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บทบรรณาธิการ
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การวิจัยและการพัฒนา 
(Research and Development)

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 1

 การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product) 

โดยทำการทดสอบในสภาพจริงและดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

ดังนั้น เป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์นั่นเอง

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา

 ได้มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

 ทิศนา แขมมณี  (2540 : 5)  ได้กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่มุ่งนำเอาความรู้จากการ

วิจัยบริสุทธ์ิไปวิจัยต่อโดยพัฒนาเป็นเทคนิคหรือวิธีการท่ีสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็น

ที่น่าพอใจแล้วจึงนำไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วน วัญญา วิศาลาภรณ์  

(2540 : 24)  ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ของการวิจัยและพัฒนาไม่ใช่อยู่ท่ีการสร้างหรือทดสอบทฤษฎีแต่อยู่ท่ีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนา เช่น อุปกรณ์การฝึก

อบรม อุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียน ระบบการจัดการ เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันจะต้องตรงกับ

ความต้องการที่มีรายละเอียดโดยเฉพาะ เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นแล้วจะต้องนำไปทดลองใช้และปรับปรุงจนถึง

ระดับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543 : 174 -

174) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีจุดหายเพื่อสร้างหรือค้นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้เพ่ือพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์กร จุดหมายปลายทางท่ีคาดหวังจึงเป็นการมุ่งให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติที่คาดว่าจะดีขึ้น จึงมักเกี่ยวข้องกับการทดลอง 

ตัวอย่างของงานวิจัยและพัฒนา เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียน  ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยอาจจะอยู่ในรูป

ของหลกัการ โครงสรา้งและแนวทางของหลกัสตูร              ชดุฝกึอบรมคร ูสือ่และชดุการเรยีน แนวทางการประเมนิและ

ระบบในการบริหารจัดการหลักสูตร สิ่งเหล่านี้ได้มีการทดสอบด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

แล้ว

 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการวิจัยแะพัฒนา  หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่             ผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อวัสดุ

อุปกรณ์ (Material) และผลิตภัณฑ์ประเภทวิธีการหรือกระบวนการ (Process) โดยดำเนินการทดสอบใน

สภาพจริงและทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา

กลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1 
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอน  ดังนี้

 1.  การสำรวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research) หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา       ผลการดำเนินการในข้ันตอนนี้

จะทำให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 

 2.  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นการดำเนินการโดยการนำความรู้และผลการวิจัยที่ได้จากขั้น

ตอนท่ี  1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซ่ึงจะเริ่มจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งในด้านกำลังคน  งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ลักษณะหรือรูปแบบตาม ความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ที ่จะพัฒนามีลักษณะอย่างไร

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในขั้นตอนของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้องนำไปตรวจสอบความเหมาะสม

และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ

หรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการ  ดังนี้ 

      3.1  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นการทดลองเบ้ืองต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม

ผลประเมินเชิงคุณภาพเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์  มักนิยมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน 1 - 3 โรง เด็กนักเรียน

6 - 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์

      3.2  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่  เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่มี

ขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มนำร่อง (Pilot group) ซึ่งได้แก่การนำไปใช้ในโรงเรียน 5-15 โรง  มีจำนวนนักเรียน 

30 - 100 คน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ นำผลท่ีประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ

กลุ่มควบคุมท่ีเหมาะสม วัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่ เพ่ือต้องการท่ีจะบ่งช้ีว่า

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการ

ของขั้นตอนนี้จะใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design)  แล้วนำผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

      3.3  การทดลองความพร้อมนำไปใช้  หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมีความมั่นใจในด้าน

คุณภาพ ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติ โดยนำไปใช้ในโรงเรียน 10 - 30 

โรง นักเรียน 40 - 200 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

ที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่เพียงใด แล้วนำสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้

มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑมีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การดำเนินการ
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ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการ

ประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยงอันตราย

ก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

ก็จะนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

 4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ ์   เป็นการนำผลการวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่  เช่น การนำเสนอในที่

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การติดต่อกับหน่วยงาน

ทางการศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ไปในโรงเรียนต่างๆ หรือติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิต จ

ำหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 

ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้  ดังนี้

การวิจัย

(research)

1.  การสำรวจ 

สังเคราะห์

สภาพปัญหา

และความต้องการ

การดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจหรือการสังเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง

ลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  การออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

นำความรู้และผลการวิจัยท่ีได้จาก ข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โดยให้มีลักษณะและรูปแบบตามความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา

(development) 3.  การทดลอง

ใช้ผลิตภัณฑ์

ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์โดยจะดำเนินการทดลอง 3 ครั ้ง ได้แก่ 

การทดลองกับกลุ่มเล็ก การทดลองกับกลุ่มใหญ่และ

การทดลองความพร้อมนำไปใช้

4.  การเผยแพร่

     ผลิตภัณฑ์

การนำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท่ีประชุม

สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ  การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการการติดต่อกับหน่วยงานทางการ

ศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาหรือติดต่อกับ

บริษัทเพื่อผลิต จำหน่าย และเผยแพร่ในวงกว้าง

ภาพที่  1  กระบวนการวิจัยและพัฒนา
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์

