดูลการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
หลัก 2)โมดูลการเรียนแบบร่วมกัน 3)โมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยน 4)โมดูลฐานความรู้ 5)โมดูลผู้เรี ยน 6)โมดูล
ผู้สอนและ7)โมดูลการติดต่อสือ่ สาร ส่วนด้ านกลไกการทางาน ประกอบด้ วย 9 ส่วน ได้ แก่ 1) กลไกการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นหลัก 2) กลไกการเรียนรู้ร่วมกัน 3)กลไกการเสริ มศักยภาพทางการเรี ยน 4)บทบาทผู้สอน 5)บทบาทผู้เรี ยน 6)การ
ประเมินผลการเรียน 7)ส่วนประกอบของชุดการเรี ยน 8)เครื่ องมือสนับสนุนและ 9)เทคนิคการตรวจตราพฤติกรรมผู้เรี ยน
และพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ องค์ประกอบของรูปแบบทังหมด
้
อยูใ่ นระดับสูงมากที่สดุ ( X = 4.72, S.D. =
0.50) เมื่อพิจารณาพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันมากที่สดุ (IR = 0.72)
คาสาคัญ การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก (PBL) การเรี ยนรู้ร่วมกัน การเสริ มศักยภาพทางการเรี ยน รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
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
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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
บทนา
การศึกษาจึงเป็ นหัวใจสาคัญที่จะผลักดันประเทศให้ ก้าวสูศ่ ตวรรษใหม่ได้ อย่างมัน่ คง คุณภาพการศึกษาจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ที่ต้องตระหนัก การเรี ยนโดยการท่องหนังสือหรื อมุง่ แต่เนื ้อหาวิชาเป็ นหลัก โดยครูเป็ นผู้ถา่ ยทอดให้
โดยตรง ไม่สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ ครบทุกด้ านได้ (วัลลี,2547) จึงทาให้ เด็กและเยาวชนยังไม่ได้ รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ขาดการปลูกฝั งคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ เช่น การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน การคิดวิเคราะห์ การใช้ เหตุผลในการแก้ ปัญหา
ความมีระเบียบวินยั และความซื่อสัตย์ เป็ นต้ น นอกจากนันวิ
้ ธีการสอนของครูยงั ใช้ วิธีการบอกความรู้โดยใช้ วิชาเป็ นตัวตัง้
ไม่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ นตัวตัง้ ไม่สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญและแก้ ปัญหาในชีวิตจริ งได้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545) ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในการเรี ยนการสอนมากขึ ้น จะต้ องมีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
ที่แตกต่างกันไป วิธีการเรี ยนการสอนที่ดีนนควรจะเน้
ั้
นการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์
การเรี ยนการสอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็ นการเรี ยนที่ต้องใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดและการ
แก้ ปัญหาในระดับที่สงู เนื ้อหารายวิชาต้ องศึกษาทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ ทังหลั
้ กการของการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา
เป็ นขันตอนวิ
้
ธี (Algorithm) การออกแบบและการเขียนโปรแกรม จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ผู้เรี ยนส่วนมากประสบ
ปั ญหาด้ านการแก้ ปัญหา ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา มีความท้ อแท้ ในการเรี ยนและยังพบว่าผู้เรียน
ส่วนมากไม่กล้ าซักถามในชันเรี
้ ยนและผู้เรี ยนที่เก่งจะมีผลการเรี ยนทิ ้งห่างจากผู้เรี ยนที่เรียนกลุม่ ปานกลางและอ่อน
ค่อนข้ างมาก (ประภัสสร,2552; ทวีศกั ดิ,์ 2552 และ วัชราภรณ์, 2552)
การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก (PBL) เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนวิธีหนึง่ ที่มคี วามเหมาะสมในการแก้ ปัญหาดังที่
กล่าวมา โดยมุง่ สร้ างความเข้ าใจและหาหนทางแก้ ปัญหา โดยมีโจทย์ปัญหาเป็ นจุดเริ่มต้ นของกระบวนการเรี ยนรู้ ทาให้ มี
การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาด้ วยเหตุผล และการสืบค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการเพื่อใช้ สาหรับการแก้ ปัญหา (Barrow and
Tamblyn, 1980)
ความสาเร็จของ PBL จะขึ ้นอยูก่ บั การฝึ กฝนของผู้เรี ยนกับสิง่ ทีไ่ ม่ร้ ู เผชิญปั ญหาด้ วยตัวเอง อาจจะเกิดการ
ท้ อแท้ ปั ญหาอาจไม่เกิดการท้ าท้ ายให้ มกี ารแก้ ปัญหาและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนันผู
้ ้ สอนจะต้ องมีทกั ษะที่
จาเป็ น เพื่อกระตุ้นผู้เรี ยน ชี ้แนะนาแนวทาง เตรียมแหล่งข้ อมูลให้ พร้ อมเพื่อสนับสนุนผู้เรี ยน (สุนทร, 2548) ซึง่ เทคนิคการ
ช่วยเหลือผู้เรี ยนลักษณะนี ้เรี ยกว่า การช่วยเสริ มศักภาพการเรี ยน (Scaffolding) เป็ นกระบวนการที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน สามารถ
แก้ ปัญหาหรื อบรรลุเป้าหมายที่อยูเ่ หนือความพยายามของผู้เรียนที่จะทาได้ ด้วยตนเองแต่จะทาได้ เมื่อได้ รับ
ความ
ช่วยเหลือ (Wood, Bruner and Ross, 1976) โดยธรรมชาติของ PBL จะสาเร็จได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เรี ยน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู้ (Chernobilsky, Nagarajan and Hmelo-Silver, 2005) โดยจัดให้ ผ้ เู รียนได้
เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ ย่อย ๆ สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และความสาเร็จของกลุม่ ทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ น
ในการเรี ยนเหมาะสาหรับการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะด้ านสังคมมีการแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์
ของผู้เรี ยนแต่ละคน (พิชยั , 2547) ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะด้ านการให้ เหตุผลและทักษะด้ านการสือ่ สาร (Barkley, Major and
Cross,2004) ซึง่ เทคนิคการทางานร่วมกันในลักษณะนี ้เรี ยกว่า การเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน (Collaborative Learning)
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เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นจึงถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อพัฒนาและสนับสนุนใน
งานด้ านการเรี ยนการสอนมากขึ ้น (วิทยา, 2549) ซึง่ จะเป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ผู้เรี ยนแทนที่จะศึกษาเนื ้อหาจาก
บทเรี ยน โดยตรงเพียงแหล่งเดียวได้ ถกู ปรับเปลีย่ นไป ผู้เรี ยนสามารถศึกษาเนื ้อหาจากแหล่งอืน่ ๆ ทาให้ เกิดความ
หลากหลาย ในการเรียนรู้ (มนต์ชยั , 2548) มีความท้ าทายหลายประการที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย คือ
การเปิ ดโอกาสให้ มีการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นเพื่อการเรี ยนรู้ โดยไม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นเวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน มีผล
ทาให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ทางความคิดระหว่างกันสามารถเรี ยนรู้ร่วมกันได้ ลดข้ อจากัดในด้ านความแตกต่างระหว่างเวลา
สถานที่ และผู้เข้ าร่วมกิจกรรม (วิทยา, 2549) มีเครื่ องมือสนับสนุนที่หลากหลาย
แม้ วา่ การจัดการเรี ยนบนเครื อข่ายจะมีข้อดีหลายประการ แต่ยงั พบว่ามีผ้ เู รี ยนบางส่วนยังประสบปั ญหาในการ
เรี ยน เช่น เกิดความล้ มเหลวในการร่วมมือกันเนื่องจากผู้เรี ยนในกลุม่ มีความตังใจที
้ ่จะเรี ยนที่แตกต่างกัน (Wood, Bruner
and Ross, 1976) ผู้เรี ยนอาจเกิดความไม่มนั่ ใจหรื อไม่ให้ ความสนใจที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมและอาจมีทศั นคติในทางลบ จึง
ทาให้ การจัดการเรี ยน การสอนไม่ประสบความสาเร็ จเท่าทีค่ วร (กมล, 2547) ดังนันวิ
้ ธีการที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ คือ
ต้ องจัดสภาพแวดล้ อมทางการเรียนให้ สอดคล้ องกับสภาพผู้เรี ยน เทคนิคการสอน และเทคโนโลยีสนับสนุนการการเรี ยน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอน
ด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบการเรียนร่วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เทคนิค
เดลฟาย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมความคิดเห็นและสอดคล้ องกันของผู้เชี่ยวชาญ เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรี ยนการสอนที่มคี วามเหมาะสม สามารถใช้ งานจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ มี
มาตรฐานที่ดีขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนร่ วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ น
หลักผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (ICP-PBL)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีประสบการณ์อย่างน้ อย 5 ปี จากสถาบัน อุดมศึกษาของ
รัฐ คัดเลือกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 18 คน แบ่งเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 6 คน ได้ แก่ กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิคการเรี ยนการสอนและกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญด้ านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 รอบ โดยที่รอบที่ 1 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด รอบที่ 2 ใช้ แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยสังเคราะห์มาจากความ
คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทังหมดในรอบที
้
่ 1 ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ พิจารณาตัดสินใจในแต่ละประเด็น และรอบที่ 3 มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับรอบที่ 2 พร้ อมทังแสดงค่
้
ามัธยฐาน พิสยั ระหว่าง ควอไทล์
ขัน้ ตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย เพื่อศึกษารวบรวบ
ข้ อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอน ซึง่ มีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลและสภาพปั ญหา
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2. กาหนดกรอบแนวคิด ของรูปแบบ ICP-PBL ประกอบด้ วย คาจากัดความ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
รูปแบบ
3. กาหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั ได้ แก่ สภาพทัว่ ไปของรูปแบบ กลไกการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก กลไก
การเรี ยนรู้ร่วมกัน กลไกการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยน บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรี ยน การประเมินผล ชุดการเรี ยน
เครื่ องมือสนับสนุน เทคนิคการติดตามผู้เรี ยน ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
4.
สร้ างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการสร้ างแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดจากประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว สาหรับการเก็บข้ อมูลในรอบที่ 1
5.
คัดเลือกกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การทางานวิจยั ไม่
น้ อยกว่า 5 ปี เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบที่จะพัฒนาขึ ้น โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย จานวน
18 คน
6.
สารวจข้ อมูล จานวน 3 รอบ รอบ โดยที่รอบที่ 1 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด รอบที่ 2 ใช้
แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยสังเคราะห์มาจากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทังหมดในรอบที
้
่ 1 ให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ พิจารณาตัดสินใจในแต่ละประเด็น และรอบที่ 3 มีลกั ษณะเช่นเดียวกับรอบที่ 2 พร้ อมทังแสดงค่
้
ามัธยฐาน
พิสยั ระหว่าง ควอไทล์ และคาตอบของผู้เชี่ยวชาญส่งกลับไปให้ พิจารณาตัดสินหรื อยืนยันความคิดเห็นเดิม
7. สรุปผลการสังเคราะห์รูปแบบและนาเสนอรูปแบบ
ผลการวิจัย
ผลการสังเคราะห์ รูปแบบ ICP-PBL
ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเคราะห์จากการรวบรวมความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ วนามาจัด
ความสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบที่มีกลไกที่สามารถทางานประสานกันอย่างลงตัว จนได้ องค์ประกอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
องค์ประกอบหลัก และด้ านกลไกการทางาน มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านองค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย 7 โมดูล ดังภาพที่ 1

Scaffolding

Knowledge

Module

Module
Students

Student

PBL

Module

Module

Coaching

Collaborative

Communicatio
n
Module

Module

Teacher

Learning
Module

ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักของรูปแบบ ICP-PBL
1.1 โมดูลการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก (PBL Module) ทาหน้ าที่จดั การเรี ยนการสอนตามขันตอนของการ
้
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักแก่ผ้ เู รี ยน
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1.2 โมดูลการเรี ยนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning Module) ทาหน้ าที่จดั การกระบวนการเรี ยนการสอน
ที่ใช้ เทคนิคการเรี ยนแบบร่วมกันเพื่อสนับสนุนโมดูลการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1.3 โมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยน (Scaffolding Module) ทาหน้ าที่ตรวจสอบสภาพการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนและให้ การช่วยเหลือ แนะนาแก่ผ้ เู รี ยนให้ สามารถทากิจกรรมหรื อเรี ยนรู้ได้ ตามเป้าหมาย
1.4 โมดูลฐานความรู้ (Knowledge Module) ทาหน้ าที่เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยน
เนื ้อหาสาระที่เกี่ยวข้ อง ภารกิจ โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ตา่ ง ๆ
1.5 โมดูลผู้เรี ยน (Student Module) ทาหน้ าที่เป็ นแบบจาลองผู้เรี ยนที่แสดงถึงการเกิดความรู้ความเข้ าใจที่ผา่ น
มา เป็ นจัดเก็บข้ อมูลของผู้เรี ยน ความก้ าวหน้ าของการเรี ยน ระดับความสามารถในการ ผลการประเมินด้ านต่าง ๆ และ
ข้ อมูลทากิจกรรมการเรี ยนต่าง ๆ ของผู้เรี ยน
1.6 โมดูลการฝึ กฝน (Coaching Module) ทาหน้ าที่สนับสนุนเทคนิคการสอนแบบฝึ กฝนให้ เกิดความชานาญใน
กระบวนการ หรื อเกิดทักษะแก่ผ้ เู รี ยนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.7 โมดูลการติดต่อสือ่ สาร (Communication Module) ทาหน้ าทีต่ ิดต่อกับผู้ใช้ งานทังที
้ เ่ ป็ นผู้เรี ยนหรื อผู้สอน
ด้ วยภาษาธรรมชาติ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจและง่ายต่อการใช้ งาน รวมทังมี
้ เทคนิคที่อานวยความสะดวกช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ด้ านกลไกการทางาน ประกอบด้ วย 9 ส่วน ดังนี ้
2.1 กลไกการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก มีขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้ 3 ขัน้ ดังนี ้
2.1.1 ขันเตรี
้ ยมการ (Preparation Process) เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน กลุม่ ผู้เรี ยน ศึกษากรอบ
แนวคิด วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ทักษะที่ต้องการ ทรัพยากรแหล่งเรี ยนรู้ วิธีการประเมินผลในแต่ละชุดการเรี ยน
2.1.2 ขันกระบวนการแก้
้
ปัญหา (Problem-Solving Process) แบ่งออกเป็ น 6 ขันตอนย่
้
อยดังนี ้
1) กาหนดปั ญหา ประกอบด้ วย 4 ขันตอนย่
้
อยได้ แก่ กาหนดความต้ องการ กาหนดรู ปแบบผลลัพธ์
กาหนดข้ อมูลนาเข้ าและกาหนดตัวแปรที่ใช้
2) วิเคราะห์ปัญหา เป็ นการศึกษาวิเคราะห์วิธีการประมวลผล และการคานวณ
3) เขียนขันตอนวิ
้
ธี ประกอบด้ วย 3 วิธี ได้ แก่ การเขียนบรรยาย การเขียนผังงาน และการเขียนรหัส
เทียม
4) เขียนโปรแกรม เป็ นการเขียนคาสัง่ ตามขันตอนวิ
้
ธีที่ออกแบบไว้
5) ทดสอบโปรแกรม เพื่อหาข้ อผิดพลาดรวมทังแก้
้ ไขโปรแกรม
6) จัดทาเอกสารเอกสาร ประกอบคูม่ ือระบบและคูม่ ือผู้ใช้ งาน รวมทังวิ
้ ธีการบารุงรักษาโปรแกรม
2.1.3 ขันประเมิ
้
นผล (Evaluation Process) ดาเนินการประเมินตนเอง ประเมินกระบวนการกลุม่ ประเมิน
กิจกรรม/ผลงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และรายงานผล
2.2 กลไกการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยใช้ เทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันน
้ าเสนอ
บทเรี ยน ขันการเรี
้
ยนกลุม่ ย่อย ขันการทดสอบย่
้
อย ขันให้
้ คะแนนพัฒนาของผู้เรี ยน และขันการยกย่
้
องหรื อยอมรับกลุม่
ผู้เรี ยน
2.3 กลไกการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยน ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิดรวบยอด ด้ านกลยุทธ์ ด้ านการ
คิด และด้ านกระบวนการ
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2.4 บทบาทผู้สอน บทบาทที่สาคัญคือ เป็ นผู้อานวยความสะดวก ผู้สร้ างความรู้ ผู้นาร่องความรู้ ที่ปรึกษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมดูแล ผู้ประเมินผล และผู้จดั การกลุม่
2.5 บทบาทผู้เรี ยน บทบาทที่สาคัญของผู้เรี ยนคือเป็ นผู้เรี ยนที่กระตือรื อร้ น เรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้หรื อแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองร่วมสร้ างบรรยากาศที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้ แลกเปลีย่ นความรู้กนั ในและนอกกลุม่ และประเมินผล
ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนของตนเองและกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
2.6 การประเมินผลการเรี ยน ควรมีการประเมินที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ กระบวนการทางานกลุม่ ผลงาน และพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยน
2.7 ส่วนประกอบของชุดการเรี ยน ควรประกอบด้ วย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ทักษะทีต่ ้ องการ โจทย์
ปั ญหา เทคนิคการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน, เทคนิคการช่วยเสริ มศักยภาพทางการเรี ยน ทรัพยากร การเรี ยนรู้ การ
ประเมินผลผู้เรี ยน คูม่ ือครู คูม่ ือผู้เรี ยน และการประเมินชุดการเรี ยนที่สอดคล้ องกัน และครอบคลุมทังหลั
้ กสูตร
2.8 เครื่ องมือสนับสนุน ประกอบด้ วย 2 ด้ านได้ แก่ ด้ านการติดต่อสือ่ สารและด้ านการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่น
เครื่ องมือสืบค้ น เว็บบล็อก กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ผังความคิดอิเล็กทรอนิกส์ แฟ้ มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
2.9 เทคนิคการตรวจตราพฤติกรรมผู้เรี ยน ควรใช้ เทคนิคดังนี ้คือ การเขียนบันทึกการเรี ยนรู้ การบันทึก การทา
กิจกรรม การประเมินตนเอง การประเมินกระบวนการกลุม่ การทาแบบทดสอบ การรายงานความก้ าวหน้ า การวิเคราะห์
เส้ นทางการเรี ยน และการใช้ ระบบเอเจนท์
ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ ICP-PBL
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ประเด็นข้ อมูลที่ได้ มาของรูปแบบทังหมด
้
อยูใ่ น
ระดับ สูงมากที่สดุ ( X = 4.72, S.D. = 0.50) และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้ อมูลที่ได้ มาของ รูปแบบทังหมดนั
้
นมี
้
ความสาคัญมากที่สดุ (Mdn = 4.79) และมีความเห็นสอดคล้ องกันมากที่สดุ (IR = 0.72)
สรุ ปการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบการ
เรี ยนรู้ร่วมกันโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย ผลการวิจยั พบว่า
รูปแบบ ICP-PBL ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านองค์ประกอบหลัก และด้ านกลไกการทางาน โดยที่ด้าน
องค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย 7 โมดูล คือ 1)โมดูลการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก 2)โมดูลการเรี ยนแบบร่วมกัน 3)
โมดูลการช่วยเสริ มศักยภาพการเรี ยน 4)โมดูลฐานความรู้ 5)โมดูลผู้เรี ยน 6)โมดูลการฝึ กฝนและ7)โมดูลการติดต่อสือ่ สาร
ส่วนด้ านกลไกการทางาน ประกอบด้ วย 9 ส่วน ได้ แก่ 1) กลไกการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก มีขนตอนการเรี
ั้
ยนการ
สอนด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันก
้ าหนดปั ญหา ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา ขันเขี
้ ยนขันตอนวิ
้
ธี ขัน้
เขียนโปรแกรม ขันทดสอบโปรแกรมและขั
้
นจั
้ ดทาเอกสาร 2) กลไกการเรี ยนรู้ร่วมกัน 3)กลไกการเสริ มศักยภาพทางการ
เรี ยน 4)บทบาทผู้สอน 5)บทบาทผู้เรี ยน 6)การประเมินผลการเรียน 7)ส่วนประกอบของชุดการเรียน 8)เครื่ องมือสนับสนุน
และ 9)เทคนิคการตรวจตราพฤติกรรมผู้เรี ยน