 1. การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

     กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษามี 13 ประการ  ดังนี้ (Scriven. 1967 อ้างถึงใน 

Worthen and Sauder. 1987 : 88 - 90)   

      1.1 ความจำเป็น ได้แก่ จำนวนคนที่จะได้รับผลกระทบ ความสำคัญในทางสังคมและหลักฐาน

แสดงความต้องการจำเป็น

      1.2 การตลาด แผนการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ขนาดของตลาด (Market share) และความสำคัญ

ของตลาดที่คาดหวัง

      1.3 ผลประกอบการจากการทดลอง  หลักฐานแสดงถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์

      1.4 ผลประกอบการจากผู้บริโภคจริง

      1.5 ผลประกอบการจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

      1.6 ผลประกอบการในระยะยาว เช่น 1 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์

      1.7 ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น 

      1.8  ผลประกอบการในเชิงกระบวนการ ซ่ึงได้แก่ หลักฐานยืนยันผลของผลิตภัณฑ์ตามคำพรรณนา

สรรพคุณ ความเป็นเหตุเป็นผลตามที่กล่าวอ้าง และความสอดคล้องกับเกณฑ์ด้านศีลธรรมจรรยา

      1.9 ความเป็นเหตุเป็นผลของผลที ่เก ิดขึ ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ ่งแสดงถึงหลักฐานของ

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง การศึกษาย้อนหลังหรือ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

      1.10  ผลประกอบการในเชิงความมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ มีหลักฐานในเชิงสถิติที่แสดงถึง

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ที่เหมาะสม ระดับนัยสำคัญและการแปลความหมายอย่าง

ถูกต้อง

      1.11  ผลประกอบการในเชิงความสำคัญทางการศึกษา กล่าวคือ ความสำคัญทางการศึกษาที่เป็น

ผลจากการตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญ ผลการตัดสินใจจากการวิเคราะห์รายข้อและคะแนนดิบท่ีวัดได้ ผลข้างเคียง 

ผลในระยะยาว และการเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาดังกล่าวอย่างสม

เหตุสมผล

      1.12  ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล แสดงโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลการตัดสินของผู้เชี่ยว

ชาญ และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับคู่แข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

      1.13 การบริการหลังการขาย โดยพิจารณาจากแผนบริการหลังการขายและการพัฒนาการอบรม

พนักงานประจำการ  การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนศึกษาข้อมูล

เก่ียวกับผู้บริโภค

 2. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่เป็นหลักสูตรระบบการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร  (The 

curriculum materials analysis system : CMAS) ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ประการ  ดังนี้ (Morrisett & Stevens.

1967 อ้างถึงใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์.  2541 : 246)
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      2.1  บรรยายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เวลาที่ต้องการ สไตล์ ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลประกอบการที่มีอยู่ เนื้อหาวิชา เอกลักษณ์ของหลักสูตร

      2.2   วิเคราะห์หลักการและเหตุผล ตลอดจนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยการบรรยายและประเมิน

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      2.3  พิจารณาเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์  ได้แก่  คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา สมรรถภาพ

ของครูอาจารย์ คุณลักษณะของโรงเรียนและชุมชน การจัดหลักสูตรและหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

      2.4  พิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

      2.5  พิจารณาด้านการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในหลักสูตร โดยกล่าวถึงความ

เหมาะสมของกลยุทธ์การสอน รูปแบบ วิธีการ สื่อ และกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ

      2.6  การตัดสินคุณค่าโดยรวม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงบรรยายอื่นๆ รายงาน และ

ประสบการณ์ที่ใช้หลักสูตร ผลการทดลองใช้หลักสูตรและข้อแนะนำต่างๆ

 3. การประเมินผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อการเรียนการสอน

 กระบวนการประเมินผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนมี 2  ขั้นตอน  ดังนี้ (วชิราพร  อัจฉริยโกศล. 

2536 : 13-31)  

      3.1  การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ ซึ่งประกอบด้วย

  3.1.1 ลักษณะสื่อ ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อ มาตรฐานการออกแบบ 

มาตรฐานทางเทคนิควิธี  และมาตรฐานความมีสุนทรีย์ของสื่อ

  3.1.2 เนื้อหาสาระ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาสาระที่

ปรากฏในสื่อ  โดยแสดงความเห็นเพื่อการปรับปรุงในส่วนที่ควรปรับปรุงหรือให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนิน

การต่อไป

      3.2  การตรวจสอบคุณภาพสื่อ  โดยปกติดำเนินการโดยทดลองใช้สื่อกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายใน

สภาพการณ์จริง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ

  3.2.1 การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง

  3.2.2 การทดสอบกลุ่มเล็ก 

  3.2.3 การทดสอบกลุ่มใหญ่

 โดยเปรียบเทียบผลการทดลองใช้สื่อกับเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ สื่อการเรียนการสอนที่ประเมินมี

คุณภาพมาตรฐานในระดับ 90/90 ในที่นี้ 90 ตัวแรกหมายถึงคะแนนรวมเฉลี่ยของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 90 ส่วน 