1237

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ รูปแบบ ICP-PBL ที่เหมาะสมแล้ ว งานที่ผ้ วู ิจยั จะทาในครัง้ ต่อไป คือ การนารูปแบบนี ้ไป
ทดลองใช้ กบั การเรี ยนการสอนจริ งโดยสร้ างเป็ นบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นาไปทดลองใช้ กับกลุ่มผู้เรี ยนเพื่อ
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา โดยกิจกรรมการมีส่วนร่ วม
A Development Science Process Skill of Students with Participation Activity
ณัฐชนันท์ ปลายเนตร1
Natchanun Prainet
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย กิจกรรมการมีสว่ นร่วมการทดลองปฏิบตั กิ าร และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรียน
ผลวิจยั พบว่านักศึกษาที่ศกึ ษาด้ วยกิจกรรมการมีสว่ นร่วม มีพฒ
ั นาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
สูงขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , กิจกรรมการมีสว่ นร่วม
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 วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
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บทนา
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับชีวติ ของทุกคน
ทังในการด
้
ารงชีวิตประจาวันและงานอาชีพต่าง ๆ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ใช้ เพื่ออานวยความสะดวก
ในชีวติ และในการทางาน ล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ ความรู้
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสว่ นสาคัญมากที่จะให้ มกี ารศึกษา
ค้ นคว้ าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้ วิทยาศาสตร์ ทาให้ คนได้ พฒ
ั นา วิธีคิด ทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผล
คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะที่สาคัญในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ สามารถตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นตัวที่ทาให้ นกั ศึกษาเป็ นคนช่างสังเกต มีเหตุมีผล มีทกั ษะการวัด การ
สารวจ ตรวจสอบอย่างถูกต้ อง ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและบันทึกผล การสารวจตรวจสอบอย่างเป็ นระบบถูกต้ อง
ครอบคลุมทังในเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ จัดกระทาและนาเสนอข้ อมูล ด้ วยเทคนิควิธีที่เหมาะสมได้ วิเ คราะห์ข้อมูล
แปลความหมายของข้ อมูลและประเมินความสอดคล้ องของข้ อสรุปหรื อสาระสาคัญเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตระหนักถึงความสาคัญในการทีจ่ ะต้ องมีสว่ นร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็นและการสรุปผล การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่นาเสนอต่อสาธารณะชนด้ วยความถูกต้ อง บันทึกและอธิบายผล การสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผลโดยใช้
พยานหลักฐานอ้ างอิงหรื อค้ นคว้ าที่เชื่อถือได้ ตลอดจนจัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน ผู้อื่นเข้ าใจได้
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมีเพื่อชีวิต รหัส 1000-0506 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า นักศึกษายัง
ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา รายวิชาเคมีเพื่อชีวิต อยูใ่ น
ระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษากาหนดไว้
จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงใช้ วธิ ีการจัดการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมการมีสว่ นร่วม เข้ ามากระตุ้น และ
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทาให้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ ้น และนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา โดยใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน หลังจากใช้ กิจกรรม
การมีสว่ นร่วม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่กาลังเรี ยนรายวิชาเคมีเพือ่ ชีวิต รหัส
วิชา 1000 -0506 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 45 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 1) กิจกรรมการมีสว่ นร่วม ประกอบด้ วย 6 กิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 3) แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนจัดกิจกรรม โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จานวน 40 ข้ อ มี 4 ตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความรู้พื ้นฐานของนักศึกษา
2. การจัดกิจกรรมการทดลองปฏิบตั ิการ ดังนี ้
2.1 สัปดาห์ที่ 1 ก่อนจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วม ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 5 – 6 คน ทากิจกรรม
การทดลอง กลุม่ ละ1 กิจกรรม โดยผู้วิจยั สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาขณะทากิจกรรมทดลอง
และบันทึกผลการสังเกตลงในแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 จากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ ความรู้เกี่ยวกับข้ อควรระวังในการใช้ อปุ กรณ์ทางเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้เรี ยน
รวมทังวิ
้ ธีการวางแผนปฎิบตั ิการทดลอง การบันทึกและจดข้ อมูล วิเคราะห์และการนาเสนองาน
2.3 เริ่ มจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม ที่ 1 เรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการละลาย ควบคูก่ บั ใบความรู้ โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาทุกคนได้ ร่วมกิจกรรมเน้ นกระบวนการกลุม่ และเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยอาศัยการสังเกตของผู้เรี ยนด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงในแบบ
สังเกต
2.4 สัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาเริ่ มทากิจกรรมส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมที่ 2 เรื่ อง สมบัติบางประการของสบูแ่ ละผงซักฟอก ควบคูก่ บั ใบความรู้ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยอาศัยการสังเกตของ
ผู้เรี ยนด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงในแบบสังเกต ทาอย่างนี ้จนถึงสัปดาห์ที่ 6 และจนครบกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม และผู้วิจยั จะเก็บข้ อมูลโดยอาศัยการสังเกตของผู้เรี ยนด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงในแบบสังเกต
ทุกกิจกรรมมีสว่ นร่วมเช่นกัน
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา หลังจากที่ใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยนด้ วยกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
วิชาเคมีเพื่อชีวิต รหัส 1000-0506
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน กิจกรรมการมีสว่ นร่วม วิชาเคมี
เพื่อชีวติ รหัส 1000-0506
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

S.D
X
X
45
3.05
0.33
3.76
* มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t .01 , 44 = 2.41)
** มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t .05 , 44 = 1.67)
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จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยกิจกรรมการมีสว่ นร่วม มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการสอนโดยการใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม ทาให้ นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ ้น

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอน
แบบใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม วิชาเคมีเพื่อชีวติ รหัส 1000-0506
ตาราง 2 แสดงผลวิเคราะห์การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม วิชาเคมีเพื่อชีวิต รหัส 1000-0506
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

S.D
X
45
0.90
0.24
2.50
* มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t .01 , 44 = 2.70)
** มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t .05 , 44 = 2.02)
X

S.D
0.06

t - value
41.07

จากตาราง 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการใช้ กิจกรรม
การมีสว่ นร่วม มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการสอนโดยการใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม ทาให้ นกั ศึกษามี
พัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สงู ขึ ้น
สรุ ปผลการวิจัย
ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการมีสว่ นร่วม มีพฒ
ั นาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สงู ขึ ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการมีสว่ นร่วม วิชาเคมีเพื่อชีวิต รหัส 1000-0506 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่า เมื่อนักศึกษาเรี ยนด้ วยกิจกรรม
การมีสว่ นร่วม ทาให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ดวยตนเองได้ อย่างรวดเร็ ว เพราะกิจกรรมการมีสว่ นร่วมการทดลองปฏิบตั ิการ
เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 13 ทักษะ เช่น ทักษะการสังเกตจากสิง่ ต่าง ๆ ในแต่ละ
กิจกรรม ทักษะการวัด ทักษะการทดลอง เป็ นต้ น ทาให้ นกั ศึกษารู้จกั การทางานอย่างเป็ นกระบวนการ ที่สาคัญส่งผล
ให้ นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ทงหมด
ั้
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การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นแนวทางสาหรับครูผ้ สู อนและผู้สนใจ ในการผลิตและพัฒนา วิธีสอนโดยใช้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วม ที่
สอดคล้ องกับสภาพของท้ องถิ่น ตามความสามารถและความสนใจของนักศึกษา
2. เป็ นการกระตุ้นและฝึ กฝนให้ นกั ศึกษามีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ จริ ง
3. เป็ นแนวทางสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ในกลุม่ รายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เอกสารอ้ างอิง
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รูปที่ 2 แสดงการใช้ ทกั ษะการสังเกตและ
ทักษะการลงความคิดเห็นภายในกลุม่

รูปที่ 1 แสดงการทดลองของนักศึกษาใน
กิจกรรมการมีสว่ นร่วม

รูปที่ 4 แสดงการดูแล และให้ การแนะนาแก่
นักศึกษา เป็ นการกระตุ้นทาให้ นักศึกษาเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รูปที่ 3 แสดงการทากิจกรรมการมีสว่ นร่วมทาให้
นักศึกษาเกิดทักษะการสังเกต ทักษะการลง
ความเห็น ทักษะการสรุปผล เป็ นต้ น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะแขว่ นก้ อนอบแห้ ง
Product Development of Ma-khaen (Zanthoxylum Limonella Alato) curry cube
บุษบา มะโนแสน จิรรัชต์ กันทะขู้ ดวงพร หมื่นคาเรื อง และกุหลาบ อุตมะ
Busaba Manosan Jirarat Kantakhoo Duangporn Munkamrueng and Kularb Uttama
บทคัดย่ อ
มะแขว่นเป็ นพืชพื ้นเมืองที่พบทัว่ ไปโดยเฉพาะจังหวัดในแถบภาคเหนือตอนบน นิยมใช้ เป็ นเครื่ องเทศสาหรับปรุง
แต่งรสชาติของอาหารให้ เด่นยิ่งขึ ้นและ เมล็ดมะแขว่นยังมีคณ
ุ สมบัติในการกระตุ้นน ้าย่อยทาให้ เจริ ญอาหาร งานวิจยั นี ้มี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง โดยศึกษาชนิดของสารยึดเกาะ (binder) ที่เหมาะสมในการขึ ้นรูป
ผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อน 3 ชนิด คือ แป้งมัน แป้งข้ าวโพด และแป้งสาลี เปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม (ไม่เติมสารยึดเกาะ)
มะแขว่นแห้ งถูกบดละเอียด นามาผสมกับส่วนผสมอื่นและสารยึดเกาะ เคี่ยวด้ วยไฟอ่อนๆ แล้ วนามาขึ ้นรูปเป็ นมะแขว่น
ก้ อนโดยอัดลงในพิมพ์สเตนเลสขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนติเมตร น ้าหนักแต่ละก้ อนประมาณ 12 กรัม อบด้ วยเครื่ องอบแห้ ง
ลมร้ อนแบบถาดที่อณ
ุ หภูมิ 50C นาน 10 ชัว่ โมง ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายมีวอเตอร์ แอคติวิตี ้เฉลีย่ 0.58 เมื่อทดสอบ
ความสามารถในการละลาย (solubility) ที่อณ
ุ หภูมิน ้า 80C พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แป้งสาลีเป็ นสารยึดเกาะละลายได้ เร็ ว
ที่สดุ (8 นาที) รองลงมา คือ สูตรที่ใช้ แป้งข้ าวโพด สูตรควบคุม และสูตรที่ใช้ แป้งมัน ตามลาดับ และเมื่อนาผลิตภัณฑ์มะ
แขว่นก้ อนอบแห้ งแต่ละสูตรมาต้ มเป็ นน ้าแกง แล้ วประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้ าน สี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม พบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนนความชอบสีของน ้าแกงไม่แตกต่างกัน มะแขว่นก้ อนที่ใช้ แป้งสาลีเป็ นสาร
ยึดเกาะได้ รับคะแนนการยอมรับทุกด้ านน้ อยกว่าสูตรอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ (p0.05) ในขณะที่แป้งมัน แป้งข้ าวโพด
และสูตรควบคุม ได้ รับการยอมรับทุกด้ านไม่ตา่ งกัน โดยคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง (7 คะแนน) แต่แป้งมันไม่
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ เป็ นสารยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการละลายตา่ ใช้ เวลานานถึง
22 นาที จึงละลายได้ หมดก้ อน ในขณะที่การไม่ใช้ สารยึดเกาะ (สูตรควบคุม) ทาให้ ลกั ษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์มะแขว่น
ก้ อน มีรูพรุนมาก และยึดเกาะกันไม่คอ่ ยดี ดังนันแป
้ ้ งข้ าวโพดจึงเหมาะสมที่จะใช้ เป็ นสารยึดเกาะสาหรับผลิตภัณฑ์มะ
แขว่นก้ อนอบแห้ งมากที่สดุ
คาสาคัญ มะแขว่น, มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, 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. Makhaen'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
บทนา
อาหารพื ้นบ้ านของทางภาคเหนือบางชนิดจะนิยมปรุงแต่งรสชาติให้ โดดเด่นโดยการเติมผลมะแขว่นลงไปใน
เครื่ องปรุงซึง่ จะประกอบด้ วย พริก หอมแดง กระเทียมผสมรวมกันและเติมลงในอาหาร เช่น ลาบปลา แกงแค เป็ นต้ น มะ
แขว่นจึงจัดเป็ นพืชเครื่ องเทศชนิดหนึง่ ที่มีกลิน่ หอมเฉพาะตัว เครื่องปรุงรสอาหารแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์
เสริ มรส (food flavor enhancer) ซึง่ ประกอบด้ วยโมโนโซเดียม แอล–กลูตาเมต หรื อ กัวนิเลต หรื ออิโนซิเนต ตังแต่
้ สอง
ชนิดขึ ้นไปผสมกัน และผลิตภัณฑ์ปรุงรส (food seasoning) ซึง่ มีสว่ นประกอบเช่นเดียวกับประเภทแรกแต่จะมีสว่ นผสม
อื่นเพิ่มเติม เช่น เกลือ เนื ้อสัตว์หรื อสารอื่นที่ให้ โปรตีน ไขมัน น ้าตาล หรื อมีสว่ นผสมของเครื่ องเทศชนิดต่างๆ เช่น พริ กไทย
กระเทียม หัวหอม รวมทังกลิ
้ น่ รสอื่นเพื่อช่วยเน้ นกลิน่ รสของอาหารให้ นา่ บริ โภคมากขึ ้นโดย ผลิตภัณฑ์หลักในประเภทนี ้
คือ ซุปกึ่งสาเร็ จรูป และเครื่ องปรุงรสสาเร็ จรูปต่างๆ เครื่ องปรุงรสอาหารเป็ นหนึง่ ในสินค้ าอุตสาหกรรมที่ยงั สามารถ
ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่องมีงานวิจยั ที่พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่ องปรุงรสอาหารในลักษณะต่างๆเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการปรุงอาหาร
มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alato) จัดอยูใ่ นวงศ์ Rutaceae ชื่อท้ องถิ่น มะแขว่น มะแข่น (เชียงใหม่)
ผักมาด (สกลนคร นครพนม) กาจัดต้ น พริ กหอม (ภาคกลาง) พืชที่อยูใ่ นวงค์นี ้ในประเทศไทยมีรายงานอยู่ 4 ชนิดคือ
หมักก้ ากดอยสุเทพ (Zanthoxylum acanthoxylum acanthopodium DC.) หมักก๊ าก (Zanthoxylum armatum DC.)
กาจัดต้ น (Zanthoxylum limonella Alato) และกาจัดหน่วย (Zanthoxylum nitidum (Roxb.)DC.) พืชในสกุลนี ้มีถิ่น
กาเนิดอยูเ่ อเชีย เฉพาะมะแข่นมีถิ่นกาเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มูลนิธิสขุ ภาพไทย,2553) จึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ของ
เครื่ องเทศที่นาไปปรุงแต่งรสชาติของอาหารได้ รับความนิยมจากกลุม่ ผู้บริ โภคอาหารพื ้นบ้ านทางภาคเหนือ ผลและเมล็ด
มีการนามาใช้ เป็ นยาสมุนไพรมีสรรพคุณช่วยในการขับลม แก้ ลมวิงเวียน ขับโลหิตระดู แก้ ไข้ แก้ พษิ งู พิษตะขาบ พิษแมลง
ป่ องช่วยในการสนามแผล ช่วยย่อย และแต่งกลิน่ รสของอาหารรักษาโรคทางเดินปั สสาวะแก้ ท้องอืดเฟ้ อบารุงโลหิตบารุง
หัวใจ(นิจศิริ,2542)
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ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ งโดยศึกษาชนิดของสารยึดเกาะ
(binder) ที่เหมาะสมต่อการขึ ้นรูปโดยกาหนดให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มคี ณ
ุ สมบัติ คือปริ มาณของค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้ และ
ระยะเวลาในการกระจายตัวในน ้าที่อณ
ุ หภูมิน ้า 80C (ระหว่างการคืนรูป) ให้ ใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ซุปก้ อนกึง่ สาเร็ จรูป
ที่ผลิตในเชิงการค้ าในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาชนิดของสารยึดเกาะทีเ่ หมาะสมต่อการขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง
วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุดิบที่ใช้ คือ มะแขว่นแห้ ง จากอาเภอนาน้ อย จังหวัดน่าน นามาเด็ดก้ านนาผลไปอบในตู้อบลมร้ อนอุณหภูมิ
50Cหลังจากนันน
้ ามาปั่ นให้ ละเอียดด้ วยเครื่ องปั่ นและผสมอาหารไฟฟ้ า หอมหัวใหญ่ กระเทียม ปอกเปลือกออกล้ าง
ด้ วยน ้าสะอาดนามาหัน่ เป็ นแว่นบางๆนาไปอบในตู้อบลมร้ อนอุณหภูมิ 65C นาน 2 ชัว่ โมง หลังจากนันน
้ ามาปั่ นละเอียด
ด้ วยเครื่ องปั่ นผสมอาหารไฟฟ้ าและนามาร่อนด้ วยตะแกรงละเอียด แป้งมันสาปะหลังตราลูกโลก แป้งสาลีตราบัวแดง แป้ง
ข้ าวโพดตราซุปเปอร์ ไฟด์ เกลือ ผงชูรส เนยขาวตราโอลิมปิ ก
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ได้ แก่ ตู้อบลมร้ อน (WBT binder,IP 20) เครื่ องวิเคราะห์ไขมัน (Soxtherm, Sox 406
micro)โถดูดความชื ้น เครื่ องวัดปริ มาณน ้าอิสระในอาหาร (Water activity) เครื่ องปั่ นและผสมอาหาร ตะแกรงร่อน
ละเอียด (MICS 300) พิมพ์สเตนเลส ขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนติเมตร
การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง : นาวัตถุดิบ ได้ แก่ ผงมะแขว่น ผงหอมหัวใหญ่ ผงกระเทียม เกลือ
น ้าตาลทราย เนยขาว ผงชูรส น ้า และสารยึดเกาะ (แป้งมัน แป้งสาลี แป้งข้ าวโพด) เรียนแบบตามอัตราส่วนข้ างกล่อง
บรรจุซุปก้ อนกึง่ สาเร็จรูป (ตามปริ มาณสัดส่วนในตารางที่ 1) นาส่วนผสมมาเคี่ยวด้ วยไฟอ่อนๆ แล้ วนามาขึ ้นรูปเป็ นเป็ น
มะแข่วนก้ อนโดยอัดลงพิมพ์สเตนเลสรูปสีเ่ หลีย่ มขนาด 2.5x3.0x1.0 เซนติเมตร น ้าหนักประมาณ 12 กรัม/ก้ อน นาไปอบ
ด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาดที่อณ
ุ หภูมิ 50C นาน 10 ชัว่ โมง นามะแขว่นก้ อนมาห่อด้ วยอลูมเิ นียมฟอยล์ เก็บใน
ถุงพลาสติก
ตารางที่ 1 ส่ วนผสมมะแข่ วนก้ อนอบแห้ ง
ส่วนผสม
ผงมะแขว่น
เกลือ
ผงหอมหัวใหญ่
ผงกระเทียม
น ้าตาล
เนยขาว
ผงชูรส
แป้ง
น ้า

สูตรควบคุม
(%)
10
40
7.5
7.5
11
5
1
18

แป้งมันสัมปะหลัง
(%)
10
40
7.5
7.5
11
5
1
1
17
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แป้งข้ าวโพด
(%)
10
40
7.5
7.5
11
5
1
1
17

แป้งสาลี
(%)
10
40
7.5
7.5
11
5
1
1
17
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1. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ งดังนี ้
1.1 คุณสมบัติทางเคมี
วิเคราะห์หาปริ มาณเถ้ าทังหมด
้
ปริ มาณไขมัน ตามวิธี A.O.A.C (1995) และวิเคราะห์คา่ วอเตอร์ แอคติวติ ี ้
ด้ วยเครื่ องวัดค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้
1.2 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
วิเคราะห์ปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ทงหมด
ั้
ตามวิธี A.O.A.C (1998) ปริ มาณยีสต์และรา ตามวิธี A.O.A.C (1998)
1.3 คุณสมบัติทางกายภาพ
ศึกษาความสามารถในการละลายของมะแขว่นก้ อนอบแห้ ง โดยแช่ก้อนมะแขว่นในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 80C
บันทึกระยะเวลาที่มะแขว่นก้ อนละลายจนหมด
1.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง โดยนาผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อน
อบแห้ งแต่ละสูตรมาต้ มเป็ นน ้าแกงผู้ทดสอบชิมจานวน 30 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ าน สี กลิน่ รสชาติ
เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ แบบทดสอบ 9–point hedonic scale (1 = ไม่ชอบมากที่สดุ , 9 = ชอบมากที่สดุ )
2. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ด้ วยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลและวิจารณ์
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้ที่ได้ จากผลิตภัณฑ์มะแข่วนก้ อนอบแห้ งทุก สูตรพบว่ามี
ค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 0.58 เมื่อเปรี ยบเทียบกับซุปก้ อนกึ่งสาเร็ จรูปพบว่ามีคา่ ต่ากว่าซุปก้ อนซึง่ เป็ นปั จจัยที่จะใช้ ตดั สินเสถียรภาพ
ของอาหารต่อการเสือ่ มเสียไม่วา่ จากจุลนิ ทรี ย์หรื อปฏิกิริยาทางเคมีจะเป็ นค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้ที่แสดงถึงปริ มาณน ้าที่
จุลนิ ทรี ย์นาเอาไปใช้ ได้ หรื อใช้ ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ (Fellows,2000) มากกว่าปริ มาณความชื ้นซึง่ พบว่า
ผลิตภัณฑ์มะแข่วนก้ อนอบแห้ งมีปริ มาณความชื ้นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5 – 7 ซึง่ สูงกว่าซุปก้ อนกึง่ สาเร็ จรูปอย่างชัดเจนโดย
ซุปก้ อนมีความชื ้นเพียงร้ อยละ 4 แต่ยงั มีปริมาณที่ตา่ กว่ามาตรฐานของอาหารกึง่ สาเร็ จรูปชนิด ซุปชนิดเข้ มข้ น ชนิดก้ อน
ชนิดผงหรื อแห้ งต้ องมีปริ มาณความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 8 (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 210 พ.ศ. 2543 ) ซึง่
สามารถใช้ คาดคะเนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีมะแขว่ นก้ อนอบแห้ ง
ตัวอย่าง

วอเตอร์ แอคติวิตี ้

ความชื ้น
แร่ธาตุ
ไขมัน
(โดยน ้าหนักเปี ยก)
(%)
(%)
สูตรควบคุม
0.55
6.33
47.69
1.66
สูตรแป้งมันสัมปะหลัง
0.60
5.97
39.53
2.94
สูตรแป้งข้ าวโพด
0.58
5.33
40.74
3.00
สูตรแป้งข้ าวสาลี
0.58
6.00
42.18
2.19
ซุปก้ อนคนอร์
0.60
3.36
หมายเหตุ : ปริ มาณเถ้ าและไขมันในส่วนของผลิตภัณฑ์ซุปก้ อนไม่ทาการวิเคราะห์เนื่องจากปริ มาณส่วนผสมแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการกระลายน ้าเดือดผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ ง
ตัวอย่าง
สูตรควบคุม
สูตรแป้งมันสาปะหลัง
สูตรแป้งข้ าวโพด
สูตรแป้งข้ าวสาลี
ซุปก้ อนคนอร์

ระยะเวลาการละลาย(นาที)
9
22
9
8
4.02

จากตารางที่ 3 พบว่าผลิตภัณฑ์มะแข่วนก้ อนอบแห้ งทีใ่ ช้ แป้งสาลีเป็ นสารยึดเกาะมีอตั ราการกระจายตัวในน ้า
อุณหภูมิ 80C ได้ เร็ วที่สดุ รองลงมา คือ สูตรทีม่ ีการเติมแป้งข้ าวโพด สูตรควบคุมและสูตรทีใ่ ช้ แป้งมันตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับซุปก้ อนกึง่ สาเร็จรูปพบว่าอัตราการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ งใช้ เวลาในการละลายมากกว่า
ส่วนสูตรควบคุม (ไม่ใช้ สารยึดเกาะ) มีอตั ราการละลายเท่ากับการใช้ แป้งข้ าวโพดเป็ นสารยึดเกาะอาจจะเนื่องมาจาก
ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์มีรูพรุนมาก และการยึดเกาะกันไม่คอ่ ยดี สาหรับสูตรที่ใช้ แป้งมันสาปะหลังเป็ นสารยึด
พบว่าอัตราการละลายใช้ เวลามากที่สดุ เป็ นผลจากแป้งมันสาปะหลังจัดเป็ นแป้งที่มีปริ มาณของอะไมโลสต่าและอะ
ไมโลสอาจจับตัวกับไขมันที่เติมลงไปในส่วนผสมทาให้ ขดั ขวางการพองตัวของเม็ดแป้งจและแป้งมันสาปะหลังสามารถ
ละลายได้ ในน ้าอุณหภูมิ 95 C เพียง 35 เปอร์ เซ็นต์ (กล้ าณรงค์,เกื ้อกูล , 2546)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของซุปก้ อนอบแห้ ง
ตัวอย่าง
ลักษณะคุณภาพ
สี
กลิน่
รสชาติ
เนื ้อสัมผัส
a
a
a
สูตรควบคุม
7.2 ± 1.2
7.0 ± 1.1
7.2 ± 1.0
7.5a ± 1.1
สูตรแป้งมันสาปะหลัง
7.2a ± 1.3
7.2a ± 1.0
7.3a ± 1.3
7.5a ± 1.1
สูตรแป้งข้ าวโพด
7.3a ± 1.3
7.1a ± 1.3
6.7ab ± 1.5
7.1ab ± 1.5
สูตรแป้งข้ าวสาลี
6.7a ± 1.5
6.5b ± 1.3
6.4b ± 1.5
6.8b ± 1.3
a,b ตัวเลขที่มีตวั อักษรกากับแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p< 0.05)
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ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมที่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน ด้ วยการนาผลิตภัณฑ์มะ
แขว่นก้ อนอบแห้ งแต่ละสูตรมาต้ มเป็ นน ้าแกง แล้ วประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้ าน สี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมพบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนนความชอบด้ านสีของน ้าแกงไม่แตกต่างกัน มะแข่วนก้ อนที่ใช้ แป้งสาลีเป็ น
สารยึดเกาะได้ รับคะแนนการยอมรับทุกด้ านน้ อยกว่าสูตรอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ (p0.05) ในขณะที่แป้งมันแป้งข้ าวโพด
และสูตรควบคุมได้ คะแนนการยอมรับในทุกด้ านไม่แตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง (7
คะแนน)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ทางด้ านเชือ้ จุลินทรีย์มะแขว่ นก้ อนอบแห้ ง
ตัวอย่าง
ปริ มาณยีสต์และรา (cfu/g)
สูตรควบคุม
0.54
สูตรใช้ แป้งมันสาปะหลัง
0.44
สูตรใช้ แป้งข้ าวโพด
0.21
สูตรใช้ แป้งข้ าวสาลี
0.50

ปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทงหมด
ั้
(cfu /g)
0.01
0.01
0.02
0.02

ผลการศึกษาปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรีย์ในผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ งพบว่าปริมาณเชื ้อยีสต์และเชื ้อราและ
ปริ มาณของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทงหมดมี
ั้
การเจริ ญของเชื ้ออยูร่ ะดับที่ยอมรับได้ และไม่เป็ นอันตรายต่อกลุม่ ผู้บริ โภค (ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 210 พ.ศ. 2543 ) ซึง่ กาหนดไว้ วา่ มีแบคทีเรี ยชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
น้ อยกว่า 3 ในอาหาร 1 กรัม และมีเชื ้อราไม่เกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม
สรุ ปผลการทดลอง
สารยึดเกาะทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์มะแขว่นก้ อนอบแห้ งคือสูตรที่ใช้ แป้งข้ าวโพดจากผลการทดสอบการยอมรับ
ทางด้ านประสาทสัมผัสพบว่าสูตรที่ใช้ แป้งสาลีเป็ นสารยึดเกาะได้ รับการยอมรับในทุกด้ านน้ อยที่สดุ และแป้งมันไม่
เหมาะสมทีจ่ ะนามาใช้ เป็ นสารยึดเกาะเพราะเมื่อทดสอบการกระจายตัวในน ้าอุณหภูมิ 80C มีความสามารถในการ
ละลายต่าใช้ เวลานานถึง 22 นาทีในขณะที่สตู รควบคุมไม่ใช้ สารยึดเกาะมีอตั ราการละลายเท่ากับแป้งข้ าวโพดแต่
ลักษณะปราฏของก้ อนผลิตภัณฑ์มีรูพรุนมากและการยึดเกาะกันไม่คอ่ ยดี ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื ้น ค่าวอ
เตอร์ แอคติวิตี ้ และการทดสอบปริ มาณของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์พบว่าทุกสูตรอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 210 พ.ศ. 2543
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สามารถนาไปถ่ายทอดให้ กลุม่ เกษตรกรที่ปลูกมะแขว่นในจังหวัดน่านและเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตทางด้ านการเกษตรสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ เกษตรผู้สนใจ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน ที่ให้ การ
สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั จนสาเร็ จลุลว่ ง
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ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The Effects of Group Guidance Program on Developing Intrinsic Motivation of the Students of
the Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
นางสาวศิริภญ
ิ ญา ตระกูลรัมย์ 1
Siripinya Tragoonram
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชันปี
้ ที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 43 คน โดยผู้วิจยั ได้ มาโดยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ ในการทดลอง คือ โปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มตี อ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน และเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลคือ ใบงานกิจกรรมที่ 1-7 และแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) จากใบงานในแต่ละกิจกรรม และวิเคราะห์ประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ของนักศึกษา
ภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมด้ วย ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน นักศึกษาสามารถสารวจตัวเองได้
รู้จกั รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง กาหนดเป้าหมายและวางแผนทางด้ านการเรี ยนและอาชีพได้
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการ
เข้ าร่วมโปรแกรมที่มตี อ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน
คาสาคัญ โปรแกรม , โปรแกรมแนะแนวกลุม่ , แรงจูงใจ , แรงจูงใจภายใน
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
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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
บทนา
สังคมปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว สภาพความเป็ นอยูร่ อบ ๆ ตัว และสิง่ แวดล้ อมเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมเป็ นอย่างมาก พลวัตสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ ให้ เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย การเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั ก็เฉก
เช่นเดียวกันที่ต้องมีการปรับกระบวนการไปตามพลวัตของสังคม ทังนี
้ ไ้ ม่ว่าจะเป็ นสังคมลักษณะใด บุคคลต่างต้ องมี
ปฏิสมั พันธ์ทงต่
ั ้ อมนุษย์ด้วยกันและต่อสิง่ แวดล้ อม เมื่อวิเคราะห์บคุ คลทังลั
้ กษณะการมองออกไปนอกตัวเองและการมอง
เข้ าหาตนเอง จะพบว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกมาล้ วนเป็ นเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะสนองความต้ อ งการของตน
ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นความต้ องการทางกายภาพ ความต้ องการทางสังคม ความต้ องการภายในและความต้ องการ
ภายนอก ซึง่ เป็ นความต้ องการที่มีการต่อยอดไม่มีที่สิ ้นสุด ความต้ องการจึงเป็ นบ่อเกิดของแรงจูงใจในอันที่จะสนองความ
ปรารถนาของบุคคล จึงกล่าวได้ วา่ มนุษย์ทุกคนมีพฤติกรรมก็เพื่อตอบสนอง บาบัด ลดความต้ องการของตน และด้ วยเหตุ
ที่ความต้ องการของปุถุชนมีมากมายหากเราได้ ทราบความต้ องการของแต่ละบุคคล ได้ เข้ าใจถึงธรรมชาติ สาเหตุของ
ความต้ องการต่าง ๆ ของการเกิ ดพฤติกรรม ก็ จะช่ วยให้ ทุก คนได้ เข้ า ใจความรู้ สึก อารมณ์ เจตคติ บุคลิก ภาพ การ
แสดงออก ความคิด และภาวะจูงใจที่เป็ นมูลเหตุของการเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้ ง่ายขึ ้น เพราะการที่เราสามารถเข้ าใจใน
สาเหตุแห่งพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลจะช่วยให้ เราได้ เข้ าใจกันและกัน มีการผ่อนสัน้ ผ่อนยาว เจือจาน เอื ้ออาทรกันด้ วย
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กันในสายแห่งความสัมพันธ์นนั ้ ๆ ได้ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ฉันท์บิดามารดา ครูและลูกศิษย์ นายจ้ าง
และลูกจ้ าง สามีและภรรยา ผู้ปกครอง และผู้อยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชา (อริ ยา คูหา, 2546: 1)
พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากสิ่งที่บุคคลคาดหวัง บุคคลอาจจะพอใจหรื อไม่ก็ได้ โดยกระบวนการกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม เรี ยกว่า แรงจูงใจ แรงจูงใจจะเป็ นพลังให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรม สามารถกาหนดเป้าหมายของ
พฤติกรรม และกาหนดระดับความพยายามของตัวเองได้ (สุมาลัย วงศ์เกษม และคณะ, 2546: 43) นอกจากนี ้ประเภท
ของแรงจูงใจยังสามารถแยกออกได้ ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น หากแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก แรงจูงใจ
ประเภทนี ้สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก กล่าวคือ แรงจูงใจภายใน เป็ น
แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคลที่อยากรู้อยากกระทา เกิดขึ ้นจากความต้ องการของตนเอง ไม่ใช่มาจากสิง่ เร้ าภายนอก
รางวัลหรื อการเสริ มแรงไม่มีความสาคัญใดเลย แรงจูงใจประเภทนี ้มีค่าและสาคัญมากกว่าแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจ
ภายในได้ แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจใฝ่ รู้ การเอาใจใส่ ความสนใจ ความชอบ ความศรัทธา ความคาดหวังต่อ
ตนเอง กาลังใจ บุคลิกภาพ ความวิตกกังวล เป้าหมาย ความต้ องการส่วนตัว มโนทัศน์แห่งตน ความก้ าวหน้ า ความสาเร็ จ
เหล่านี ้เป็ นลักษณะที่มีอยูแ่ ล้ วในบุคคลทุกคน ซึ่งแต่ละคนแต่ละวัยก็จะมีความสนใจแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ในการจัดบทเรี ยน
ให้ เ หมาะสมกับ ผู้เ รี ย นย่อ มท าให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด ความพอใจในบทเรี ย น และรู้ สึก ว่า บทเรี ย นนัน้ ท้ า ทาย สนุก น่า เ รี ย น
บุคลิกภาพของผู้สอน ผู้สอนจะต้ องปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้ เหมาะสม ให้ ผ้ เู รี ยนมีความศรัทธา มีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สอน
ชอบ นิยม และประทับใจ อยากเรี ยนกับผู้สอนอีก อันเป็ นการสร้ างเสริ มให้ บรรยากาศของห้ องเรี ยนดีขึ ้น นอกจากนี ้ เรา
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สามารถนาประโยชน์ของแรงจูงใจมาใช้ ใ นทุกกิจกรรมของการดารงชีวิต เช่น การประกอบอาชีพ การเรี ยน การวางแผน
งาน เป็ นต้ น (อริ ยา คูหา, 2546: 6-10)
ทังนี
้ ้ ในการพัฒนาคนเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจภายในนันจะต้
้
องมีเทคนิคและวิธีการเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
ซึง่ การแนะแนวกลุม่ เป็ นการให้ การแนะแนวแก่บคุ คลหลาย ๆ คน ที่มีปัญหาและความต้ องการคล้ ายคลึงกัน ด้ วยการช่วย
ให้ แต่ละคนของหมู่หรื อกลุม่ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นแนวทางที่จะ
ช่วยทาให้ บคุ คลเกิดความรู้ความเข้ าใจ ตลอดจนเกิดความคิดในการที่จะแก้ ปัญหา ตัดสินใจในปั ญหาที่เขาประสบอยูห่ รื อ
อาจจะช่วยบุคคลที่อยู่ในกลุ่มหรื อหมู่เดียวกันให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วย การแนะแนวเป็ นกลุม่ จะช่วยประหยัดเวลา
แรงงาน และค่าใช้ จ่าย เพราะเป็ นการจัดให้ กับผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่ ในหัวข้ อปั ญหาหรื อการให้ ข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่ องที่
สามารถจัด เป็ นหมู่ได้ พ ร้ อม ๆ กั น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ มี ก ารอภิ ป รายเกี่ ย วกับ ปั ญ หา แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาในหมูผ่ ้ เู รี ยนด้ วยกัน อันเป็ นการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน รู้ จกั รับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในสิทธิ ของผู้อื่น ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ม องเห็นปั ญหาและร่ วมกันค้ นหาสาเหตุ และข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับปั ญหานัน้ ตลอดจนช่วยพัฒนา เจตคติและคุณค่าให้ เป็ นที่ต้องการ ตามที่สงั คมได้ กาหนดขึ ้น (จาเนียร ช่วงโชติ,
2547: 339-341)
จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาปี ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 พบว่า นักศึกษาคิด
ว่าสาเหตุของการขาดแรงจูงใจภายใน เกิดจากการขาดความสนใจ ไม่เชื่อมัน่ ในตนเอง ขาดการตังเป
้ ้ าหมายในชีวิต และ
การขาดสมาธิ ทังนี
้ ้ ในการปั ญหาดังกล่าว เราสามารถนาแนวคิดของการเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในและเทคนิคของการ
แนะแนวกลุม่ มาป้องกันปั ญหาและพัฒนานักศึกษาได้ โดยนาเทคนิคการสารวจตัวเอง การรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง การ
กาหนดเป้าหมายทางด้ านการเรี ยนและอาชีพ และการวางแผนทางการเรี ยน และอาชีพมาพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวบุคคล
เพื่อนาไปสูก่ ารเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาได้
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั จะทาให้ ทราบว่าวิธีการและเทคนิคดังกล่าวนี ้จะสามารถเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
ภายในตัวบุคคล เพื่อให้ เกิดความมุมานะ ความกระตือรื อร้ น มีความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเอง มีเป้าหมายในด้ านการ
เรี ยนและอาชีพ และการสามารถวางแผนทางด้ านการเรียนและอาชีพ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนวางไว้ นาไปสู่
ความสาเร็จในชีวติ จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจสร้ างผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มตี อ่ การ
เสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มตี อ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 1,734 คน
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ชันปี
้ ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 43 คน โดยผู้วิจยั
ได้ มาโดยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
2.1.1 โปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มตี อ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2.1 ใบงานกิจกรรมที่ 1-7
2.2.2 แบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการทดลองการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ รูปแบบการทดลอง มีวธิ ีการดาเนินการทดลอง ดังนี ้
1) ระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิ จัย เลือ กกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม แบบเฉพาะเจาะจง นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชันปี
้ ที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โดยผู้วิจยั
ได้ มาโดยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2) ระยะการทดลอง
ผู้วิจยั ดาเนินการนาโปรแกรมกับนักศึกษากลุม่ ทดลองด้ วยตนเองตามโปรแกรมแนะแนวกลุม่ จานวน 7
ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที
3) ระยะหลังการทดลอง
เมื่อเสร็ จสิ ้นการดาเนินการโปรแกรมแนะแนวกลุ่ม ผู้วิจัยให้ นักศึกษากลุ่มทดลองทาแบบประเมิน
โปรแกรมแนะแนวกลุม่ หลังจากเสร็ จสิ ้นการดาเนินกิจกรรมครัง้ ที่ 7
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากใบงานในแต่ละกิจกรรม
2) วิเคราะห์การประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ของนักศึกษา ภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมด้ วยค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าเบีย่ งเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) และสรุปข้ อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อประเมินสิง่ ที่นกั ศึกษาได้ รับจากการเข้ า
ร่วมโปรแกรมด้ วยการบรรยาย
ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบันทึกสิง่ ที่นกั ศึกษาเรี ยนรู้ในใบงานของแต่ละกิจกรรมของนักศึกษากลุม่ ที่เข้ าร่วม
โปรแกรมแนะแนวกลุม่
นักศึกษาได้ ทาใบงานในแต่ละครัง้ ในการเข้ าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นโปรแกรมแนะแนว
กลุม่ ในแต่ละครัง้ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจะนาเสนอโดยการบรรยาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. การสารวจตนเอง สามารถสารวจความคิด ความรู้สกึ ตัวเอง และรู้วา่ ตัวเองเป็ นคนอย่างไร มี
อุปนิสยั อย่างไร มีสงิ่ ไหนบ้ างที่ควรปรับปรุง รู้จกั ถึงปั ญหา ข้ อบกพร่องของตนเองในเรื่ องต่าง ๆ เพือ่ จะนามาแก้ ไข และ
พัฒนาตนให้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้นักศึกษาได้ วเิ คราะห์ปัจจัยที่ทาให้ ขาดแรงจูงใจภายในคือ ตัวเอง และสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง
และปั จจัยที่สาคัญมากที่สดุ ที่ทาให้ ขาดแรงจูงใจภายใน พบว่า นักศึกษาให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่เกิดจากตัวเอง คือ การ
ขาดความสนใจ การขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ขาดการตังเป
้ ้ าหมายในชีวติ ความเกียจคร้ านของตนเอง และการขาด
สมาธิ
2. การรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง พบว่า นักศึกษาสามารถอธิบายสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากบทความ คือ การรู้
และเข้ าใจความรักว่ามีหลายลักษณะ รับรู้ถึงบทบาทในชีวิตของตนว่ามีหน้ าที่อะไร รับรู้วา่ ตนเองสามารถกาหนดชีวติ
ตนเองให้ เป็ นไปในทางที่ดีได้ รับรู้และตระหนักว่าตนเองสามารถพัฒนาตนเองให้ มีศกั ยภาพได้ สามารถปรับการคิดตัวเอง
ใหม่ให้ ร้ ูจกั รักตัวเอง ให้ ยอมรับในความสามารถตัวเอง ทาให้ เห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
3. วางเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ พบว่า นักศึกษาสามารถบอกการวางเป้าหมายทางด้ านการ
เรี ยนของตนเอง คือ เรี ยนให้ จบปริ ญญาตรี มีเกรดเฉลีย่ 3.00 ขึ ้นไป มีผลการเรี ยนดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้นักศึกษายัง
เล็งเห็นประโยชน์ทเี่ กิดขึ ้นในอนาคต นักศึกษาสามารถบอกอาชีพที่ตอนเองใฝ่ ฝั น ได้ แก่ ครู นักวิชาการทางด้ านการศึกษา
4. การวางแผนในการเรี ยนและอาชีพ พบว่า นักศึกษาสามารถบอกการวางแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางด้ านการเรี ยน คือ ตังใจเรี
้ ยน เข้ าเรี ยนทุกวิชา ตังใจฟั
้ งขณะที่อาจารย์สอน ทางานส่งตามที่ได้ รับมอบหมาย นอกจากนี ้
นักศึกษาสามารถบอกการวางแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางด้ านอาชีพที่ตนเองใฝ่ ฝั น ได้ แก่ ควรเรี ยนให้ ดีเพื่อให้ ได้ เกรด
เฉลีย่ ที่ดี แบ่งเวลาให้ เหมาะสมระหว่างเรื่ องเรี ยนกับเรื่ องส่วนตัว ฝึ กฝนตัวเองในการทางาน
5. ความคิดและความรู้สกึ ของนักศึกษาหลังจากได้ มีโอกาสเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า นักศึกษาได้ ร้ ูจกั
วางแผนชีวิตประจาวัน รู้จกั ปรับปรุงตัวเอง มีเป้าหมายในการเรี ยน เรี ยนรู้การทาสมาธิ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาจากแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่
นักศึกษาได้ ทาแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ภายหลังจากเสร็ จสิ ้น ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจะ
นาเสนอในรูปแบบของตาราง จากแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ด้ วย ค่ามัธยฐาน และค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐานและค่าเบีย่ งเบนควอไทล์ของคะแนนการประเมินของนักศึกษากลุม่ ทดลองที่มีตอ่ โปรแกรมแนะ
แนวกลุม่
ข้ อที่

ข้ อความ

ควอไทล์
สิง่ ที่เรี ยนรู้
1
ทาให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั ตนเอง และสารวจตัวเอง
ตามความเป็ นจริ ง
2
ทาให้ นกั ศึกษาสามารถนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการสร้ าง
แรงจูงใจภายในมาประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวเอง
3
ทาให้ นกั ศึกษาเกิดความรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง
4
ทาให้ นกั ศึกษามีเป้าหมายในชีวติ
5
ทาให้ นกั ศึกษาเห็นประโยชน์จากการมีแรงจูงใจภายใน
การจัดกิจกรรม
6
จานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม
7
เวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ มีความเหมาะสม
8
กิจกรรมในแต่ละครัง้ มีความน่าสนใจ
9
อุปกรณ์และเอกสารทีใ่ ช้ ประกอบกิจกรรมแต่ละครัง้
มีความพร้ อมและน่าสนใจ
10
บรรยากาศในกลุม่ มีความอบอุน่ เป็ นมิตร เป็ นกันเอง
และมีการยอมรับซึง่ กันและกัน
ภาพรวมของโปรแกรมแนะแนวกลุม่
11
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้ าร่วมโปรแกรม
12
นักศึกษามีแนวทางในการนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
ไปประยุกต์ใช้ กบั ตัวเอง