90 ตัวหลังหมายถึงร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อของสื่อการเรียนการสอน

ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยและพัฒนามีลักษณะสำคัญ  ดังนี้ 

 1. เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจใหม่ที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นตัวแบบใช้งาน  เป็นการทำวิจัยเพื่อ

แสวงหาหรือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่  แล้วทำการพัฒนาด้วยการคิดค้น ต่อยอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวให้อยู่
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

ในรูปต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ เช่น ผลผลิตกระบวนการหรือการบริการ

ใหม่ๆ  ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้ใช้และสังคม 

 2. เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากจุดแข็งของการวิจัยและพัฒนามี 3 

กระบวนการหลัก  ได้แก่  การวิจัย  การพัฒนา  และการเผยแพร่  ดังน้ัน  การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้ความรู้หรือ

ความเข้าใจในแง่มุมใหม่สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง  จึงต้องกระทำอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง  ที่กล่าวว่า “อย่างเป็นระบบ” เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ

วิจัยและพัฒนา  ส่วนที่กล่าวว่า  “อย่างต่อเนื่อง” เป็นกระบวนการดำเนินงานที่จะต้องกระทำติดต่อกันโดยใช้

ระยะเวลาในการทำกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ผลผลิตไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

ค่อนข้างยาวนานมาก 

 3. มีการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธการที่เชื่อถือได้  การทำการวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน

จะต้องกระทำอย่างพิถีพิถันภายใต้การกำกับติดตม และตรวจสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลผลิต

ขั้นสุดท้าย (End of product) ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและ

เชื่อถือได้ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้หรือสังคม 

 4. มักใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและชิงคุณภาพในการวิจัย การวิจัยและพัฒนาโดยทั่วไป

นักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามฐานคติที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์

แบบปฏิบัตินิยม / ประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ

ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงทดลองในขั้นตอนทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีในขั้นตอนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

สู่กลุ่มผู้ใช้หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

 5. มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา จุดเน้นสำคัญของการวิจัยและพัฒนา

คือการดำเนินการวิจัยที่จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์

ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน และ/หรือประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน  องค์การหรือ

ชุมชน ดังนั้น ในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา นักวิจัยมักกำหนดให้ผู้ที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา ตั้งคำถามหรือโจทย์การวิจัย รวมทั้งการ

สนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการทำวิจัยและพัฒนา

ร่วมกับนักวิจัยแล้ว  ยังจะส่งผลดีต่อการยอมรับและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย 

 6. ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ผลของการ

วิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะท่ีอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และการลงทุน

ลงแรงของนักวิจัย  อาจจะมีคุณค่า (Value)  และมูลค่า (Worth)  เชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ในแง่การทำ

กำไรสูง นักวิจัยสามารถจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ และพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตรทั้งในประเทศและนานาชาติได้
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ข้อดีและข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนา 

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนา

 1. ข้อดีของการวิจัยและพัฒนา

      1.1  ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์การ การวิจัยและพัฒนามี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ

พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ 

      1.2  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีคาดหมายว่าจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

โจทย์การวิจัย และสนับสนุนการวิจัย ดังน้ัน จึงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูงท่ีจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหมาย

เชื่อมโยงกับสภาพวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างสอดคล้องกลมกลืน รวมทั้งตอบสนองความต้องการ

จำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

      1.3  มีส่วนส่งเสริมชื่อเสียงและรายได้แก่นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัย  ในการทำวิจัยและพัฒนา

ถ้าผู้วิจัยใช้ความรู้และภูมิปัญญาของตนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคมและมีมูลค่าทางการ

ตลาดก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้วิจัยมีชื่อเสียงและรายได้จากการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์

ที่ได้พัฒนาขึ้น 

 2. ข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยและพัฒนาจะใช้ระยะเวลา พลังสติปัญญาและจิตใจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การวิจัย

ประเภทน้ีส่วนมากมักต้องการระยะเวลาในการทำวิจัย  รวมท้ังบุคลากรทางการวิจัยท่ีมีสติปัญญาดีเย่ียม มีจิตใจ

ท่ีมุ่งม่ันและทุ่มเทต่อการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา (ชีวิน  จินดาโชติ.  2547)

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นและความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

 วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่  1 การวิจัย  สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม  และการประเมินผลตามสภาพจริง

ของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 436 คน หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอละ 1 คน รวม 13 คน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริงจำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 452 คน  นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา พัฒนาโครงร่างของหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้วิจัย อาจารย์

ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม และด้านการวัดและประเมินผล  

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ทดลองใช้หลักสูตร คือการนำหลักสูตรที่พัฒนาไปทดลองใช้กับครูวิชาการ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน โดยฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

 ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เป็นข้ันตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตร

ในระหว่างการใช้หลักสูตรโดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้หลักสูตรด้วยแบบทดสอบ และ

สอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตร รวมไปถึงการติดตามผลหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามผู้เข้ารับ

การอบรม โดยทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดังภาพที่ 2   

การวิจัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะห์นโยบายแนวทางการ

    ดำเนินงาน การประเมินผลตาม    

    สภาพจริงในโรงเรียนของ 

    สปช. สปจ. สปอ. 