ค่ามัธยฐาน

ค่าเบีย่ งเบน

3.00

0.50

3.00
3.00
3.00
3.00

0.38
0.50
0.50
0.50

3.00
3.00
3.00

0.50
0.38
0.38

3.00

0.50

3.00

0.50

3.00

0.50

3.00

0.50

จากตารางที่ 1 ค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ของแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ และต่อผู้นากลุม่
ภายหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมแนะแนวกลุม่ อยู่ในระดับ มาก ถึง มากที่สดุ (ระหว่าง 3.00 ถึง 4.00) และมีการกระจายของ
คะแนนในระดับน้ อย (ระหว่าง 0.00 ถึง 0.50) แสดงว่านักศึกษาได้ รับประสบการณ์และได้ เรี ยนรู้การสร้ างแรงจูงใจภายใน
ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ คือ มีความรู้ ความเข้ าใจแรงจูงใจภายใน ได้ สารวจตนเองในด้ านความคิด
ความรู้ สึกและพฤติกรรม ได้ ร่วมแสดงความคิดและระบายความรู้ สึก รวมถึงร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในกับเพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม ทาให้ มีความเข้ าใจปั ญหาและมีแนวทางในการนาไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั ตัวเอง
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจารณ์ครัง้ นี ้ คือ ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึง่ จะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน
ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ จากการวิ เคราะห์เนื ้อหาจากใบงานแต่ละกิจกรรม พบว่า นักศึกษารู้ จักสารวจ
ตัวเอง เข้ าใจความจริ ง รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง และกาหนดเป้าหมายของทางด้ านการเรี ยนและอาชีพได้ ทังนี
้ ้ สุรางค์
โค้ วตระกูล (2550: 169-170) กล่าวว่า แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล จะเป็ นแรงขับที่ทาให้ บุคคลนันแสดงพฤติ
้
กรรม
โดยไม่หวังรางวัลหรื อแรงเสริ มภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายในมาจากความต้ องการทางจิ ตวิทยาที่ต้องการ ที่จะเป็ นผู้มี
สมรรถภาพต้ องการที่จะมีประสบการณ์ ว่าตนเป็ นผู้ที่มีประสิทธิ ภาพ ความต้ องการที่จะเป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง
ต้ องการที่จะเป็ นผู้ริเริ่ มกิ จกรรมของตนเอง มีแรงจูงใจที่จะเอื ้ออาทรผู้อื่น ทัง้ แรงจูงใจภายในเป็ นแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ประเภทหนึง่ ซึง่ พรรณี ช.เจนจิต (2545: 292-293) กล่าวว่า ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู เป็ นผู้ที่มีความมานะ
บากบัน่ พยายามที่จะเอาชนะความล้ มเหลวต่าง ๆ พยายามที่จะไปให้ ถึงจุดหมายปลายทาง เป็ นผู้ทางานมีแผน เป็ นผู้ตงั ้
ระดับความคาดหวังไว้ สงู จะเห็นได้ ว่า การสร้ างแรงจูงใจภายในจะทาให้ ตวั บุคคลมีแรงขับ มีความมุ่งมัน่ เพื่อประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ให้ สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี และนาไปสูก่ ารประสบความสาเร็ จในแต่ละด้ านของชีวิต สรุ ปได้ ว่าได้ ว่าการวิจยั
ครัง้ นี ้ โปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นสามารถนาไปพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาที่เข้ าร่วมโปรแกรม
ได้
ผลการตอบแบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ของนักศึกษา พบว่า ค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ของ
แบบประเมินโปรแกรมแนะแนวกลุ่มและต่อผู้นากลุม่ ภายหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมแนะแนวกลุ่ม อยู่ในระดับ มาก ถึง มาก
ที่สดุ (ระหว่าง 3.00 ถึง 4.00) และมีการกระจายของคะแนนในระดับน้ อย (ระหว่าง 0.00 ถึง 0.50) แสดงว่านักศึกษา
กลุม่ ทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ได้ รับประสบการณ์และได้ เรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมแนะแนว
กลุ่ม คือ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน ได้ สารวจตนเองในด้ านความคิด ความรู้ สึกและ
พฤติกรรม ได้ ร่วมแสดงความคิดและระบายความรู้ สึก ทาให้ มีความเข้ าใจปั ญหาและมีแนวทางในการนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ กับ ตัวเอง ทัง้ นี ้ นักศึกษากลุ่มทดลองที่ ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมแนะแนวกลุ่มได้ รับประสบการณ์ แ ละได้ เรี ยนรู้
แรงจูงใจภายใน ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ คือ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสารวจตัวเอง มีความรัก
และเห็นคุณค่าของตนเอง การกาหนดเป้าหมายทางด้ านการเรี ยนและอาชีพ ทาให้ นกั ศึกษามีแนวทางในการนาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์กบั ตัวเอง
2. การสร้ างโปรแกรมแนะแนวกลุ่ม ที่มี ต่อการเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การสร้ างโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามนันพั
้ ฒนาแรงจูงใจภายในตัวบุคคล คือ การสารวจตัวเอง การรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง และการ
กาหนดเป้าหมายของชีวิต โดยให้ นกั ศึกษาได้ ศึกษาจากบทความ การสอนความรู้ บรรยายให้ กับนักศึกษา การแบ่งปั น
ประสบการณ์ การได้ สะท้ อนความคิด การสรุ ป ประยุกต์ แ นวคิด โดยลาดับขัน้ ของกิ จกรรม คือ ขัน้ น าเป็ นการสร้ าง
ความรู้สกึ สร้ างความพร้ อม สร้ างบรรยากาศสร้ างสมาธิ ขันด
้ าเนินกิจกรรมเป็ นขันที
้ ่นกั ศึกษาดาเนินกิจกรรมร่ วมกันทาให้
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เกิดการเรี ยนรู้ โดยตรงและเกิดปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุม่ ขันสรุ
้ ป นักศึกษาสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ร่ วมกันในกิจกรรมนันและขั
้
น้
ประเมินผลเป็ นการวัดความรู้ความเข้ าใจจากใบงาน
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องผลของโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ทีม่ ีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน นักศึกษาสามารถสารวจตัวเองได้
รู้จกั รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง กาหนดเป้าหมายและวางแผนทางด้ านการเรี ยนและอาชีพได้
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมแนะแนวกลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายใน นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการ
เข้ าร่วมโปรแกรม
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ได้ โปรแกรมแนะแนวกลุม่ ทีม่ ีตอ่ การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อเป็ นแนวทางให้ อาจารย์ และนักวิชาการทางการศึกษานาไปปรับใช้ กบั นักศึกษาเพื่อ
การเสริ มสร้ างแรงจูงใจภายในของนักศึกษา
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการสอนวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องนี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี โดยได้ รับความกรุณาและการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์หลายท่าน ผู้วิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ยุพาศรี ไพรวรรณ อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้ า ล้ อมในเมือง อาจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาต อาจารย์จนั ทร์
เพ็ญ ภูโสภา และอาจารย์บญ
ุ ส่ง คงแสนคา ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่
เป็ นอย่างดียงิ่
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาและ
ข้ อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมแนะแนวกลุม่ เพื่อนามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชัน้ ปี ที่ 1 ทุกคนที่ได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จนทาให้
งานวิจยั นี ้สาเร็ จได้
สุดท้ ายนี ้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประสิทธิ์ และคุณแม่ทศพร ตระกูลรัมย์และขอขอบใจ น้ องลัดดาวัลย์ ที่
เป็ นกาลังใจแก่ผ้ วู จิ ยั ด้ วยดีเสมอมาจนทาให้ งานวิจยั เรื่ องนี ้สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
เอกสารอ้ างอิง
จาเนียร ช่วงโชติ. 2547. เทคนิคการแนะแนว. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พรรณี ช. เจนจิต. 2545. จิตวิทยาการเรี ยนการสอน. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริ ษัท คอมแพคท์ พริ น้
จากัด.
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การใช้ ใบทองหลางเป็ นอาหารหยาบสาหรับแพะ
Use of Erythrina subumbrans Leaves as Roughage for Goat
ถาวร ฉิมเลี ้ยง1*
Thaworn Chimliang1*
บทคัดย่ อ
การทดลองนี ้เป็ นการศึกษาการใช้ ใบทองหลางเป็ นอาหารหยาบสาหรับแพะ โดยใช้ แพะลูกผสมพื ้นเมือง จานวน
16 ตัว น ้าหนักเฉลีย่ 13.00 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design สุม่ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ๆ
ละ 4 ตัว เลี ้ยงด้ วยอาหารหยาบสดที่แตกต่างกัน คือ กลุม่ ที่ 1 หญ้ าขนสดล้ วน กลุม่ ที่ 2 หญ้ าขนสด 75 % + ใบทองหลาง
สด 25 % กลุม่ ที่ 3 หญ้ าขนสด 50% + ใบทองหลาง 50 % กลุม่ ที่ 4 ให้ ใบทองหลางล้ วน และแพะทุกกลุม่ เสริ มด้ วย
อาหารข้ น ทาการทดลองทีค่ ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาทดลอง 90 วัน ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพการเปลีย่ น
อาหารเป็ นเนื ้อของแพะทุกกลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน(P0.05) เมื่อคิดต้ นทุนค่าอาหารพบว่า แพะในกลุม่ ที่ 1 ที่ให้ หญ้ า
ขนสดล้ วนมีต้นทุนค่าอาหารรวมต่ากว่ากลุม่ อื่น(P<0.01) แพะในกลุม่ ที่ 2 ที่ให้ หญ้ าขนสด 75 % + ใบทองหลาง 25 %
จะมีต้นทุนค่าอาหารรวมสูงสุดแต่จะให้ ผลตอบแทนจากการเลี ้ยงมากกว่ากลุม่ อื่น(P<0.05) ดังนันในการเลี
้
้ยงแพะด้ วยใบ
ทองหลางสดและหญ้ าขนสด ควรใช้ ในสัดส่วนใบทองหลางสด 25 % ต่อ หญ้ าขนสด 75%.
คาสาคัญ : 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.
_______________________
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี22000
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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
บทนา
แพะเป็ นสัตว์เคี ้ยวเอื ้องขนาดเล็กที่เลี ้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้ รวดเร็ ว ทนทานต่อสภาพแวดล้ อมทุรกันดาร กินอาหาร
ได้ หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุเหลือใช้ จากการเกษตรทีม่ ีมากในประเทศไทย แพะสามารถเปลีย่ นอาหารเยื่อใย
สร้ างให้ เป็ นโปรตีนจากสัตว์ในรูปของเนื ้อ-นม ได้ เป็ นอย่างดี (บุญเหลือ, 2531; สมเกียรติ, 2528) ส่วนใหญ่การเลี ้ยงจะมี
มากในภาคใต้ (กรมปศุสตั ว์,2552) ความต้ องการของตลาดเนื ้อแพะเริ่ มมีมากขึ ้น การเลี ้ยงแพะนันเท่
้ าที่เป็ นอยูร่ ะบบการ
เลี ้ยงแพะจะใช้ วิธีการเลี ้ยงปล่อยหากินเอง บางแห่งอาจมีแหล่งหญ้ าหรื อวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรมาใช้ เลี ้ยง ถือว่า
เป็ นวิธีการง่ายและลงทุนต่าที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามที่แพะกินอาหารหยาบเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
จึงจาเป็ นต้ องเสริ มอาหารข้ น ปั จจุบนั วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งอาหารโปรตีนหลัก มีราคาสูงขึ ้นมาก ทางเลือกหนึง่ สาหรับ
เกษตรกร คือ การนาเอาใบพืชอาหารสัตว์ซงึ่ ได้ แก่ ใบพืชตระกูลถัว่ ชนิดต่าง ๆ เช่น ใบกระถิน ใบแค ฯลฯ หรื อ ใบพืชอื่น ๆ
เช่น ใบมันสาปะหลัง ที่เป็ นวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรมาใช้ เป็ นอาหารแพะ เนื่องจากใบพืชอาหารสัตว์เหล่านี ้มีโปรตีน
สูงเฉลีย่ ประมาณ 20 % (นพวรรณ, 2541) สามารถใช้ เป็ นแหล่งอาหารเสริ มโปรตีนได้ อย่างดี ช่วยเพิ่มการสร้ าง microbial
protein โดยเฉพาะในแบคทีเรียพวกที่ยอ่ ยเซลลูโลส (Hungate, 1966) ที่สาคัญคือ เกษตรกรสามารถปลูกไว้ ใช้ เองจึง
เหมาะทีจ่ ะนาไปใช้ เลี ้ยงแพะเพื่อลดต้ นทุนค่าอาหาร
ทองหลาง (Erythrina subumbrans) ซึง่ เป็ นพืชตระกูลถัว่ พวกหนึง่ ที่นิยมปลูกกันทัว่ ไป สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ หลายอย่าง ทังปลู
้ กง่ายโดยใช้ กิ่งเพาะชาที่มีอายุประมาณ 4 เดือน หลังจากปลูกจนมีอายุประมาณหนึง่ ปี จะ
เก็บผลผลิตใบมาใช้ ประโยชน์ได้ ใบทองหลางมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงคือ มีโปรตีนหยาบ 19.48-20.63 % (ศุภชัย และคณะ
, 2539) และมีคา่ วัตถุแห้ งที่ยอ่ ยได้ 49.2 % (ชาญชัย และคณะ, 2529) ต้ นทองหลางยังทนแล้ ง และยังสามารถให้ ผลผลิต
ในฤดูแล้ งได้ เป็ นอย่างดี ในการพัฒนาส่งเสริ มอาชีพการเลี ้ยงแพะให้ เจริ ญก้ าวหน้ านัน้ การจัดการเลี ้ยงดูโดยเฉพาะการให้
อาหารเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ อันหนึง่ ดังนันการศึ
้
กษาการใช้ ใบทองหลางเป็ นอาหารหยาบสาหรับแพะ น่ าจะเป็ นวิธีที่งา่ ย
และเป็ นการนาเอาพืชตระกูลถัว่ ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดยใช้ เป็ นอาหารสัตว์ จะเป็ นแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการด้ านอาหารแพะให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การใช้ ใบทองหลางเป็ นอาหารหยาบสาหรับแพะดาเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราไพพรรณี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างมิถนุ ายน 2553 ถึง กันยายน 2553 รวมระยะเวลาในการทดลอง
90 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบCompletely Randomized Design(CRD) ใช้ แพะลูกผสมพื ้นเมืองกับแองโกลนูเบี ้ยน
คละเพศ อายุประมาณ 4 – 5 เดือน น ้าหนักประมาณ 13.00 กิโลกรัม จานวน 16 ตัว แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 4 ตัว(ตัว
ผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 2 ตัว) ซึง่ แพะในแต่ละกลุม่ จะให้ อาหารข้ นเสริ มอัตรา 1 % ของน ้าหนักตัว แต่จะทาการสุม่ โดยการเลี ้ยง
ด้ วยอาหารหยาบสดที่แตกต่างกัน ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 ให้ หญ้ าขนสด กลุม่ ที่ 2 ให้ หญ้ าขนสด 75 % + ใบทองหลางสด 25 %
กลุม่ ที่ 3 ให้ หญ้ าขนสด 50 % + ใบทองหลางสด 50 % กลุม่ ที่ 4 ให้ ใบทองหลางสด โดยสัดส่วนของหญ้ าขนและใบ
ทองหลางคิดตามน ้าหนักสด
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การเตรี ยมสัตว์และคอก ก่อนการทดลองจะทาการถ่ายพยาธิ ทาวัคซีนและปรับสภาพแพะทุกตัวให้ ค้ ุนเคยกับ
คอกและอาหารก่อนทาการเก็บข้ อมูลประมาณ 10 วัน จากนันน
้ าแพะเข้ าทดลองในคอกขังเดี่ยวพื ้นดินขนาด 2 × 3 เมตร
ที่ได้ ทาความสะอาดจัดเตรี ยมไว้ วิธีการเลี ้ยงและการให้ อาหาร การให้ อาหารจะให้ วนั ละ 2 เวลา คือ ช่วงเช้ าเวลา 7.00
น. และช่วงเย็นเวลา 15.30 น. โดยจะให้ อาหารหยาบกินอย่างเต็มที่ ส่วนในช่วงเย็นจะให้ อาหารข้ นที่มีโปรตีน 14 % เสริ ม
ทุกตัว จัดหาน ้าสะอาดและอาหารให้ กินอิสระอย่างเต็มที่และมีแร่ธาตุก้อนวางไว้ ให้ เลียกินอย่างอิสระ ในระหว่างการ
ทดลองจะทาการจัดเตรี ยมใบทองหลางสดโดยการริดใบอายุประมาณ 60 วันและหญ้ าขนสดที่ใช้ สาหรับเลี ้ยงแพะทุกวัน
และทาการเปลีย่ นถ่ายน ้าดื่มกินที่สะอาดทุกวัน มีการทาความสะอาดเก็บกวาดมูลทุกวัน เพื่อให้ แพะมีสขุ ภาพที่ดี
ทาการเก็บรวมรวมข้ อมูล บันทึกอาหารที่ให้ อาหารที่เหลือทุกวันเป็ นรายตัว บันทึกน ้าหนักแพะทุกตัวเมื่อเริ่ม
การทดลองและทุก ๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการทดลอง 90 วัน สุม่ ตัวอย่างอาหารข้ น หญ้ าขน และใบทองหลางทุก
สัปดาห์ โดยรวบรวมเพื่อทาการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดโดยวิ
้
ธี Analysis of Variance ของ
การทดลองแบบCRD และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธี Least Significant Difference(LSD)
ผลการทดลองและวิจารณ์
คุณค่ าทางอาหารของใบทองหลาง หญ้ าขนและอาหารข้ น
ผลจากการวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารของใบทองหลางที่นามาใช้ ในการเลี ้ยงแพะโดยวิธีประมาณ(proximate
analysis)ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าใบทองหลางสดเก็บโดยการริ ดใบเมื่ออายุ 60 วันมีคา่ วัตถุแห้ ง(dry matter,DM)
32.50 % โปรตีน(crude protein,CP) 20.32% ไขมันรวม(ether extract,EE) 3.67% เยื่อใยหยาบ(crude fiber,CF)
28.55% เถ้ า(ash) 6.29 % และคาร์ โบไฮเดรต(nitrogen free extract,NFE) 33.13 % ตามลาดับ ซึง่ คุณค่าทางอาหาร
ของใบทองหลางที่นามาใช้ ในการเลี ้ยงแพะนี ้ มีคา่ ใกล้ เคียงกับรายงานของกองอาหารสัตว์(ชาญชัย และคณะ,2529)ที่ได้
วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางอาหารของใบทองหลาง พบว่า มีความชื ้น 12.31 % โปรตีนหยาบ 18.74 % ไขมัน 8.78 % เยื่อใย
หยาบ 15 30% เถ้ า 12.52% คาร์ โบไฮเดรต(NFE) 32.35 % ADF 27.82 % และ NDF 29.02% แต่อาจจะมีปริ มาณ
โปรตีนหยาบน้ อยกว่ารายงานการศึกษาของ พิมพาพร และคณะ(2543)ที่พบว่าใบทองหลางมีโปรตีนหยาบ 26.71 %
อย่างไรก็ตามใบทองหลางจัดว่ามีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาของศุภชัย และคณะ(2539)ที่พบว่าใบ
ทองหลางมีโปรตีนหยาบ 19.48 – 20 63 % และมีคา่ วัตถุแห้ งที่ยอ่ ยได้ 49.2 % (ชาญชัย และคณะ,2529) ส่วนหญ้ าขน
สดและอาหารข้ นมีโปรตีนหยาบเท่ากับ 9.87 และ 15.52 % ตามลาดับ(ตารางที่ 1 ) ซึง่ ระดับโปรตีนในพืชอาหารสัตว์โดย
ปกติไม่ควรต่ากว่า 7 % ของวัตถุแห้ ง ถ้ าต่ากว่านี ้ถือว่ามีคณ
ุ ค่าทางอาหารตา่ เนื่องจากใบทองหลางมีปริมาณโปรตีนสูง
(Pezo et al.,1990) และมีโปรตีนสูงกว่าหญ้ าขนมาก ใบทองหลางเหมาะสาหรับใช้ เลี ้ยงแพะตามที่ Walton(1984)ได้
รายงานว่าสัตว์เคี ้ยวเอื ้องต้ องการโปรตีนในพืชอาหารสัตว์ 8 – 10 % สาหรับการดารงชีพและถ้ าโปรตีนในอาหารต่ากว่า 7
% จะทาให้ สตั ว์กินอาหารได้ น้อยลงอีกด้ วย(Milford and Minson,1967)
การเจริญเติบโต
ในการเลี ้ยงแพะด้ วยการใช้ ใบทองหลางสดเป็ นอาหารหยาบสดคือกลุม่ ที่ 1 ให้ หญ้ าขนสด กลุม่ ที่ 2 ให้ หญ้ าขน
สด 75% + ใบทองหลางสด 25 % กลุม่ ที่ 3 ให้ หญ้ าขนสด 50 % + ใบทองหลางสด 50 % และกลุม่ ที่ 4 ให้ ใบทองหลาง
สด และทุกกลุม่ เสริ มด้ วยอาหารข้ น เป็ นเวลา 3 เดือน จะเห็นได้ วา่ น ้าหนักเริ่ มต้ นการทดลองไม่มคี วามแตกต่างกัน(P >
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0.05) เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง พบว่าแพะมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 3.65, 4.15, 3.80, และ 3.75 กิโลกรัมต่อตัว ตามลาดับ
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตตลอดการทดลองเท่ากับ 40.56, 46.11, 42.22, และ 41.67 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ(ตารางที่
2) เมื่อพิจารณาถึงน ้าหนักเพิ่มและอัตราการเจริ ญเติบโตของแพะในทุกกลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน (P> 0.05) อย่างไรก็
ตามจะเห็นได้ วา่ แพะในกลุม่ ที่ 2 ที่ให้ หญ้ าขนสด 75 % + ใบทองหลางสด 25 %มีน ้าหนักเพิ่มและอัตราการเจริ ญเติบโตดี
ที่สดุ แต่เมื่อเพิม่ สัดส่วนของใบทองหลางสดให้ แก่แพะมากขึ ้น น ้าหนักเพิม่ และอัตราการเจริ ญเติบโตของแพะที่ทดลองมี
แนวโน้ มที่ลดลง ทังนี
้ ้อาจจะเนื่องจากใบทองหลางมีปริ มาณวัตถุแห้ งที่ยอ่ ยได้ คอ่ นข้ างตา่ ใบทองหลางจะมีคณ
ุ ค่าทาง
อาหารสูง แต่มีปริ มาณวัตถุแห้ งที่ยอ่ ยได้ ตา่ จึงทาให้ แพะได้ รับพลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการ
เจริ ญเติบโตของแพะเท่าทีค่ วรตามที่ Kearl(1982)ระบุวา่ แพะน ้าหนักเฉลีย่ 10 – 15 กิโลกรัม ต้ องการโภชนะเพื่อเพิ่ม
น ้าหนักตัววันละ 50 กรัมหรื อมีอตั ราการเจริ ญเติบโต 50 กรัมต่อวัน ต้ องได้ รับปริ มาณวัตถุแห้ งต่อวัน 3.7 %ของน ้าหนักตัว
มีโภชนะที่ยอ่ ยได้ ทงหมด(TDN)
ั้
ไม่ต่ากว่า 0.25 กิโลกรัมต่อวันและปริ มาณโปรตีนหยาบไม่ต่ากว่า 39 กรัมต่อวัน ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาของชาญชัย และคณะ(2529)พบว่า ใบทองหลางมีคา่ วัตถุแห้ งที่ย่อยได้ 49.2 % และยังสอดคล้ อง
กับการรายงานของ Kass et al.(1993)ที่กล่าวว่าพืชในกลุม่ ทองหลางมีโปรตีนที่มกี ารย่อยได้ คอ่ นข้ างตา่ ในกระเพาะรูเมน
เนื่องจากมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างมาก ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตของแพะที่ทดลองมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตต่ากว่าวันละ 50 กรัม
ตารางที่ 1 คุณค่าทางอาหารของใบทองหลางสด หญ้ าขนสดและอาหารข้ นที่ใช้ ทดลอง
ส่วนประกอบ
ใบทองหลาง
หญ้ าขน
วัตถุแห้ ง(DM),%
32.50
28.74
ส่วนประกอบทางเคมี
ความชื ้น,%
8.04
8.13
โปรตีนหยาบ(CP),%
ไขมันรวม(EE),%
เยื่อใยหยาบ(CF),%
เถ้ า(Ash),%
คาร์ โบไฮเดรต(NFE),%

20.32
3.67
28.55
6.29
33.13

9.87
1.38
31.24
8.62
40.76

อาหารข้ น
90.61
6.55
15.52
2.99
16.32
9.82
49.80

การเจริ ญเติบโตและน ้าหนักเพิม่ ของแพะในการทดลองนี ้ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ดีที่ถือได้ วา่ มีประสิทธิภาพ อาจจะมี
ข้ อจากัดในด้ านพันธุ์ด้วยเหมือนกัน เนื่องจากแพะทีใ่ ช้ ทดลองมีสายเลือดของแพะพื ้นเมืองผสมอยู่ ซึง่ มีโครงสร้ างเล็ก การ
เจริ ญเติบโตช้ าแม้ วา่ จะกินอาหารได้ มากก็ตาม รวมทังแพะต้
้
องมีการปรับตัวให้ ค้ นุ เคยกับสภาพการขังเดี่ยวในคอก ซึง่
สอดคล้ องกับวินยั (2528)กล่าวว่า การเจริ ญเติบโตของแพะหลังหย่านมขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยใหญ่ ๆ ได้ แก่ คุณภาพและปริ มาณ
อาหารที่ให้ เพศ พันธุ์ อายุ น ้าหนักเมื่อหย่านม รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่แพะอาศัยอยู่ เช่นเดียวกับสมเกียรติ และคณะ
(2528)พบว่า แพะพื ้นเมืองทัว่ ไป มีการเจริ ญเติบโตต่า
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ปริมาณอาหารที่กนิ
ในการทดลองครัง้ นี ้ให้ แพะทัง้ 4 กลุม่ กินอาหารหยาบสดทังหมดคิ
้
ดเป็ นวัตถุแห้ งได้ เท่ากับ 623.36, 634.79,
629.23, และ 578.40 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ โดยแพะกินอาหารหยาบได้ เท่ากับ 349.29, 359.18, 353.82, และ
305.56 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ และแพะกินอาหารข้ นได้ เท่ากับ 274.07, 275.61, 275.41, และ 272.84 กรัมต่อตัว
ต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณอาหารที่กินทังหมดเท่
้
ากับ 4.08, 4.10, 4.07 และ 3.78 %ของน ้าหนักตัว(ตารางที่ 2) จะเห็นได้
ว่าปริ มาณอาหารหยาบที่แพะกินโดยเฉพาะใบทองหลางค่อนจะน้ อยกว่าหญ้ าขน(กลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2) เนื่องจากแพะยัง
ปรับตัวอยูใ่ นช่วงเดือนแรกจึงกินได้ น้อยและสามารถกินได้ มากขึ ้นในระยะต่อมา ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของวินยั (2528)ที่
กล่าวว่าการเจริ ญเติบโตของแพะหลังหย่านมขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพและปริ มาณอาหารที่ให้ เพศ พันธุ์ อายุ น ้าหนักหย่านม
รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่แพะอาศัยอยู่ ดังนันแพะที
้
ใ่ ช้ ทดลองในครัง้ นี ้จึงต้ องมีการปรับตัวให้ ค้ นุ เคยกับสภาพการขังเดีย่ วใน
คอกและอาหารที่ให้ แพะกิน แต่เมื่อพิจารณาปริ มาณอาหารหยาบ อาหารข้ น ปริ มาณอาหารที่กินทังหมด
้
และปริ มาณ
อาหารที่กินทังหมดเป็
้
น%ของน ้าหนักตัวของแพะทุกกลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน(P> 0.05) ซึง่ ปริ มาณอาหารที่กินได้
ทังหมดเป็
้
น%ของน ้าหนักตัวของการทดลองนี ้สอดคล้ องกับเอกสารคาแนะนาของกรมปศุสตั ว์(2550)ที่กล่าว่าแพะจะกิน
อาหารได้ 3 – 6 %ของน ้าหนักตัว และรายงานของปริ ญญา และสมศักดิ์ (2549)ที่เลี ้ยงขุนแพะลูกผสมแองโกลนูเบี ้ยน
พื ้นเมือง เพศผู้ด้วยใบกระถินสด และหญ้ าแพงโกล่าร่วมกับอาหารข้ นที่มีโปรตีน 16 %แพะกินอาหารได้ เท่ากับ 3.83 และ
5.98 %ของน ้าหนักตัว ตามลาดับ และจากรายงานของ Devendra and Mcleroy(1982)กล่าวว่าแพะในเขตร้ อนชื ้นทัว่ ไป
กินอาหารได้ ตอ่ วันคิดเป็ น 4 – 5 %ของน ้าหนักตัว แต่ปริ มาณอาหารที่กินได้ ทงหมดเจะมากกว่
ั้
ารายงานของพิสทุ ธิ์ และ
คณะ(2547)ทีเ่ ลี ้ยงแพะพื ้นเมืองเพศผู้ด้วยอาหารหยาบแตกต่างกันคือ หญ้ าซิกแนลเลื ้อยล้ วน , หญ้ าซิกแนลเลื ้อยและถัว่
ท่าพระสไตโล สัดส่วน 1 ต่อ 1 ,และ ถัว่ ท่าพระสไตโลล้ วน ขังเดีย่ วในคอกโดยเสริ มอาหารข้ นอัตรา 1 %ของน ้าหนักตัว
แพะจะกินอาหารได้ เท่ากับ 3.28, 3.40, และ 3.41 ของน ้าหนักตัว ตามลาดับ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้
ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื ้อของแพะทัง้ 4 กลุม่ มีคา่ เท่ากับ 16.10, 14.12, 15.42, และ 13.91
ตามลาดับ(ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการใช้ อาหารของแพะในการทดลองนีไ้ ม่มีความแตกต่างกัน(P> 0.05)
ซึง่ ใกล้ เคียงกับรายงานผลของพิสทุ ธิ์ และคณะ(2547)จากการเลี ้ยงแพะเนื ้อกลุม่ ที่ใช้ หญ้ าซิกแนลเลื ้อยล้ วนเสริ มด้ วย
อาหารข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักตัวที่มีประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเท่ากับ 15.91 และใกล้ เคียงกับรายงานของ
ปริ ญญา และสมศักดิ(์ 2549)ที่เลี ้ยงแพะเนื ้อด้ วยใบกระถินสดอย่างเดียวมีประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเท่ากับ 16.88
แต่ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารของแพะในการทดลองนี ้จะด้ อยกว่าแพะเนื ้อกลุม่ ที่ใช้ ด้วยหญ้ าซิกแนลเลื ้อยผสมถัว่ ท่า
พระสไตโล สัดส่วน 1 : 1 เสริ มด้ วยอาหารข้ น 1 %ของน ้าหนักตัว และกลุม่ ที่ใช้ ถวั่ ท่าพระสไตโลล้ วนเสริ มด้ วยอาหารข้ น 1
เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักตัวที่มีประสิทธิภาพการใช้ อาหารเท่ากับ 10.92 และ 10.71 ตามลาดับ(พิสทุ ธิ์ และคณะ,2547) ยัง
ด้ อยกว่ารายงานของสุมน และประเสริ ฐ(2537)ทีข่ นุ แพะเนื ้อในคอกด้ วยหญ้ าขนสดเต็มที่ เสริ มด้ วยอาหารข้ นต่างชนิดกัน
ต้ นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้ งแพะ
เมื่อคานึงถึงต้ นทุนและผลตอบแทนจากการเลี ้ยงแพะทีใ่ ช้ ใบทองเป็ นอาหารหยาบ(ตารางที่ 3) จะเห็นได้ วา่ แพะ
ทัง้ 4 กลุม่ มีต้นทุนค่าอาหารรวมเท่ากับ 248.65, 290.97, 276.24, และ 286.15 บาทต่อตัว ตามลาดับ ซึง่ ต้ นทุน
ค่าอาหารรวมของแพะในการทดลองนี ้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ(P< 0.01) โดยต้ นทุนค่าอาหารรวม
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ของแพะในกลุม่ ที่ใช้ หญ้ าขนสดเป็ นอาหารหยาบมีคา่ ตา่ สุด และต้ นทุนค่าอาหารรวมของแพะในกลุม่ ที่ให้ หญ้ าขนสด 75
% + ใบทองหลางสด 25 %มีคา่ สูงสุด ต้ นทุนค่าพันธุ์แพะ และ ต้ นทุนรวมเฉลีย่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน(P> 0.05) ส่วน
รายได้ จากการจาหน่ายแพะเท่ากับ 2070.00, 2142.00, 2094.00, และ 2070.00 บาทต่อตัว ตามลาดับ ซึง่ รายได้ จากการ
จาหน่ายแพะไม่มคี วามแตกต่างกัน(P> 0.05) ส่วนผลตอบแทนที่ได้ รับจากการเลี ้ยงเท่ากับ 189.35, 469.53, 179.76,
และ 163.85 บาทต่อตัว ซึง่ ผลตอบแทนที่ได้ จากการเลี ้ยงแพะในกลุม่ ที่ 2 เลี ้ยงด้ วยหญ้ าขนสด 75 %และใบทองหลางสด
25 % มีคา่ มากที่สดุ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(P< 0.05)
กับผลตอบแทนที่ได้ จากการเลี ้ยงแพะในกลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 3 และกลุม่ ที่ 4 หรื อ การเลี ้ยงแพะด้ วยหญ้ าขนสด 75 %และใบ
ทองหลางสด 25 %จะมีกาไรสูงสุด ถ้ าหากคิดต้ นทุนรวมทังหมดแล้
้
วการเลี ้ยงแพะด้ วยวิธีการนี ้จะขาดทุน ไม่ค้ มุ
ค่าแรงงาน ซึง่ สอดคล้ องกับที่สมุ น และประเสริ ฐ(2537)พบว่าการขุนแพะลูกผสมพื ้นเมืองในคอกด้ วยหญ้ าขนสดและ
อาหารข้ นเต็มที่ จะทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงขาดทุน เช่นเดียวกับบุญเหลือและลักษณ์ (2535)ที่รายงานว่าการเลี ้ยงแพะขุนโดยขังคอก
แบบประณีต ให้ กินหญ้ าสดเต็มที่ทงเสริ
ั ้ มและไม่เสริ มอาหารข้ น ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงขาดทุน กับผลตอบแทนที่ได้ จากการเลี ้ยงแพะ
ในกลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 3 และกลุม่ ที่ 4 หรื อ การเลี ้ยงแพะด้ วยหญ้ าขนสด 75 %และใบทองหลางสด 25 %จะมีกาไรสูงสุด ถ้ า
หากคิดต้ นทุนรวมทังหมดแล้
้
วการเลี ้ยงแพะด้ วยวิธีการนี ้จะขาดทุน ไม่ค้ มุ ค่าแรงงาน ซึง่ สอดคล้ องกับที่สมุ น และประเสริ ฐ
(2537)พบว่าการขุนแพะลูกผสมพื ้นเมืองในคอกด้ วยหญ้ าขนสดและอาหารข้ นเต็มที่ จะทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงขาดทุน เช่น เดียวกับ
บุญเหลือและลักษณ์(2535)ที่รายงานว่าการเลี ้ยงแพะขุนโดยขังคอกแบบประณีต ให้ กินหญ้ าสดเต็มที่ทงเสริ
ั ้ มและไม่เสริ ม
อาหารข้ น ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงขาดทุนได้
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพการใช้ อาหารของแพะทีใ่ ช้ ใบทองหลางสดเป็ นอาหาร
หยาบ
สิง่ ที่ศกึ ษา
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4 CV,%
จานวนสัตว์ทดลอง,ตัว
4
4
4
4
ระยะเวลาการทดลอง,วัน
90
90
90
90
นน.เริ่ มทดลอง,กก.
13.60
13.70
13.65
13.60
14.60
นน.สิ ้นสุดการทดลอง,กก.
17.25
17.85
17.45
17.25
15.15
นน.เพิ่มตลอดการทดลอง,กก./ตัว
3.65
4.15
3.80
3.75
19.31
อัตราการเจริ ญเติบโต,กรัม/ตัว/วัน
40.56
46.11
42.22
41.67
19.28
ปริ มาณอาหารที่กิน(วัตถุแห้ ง),กรัม./ตัว/วัน
623.36
634.79
629.23
578.40
5.12
-อาหารหยาบ
349.29
359.18
353.82
305.56
9.12
-อาหารข้ น
274.07
275.61
275.41
272.84
1.03
ปริ มาณอาหารทังหมดที
้
่กินได้ ,% ของ นน.ตัว
4.08
4.10
4.07
3.78
9.33
d
c
b
a
ปริ มาณโปรตีนหยาบที่ได้ รับ,กรัม/ตัว/วัน
77.00
87.63
96.16
104.43
4.59
ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหาร
16.10
14.12
15.42
13.91
20.44
ตัวเลขที่มอี กั ษรต่างกันกากับอยูใ่ นแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 %
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สรุ ปผลการทดลองและช้ อเสนอแนะ
จากการทดลองนี ้จะเห็นได้ วา่ ใบทองหลางสามารถใช้ เป็ นอาหารหยาบในการเลี ้ยงแพะได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที่กินและประสิทธิภาพการใช้ อาหารของแพะแต่ในการใช้ ใบทองหลางและหญ้ าขนเป็ น
อาหารหยาบควรใช้ ในสัดส่วนคือ ใบทองหลางสดในสัดส่วน 25 %ต่อหญ้ าขนสด 75 % จะดีที่สดุ เนื่องจากมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูงสุด และผลตอบแทนจากการเลี ้ยงสูงสุด
ในการใช้ ใบทองหลางเลี ้ยงแพะ จึงควรใช้ ร่วมกับหญ้ า เช่น หญ้ าขน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแพะ
พื ้นเมือง และลดต้ นทุนในการผลิต
ตารางที่ 3 ต้ นทุนและผลตอบแทนจากการเลี ้ยงแพะทีใ่ ช้ ใบทองหลางเป็ นอาหารหยาบ
ต้ นทุนและผลตอบแทน
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4 CV,%
ต้ นทุนค่าอาหาร(บาท/ตัว)
ค่าอาหารหยาบ
51.32c
92.53a
77.95b
89.71a
9.52
ค่าอาหารข้ น
197.33
198.44
198.29
196.44
0.92
c
a
b
ab
รวม
248.65
290.97
276.24
286.15
2.86
ค่าพันธ์แพะ(บาท/ตัว)
1632.00
1631.50
1638.00
1620.00 16.57
ต้ นทุนรวมเฉลีย่ (บาท/ตัว)
1880.65
1922.47
1914.24
1906.15 14.50
รายได้ จากการจาหน่ายแพะ(บาท/ตัว)
2070.00
2142.00
2094.00
2070.00 12.57
ผลตอบแทนจากการเลี ้ยง(บาท/ตัว)
189.35b
469.53a
179.76b
163.85b 29.21
ต้ นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม นน. 1 กก.
71.20
72.04
75.34
76.49
18.95
หมายเหตุ 1.ตัวเลขที่มีอกั ษรต่างกันกากับอยูใ่ นแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยวิธี LSD
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
2.ราคาอาหารหยาบคิดจาก หญ้ าขน 1.50 บาท/กก.(นน.แห้ ง).ใบทองหลาง ราคา 3 00 บาท/กก.(นน.แห้ ง).
อาหารข้ น ราคา 8.00 บาท/กก.
ราคาซื ้อขายแพะมีชีวิตในท้ องถิ่น 120 บาท/กก.
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ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron (PM10) in Faculty of Engineering
Naresuan University Buildings
ผศ.ดร.ปาจรี ย์ ทองสนิท1*
Asst. Prof. Dr. Pajaree Thongsanit
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษา ปริ มาณฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บตัวอย่างทังหมด
้
10
ห้ อ ง ได้ แ ก่ ห้ อ งพัก อาจารย์ 2 ห้ อ ง ห้ อ งส านัก งานวิ ช าการ ห้ อ งเลขานุก ารภาควิ ช าโยธา ห้ อ งเลขานุก ารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ห้ องปฏิบตั ิการสิง่ แวดล้ อม ห้ องสมุด ห้ องเรี ยน ห้ องน ้าหญิง และห้ องน ้าชาย พบว่า ปริ มาณฝุ่ นขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่เวลาเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง มากที่สดุ คือ ห้ องน ้าหญิง มีค่าเท่ากับ 133.22 µg/m3 ห้ องน ้าชายมี
ค่าเท่ากับ 103.54 µg/m3 และห้ องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคา่ เท่ากับ 64.63 µg/m3 ซึง่ ปริ มาณฝุ่ น PM10 ที่ตรวจพบ
นันมี
้ คา่ ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารกาหนด ที่เวลาเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง ไว้ ที่ 150 µg/m3 ซึง่ ระบบหมุนเวียน
อากาศภายในอาคารเป็ นสาเหตุของการสะสมฝุ่ น PM10 โดยมีนิสิตและบุคลากรพาอนุภาคของฝุ่ นจากภายนอกเข้ าสู่
ภายในอาคาร
คาสาคัญ ฝุ่ น PM10 , ภายในอาคาร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
pajareethongsanit@yahoo.com
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บทนา
ปั ญหาด้ านมลพิษอากาศด้ านฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของ
มนุษย์ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมต่อ
การทางาน หรื อสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการทางานจะไม่สมั ฤทธิ์ ผลดี ดังนันการท
้
างานให้ ได้ ประสิทธิ ภาพที่ดี
ต้ องอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมที่ดี เช่น การทางานภายในหรื อภายนอกอาคารสานักงานต้ องไม่พบปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กว่า
10 ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศภายในห้ องสานักงานควรมีบรรยากาศที่ดีปราศจากฝุ่ นละอองเหมาะ
แก่การทางาน
ฝุ่ นละอองเข้ าสูร่ ่างกายในปริ มาณมากเกินไปส่งผลต่อสุขภาพได้ และอาจก่อให้ เกิดโรคได้ เช่น โรคมะเร็ ง โรคแพ้
ฝุ่ น โรคแพ้ จากอากาศ ดังนันภายในห้
้
องเรี ยน อาคารสานักงาน จึงจาเป็ นต้ องมีคุณภาพอากาศที่ดี ปราศ จากฝุ่ น
ละออง ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทงภายในอาคารส
ั้
านักงานและห้ องเรี ยนหรื อภายนอกอาคาร
ปั ญหาดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะให้ สภาพแวดล้ อมภายในมหาวิทยาลัย
เป็ นมหาวิทยาลัยสะอาดร่ มรื่ น (Green and Clean University) สิ่งแวดล้ อมที่ดี สนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่ดี ด้ วย
มหาวิทยาลัยได้ มีนโยบายส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื ้ออานวยให้ เกิดการเรี ยนรู้ และเกิดการพัฒนา
ด้ านคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงควรมีการศึกษาคุณภาพอากาศภายใน
อาคารสานักงานและห้ องเรี ยนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาฝุ่ น PM10 ภายในสานักงานและห้ องเรี ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีดาเนินการวิจัย
เลือกพื ้นที่ศกึ ษา โดยใช้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งการศึกษา เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ห้ องที่
มีระบบปรับอากาศ และห้ องที่ไม่มีระบบปรับอากาศ จานวน 10 ห้ อง ห้ องที่มีระบบปรับอากาศ ได้ แก่ ห้ องพักอาจารย์
(CE216) ห้ องพักอาจารย์ (CE 217) ห้ องสานักงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( CE 115) ห้ องเลขานุการภาควิชา
วิศวกรรมโยธา (CE 425) ห้ องเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE 106) ห้ องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (LR)
ห้ องเรี ยน (EN 311) ห้ องที่ไม่มีระบบปรับอากาศ ห้ องน ้าชาย (CE 201) ห้ องน ้าหญิง (CE 203) ห้ องปฏิบตั ิการ
สิง่ แวดล้ อม (Lenvi.)
วัดความเข้ มข้ นของฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเครื่ องดูดฝุ่ นส่วน
บุคคล( Personal Air Sampler) เป็ นวิธีที่ใช้ หาความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองในอากาศ เครื่ องดูดอากาศมีอตั ราความเร็ ว
ของอาการคงที่ประมาณ 1.17 ลิตร/นาที ขันตอนการเก็
้
บตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรอง (Glass Micro
Fiber Filter) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่นต่อครัง้ ติดตังในตลั
้
บใส่กระดาษกรอง 3 ชัน้ ต่อ
เข้ ากับหัวแยกเก็บฝุ่ นละอองแบบไซโคลน เก็บฝุ่ นละอองแบบ PM10 จะถูกกรองติดที่กระดาษกรอง ความเข้ มข้ นของฝุ่ น
ละอองในอากาศ มีหน่วยเป็ น ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทาการเก็บตัวอย่างในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 24 ชัว่ โมง รวม 3 วันเป็ น 72 ชัว่ โมง ต่อ 1 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ปริ มาณฝุ่ น PM10 คานวณหาปริ มาณอนุภาคฝุ่ นละออง PM10 ในอากาศ หาจากน ้าหนักกระดาษกรองก่อน
และหลังเก็บตัวอย่างและปริ มาตรของอากาศ
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ผลการวิจัย
การศึกษาความเข้ มข้ นฝุ่ น PM10 ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บตัวอย่าง
ทังหมด
้
10 จุดเก็บ ได้ แก่ ห้ องพักอาจารย์ CE 216 และ CE 217 ห้ องวิชาการ (CE115) ห้ องเลขานุการภาควิชาโยธา
(CE425) ห้ องเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE106) ห้ องปฏิบัติการสิ่งแวดล้ อม (Lenvi.)
ห้ องสมุด (LR)
ห้ องเรี ยน (EN 311) ห้ องน ้าหญิง (CE 203) และห้ องน ้าชาย (CE 201) โดยใช้ เครื่ องดูดอากาศส่วนบุคคล (Personal
air sampler) ทาการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ น PM10 ตังแต่
้ เดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน มกราคม 2554 ในวันจันทร์
วันพุธ และวันศุกร์ เก็บตัวอย่าง 24 ชัว่ โมง รวม 3 วัน เป็ น 72 ชัว่ โมงต่อหนึง่ ตัวอย่าง เมื่อนามาหาค่าเฉลีย่ เป็ น 24 ชัว่ โมง
แสดงใน ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ปริ มาณฝุ่ น PM10 ที่ 24 ชัว่ โมง ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
อภิปรายผลการวิจัย
ความเข้ มข้ นของฝุ่ นมีค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง จากห้ องที่มีระบบปรับอากาศเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่
ห้ องสมุด (LR) สานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE 425) สานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CE 106)
ห้ องพักอาจารย์ (CE 216) ห้ องพักอาจารย์ (CE 217) ห้ องเรี ยนอาคารเรี ยนรวม (EN 311) และสานักงานวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (CE 115) ได้ ค่าดังต่อไปนี ้ 64.63, 48.143, 37.59, 29.01, 23.08, 15.17 และ 11.87 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์ เมตร ตามลาดับ ห้ องที่ไม่มีระบบปรับอากาศเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ห้ องน ้าหญิ ง (CE 203)
ห้ อ งน า้ ชาย (CE 201) และห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิ ศ วกรรมสิ่ง แวดล้ อ ม (Lenvi.) ได้ ค่า ดัง ต่อ ไปนี ้ 133.22,103.54,8.57
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของปริ มาณความเข้ มข้ นของฝุ่ น PM10 ไม่เกิน
มาตรฐานที่กาหนดทื่ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ช่ว งระยะเวลาการเก็บตัวอย่างคือในช่วงฤดูหนาว ตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายน 2553 ถึง มกราคม 2554 ฝุ่ นที่พบในบริ เวณห้ องน ้ามีปริ มาณสูงเนื่องจากเป็ นห้ องที่ได้ รับฝุ่ นจากภายนอก
อาคาร บริ เวณห้ องน า้ จะอยู่บริ เวณปี กอาคารทัง้ สองข้ างของตึก ห้ อ งนา้ ที่ทาการตรวจวัดอยู่ที่ บริ เวณชัน้ 2 ของตึก
วิศวกรรมโยธา มีความสูง 7 ชัน้
คุณภาพอากาศภายในอาคาร มีความสัมพันธ์ กบั การป่ วยของการอยู่ในอาคาร (Sick Building Syndrome)
เป็ นภาวะที่ผ้ อู ยูอ่ าศัยในอาคารเกิดความไม่สบายอย่างเฉียบพลัน มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ไม่พบสาเหตุ
ที่ ชัด เจน แต่สัม พัน ธ์ กับ สาเหตุเ กิ ด จากการถ่ า ยเทอากาศที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ โดยเฉพาะจากระบบระบายอากาศและ
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เครื่ องปรับอากาศ สารเคมีฟ้ งกระจายภายในอาคาร
ุ
เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ น ้ายาทาความสะอาด ควันบุหรี่ เตาอบใช้ ก๊าซ
เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้ น สารเคมีภายนอกอาคาร คือ ควันจากรถยนต์หรื อรถจักยานยนต์ ควันจากการปรุ งอาหาร
แนวทางการแก้ ไขภัยจากการอยู่ในอาคาร คือ กาจัดแหล่งสารปนเปื อ้ นคือการทาความสะอาด พื ้น พรม ฝ้ า เพดาน
รวมถึงการเพิ่มระบบการถ่ายเทอากาศ เช่น ในห้ องน ้า ในห้ องเครื่ องถ่ายเอกสาร หรื อห้ องที่มีเครื่ องพิมพ์
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริ มาณฝุ่ น PM10 ภายในสานักงานและห้ องเรี ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนัน้
พบว่า ห้ องที่ไม่มีระบบปรับอากาศมีปริ มาณฝุ่ น PM10 มากกว่าห้ องที่มีระบบปรับอากาศ ฝุ่ นละอองภายในอาคารเกิด
จากภายนอกอาคาร และจ านวนคนงานที่ ทากิ จกรรมภายในห้ อ งนัน้ มี ส่วนสาคัญในการกักเก็ บฝุ่ นละออง รวมถึ ง
สภาพแวดล้ อมภายในห้ อง ความเป็ นระเบียบภายในห้ อง การสะสมของฝุ่ นละออง ในเฟอร์ นิเจอร์ ชัน้ หนังสือ ตู้ โต๊ ะ
ต่างๆ ในห้ องสานักงานและห้ องพักอาจารย์
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ทราบปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่อาศัยภายในอาคาร ข้ อมูลที่ได้
สามารถทาการควบคุม และศึกษาการลดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในสานักงานและ
ห้ องเรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากฝุ่ นภายนอกอาคาร การสะสมของฝุ่ นในเฟอร์ นิเจอร์ ชันหนั
้ งสือ ตู้ โต๊ ะต่างๆ ใน
อาคาร
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการสนับสนุนเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการทาวิจยั ขอขอบคุณ
น.ส. ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ และ นางวิชญา อิ่มกระจ่าง ในการอานวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง และการใช้
ห้ องปฏิบตั ิการวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม
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ฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของกรดแกลลิกจากมะกอกฝรั่ง ฝรั่ง และพุทรา
Antioxidant Activity of Gallic Acid from Great Hog Plum, Guava and Jujube
อโนดาษ์ รัชเวทย์ 1 และ ธนรัตน์ เขตติวัน2
Anodar Ratchawet1 and Tanarat Khettiwan2
บทคัดย่ อ
การวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณกรดแกลลิ ก ด้ วยเทคนิ ค ยู วี -วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี ในมะกอกฝรั่ ง
(Spondias cytherea Sonn.), ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) และพุทรา (Zizyphus mauritiaa Lamk.) โดยสกัดแยก
กรดแกลลิกด้ วยเทคนิคสกัดแบบย้ อนกลับด้ วยตัวทาละลายเมทานอล เมื่อนาสารละลายสกัดผลไม้ ตั วอย่างไปวิเคราะห์
ด้ วยเทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่นสูงสุด 270.0 นาโนเมตร พบว่ามีปริ มาณกรดแกลลิกในผลไม้
ตัวอย่าง มะกอกฝรั่งสด ฝรั่งสด และพุทราสด ดังนี ้ 0.4462, 1.4097 และ 0.9046 mg/L ตามลาดับ ดังนันในฝรั
้
่งสดจะมี
ปริ มาณกรดแกลลิกมากที่สดุ และมะกอกฝรั่งสดจะมีปริ มาณกรดแกลลิกน้ อยที่สดุ
จากการน าสารละลายสกั ด จากผลไม้ ตั ว อย่ า งไปศึ ก ษากิ จ กรรมการต้ านอนุ มู ล อิ ส ระด้ วยวิ ธี DPPH
และนาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคยูวี -วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี พบว่ากิจกรรมการต้ านอนุมูลอิสระในผลไม้ ตวั อย่าง คือ
มะกอกฝรั่งสด ฝรั่งสด และพุทราสด ดังนี ้ 21.18, 64.08 และ 38.92 % ดังนันในฝรั
้
่งสดสามารถต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีที่สดุ
คาสาคัญ: สารต้ านอนุมลู อิสระ, กรดแกลลิก, ดีพีพีเอช, มะกอกฝรั่ง, ฝรั่ง, พุทรา
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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1275