2. ศึกษาแนวทฤษฎี เอกสารและ

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ

    พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ

    การประเมินผลตามสภาพจริง

3. ศึกษาความต้องการในการ

    ฝึกอบรมเรื่องการประเมินตาม

    สภาพจริงจากครูวิชาการ

    เกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหา 

    วิธีการ รูปแบบ ระยะเวลา 

    การติดตามผล 

4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

    ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการ 

    รูปแบบ ระยะเวลา การติดตาม

    ผลการฝึกอบรม 

    การประเมินผลตามสภาพจริง  

    จากหัวหน้าการประถมศึกษา

    อำเภอ และผู้เชี่ยวชาญ 

การพัฒนา 

พัฒนาหลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

   (ฉบับร่าง) ประกอบด้วย 

   หลักการ วัตถุประสงค์  

   เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และ

   การวัดและการประเมินผล

2. ตรวจสอบโครงสร้าง   

   หลักสูตรฝึกอบรมโดย

   อาจารย์ที่ปรึกษา และ

   ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง

    หลักสูตรฝึกอบรม 

การวิจัย 

ทดลองใช้หลักสูตร

นำหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไปใช้ โดยการจัดอบรม

ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน 

โดยการทดสอบก่อนและหลัง

การฝึกอบรม

การวิจัยประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร

1.  ประเมินความรู้ ความเข้าใจ   

     เกี่ยวกับการประเมินผลตาม

     สภาพจริง 

2.  ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ

     หลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ

     ฝึกอบรม 

3.  ประเมินความสามารถในการ

     ประเมินผลตามสภาพจริงจาก   

     การปฏิบัติเกี่ยวกับการ

     ประเมินตามสภาพจริงของครู

     วิชาการ 

ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ผ่าน

ปรับปรุงหลักสูตร

ผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรม

ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่  2  ขั้นตอนการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง

                สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา (ชีวิน  จินดาโชติ.  2547 : 13)
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 สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย สรุปได้ดังนี้

 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง

สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า นโยบาย แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องตอบสนอง

เป้าประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของสังคม โดยประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตร

ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน ประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งระดับคุณภาพและความ

สามารถ การประเมินต้องสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติจริงในสภาพการณ์จริงหรือคล้ายจริงโดยใช้เทคนิควิธีการ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหลากหลาย   หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นต้องให้การฝึกอบรมตามรูปแบบเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรม

อย่างหลากหลาย ท้ังศึกษาเอกสาร ถามตอบ ฝึกปฏิบัติจริง  นำเสนอผลงาน เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันและสรุปผล

สามารถนำไปใช้วัดผลประเมินผลกับนักเรียนได้โดยตรง ควรมีรูปแบบการวัดผลประเมินผลการอบรมท่ีชัดเจน

สื่อที่ใช้ในการอบรมควรเป็นสื่อที่ทันสมัย ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วันและนำไปทดลองใช้ที่โรงเรียน

ของตนประมาณ 1 เดือน การติดตามผลการฝึกอบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยใช้กระบวนการนิเทศ

 2.     ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า             หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง

สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา มีสาระประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา คำแนะนำ

การใช้หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ และการวัดประเมินผล ซึ่งมีเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยคือ 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 2) ความหมาย หลักการ 

และลักษณะสำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 3) เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตาม

สภาพจริง 4) การจัดทำแบบประเมินค่า (Rubric) 5) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการ

จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล 6) การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน   ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับ

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบของการประเมินผลตามสภาพจริง และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความ

สามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แบบฝึกใบงานและการรายงานสรุปผลจากช้ินงาน ซ่ึงผู้เช่ียวชาญ

มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมโดยเสนอแนะให้สรุปใบความรู้ให้ส้ันและกระชับ และตัดสาระหน่วย

ที่ 7 เรื่องภาระงานออกเนื่องจากปรากฏอยู่ในหน่วยที่ 4, 5 และ 6 แล้ว พร้อมเสนอให้เน้นการปฏิบัติจริง

ตามสภาพจริงในทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม

 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษา โดยการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน เป็นเวลา 3 วัน โดยดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม

(Pre - test) การดำเนินการอบรม  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม (Post - test) พร้อมทั้งสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม โดยให้ครูวิชาการนำความรู้ที่ได้

ไปปฏิบัติ 1 เดือน และทำการประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม

ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ เอกสารประกอบการฝึกอบรม

มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเร่ืองเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ความสามารถในการปฏิบัติโดยมี
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บรรยากาศ ความเป็นกันเอง สนุกสนานที่จะเรียนรู้ และพบว่าในหน่วยที่ 2 ความหมาย หลักการ และลักษณะ

สำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เวลาในการศึกษาใบความรู้ค่อนข้างมาก และการนำเสนอผลงาน