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

บทนา
อนุมลู อิสระ (free radical) คืออะตอมหรื อโมเลกุลที่มีอเิ ล็กตรอนไม่ครบคู่ โดยอนุมลู อิสระนันมี
้ ความไม่เสถียร
และมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา อนุมลู อิสระเป็ นกุญแจสาคัญในปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึง่ เป็ นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้
เซลล์ถกู ทาลาย และเป็ นต้ นเหตุของโรคหลายชนิดในมนุษย์
ในผักและผลไม้ ถือว่าเป็ นแหล่งของสารต้ านปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน เช่น วิตามินซี วิตามินอี และบีต้าแคโรทีน โดยจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ นอกจากนี ้สารประกอบฟี นอลซึง่ เป็ น
กลุม่ สารที่พบในพืชแทบทุกชนิดนันยั
้ งมีฤทธิ์ในการต้ านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ดเี ช่นเดียวกัน ดังนันผู
้ ้ คนจึงนิยมบริ โภค
ผักผลไม้ กนั มากขึ ้นเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง (นฤภัทร ฤทธิ์นภา, 2550) สาเหตุของการเกิดอนุมลู อิสระสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ อนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นภายนอกร่างกาย เช่น สภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นมลพิษ รังสีเอกซ์ อาหารที่เกิด
จากกระบวนการปิ ง้ ย่าง เผา เนื ้อกรอบ ไหม้ เกรี ยม เป็ นต้ น ส่วนอีกประเภทคืออนุมลู อิสระที่เกิดขึ ้นในร่างกาย ซึง่ เกิดจาก
การเผาผลาญอาหารเพื่อสร้ างพลังงานในร่างกาย
(metabolism) ซึง่ การเผาผลาญจะทาให้ ได้ อนุมลู อิสระมากมาย
อนุมลู อิสระเหล่านี ้ไวต่อการเกิดปฏิกิริยามาก (highly reactive) โดยเริ่มกระตุ้นการจับอิเล็กตรอนของโมเลกุลหนึง่ จะทา
ให้ โมเลกุลนันขาดอิ
้
เล็กตรอน จึงต้ องไปจับอิเล็กตรอนของโมเลกุลอื่นต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะมีตวั หยุดปฏิกิริยา และตัว
หยุดปฏิกิริยาได้ แก่ตวั ที่สามารถให้ โปรตอน (H+) ซึง่ ก็คือสารต้ านอนุมลู อิสระ
สารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidant) หมายถึง สารประกอบที่สามารถป้องกันหรื อชะลอกระบวนการเกิด
ออกซิเดชัน กระบวนการออกซิเดชันคือ การให้ โปรตอนแก่โมเลกุลหรื อไอออนอื่น เพื่อให้ โมเลกุลหรื อไอออนเกิดความ
เสถียรมากขึ ้น แม้ วา่ ในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์จะมีความก้ าวหน้ า
แต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ ปัญหาโรคภัยบางชนิดที่พฒ
ั นาตัวตามภาวะต่างๆ ได้ จึงต้ องอาศัยวิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดโรคแทน
ในแต่ละกลไกอาจจะต้ องใช้ สารต้ านอนุมลู อิสระที่แตกต่างกันในการหยุดยังกระบวนการออกซิ
้
เดชัน และบทบาทของสาร
ต้ านอนุมลู อิสระคือทาลายฤทธิ์ของอนุมลู อิสระ สารต้ านอนุมลู อิสระมีอยู่ 3 ประเภท ได้ แก่ สารต้ านอนุมลู อิสระที่พบใน
ร่างกายซึง่ จัดเป็ นเอนไซม์ เช่น Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutathione peroxidase (GPX) เป็ น
ต้ น สารต้ านอนุมลู อิสระที่พบในร่างกาย แต่ไม่จดั เป็ นเอนไซม์ เช่น Glutathione, Lipoic acid, Ceruloplasmin เป็ นต้ น
และสารต้ านอนุมลู อิสระที่พบในอาหาร ผักและผลไม้ และไม่จดั เป็ นเอนไซม์ เช่น Tocopherols (Vitamin E),
Carotenoids, Flavonoids, Gallic acid เป็ นต้ น ในการวิจยั นี ้ต้ องการศึกษากรดแกลลิก (Gallic acid, 3,4,5,Trihydroxybenzoic acid) มีสตู รทางเคมีคือ C7H6O5 แหล่งที่พบกรดแกลลิกพบคือในเมล็ด gallnuts, sumac, witch
hazel, ใบชา โกโก้ (H.Osman, 2003) ผลลาไย (นุชนาถ รังคดิรก, 2005), ผลองุ่น เปลือกมังคุด รวมถึงผลไม้ บางชนิดที่มี
รสฝาด เช่น มะกอกน ้า (อธิยา เรืองจักรเพ็ชร, 2007) ฝรั่ง (Satoru Kondo, 2005) เป็ นต้ น ประโยชน์ของกรดแกลลิกนอก
จากจะเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระแล้ ว ยังถูกนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมทางยาซึง่ ใช้ ในการสังเคราะห์ยาหลอนประสาทที่ร้ ูจกั กัน
ในชื่อ 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine, ใช้ ในอุตสาหกรรมทางอาหาร ใช้ เป็ นสีย้อมหมึก ใช้ ในโรงงานผลิตกระดาษ
เป็ นต้ น
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะหาปริ มาณกรดแกลลิกด้ วยเทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี และ
ศึกษาฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH ในผลไม้ 3 ชนิด คือ มะกอกฝรั่ง ฝรั่ง และพุทรา ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางใน
การเลือกผลไม้ รับประทานที่อดุ มไปด้ วยสารต้ านอนุมลู อิสระ รวมทังเป็
้ นข้ อมูลพื ้นฐานในการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อหาปริ มาณ และเปรี ยบเทียบกรดแกลลิกในผลไม้ ตวั อย่าง
2. เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH ในผลไม้ ตวั อย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ผลไม้ตวั อย่าง
มะกอกฝรั่ง (Spondias cytherea Sonn.), ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) และ พุทรา (Zizyphus mauritiaa
Lamk.)
3.2 เครื ่องมื อ-อุปกรณ์
ชุดสกัดแบบย้ อนกลับ, เครื่ องบดละเอียด และ เครื่ องยูว-ี วิสเิ บิล 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’-ไดฟี นิลพิคริ ลไฮดราซิล เรดดิเคิล (2,2’-Diphenylpicrylhydrazyl radical, C18H12N5O6) assay 85.0%,
MW 394.33 g/mol, Fluka.
3.4 วิ ธีการวิ จยั
3.4.1 การเตรี ยมสารละลายสกัดผลไม้ตวั อย่าง
ทาความสะอาดผลไม้ ตวั อย่าง หัน่ ผลไม้ ตวั อย่างเป็ นชิ ้นเล็กๆ แล้ วนาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 oC นาน 6 ชัว่ โมง
น าผลไม้ ตัว อย่า งที่ แ ห้ ง มาบดด้ ว ยเครื่ อ งบดละเอี ย ด ชั่ง ผลไม้ ตัว อย่า งที่ แ ห้ ง ละเอี ย ด 5.0000 g ในทิ ม เบิ ล
แล้ ว นามาสกัด ด้ วยเมทานอล โดยใช้ เทคนิ คการสกัดแบบย้ อนกลับ ท าการสกัด นาน 3 ชั่ว โมง จากนัน้ นาส่วนของ
สารละลายสกัดที่ได้ จากผลไม้ ตวั อย่างมาสกัดด้ วยเฮกเซน 2 ครัง้ โดยใช้ อตั ราส่วนระหว่าง สารสกัดผลไม้ ตวั อย่าง ต่อ เฮ
กเซน เท่ากับ 1: 3 จากนันน
้ าส่วนที่เป็ นส่วนของเมทานอลเก็บไปวิเคราะห์ในขันต่
้ อไป
3.4.2 การวิ เคราะห์ปริ มาณแกลลิ กในตัวอย่างด้วยเทคนิ คยูวี-วิ สิเบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี
สารละลายสกั ด ผลไม้ ตั ว อย่ า ง 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปปรั บ ปริ ม าตรด้ วยเมทานอลจนครบ 25 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในขวดวัดปริ มาตร แล้ วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 270.0 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐาน
แกลลิกที่ความเข้ มข้ น 1, 3, 5, 7, และ 9 mg/L ตามลาดับ
3.4.3 การศึกษาฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิ สระะด้วยเทคนิ คยูวี-วิ สิเบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี
สารละลายสกัดผลไม้ ตวั อย่าง ตัวอย่างละ 0.1 มิลลิลติ ร แล้ วเติมสารละลาย 7 mg/L DPPH ปริ มาตร 3
มิลลิลติ ร แล้ วทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน 30 นาที แล้ วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร โดย
เทียบกับสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความเข้ มข้ น 1, 3, 5, 7 และ 9 mg/L ตามลาดับ
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ผลการวิจัย
4.1 ผลการดู
ดกลื
นแสงของสารละลายมาตรฐานแกลลิ
ก และการสร้ างกราฟมาตรฐานแกลลิก
กราฟแสดงความสั
มพันธ์ระหว่
าง ความเข้
มข้ นของสารละลาย
มาตรฐานแกลลิ
กกับค่าการดูาสารละลายมาตรฐานแกลลิ
ดกลื นแสงของสารละลายมาตรฐานแกลลิ
จากการน
กที่คกวามเข้ มข้ น 0, 3, 5, 7, 9 และ 11 mg/L วัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วย
มพันธ์ระหว่ าง ความเข้ มกข้แสดงดั
นของสารละลายมาตรฐาน
เทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลืน่ สูงสุด 270.0 กราฟแสดงความสั
นาโนเมตร กราฟมาตรฐานแกลลิ
งรูปที่ 1
0.6
มาตรฐานแกลลิ กกับค่าการดูดกลื นแสงของสารละลายมาตรฐานแกลลิ ก
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4.2 ปริมาณแกลลิกของสารละลายสกัดผลไม้ ตัวอย่ าง
เมื่ อ น าสารละลายสกั ด ผลไม้ ตัว อย่ า ง 5 มิ ล ลิ ลิ ต รไปปรั บ ปริ ม าตรด้ วยเมทานอลจนครบ 25 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในขวดวัดปริ มาตร แล้ วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลืน่ สูงสุด 270.0
นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐานแกลลิกที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ซึ่งได้ ค่าการดูดกลืน แสง และปริ มาณแกลลิ
กของสารละลายสกัดผลไม้ ตวั อย่าง ดังตารางที่ 1 พบว่าสารละลายที่สกัดจากฝรั่งสดมีปริ มาณแกลลิกมากที่สดุ คือมีความ
เข้ มข้ น 1.4097 mg/L รองลงมาคือสารละลายสกัดจากพุทราสด มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 0.9046 mg/Lและ จากมะกอกฝรั่ง
สด มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 0.4462 mg/L ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่ความยาวคลืน่ 270.0 นาโนเมตร กับความเข้ มข้ นเฉลีย่
ผลไม้ ตวั อย่าง ค่าการดูดกลืนแสงเฉลีย่
ความเข้ มข้ นเฉลีย่
(mg/L)
AF
0.0220
0.4462
BF
0.0695
1.4097
CF
0.0446
0.9046
AF, BF , CF คือสารสกัดจากมะกอกฝรั่งสด สารสกัดจากฝรั่งสด และสารสกัดจากพุทราสด ตามลาดับ
4.2 ค่ าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH และการสร้ างกราฟมาตรฐาน DPPH
จากการนาสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความเข้ มข้ น 0, 1, 3, 5, 7 และ9 mg/L วัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วย
เทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลืน่ สูงสุด 517.0 นาโนเมตร ได้ กราฟมาตรฐาน DPPH ดังรูปที่ 2
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4.3 ฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของสารละลายสกัดผลไม้ ตัวอย่ าง
จากการนาสารละลายสกัดผลไม้ ตวั อย่าง 0.1 มิลลิลติ ร แล้ วเติมสารละลาย 7 mg/L DPPH 3 มิลลิลติ ร
แล้ วทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน 30 นาที จากนันน
้ าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ สูงสุด 517.0 นาโนเมตร โดย
เทียบกับสารละลายมาตรฐานแกลลิกที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ซึง่ ได้ คา่ การดูดกลืนแสง และความเข้ มข้ นของสารละลาย 7
mg/L DPPH ที่ลดลงดังตารางที่ 2 พบว่าสารละลายที่สกัดจากฝรั่งสดมีกิจกรรมการต้ านอนุมลุ อิสระได้ ดีที่สดุ เนื่องจากมี
การลดลงของความเข้ มข้ นกรดแกลลิกมากที่สดุ คือลดลงจากความเข้ มข้ น 7 mg/L เหลือความเข้ มข้ น 5.0110 mg/L
รองลงมาคือสารละลายที่สกัดจากพุทราสดมีความสามารถในการลดลงของกรดแกลลิกเหลือความเข้ มข้ นเท่ากับ 5.8140
mg/L และสารละลายที่สกัดจากมะกอกฝรั่งสด มีความสามารถในการลดลงของกรดแกลลิกเหลือความเข้ มข้ นเท่ากับ
6.1220 mg/L ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่ความยาวคลืน่ 517.0 นาโนเมตร
ผลไม้ ตวั อย่าง ค่าการดูดกลืนแสงเฉลีย่ ความเข้ มข้ นเฉลีย่
(mg/L)
AF
0.1666
6.1220
BF
0.1363
5.0110
CF
0.1582
5.8140
AF, BF , CF คือ สารสกัดจากมะกอกฝรั่งสด, สารสกัดจากฝรั่งสด และสารสกัดจากพุทราสด ตามลาดับ
การคานวณเปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้