ที่คล้ายกันในหลายกลุ่มทำให้เสียเวลา และเอกสารบางอย่างมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  เช่น  ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น

 4. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ผลการเรียนรู้ของตนเองของผู้เข้าอบรมหลังเสร็จสิ้น

การฝึกอบรม พบว่า มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ความหมาย หลักการ และลักษณะสำคัญของ

การประเมินผลตามสภาพจริงและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ

ประเมินผล ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ เนื้อหา และเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ส่วนความคิด

เห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นลำดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม

ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงพบว่าในภาพรวมครูวิชาการมีความสามารถในการประเมินผล

ตามสภาพจริงอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีเครื่องมือในการประเมินผล และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับดี    แต่แผนการจัดการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินผลและชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งพบว่า

ยังขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การกำหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมินผล 

และการร่วมวางแผนกำหนดชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน

สรุป

 การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์

ประเภทกระบวนการหรือวิธีการ โดยดำเนินการทดสอบในสภาพจริงและทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ

รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 1) การสำรวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ   

2) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งดำเนินการทดลอง 3 ครั้ง ได้แก่ การทดลอง

กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่  และการทดลองความพร้อมนำไปใช้  และ  

4) การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์   การวิจัยและพัฒนามีลักษณะสำคัญ ได้แก่ เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจใหม่

ที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นตัวแบบใช้งาน  เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการดำเนินงานวิจัย

อย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ มักใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัย

มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่า

และมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้    
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รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร1

เทคนิคการศึกษารายกรณี: การวิจัยเฉพาะกรณี
(Case study  research)

 ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยธรรมชาตหรือจากการดำเนินการของมนุษย์ท่ีเป็นวิถีชีวิตตามปกติ

ในสถานการณ์ปัจจุบันอาทิ การดำเนินนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับประเทศ รูปแบบการบริหารชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิผลในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น ผู้วิจัยอาจใช้เทคนิค

การศึกษารายกรณีหรือการวิจัยเฉพาะกรณีเพื่อเป็นวิธีการศึกษากรณีนั้นๆได้ ปรากฎการณ์เหล่านั้นเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วในปัจจุบันตามสถานการณ์เฉพาะพ้ืนท่ีเฉพาะเร่ือง จึงไม่จำเป็นท่ีจะศึกษาในลักษณะ

เชิงสำรวจที่ใช้ประชากรขนาดใหญ่ในพื้นที่ขนาดกว้าง ดังนั้นการวิจัยเฉพาะกรณีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา

ปัญหาวิจัยเฉพาะเรื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เขียนจะกล่าวถึงความหมาย ธรรมชาติ องค์ประกอบของ

แบบการวิจัย  คุณภาพของแบบการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเน้นวิธีการสังเกตเพื่อการวิจัยเฉพาะกรณี

ความหมายของการวิจัยเฉพาะกรณี

 การวิจัยเฉพาะกรณี หมายถึง การสังเกตคุณลักณะเฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เช่น  เด็กคนหนึ่ง  

ห้องเรียนห้องหนึ่ง โรงเรียนหรือชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายของการสังเกตเพื่อสำรวจค้นหา

และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงจะทำให้ทราบวงจรชีวิตของหน่วยงานน้ันๆ และอ้างอิง

สรุปไปยังประชากรของหน่วยงานนั้นๆ อีกด้วย  (Cohen. 1980: 99)

 การวิจัยเฉพาะกรณเีป็นกุศโลบายท่ีเหมาะสมในการหาคำตอบเพ่ือจะตอบคำถามท่ีว่า “อย่างไร” หรือ

“ทำไม” ซึ่งผู้วิจัยควบคุมสิ่งต่างๆในปรากฏการณ์ได้น้อย แต่ต้องการจะทราบสภาวะแวดล้อมที่เป็นชีวิตจริง

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Yin. 1984: 13)

 การวิจัยเฉพาะกรณี หมายถึง การสืบค้นในหน่วยงานทางสังคมอย่างจริงจัง เช่น บุคคลหนึ่ง

ครอบครัวหนึ่ง สถาบันหรือชุมชนหนึ่งๆ จากความหมายที่นักวิจัยให้ไว้พอจะสรุปได้ว่า การวิจัยเฉพาะกรณี

เป็นการศึกษากรณีใดกรณีหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อจะตอบคำถามว่า

ทำไมต้องเป็นปรากฏการณ์อย่างนั้น หรือการที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใด

บทนำ

1 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

ธรรมชาติของการวิจัยเฉพาะกรณี

ที่มา : Gall, Borg and Gall. 1996 : 543.