(A - B) - (C - D)
100
(A - B)
เมื่อ
A
= ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร
โดยไม่ได้ ทาปฏิกิริยากับสารสกัดจากผลไม้ ตวั อย่าง
B
= ค่าการดูดกลืนแสงของเมทานอล
C
= ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน DPPH ที่ความยาวคลื่น 517.0 นาโนเมตร
โดยได้ ทาปฏิกิริยากับสารสกัดจากผลไม้ ตวั อย่าง
D
= ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดจากผลไม้ ตวั อย่างในเมทานอล
4.4
เปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้ อนุมูลอิสระ
การคานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ โดยใช้ สมการข้ างต้ นได้ และได้ ผลการคานวณดังตารางที่ 3
เปอร์ เซ็นต์์การยับงยั 
้
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ตารางที่ 3 การคานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระของผลไม้ ตวั อย่าง
ตัวอย่าง
A
B
C
D
เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้
AF
0.1666 0.0220
21.18
BF
0.1860 0.0000 0.1363 0.0695
64.08
CF
0.1582 0.0446
38.92
AF, BF , CF คือ สารสกัดจากมะกอกฝรั่งสด สารสกัดจากฝรั่งสด และสารสกัดจากพุทราสด ตามลาดับ
จากจากตารางพบว่าสารละลายที่สกัดจากฝรั่งสดมีการยับยังอนุ
้ มลู อิสระได้ มากที่สดุ คือ 64.08 % รองลงมาคือ
สารละลายที่สกัดได้ จาก พุทราสด คือยับยังได้
้ เท่ากับ 38.92 % และสารละลายท่ากัดได้ จากมะกอกฝรั่งสด คือยับยังได้
้
เท่ากับ 21.18 % ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปริ มาณแกลลิกด้ วยเทคนิคยูว-ี วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี ในผลไม้ ตวั อย่างทังหมด
้
3 ชนิด คือ
มะกอกฝรั่ง ฝรั่ง และพุทรา พบว่าฝรั่งสดมีปริ มาณแกลลิกมากทีส่ ดุ และมะกอกฝรั่งสดมีปริมาณแกลลิกน้ อยที่สดุ ส่วน
การศึกษาการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH ในผลไม้ ตวั อย่างทัง้ 3 ชนิด คือมะกอกฝรั่ง ฝรั่ง และพุทรา พบว่าฝรั่งสด
สามารถต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีที่สดุ และมะกอกฝรั่งสดสามารถต้ านอนุมลู อิสระได้ น้อยที่สดุ และจากการคานวณเปอร์ เซ็นต์
การยับยังของอนุ
้
มลู อิสระจากผลไม้ ตวั อย่างพบว่าฝรั่งสดสามารถยับยังอนุ
้ มลู อิสระได้ มากที่สดุ คือ 64.08 % และมะกอก
ฝรั่งสดสามารถยับยังได้
้ น้อยสุดคือ 21.18 % สาหรับข้ อเสนอแนะคือ เนื่องจากการสกัดสารละลายจากผลไม้ เหล่านี ้เป็ น
ผลไม้ สดทังสิ
้ ้น ดังนันควรค
้
านึงถึงอุณหภูมิในการสกัด และเวลาในการสกัดเป็ นอย่างมากและอุปกรณ์ในการทาวิจยั ควร
อยูใ่ นรูปภาชนะแก้ วสีชาและให้ โดนแสงน้ อยที่สดุ
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
เนื่องจากในการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั หาปริ มาณกรดแกลลิกด้ วยเทคนิคยูวี-วิสเิ บิล สเปกโทรโฟโตเมตรี และ
ศึกษาฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH ในผลไม้ 3 ชนิด คือ มะกอกฝรั่ง, ฝรั่ง และพุทรา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
เลือกผลไม้ รับประทานที่อดุ มไปด้ วยสารต้ านอนุมลู อิสระ รวมทังเป็
้ นข้ อมูลพื ้นฐานในการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ การสนับสนุนเวลาและอุปกรณ์การทาวิจยั และ
ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนับสนุนทุนในการ
วิจยั ในครัง้ นี ้
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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, Northeastern, 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 =

Total number of individuals of a tree speciesin all quadrants
total number of quadrats studied

2) Frequency (F) refers to the degree of dispersion of individual tree species in an area and is
calculated by the equation:
F =

Numberof quadrantsin which the speciesoccurred
100
Total number of quadrantsstudied

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 =

Total cros - sectional area of all the species
Total area of studied

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 =

numberof occurrenceof the species
x100
Numberof occurrenceof all the species

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:
s

'

H

=

  pi log 2 pi
i 1

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.

species
RFA The
highest
The
lowest
RDA The
highest
The
lowest

tree
79
Streblus asper Lour.
(8.9820%)
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
(0.5988%)
Streblus asper Lour.
(26.8158%)
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
(0.1397%)

sapling
95
Streblus asper Lour.
(4.5977%)
Leea rubru Blume ex Spreng.
(0.2874%)
Ficus heterophylla L.f.
(77.4880%)
Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
(0.0036 %)
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tree
species
79
RBA The Cansjera rheedei J.F. Gmel.
highest (21.5598% )
The Mitrasacme vandaeflora Kurz.
lowest (0.0240%)
IVI

The
highest
The
lowest
H’

Streblus asper Lour.
(47.8036)
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
(0.7478)
4.174

sapling
95
Ficus heterophylla L.f.
(39.7559%)
Gymnopetalum cochinchinense
(Lour.)Kurz.
(0.00002%)
Ficus heterophylla L.f.
(121.5542)
Gymnopetalum cochinchinense
(Lour.)Kurz.
(0.2910)
1.6575

seeding
130

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 byproducts (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
* Corresponding author : chutimon.s@chula.ac.th
1288

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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-striazine, 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.
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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.
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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 )
19.13 ± 0.58
200.1 ± 4.30

Seed
129 ± 3.17
Peel
98.57 ± 1.04
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
Antioxidant efficiency
(um)
(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.
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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.

1295

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

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.
Clostridium sp.
C. acetobutylicum
C. butylicum
ATCC 824
NRRL B592
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
-1
Ethanol (g l )
0.164
0.197
0.141
-1
Total solvent (g l )
8.938
11.358
6.585
-1
Acetate (g l )
0.571
0.401
0.542
-1
Butyrate (g l )
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 ) at 35 °C
-1

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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สารวจ รวบรวม ศึกษาความหลากหลายภูมิปัญญาพืน้ บ้ านและการใช้ ประโยชน์ ของผักและไม้ ผลพืน้ เมือง
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนบริเวณจังหวัดริมแม่ นา้ โขง
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 สมประสงค์ 1 ปราโมทย์ ไตรบุญ2 บดินทร สอนสุภาพ3 วิลาสินี ปานอินทร์ 4
Winai Somprasong1 Pramote Triboun2 Bodinton Sonsupab3 Wilasini Pan-in4
บทคัดย่ อ
การศึกษาความหลากหลายภูมิปัญญาพื ้นบ้ านและการใช้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ พื ้นเมืองบริ เวณจังหวัดริ ม
แม่น ้าโขง ทังภาคเหนื
้
อ 1 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดเชียงราย เลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2553 โดยทา
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ในแหล่งธรรมชาติ และ รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งการค้ าในตลาดท้ องถิ่น บันทึกข้ อมูลลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ภาคสนาม การใช้ ประโยชน์ วิเคราะห์ลกั ษณะของพืชโดยใช้ ข้อมูลด้ านสัณฐานวิทยาของลาต้ น ใบ ดอก
ผล และเมล็ด ประกอบคูม่ ือตรวจสอบลักษณะของวงศ์พืช เอกสารวิชาการทางอนุกรมวิธานพืช พร้ อมเปรี ยบเทียบ และ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลพืชจากตัวอย่างพรรณไม้ อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ พืชกรุ งเทพ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรม
วิชาการเกษตร และ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จาแนกลักษณะการใช้ ประโยชน์เป็ น พืชผัก
136 ชนิด และ ไม้ ผลพื ้นเมือง 45 ชนิด และ การจาแนกลักษณะของพืชตามข้ อมูลอนุกรมวิธานพืช เป็ น 68 วงศ์ 181 ชนิด
ชนิดที่พบมีความแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ผกั และผลไม้
พื ้นเมืองของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ริมแม่น ้าโขงทางภาคเหนือ และ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ริมแม่น ้าโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
มีความแตกต่างกันเป็ นส่วนใหญ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์บริ เวณริ มโขงในจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมดังเดิ
้ มส่วนใหญ่ เป็ นกลุม่ ไท
ลื ้อ ไทใหญ่ และ ขมุ ใช้ ประโยชน์จากผักพื ้นเมืองกินใบ เป็ นส่วนใหญ่ จานวน 42 ชนิด ผลไม้ พื ้นเมือง พบรายงาน 22
ชนิด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ น กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ส่ วนใหญ่เป็ น ไททรงดา ผู้ไท
ไทยลาว ญวน กะเลิง บูรู พบมีความหลากหลายของชนิดของผักพื ้นเมือง 94 ชนิด และ ผลไม้ พื ้นเมือง 17 ชนิด ความ
หลากชนิดของผักและผลไม้ พื ้นเมืองในช่วงฤดูกาลพบว่า ช่วงปลายฤดูฝน ตังแต่
้ เดือนกันยายน ถึง เดือน ตุลาคม ช่วงฤดู
หนาวตัง้ แต่เดือนพฤศจิ ก ายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พบชนิดผลไม้ พืน้ เมืองมากที่สุด สาหรับการใช้ ประโยชน์ ด้านการ
อนุรักษ์ ได้ จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อการอ้ างอิง จัดบันทึกข้ อมูลในฐานข้ อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โครงการ
อนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ กรมวิชาการเกษตร และ ปลูกรักษาเป็ นตัวอย่างมีชีวิตเพื่อการเรี ยนรู้ ใน
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชในเครื อข่ายของโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชฯ ของกรมวิชาการเกษตร
ในส่วนภูมิภาค
คาสาคัญ ผักพื ้นเมือง ไม้ ผลพื ้นเมือง ความหลากหลาย จังหวัดริ มแม่น ้าโขง
________________________________
1

วท.ม. (พฤกษศาสตร์ ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
วท..ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
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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
บทนา
ระบบนิเวศต่างๆ ในลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่างที่มีพรมแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีทงที
ั ้ ่เป็ นแหล่งอาศัยตลอดริ มฝั่ งแม่น ้าโขง พืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแม่น ้าที่น ้าท่วมถึงเป็ นครัง้ คราว ป่ าชายเลน บึงและ
ชายฝั่ งทะเล และป่ าไม้ ระบบนิเวศเหล่านี ้เป็ นแหล่งพันธุกรรมพืชที่มีประโยชน์หลายชนิด ซึ่งระบบนิเวศในลุม่ น ้านี ้นับว่ามี
ความสมบูรณ์ และความหลากหลายมากที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก แต่ระบบนิเวศเหล่านี ้กาลังถูกรบกวนอย่างหนักจากการ
ขยายตัวของประชากรและภาคอุตสาหกรรมในบริ เวณลุม่ น ้า สาเหตุมาจากการตัดไม้ เชิงพาณิชย์ การเก็บของป่ า เก็บไม้
ฟื น การขยายพื ้นที่การเกษตร ทาให้ พื ้นที่ป่าหายไปโดยเฉพาะในบริ เวณลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่างที่เหลือพื ้นที่ป่าอยู่เพียงร้ อย
ละ 27 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ตามลาดับ ชุมชนในเขตริ มแม่น ้าโขง มักประกอบด้ วย กลุม่ ชาติพนั ธุ์เดิม หลายกลุม่ หลากหลาย
เช่น ทางภาคเหนือ เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ไทลื ้อ ไทใหญ่ ขมุ เป็ นต้ น ส่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ไท
ทรงดา ผู้ไท ไทยลาว ญวน กะเลิง บูรู ฯลฯ จันทรารักษ์ (2541) ศึกษาพฤกษศาสตร์ พื ้นบ้ านของชาวไทลื ้อ ชาวม้ ง และ
ชาวเย้ าในบางพืน้ ที่จังหวัดน่าน พบรายงานพืชอาหารจานวน 70 วงศ์ 199 ชนิด ปรี ชา (2541) ศึกษาพฤกษศาสตร์
พื ้นบ้ านบริ เวณตาบลสร้ างถ่อน้ อย อาเภอหัวสะพาน จั งหวัดอานาจเจริ ญ พบว่า พืชที่ใช้ เป็ นอาหาร 101 ชนิด 48 วงศ์
สิริวรรณ (2546) ศึกษาพฤกษศาสตร์ พื ้นบ้ านในบริ เวณเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย พบว่า พืชอาหารที่
ใช้ ประโยชน์ 46 วงศ์ 86 สกุล 107 ชนิด แก้ ว และ คณะ (2551) ศึกษาพฤกษศาสตร์ พื ้นบ้ านของกลุม่ ชาติพนั ธุ์บรูและกุลา

1300

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ในจังหวัดอุบลราชธานี ของ พบว่า ชาวบรู และ ชาวกุลา มีการใช้ ประโยชน์จากพืชอาหารจานวน 79 ชนิด 41 วงศ์ และ 63
ชนิด 32 วงศ์
วัตถุประสงค์
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความหลากหลายของชนิด ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน และการใช้ ประโยชน์ผกั
และผลไม้ พื ้นเมืองที่เป็ นความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบตั ิสบื ต่อกันมา ในแหล่งการค้ าชุมชนบริ เวณจังหวัดริ มน ้า
โขงของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การสารวจข้ อมูลความหลากหลายของชนิด ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน และการใช้ ประโยชน์ผกั และผลไม้ พื ้นเมือง ใน
แหล่งการค้ าชุมชนบริ เวณจังหวัดริ มน ้าโขงของประเทศไทย ดังนี ้ ภาคเหนือ 1 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี ตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2553 โดยทาการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ในแหล่งธรรมชาติ และ รวบรวมข้ อมูลจาก
แหล่งการค้ าในตลาดท้ องถิ่น บันทึกข้ อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ภาคสนาม การใช้ ประโยชน์ วิเคราะห์ลกั ษณะของ
พืชโดยใช้ ข้อมูลด้ านสัณฐานวิทยาของลาต้ น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ประกอบคูม่ ือตรวจสอบลักษณะของวงศ์พชื เอกสาร
วิชาการทางอนุกรมวิธานพืช พร้ อมเปรี ยบเทียบ และ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลพืชจากตัวอย่างพรรณไม้ อ้างอิงใน
พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช
ผลการวิจัย
จากข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ผกั และผลไม้ พื ้นเมืองจากแหล่งการค้ าในตลาดท้ องถิ่น ของจังหวัดริมแม่น ้าโขง
สามารถจาแนกลักษณะการใช้ ประโยชน์เป็ น พืชผัก 136 ชนิด และ ไม้ ผลพื ้นเมือง 45 ชนิด และ การจาแนกลักษณะของ
พืชตามข้ อมูลอนุกรมวิธานพืช เป็ น 50 วงศ์ 181 ชนิด (ตาราง )
ตาราง วงศ์และชนิดของผักและผลไม้ พื ้นเมือง บริ เวณแหล่งการค้ าของชุมชนจังหวัดริมแม่น ้าโขง
วงศ์
Aizoaceae
Alismataceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Araceae
Araliaceae

จานวนชนิด

จังหวัดที่เก็บข้ อมูล*

2
3
3
4
2
2
2
2

123
2 45
15
23
12
23
145
136
1301

การใช้ ประโยชน์
ผักพื ้นเมือง
ผลไม้ พื ้นเมือง
2
3
3
1
3
2
1
1
2
2
-
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วงศ์
Asclepiadaceae
Asparacaceae
Bambusaceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Capparaceae
Celastraceae
Combretaceae
Compositae
Convolvulaceae
Cruciferae
Cucurbitaceae
Dilleniaceae
Dracaenaceae
Ebenaceae
Elaeagnaceae
Elaeocarpaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fagaceae
Flacourtiaceae
Guttiferae
Hydrocharitaceae
Irvingiaceae
Labiatae
Lecythidaceae
Leguminosae
Liliaceae
Limnocharitaceae
Malvaceae
Melastomaceae
Meliaceae
Memecylaceae

จานวนชนิด

จังหวัดที่เก็บข้ อมูล*

5
1
1
4
1
1
1
1
5
4
3
5
1
1
1
1
1
1
4
3
2
5
3
1
5
2
18
1
3
2
1
1
1

167
6
1
1
7
23
45
23456
167
67
67
1
5
1
67
1
345
1
1
12
234567
345
3456
34
1
24
1
1
345
1
47
1
45
1302

การใช้ ประโยชน์
ผักพื ้นเมือง
ผลไม้ พื ้นเมือง
4
1
1
1
4
1
1
1
1
5
4
3
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
4
1
3
1
5
2
17
1
1
3
2
1
1
1
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วงศ์

จานวนชนิด

จังหวัดที่เก็บข้ อมูล*

การใช้ ประโยชน์
ผักพื ้นเมือง
ผลไม้ พื ้นเมือง
Menispermaceae
1
6
1
Moraceae
2
1
2
Moringaceae
1
345
1
Myrsinaceae
3
36
2
1
Myrtaceae
2
23456
1
1
Olacaceae
2
1
1
1
Palmae
2
1
1
1
Passifloraceae
1
3457
1
Peperomiaceae
1
234
1
Piperaceae
2
1
2
Polygonaceae
1
1
1
Pontederiaceae
3
3456
3
Portulacaceae
1
37
1
Punicaceae
1
1
1
Rubiaceae
7
1
2
5
Rutaceae
6
1
4
2
Sapindaceae
3
2367
3
Scrophulariaceae
3
345
3
Solanaceae
3
16
3
Symplocaceae
1
1
1
Taccaceae
1
3
1
Theaceae
1
1
1
Tiliaceae
1
35
1
Umbelliferae
8
1
8
Vitaceae
1
67
1
Xanthophyllaceae
2
35
2
Zingiberaceae
11
1
10
1
หมายเหตุ * 1 = เชียงราย 2 = เลย 3 = หนองคาย 4 = นครพนม 5 = มุกดาหาร 6 = อานาจเจริ ญ 7 = อุบลราชธานี
อภิปรายผลการวิจัย
พืชวงศ์ ที่มีการใช้ ประโยชน์ มากที่สุดของชุมชนในตลาดท้ องถิ่ นจังหวัดริ มแม่นา้ โขง 7 จังหวัดได้ แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี คือ วงศ์ Leguminosae (18 ชนิด) มี
ความแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า กลุม่ ชาติพนั ธุ์บริ เวณริ มโขงในจังหวัดเชียงราย
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วัฒนธรรมดังเดิ
้ มส่วนใหญ่ เป็ นกลุม่ ไทลื ้อ ไทใหญ่ และ ขมุ ใช้ ประโยชน์จากผักพื ้นเมืองกินใบ เป็ นส่วนใหญ่ จานวน 42
ชนิด ผลไม้ พื ้นเมือง พบรายงาน 22 ชนิด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ น กลุม่
ชาติพนั ธุ์ ส่วนใหญ่เป็ น ไททรงดา ผู้ไท ไทยลาว ญวน กะเลิง บูรู พบมีความหลากหลายของชนิดของผักพื ้นเมือง 94 ชนิด
และ ผลไม้ พื ้นเมือง 17 ชนิด ส่วนใหญ่เป็ นเก็บหาจากป่ าชุมชนในฤดูกาลแล้ งระหว่าง ตุลาคม ช่วงฤดูหนาวตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ สอดคล้ องกับ แก้ ว และ คณะ (2551) ยกเว้ นพืชอาหารที่คนท้ องถิ่นที่มีเชื ้อสายในกลุม่
ชาติพนั ธุ์ชาวบรูและกุลาใช้ ประโยชน์มากที่สดุ คือ วงศ์ Euphorbiaceae
สรุ ปผลการวิจัย
1. การใช้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ พื ้นเมืองบริ เวณจังหวัดริ มแม่น ้าโขง ทังภาคเหนื
้
อ 1 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริ ญ และ
อุบลราชธานี ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2553 จาแนกลักษณะการใช้ ประโยชน์เป็ น พืชผัก 136 ชนิด
และ ไม้ ผลพื ้นเมือง 45 ชนิด
2. การจาแนกลักษณะของพืชตามข้ อมูลอนุกรมวิธานพืช เป็ น 68 วงศ์ 181 ชนิด
3. พืชที่ใช้ ประโยชน์มากที่สดุ คือ วงศ์ Leguminosae ส่วนใหญ่ใช้ เป็ นพืชผักพื ้นเมือง
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. การนาพืชผักพื ้นเมือง จานวน 20 ชนิด ไปปลูกรักษาในแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดศรี สะเกษ ของ กรมวิชาการเกษตร เพื่อการใช้ เป็ นแหล่งพันธุกรรมผักพื ้นเมือง และ การจัดแสดงในแปลง
รวบรวมพันธุ์
2. การจัดแสดงนิทรรศการข้ อมูลการเรี ยนรู้ผกั และผลไม้ พื ้นเมืองอีสาน พร้ อมตัวอย่างของจริง จานวน 10
รายการ ในงาน 90 ปี พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ
อาคารพิพิธภัณฑ์พชื สิรินธร กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
เอกสารอ้ างอิง
จันทรารักษ์ โตวรานนท์. 2541. พฤกษศาสตร์ พื ้นบ้ านของชาวไทลื ้อ ชาวม้ ง และชาวเย้ าในบางพื ้นที่ของจังหวัดน่าน.
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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
scores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
10
8
8
9
7
8
7
7
8
8
9
10
10
9

2
10
10
9
9
8
8
9
9
7
7
8
7
10
8

3
10
10
9
9
8
7
8
8
9
10
7
10
8
7

4
10
8
8
9
10
8
9
8
10
9
8
8
7
9

5
10
9
8
8
9
8
7
9
8
8
9
10
8
9

(E1)
6
10
8
7
10
8
7
7
8
8
9
10
10
9
9
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7
10
7
9
8
8
9
10
9
10
8
8
9
9
10