องค์ประกอบของการวิจัยเฉพาะกรณี

 การวิจัยเฉพาะกรณี มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1) คำถามวิจัย

 2) จุดมุ่งหมายในการวิจัย

 3) หน่วยของการวิเคราะห์

 4) ความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย

 5) เกณฑ์สำหรับตีความผลสรุป

 องค์ประกอบแต่ละลักษณะของการวิจัยเฉพาะกรณี มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจในแต่ละ

องค์ประกอบ ดังนี้

 คำถามวิจัย คำถามที่ดีควรเป็นคำถามที่ถามว่า อย่างไร และ ทำไม มากกว่าที่จะถามว่าใคร และ อะไร

เพราะจะได้คำตอบที่มีประโยชน์มาก

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย  การกำหนดจุดมุ่งหมายจะทำให้ทราบถึงทิศทางหรือส่ิงท่ีจะอธิบายและขอบเขต

ของการวิจัย

 หน่วยของการวิเคราะห์ การกำหนดหน่วยของการวิเคราะห์ ก็คือ การตอบคำถามที่ว่า “อะไรคือกรณี

ศึกษา”  เช่น คนๆ หนึ่ง แบบของผู้นำตามที่กำหนด ผู้ป่วยในคลีนิก ฯลฯ ถ้าหากต้องการศึกษาคนๆ หนึ่ง “คน” 

ก็จะเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลก็ต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคน

 ความเช่ือมโยงเชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ก็คือ การพิจารณาว่าข้อมูลหลายๆ

ลักษณะที่ได้มาจากกรณีเดียวกันนั้น  เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฏีกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือไม่

 เกณฑ์สำหรับตีความผลสรุป ก็คือ วิธีการที่จะทำให้ผลสรุปมีความถูกต้องและเที่ยงตรง อาจจะใช้

เกณฑ์การเปรียบเทียบแบบแผน (Pattern) ของกรณีที่จะศึกษากับกรณีอย่างอื่นที่ไม่ได้ศึกษา

ประเภทการวิจัย

แบบทดลอง

แบบสำรวจ

แบบประวัติศาสตร์

แบบการวิจัยเฉพาะกรณี

 แบบของคำถาม

อย่างไร ทำไม

ใคร อะไร ที่ไหน

อย่างไร ทำไม

อย่างไร ทำไม

การควบคุม

ต้องการ

ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ

ไม่ต้องการ

เน้นที่เหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
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 แบบต่างๆ ของสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อการสังเกต

 สถานการณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสังเกต ประกอบด้วยสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. การอภิปรายกลุ่มโดยไม่ต้องมีผู้นำ วิธีน้ีผู้วิจัยเป็นผู้ป้อนคำถามหรือปัญหาให้สำหรับการอภิปราย

และหาทางแก้ไขปัญหา    สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมอภิปรายแต่ละคนและจดบันทึก   กลุ่มหน่ึงจะมีสมาชิก 6  - 8 คน

คุณภาพของแบบการวิจัยเฉพาะกรณี

 คุณภาพของแบบการวิจัยเฉพาะกรณีจะพิจารณาที่ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (Yin. 1984:34)

 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) พิจารณาจากการเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่ต้องการศึกษาหรือไม่

 ความเที่ยงตรงจากภายนอก (External validity) พิจารณาว่าผลการศึกษานั้นสามารถอ้างอิงสรุปได้

หรือไม่

 ความเชื่อมั่น (Reliability) พิจารณาว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเรื่องนั้นเมื่อทำซ้ำแล้วจะได้

ผลเหมือนเดิมหรือไม่

 ยิน (Yin. 1984 : 39) กล่าวว่า หลายคนมักพูดในทำนองท่ีว่าการศึกษารายกรณีไม่สามารถอ้างอิงสรุปไ

ด้ แต่ยินเห็นว่า ถ้าหากเลือกกรณีตัวอย่างได้ถูกต้องและการศึกษารายกรณีนั้นเป็นการศึกษาแบบทดลองก็น่า

จะอ้างอิงสรุปแบบวิเคราะห์ (Analytical generalization) ได้โดยเน้นการอ้างอิงในเชิงทฤษฏีไปสู่กรณีอย่างอื่นทั่

วๆ ไป

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเฉพาะกรณี

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีหลายชนิดหลายประเภท เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบ

สอบถาม การศึกษาระเบียนประวัติ แบบทดสอบ ฯลฯ เครื่องมือต่างๆ ดังกล่าวนี้ วิธีการสังเกตถือว่า

เป็นหัวใจของการวิจัยเฉพาะกรณี ในที่นี้จะได้กล่าวถึงเทคนิคการสังเกตต่อไป

 การสังเกต (Observation) คือการเฝ้าดูปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดในระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อทราบความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการศึกษา นิยามดังกล่าวนี้เป็นการสังเกตด้วยตนเอง

(Direct observation) การสังเกตในการวิจัยจะต้องทำอย่างมีระบบเพื่อจะได้เข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติและ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของปรากฏการณ์ อาจจะใช้วิธีการสังเกตด้วยตนเองหรือจะใช้

เครื่องมืออย่างอื่น เช่น แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวิธีการสังเกตทางอ้อม (Indirect observation)

การศึกษาในบางเรื่อง เช่น พฤติกรรมของเด็กเล็ก พฤติกรรมของสัตว์ซึ่งไม่อาจใช้ภาษาสื่อความหมายกันได้

ดังนั้นต้องเก็บข้อมูลโดยวิธีสังเกตหรือเก็บข้อมูลจากบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิด การสังเกตด้วยตนเองที่ได้ผลดี

ผู้ถูกสังเกตจะต้องไม่รู้ตัว เช่น การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูหรือพฤติกรรมของนักเรียน  จะต้อง

สังเกตในห้องท่ีจัดไว้เฉพาะสำหรับการสังเกต  วิธีการสังเกตใช้ได้ดีท้ังการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(โชติ เพชรชื่น. 2529: 91-95)  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงแบบต่างๆ  ของสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นประกอบการสังเกต

ที่นักวิจัยควรทราบในการวิจัยเฉพาะกรณี 
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

เทคนิคดังกล่าวนี้เริ่มใช้เมื่อ  ค.ศ. 1925 โดยการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนายทหารในกองทัพเยอรมัน

ต่อมาได้พัฒนาเทคนิคดังกล่าวไปใช้ศึกษาลักษณะการตัดสินใจและพฤติกรรมการตอบโต้ (Interaction)

ระหว่างทหารราบกลุ่มต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียนระหว่างกลุ่มผู้บริหารธุรกิจ ข้อดีของการอภิปรายแบบนี้ก็คือ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง คือในชีวิตจริงก็ไม่ต้องมีกลุ่มผู้นำ ทุกคนมีสิทธิเสรีในการอภิปรายและ

ปัญหาท่ีนักวิจัยนำมาก็คล้ายกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนสำหรับทุกคน   จากผลการวิจัยพบว่าวิธีดังกล่าวมีความเท่ียงตรง

เชิงพยากรณ์สูง คือ สามารถนำไปใช้ในการจัดลำดับความเป็นผู้นำ การศึกษาความร่วมมือและการจัดกลุ่ม

ทำงานได้อย่างเหมาะสม ในทางการศึกษาก็ได้ใช้เทคนิคนี้เพื่อศึกษาความเป็นผู้นำระหว่างนักเรียนต่างระดับช้ัน

 และศึกษาพฤติกรรมตอบโต้ระหว่างครูขณะจัดการประชุม

 บอร์ก (Borg. 1971 : 241) ได้เสนอแนะการสังเกตในสถานการณ์ท่ีกำหนดข้ึน ซ่ึงวิธีการน้ีนิยมใช้สำหรับ

การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา   สังเกตง่ายกว่าสถานการณ์จริง เพราะสามารถควบคุมตัวแปรบางตัวได้

อย่างไรก็ตาม การสังเกตในสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นนี้จะต้องระวังพฤติกรรมบางอย่างที่มิใช่พฤติกรรมจริง

หากบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด

 2. แบบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา วิธีนี้กลุ่มจะได้รับปัญหาให้แก้เช่นเดียวกับวิธีแรก แต่เป้าหมายจะแตกต่าง

กันกับวิธีแรก คือจะมุ่งถึงผลการแก้ปัญหาของกลุ่มเป็นประการสำคัญ ผู้สังเกตอาจเป็นผู้ประเมินผลกิจกรรม

ของกลุ่มและประเมินพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน เทคนิคน้ีส่วนมากจะใช้ในการศึกษาความเป็นผู้นำ

ของนายทหาร ในทางการศึกษาได้ประยุกต์มาใช้เหมือนกัน เช่น ศึกษาปฏิกิริยาตอบโต้ของนักกีฬาในทีม ศึกษา

พฤติกรรมของกลุ่มชุมนุมต่างๆในโรงเรียนและศึกษากลุ่มทำงานของสมาคมครู – ผู้ปกครอง เป็นต้น

 3.  แบบการเล่นบทบาทสมมุติ  วิธีน้ีมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของคนแต่ละคนโดยผู้แสดงได้รับมอบหมาย

ให้แสดงบทบาทตามเรื่องที่ได้กำหนดไว้ ส่วนใหญ่แล้วบทที่มอบหมายให้แสดงนั้นเป็นบทบาทที่ผู ้แสดง

เกี่ยวข้องหรือรู้เรื่องอยู่แล้ว การสังเกตพฤติกรรมตามบทบาทจะช่วยในการประเมินการตัดสินใจของผู้เล่นได้

แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ การประเมินทักษะในการแก้ปัญหา

 นอกจากการสร้างสถานการณ์เพ่ือใช้สำหรับการสังเกตแล้ว นักวิจัยอาจได้ข้อมูลจากการสังเกตวิธีอ่ืนๆ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยนักสังเกตที่ได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะ เป็นใครก็ได้ที่ได้ร่วมทีมทำวิจัย วิธีอื่นๆ ได้แก่

 1. การศึกษาระเบียนสะสม (Anecdotal record) วิธีนี้ใช้กันทั่วๆ ไปในทางการศึกษาคือครูเป็นผู้ศึกษา

คำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้สังเกตไม่ควรจะตีความคำอธิบายเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปรนัยอยู่แล้ว ควรเตรียมคำอธิบาย ชี้แจงวิธีใช้ระเบียนสะสม ครูไม่ควรจะบันทึก

ขณะที่อารมณ์เสีย

 2. วิธีทำสังคมมิติ (Sociometry) วิธีนี้เป็นการวัดโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และประเมิน