8
10
8
9
10
8
9
8
8
8
9
10
8
8
9

9
10
9
8
8
9
8
10
9
8
8
9
10
8
9

10
10
10
9
8
8
9
8
9
10
10
9
9
8
9

total
100
87
84
88
83
81
83
84
86
86
87
91
85
88

X

10
9
8
9
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
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Songs

(E1)
6
8
8
7
7
9
10
10
9
9
8
8
9
10
222
8.5
1.1

7
9
8
8
9
8
7
9
8
9
8
8
10
9
224
8.6
0.9

8
9
8
9
8
8
9
9
7
10
9
10
8
9
225
8.7
0.8

9
8
8
9
9
9
10
9
9
9
9
8
9
8
227
8.7
0.7

10
8
9
8
9
8
9
7
10
8
10
9
8
9
228
8.8
0.8

total
82
81
82
84
84
86
84
86
86
83
84
83
89
2207
85
2.5

86.15

86.53 87.30

87.6

84.88

S.D

1
9
8
8
9
9
8
8
7
7
8
9
8
7
213
8.2
0.9

2
7
7
8
7
7
8
8
9
9
8
8
10
9
214
8.2
1.0

3
8
8
9
9
8
8
9
7
8
7
8
7
10
216
8.3
1.0

4
8
9
7
9
8
8
7
10
8
7
9
7
10
218
8.4
1.0

5
8
8
9
8
10
9
8
10
9
9
7
7
8
220
8.5
0.9

%

81.92

82.3

83.07

83.84

84.61 86.53

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Total
X

X

8
8
8
8
8
9
8
9
9
8
8
8
9
221
8.0
0.9
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
%
Efficiency of Process (E1)
85.00
Post-test
88.36

Mean
8.0
35.3

SD
0.9
1.5

n
26
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 Posttest 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)
(Pre - Test)
(Post-Test)
No.
D
40
40
1
23
34
11
2
22
32
10
3
25
35
10
4
21
34
13
5
23
36
13
6
24
37
13
7
24
36
12
8
23
35
12
9
22
36
14
10
24
36
12
11
23
35
12
12
21
32
11
13
22
36
14
14
23
37
14
15
24
36
12
16
22
35
13
17
23
36
13
18
24
37
13
19
24
37
13
20
23
35
12
21
23
36
13
22
24
36
12
23
22
35
12
24
23
32
14
25
25
36
12
26
24
37
12
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D2
121
100
100
169
169
169
144
144
196
144
144
121
196
196
144
169
169
169
169
144
169
144
144
196
144
144

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

No.
Total


S.D.
%

(Pre - Test)
40
601
23.1
1.1
57.78

(Post-Test)
40
919
35.3
1.5
88.36

D

D2

322
12.4
1.1

4018
154.5
26.7

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 pretest (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
Pre-test
26
57.78
23.1
Post-test
26
88.36
35.3

SD
1.1
1.5

t-test

(α) .05

57.5

.01**

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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ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาปริวรรตกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
The Relationship between Transformational Leadership and Academic Administration of School
Adminstrators in Prakonchai District, Buriram Province
อมลวรรณ ภูผาจง 1
Amolwan puphachong
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาปริวรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยน 2) ศึกษาการ
บริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการ ของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ ครูโรงเรี ยนในเขตอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2553 จานวน 1,273 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ จากการเลือกแบบตามความสะดวก จานวน 290
คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิ ด
ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9302 ข้ อมูลได้ จากครูโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี การศึกษา 2553 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนใน
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) แบบเพียร์ สนั และกาหนดค่าสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ .01 ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผู้นาปริ วรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายลักษณะ ปรากฏว่า ทุกลักษณะมีภาวะผู้นาปริ วรรต อยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลีย่ สูงไปต่า ได้ ดงั นี ้ ลักษณะที่ 1 เชิงอุดมคติ ลักษณะที่ 2 เชิงใส่ใจเฉพาะรายบุคคล ลักษณะ
ที่ 3 เชิงกระตุ้นให้ เกิดสติปัญญา และลักษณะที่ 4 เชิงจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจ ตามลาดับ
2. การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ปรากฏว่า การบริ หารงานวิชาการด้ านการพัฒนาหลักสูตรและด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ ส่วนการบริ หารงานวิชาการด้ านการนิเทศภายในโรงเรี ยนอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้ าน
พบว่าภาวะผู้นาปริ วรรตของผู้บริหารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย กับการบริ หารงานวิชาการด้ านการพัฒนาหลักสูตร
และด้ านการจัดการเรี ยนการสอน มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านการนิเทศภายในโรงเรี ยนมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวกในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาปริ วรรต, ผู้บริ หารโรงเรี ยน, การบริ หารงานวิชาการ, การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรี ยน
การสอน, การนิเทศภายในโรงเรี ยน
1

คม. การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 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
บทนา
การจัดการศึกษาเป็ นปั จจัยที่จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์ความรู้ตา่ ง ๆ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ เป็ นกฎหมายแม่บทในกระบวนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย มีเนื ้อหาให้ ปรับเปลีย่ นเกี่ยวกับสาระของการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้ านการเปลีย่ นแปลงตามพระราชบัญญัติ
นี ้ถือเป็ นการปฏิรูปการศึกษาครัง้ ใหญ่ ซึง่ ปฏิรูปทังระบบ
้
มีการเปลีย่ นแปลงทุกระดับ การปฏิรูประดับสถานศึกษาให้
สอดคล้ องกับกฎหมายและนโยบายการดาเนินการด้ านการศึกษาของประเทศ เป็ นกลไกที่ทาให้ การพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอนประสบความสาเร็ จ การปฏิรูปขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ ด้ านที่สาคัญ แต่ปัจจัย ทีม่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรี ยนมาก คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้บริ หารที่จะประสบความสาเร็ จในการบริ หาร ต้ องใช้ ยทุ ธศาสตร์ หลาย ๆ อย่าง

1316

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญตัวหนึง่ ก็คือการมีภาวะผู้นาและภาวะผู้นาทีผ่ ้ บู ริ หารโรงเรี ยนนามาใช้ กันมากในปั จจุบนั คือ ภาวะ
ผู้นาปริ วรรต ซึง่ จะช่วยให้ การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดความสาเร็ จ ต่อโรงเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
ปั จจุบนั การเข้ าสูต่ าแหน่งผู้บริ หารโรงเรี ยน รวมทังผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ มา
จากการสอบคัดเลือก ซึง่ ผู้ที่มคี วามพร้ อมมาก เช่น มีความพร้ อมด้ านการอ่านหนังสือ วัย เวลาและอื่น ๆ จะเป็ นผู้ที่สอบ
ผ่านได้ รับการคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารโรงเรี ยนแต่บคุ คลเหล่านันอาจไม่
้
มีภาวะผู้นา เนื่องจาก ขาด
ประสบการณ์ ทุกวันนี ้โรงเรียนต้ องการภาวะผู้นาทีเ่ ข้ มแข็ง และควรได้ รับการแต่งเติมคุณภาพโดยผู้บริ หารโรงเรี ยน ความ
ต้ องการภาวะผู้นาในโรงเรี ยนจึงขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพภาวะผู้นาของผู้บริ หารในการทาให้ โรงเรี ยนมีความเจริ ญก้ าวหน้ า มีการ
จัดการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาที่สงู ของนักเรี ยน ภาวะผู้นาปริวรรตจะเป็ นแบบผู้นาที่
สามารถทาให้ ผ้ บู ริ หารเป็ นผู้นาโรงเรี ยนที่มีประสิทธิผล สามารถสร้ างความรักความศรัทธา ความผูกพัน และความพึง
พอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ เกิดกับโรงเรียนและผู้บริ หาร จึงจะทาให้ ทกุ คนที่เกี่ยวข้ องรวมพลังกันจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและในที่สดุ ก็จะสามารถพัฒนาครู และ
นักเรี ยนเป็ นคนมีคณ
ุ ภาพ ของสังคมและประเทศชาติได้ สบื ต่อไป
งานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร แบ่งเป็ น 7 ประเภท ได้ แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรี ยน
งานการเงิน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กบั ชุมชนและงานบริ หารทัว่ ไป ได้ มีการจัดลาดับความสาคัญของงาน
วิชาการไว้ เป็ นอันดับแรกของงานในความรับผิดชอบของผู้บริ หารซึง่ ดังนี ้ งานบริ หาร งานวิชาการ ร้ อยละ 40
งานบริ หารบุคลากร ร้ อยละ 20 งานบริ หารกิจการนักเรียนร้ อยละ 20 งานบริ หารการเงิน ร้ อยละ 5 งานบริ หาร อาคาร
สถานที่ ร้ อยละ 5 งานบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุมชน ร้ อยละ 5 งานบริ หารทัว่ ไป ร้ อยละ 5 ซึง่ จะเห็นว่า งานวิชาการ
เป็ นงานทีม่ ีความสาคัญที่ต้องมีการจัดระบบงานให้ รัดกุมและมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาได้ ให้
ความสาคัญของงานวิชาการว่าเป็ นหัวใจของโรงเรียนเป็ นชีวิตจิตใจของสถาบัน ส่วนงานด้ านอื่น ๆ เป็ นองค์ประกอบทีจ่ ะ
ทาให้ สถาบันดาเนินไปด้ วยความราบรื่ นเท่านัน้ ดังนันผู
้ ้ บริ หารโรงเรี ยนที่มีภาวะผู้นาปริ วรรต ทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็ น
ผู้นาของครูในด้ านวิชาการเป็ นอันดับแรก เพราะหน้ าทีข่ องโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา ทุกแห่ง คือ การให้ ความรู้แก่
นักเรี ยนในด้ านวิชาการ โดยการทางานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู ให้ คาแนะนาครูและประสานงานให้ ครูทกุ คนทางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษาไม่วา่ สถานศึกษาจะเป็ น
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้ จากผลงาน ด้ านวิชาการ เนือ่ งจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึง่ เป็ นหัวใจของสถานศึกษาซึง่ อาจจะ
เกี่ยวข้ องทางตรงหรื อทางอ้ อมก็อยูท่ ี่ลกั ษณะของงานนัน้ (วิโรจน์ บุญเรื อง. 2551)
ดังนันการที
้
่หลายโรงเรียนมีผลงานทางด้ านวิชาการดีเด่นอาจไม่ใช่เพราะผู้บริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผู้นาปริ วรรตแต่
เป็ นเพราะปั จจัยอื่น ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั ในฐานะครูโรงเรียนในอาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีความสนใจจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อเป็ นข้ อพิจารณาเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพภาวะผู้นาของผู้บริ หารโรงเรียน และวงการศึกษาโดยรวม
ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาปริ วรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในความคิดเห็นของครู
ตามแบบของเบอร์ น (Burn) 4 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะที่ 1 ภาวะผู้นาเชิงอุดมคติ (Idealized influence) ลักษณะที่ 2
ภาวะผู้นาเชิงจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ลักษณะที่ 3 ภาวะผู้นาเชิงกระตุ้นให้ เกิดสติปัญญา
(Intellectual stimulation) ลักษณะที่ 4 ภาวะผู้นาเชิงใส่ใจเฉพาะรายบุคคล (Individualized consideration)
2. เพื่อศึกษาการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ตามความคิดเห็น
ของครู ตามกรอบงานวิชาการ 3 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการ ของผู้บริ หารโรงเรียนในอาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ที่ใช้ ในการวิจยั คือ ครูโรงเรี ยนในเขตอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2553
จานวน 1273 คน กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย ครูโรงเรี ยนในเขตอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี
การศึกษา 2553 จานวน 290 คน โดยกาหนดขนาดตามตารางของเครจซีและมอร์ แกน (Krejcie & Morgan)
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ . 2542 : 151) หลังจากนันสุ
้ ม่ แบบแบ่งกลุม่ ย่อยเป็ น 4 กลุม่ คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน
140 คน โรงเรี ยนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน 50 คน โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 75 และโรงเรี ยนเอกชน
จานวน 25 คน ซึง่ การสุม่ กลุม่ ย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) แบบ
เจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั วุฒกิ ารศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาปริ วรรตตามแบบของเบอร์ น (Burn) 4 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะ
ที่ 1 ภาวะผู้นาเชิงอุดมคติ (Idealized influence) ลักษณะที่ 2 ภาวะผู้นาเชิงจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational
motivation) ลักษณะที่ 3 ภาวะผู้นาเชิงกระตุ้นให้ เกิดสติปัญญา (Intellectual stimulation) ลักษณะที่ 4 ภาวะผู้นาเชิง
ใส่ใจเฉพาะรายบุคคล (Individualized consideration) มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ
ด้ านพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการนิเทศภายในโรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)
ตอนที่ 4 ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open form) เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้ วเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการ
บริ หารงานวิชาการที่ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการจัด
การเรี ยนการสอน ด้ านการนิเทศภายในโรงเรียน
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยดาเนินการโดยส่งแบบสอบถามด้ วยตนเอง และเก็บด้ วยตนเองจึงสามารถ
รับแบบสอบถามคืนมาจานวน 290 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละร้ อย
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ ภาวะผู้นาปริ วรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้ วย
การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นาเสนอเป็ นตารางประกอบ
การบรรยาย
4.2 วิเคราะห์ระดับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ วย
การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นาเสนอเป็ นตารางประกอบ
การบรรยาย
4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) แบบเพียร์ สนั (Pearson product moment
correlation) โดยกาหนดค่าสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ .01
4.4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการ ซึง่ เป็ นข้ อความ
ปลายเปิ ด ด้ วยการใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา โดยจัดคาตอบเข้ าประเด็นเดียวกัน แล้ วแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
นาเสนอเป็ นตารางและประกอบการบรรยาย
4.5 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ ภาวะผู้นาปริ วรรตและการบริ หารงานวิชาการ
โดยวิเคราะห์คะแนนเป็ นรายข้ อ โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) (บุญชม ศรี สะอาด. 2535 : 100)
4.6 วิเคราะห์วา่ ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร พิจารณาจากเครื่ องหมาย ซึง่ มี 2 กรณี คือ (ชูศรี วงศ์
รัตนะ. 2541 : 316)
4.6.1 ถ้ าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เป็ นบวก แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว นันมี
้ ความสัมพันธ์ทางบวก
ถ้ าคะแนนสูงในตัวแปรที่หนึง่ จะได้ คะแนนสูงในตัวแปรที่สองด้ วย
4.6.2 ถ้ าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เป็ นลบ แสดงว่าตัวแปร 2 ตัวนัน้ มีความสัมพันธ์ทางลบ
ถ้ าคะแนนสูงในตัวแปรที่หนึง่ จะได้ คะแนนตา่ ในตัวแปรที่สอง
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาปริวรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความ
คิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายลักษณะ พบว่า
ทุกลักษณะมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
2. ผลการวิเคราะห์การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความ
คิดเห็นของครู โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากจานวน 2 ด้ าน คือ
ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและด้ านการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 1 ด้ าน คือ ด้ านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนใน
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ นระดับมาก
4. ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เรี ยงตามลาดับ 5 ลาดับแรก ได้ แก่ อันดับที่ 1 ควรรับฟั งความคิดเห็นในการ
ส่งเสริ มงานวิชาการและยึดประโยชน์ที่นกั เรียนจะได้ รับมากกว่าทาตามความต้ องการของตนเอง อัน ดับที่ 2 การ
บริ หารงานวิชาการควรพิจารณาจากภาพความเป็ นจริ งด้ านหลักสูตรที่สอดคล้ องกับท้ องถิ่น พื ้นฐานของนักเรี ยน อันดับที่
3 ผู้บริ หารควรประสานความร่วมมือ สือ่ สารและสร้ างความเข้ าใจในการพัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาครูผ้ สู อนและชุมชนให้ เป็ นระบบ อันดับที่ 4 ผู้บริ หารควรมุง่ เน้ นการพัฒนางานด้ านวิชาการโดยส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ ครูและนักเรี ยนได้ รับการพัฒนาตนองและอันดับที่ 5 ควรให้ ความสาคัญกับงานวิชาการมาก ๆ
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริวรรตกับการบริ หาร
งานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
1. ภาวะผู้นาปริ วรรตของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้เนือ่ งจากผู้บริ หารโรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นาตนเองให้ สอดคล้ องกับกระแสความ
เปลีย่ นแปลงและความต้ องการของสังคม โดยได้ รับปั จจัยกระตุ้นจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่
ต้ องการเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางานของข้ าราชการโดยยึดหลักธรรมภิบาลและถือประชาชนเป็ นฐานในการ
ให้ บริ การประกอบกับการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กระจายอานาจการบริ หารการศึกษาให้ กบั โรงเรี ยน โดยกาหนดให้ โรงเรียนเป็ นนิติ
บุคคล (มาตรา 35) และพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ให้ อานาจผู้บริ หารโรงเรี ยนสามารถ
ตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ มากขึ ้นเป็ นต้ น ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนมีความตื่นตัว มองเห็นความสาคัญ
และความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ของตน โดยการพัฒนา
พฤติกรรมของตน ปรับกระบวนการบริ หารจัดการโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ ายทีม่ ีสว่ นได้ เสีย พัฒนาด้ านความรู้
ความสามารถ มีการสร้ างทีมงานให้ ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงานและมีการกระตุ้นให้ เพื่อนร่วมงานได้ พฒ
ั นาตนเอง ให้ มี
ความคิดสร้ างสรรค์และหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนมี
ภาวะผู้นาปริ วรรตอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณรงค์ ปานดารงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าภาวะ
ผู้นาของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร อยูใ่ นระดับสูง วลัญชร อดิพฒ
ั น์
(2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผู้นาตามการรับรู้ของครูในโรงเรี ยน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สจักรในประเทศไทย โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและสอดคล้ องกับความเห็นของทิชชีและเดวานา (Tichy and Devana. 1986 : 17 – 32) กล่าว
ว่าผู้นาแบบเปลีย่ นสภาพเป็ นผู้นาเพื่อการเปลีย่ นแปลง จะเปลีย่ นแปลงองค์กรทีต่ นรับผิดชอบไปสูเ่ ป้าหมายที่ดีกว่า เป็ น
คนกล้ าเปิ ดเผยและกล้ าเสีย่ งแต่มีความสุขมุ รอบคอบ มีจดุ ยืนของตนเอง สนใจและเชื่อมัน่ ในความสามารถของผู้อื่นโดย
มอบหมายงานให้ ทา ใช้ คณ
ุ ค่าเป็ นแรงผลักดัน โดยชี ้นาให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายเป็ นผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมาก จานวน 2 ด้ าน คือ ด้ าน การ
1320

International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS2011)
Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011

พัฒนาหลักสูตรและด้ านการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 1 ด้ าน คือ ด้ านการนิเทศภายใน
โรงเรี ยน ทังนี
้ ้เนื่องจากได้ รับความสนใจและเอาใจใส่อย่างจริ งจังจากผู้บริ หารโรงเรี ยน ครูผ้ สู อน กรรมการสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานและผู้ปกครอง ประกอบกับปั จจัยทางด้ านการกระจายอานาจการศึกษาทีเ่ น้ นให้ โรงเรี ยนจัดการศึกษา มีการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญให้ โรงเรียนมีหน้ าทีจ่ ดั ทาหลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานและเปิ ดโอกาสให้
ทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับโครงสร้ างการบริ หารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก าร ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่มอบอานาจการบริ หารลงสูโ่ รงเรี ยนมากขึ ้น ทา
ให้ การบริ หารด้ านวิชาการสามารถดาเนินงานได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เอกริ นทร์ สีม่ หาศาล (2545 : 174) กล่าวว่า
ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นผู้นาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่ าย เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จัดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ตลอดทังสนั
้ บสนุนบุคลากรในการจัดทาหลักสูตรโรงเรียน จัดเตรียมสภาพแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้และจัด
ให้ ติดตามผลการใช้ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยน ชุมชนและท้ องถิ่น ดังนันจึ
้ ง
เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารโรงเรี ยนทีจ่ ะต้ องเอาใจใส่ดแู ลพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะครูเป็ นตัว
จักรสาคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นหลักสูตรให้ เกิดผลกับผู้เรี ยนที่แท้ จริ ง ครูจึงต้ องได้ รับการพัฒนาควบคูไ่ ปพร้ อมกับหลักสูตร
สถานศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ นระดับมากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้ 4 ด้ าน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะผู้บริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผู้นาปริวรรตอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกับการบริ หารงานวิชาการที่
อยูร่ ะดับมากซึง่ สอดคล้ องซึง่ กันและกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ บุญมี ก่อบุญ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษา
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลีย่ นของผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกทุกด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจยั ของธีระพงษ์ วีระชานนท์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาภาวะผู้นาของผู้บริ หารที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาและประสิทธิผลของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
ทางบวก เดชดารง ตุระซอง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการกับ
คุณภาพการศึกษาด้ านคุณลักษณะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามุกดาหาร
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการกับคุณภาพการศึกษาด้ านคุณลักษณะของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ พบว่า ภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนในอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาปริ วรรตกับการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนใน
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลการวิจยั ที่วา่ ด้ านการพัฒนาหลักสูตรและด้ านการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ดังนัน้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนจึงควรให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่องและต่อไปเพื่อเป็ นประโยชน์ในการบริ หารงานวิชาการให้ มี
ประสิทธิภาพกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม โดยพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมและทาอย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่ อไป
2.1 ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยนาผลการศึกษานี ้ไปหาคาตอบจากผู้เกี่ยวข้ อง และศึกษาเพื่อ
ทราบเหตุผลให้ มากขึ ้นเพื่อพัฒนาและกระตุ้นผู้บริ หารโรงเรี ยนให้ มีการพัฒนาตนเองมากขึ ้น
2.2 ควรศึกษาจากกลุม่ ผู้บริหารโดยตรงด้ วย ซึง่ กลุม่ นี ้น่าจะให้ เหตุผลได้ ด้วยว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนี ้
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