สถานภาพทางสังคมของแต่ละคนโดยคำนึงถึงสมาชิกคนอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มของเขาด้วย วิธีการก็คือ สมาชิก

ในกลุ่มจะต้องตอบคำถามว่าเขาชอบใครมากที่สุดในกลุ่มตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ (อาจมากกว่า 1 คน) เช่น 

ให้ระบุช่ือบุคคลในช้ันมา 3 คนท่ีท่านพอใจมากท่ีสุดท่ีจะร่วมทำงานกับเขาเม่ือครูมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม

ในบางโอกาสยังให้ระบุชื่อบุคคลที่พอใจน้อยที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการจัดการทางสังคม

มิติอย่างอื่นๆ เช่น ให้อธิบายบทบาททางสังคมของเพื่อนร่วมชั้นโดยนักเรียนทุกคนจะได้รับคำถามเหมือนๆ

กันดังตัวอย่าง
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 ให้เขียนชื่อเพื่อนร่วมชั้น 1 – 2 คน ที่มีความเหมาะสมกับคำอธิบายต่อไปนี้

 - นักเรียนที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าชั้น

 - นักเรียนที่สามารถทำให้กลุ่มมีความสนุก เมื่อจัดงานเลี้ยง

 - นักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในชั้น

 - ถ้าฉันคิดเลขไม่ได้ ฉันจะขอความช่วยเหลือจากเขา เป็นต้น

              อนึ่ง เทคนิคสังคมมิติใช้กันบ่อยในการวัดว่าใครเป็นคนที่เพื่อนในชั้นชอบมากที่สุด

 3. การจัดลำดับโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา การจัดลำดับท่ีนักเรียนโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือครูใหญ่จัดลำดับ

ที่ครูในโรงเรียนเป็นวิธีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ถูกสังเกตในการวิจัยทางการศึกษา

วิธีนี้ยากท่ีจะควบคุมตัวแปรที่ทำให้เกิดอคติ ในบางครั้งการจัดลำดับที่เพื่อการวิจัยนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ

อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้ถูกสังเกตได้ละเอียดก่อนแล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาให้จัดลำดับที่ ลักษณะนี้

คล้ายๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกิดความประทับใจครั้งแรก แล้วความประทับใจก็จะมีติดต่อกันไปเป็นเวลานาน

ทั้งๆ ที่พฤติกรรมของบุคคลนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การประเมินลักษณะนี้มักเกิดความลำเอียงที่เรียกว่า

“Halo effect” 

 4. วิธีใช้เหตุการณ์วิกฤติ วิธีนี้ จอห์น ซี. ฟลานาแกน (John C. Flanagan) เป็นผู้เริ่มใช้ ปกติจะเป็น

การสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนแทนการสังเกตนักเรียน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนบรรยายถึง

พฤติกรรมวิกฤติ   วิธีการน้ีเหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

  โอกาสที่จะใช้วิธีการสังเกต

 วิธีการสังเกตมีโอกาสใช้ได้ 2 กรณี ดังนี้

  1.  ใช้ก่อนศึกษาวิจัย  ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่   สถานที่หรือชุมชนใหม่   การวางโครงการหรือแผนงาน

วิจัยที่รัดกุมกระทำได้ยากทั้งนี้เพราะไม่มีข้อมูลประกอบ ดังนั้นจำเป็นต้องทำการสังเกตก่อนลงมือวางแผนการ

วิจัยเพื่อจะได้ทราบสภาพการณ์ แบบแผน ความเป็นอยู่ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ฯลฯ การสังเกตในที่นี้

มักจะใช้วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมคือ เป็นสมาชิกของหมู่บ้านให้คนในหมู่บ้านยอมรับตนเสียก่อน ข้อมูลที่ได้

อาจนำมาตั้งสมมติฐาน กำหนดเวลา เลือกกลุ่มตัวอย่าง กำหนดวิธีเก็บข้อมูล และแนวความคิดต่างๆ

 2.   การสังเกตระหว่างทำการวิจัย   การสังเกตกรณีน้ีส่วนมากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย

วิธีการอาจเป็นการสังเกตอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ก็ได้เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของปัญหา

หรือเรื่องที่ได้ทำการวิจัยไปแล้วครั้งหนึ่ง       

 ข้อควรระวังในการใช้วิธีการสังเกต

 วิธีการสังเกตมีข้อควรระวังที่สำคัญ ดังน้ี

 1. วิธีการสังเกตจะมีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ 

ดังนี้

      - ลักษณะของข้อมูลกับความประสงค์สอดคล้องตรงกัน

      - วางระเบียบและข้อมูลข้อปฏิบัติในการสังเกตไว้ชัดเจน
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      - แบบฟอร์มสำหรับบันทึกมีความสอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา

      - มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บได้

 2. คุณลักษณะของผู้สังเกต

      - ให้ความสนใจในการสังเกตอย่างจริงจัง

      - ตระหนักในความสำคัญของข้อมูล ไม่นำความเคยชินที่เคยพบเห็นมาใช้ในการสังเกต

      - ต้องเป็นกลาง ลดอคติ และสรุปผลเฉพาะที่สังเกตได้เท่านั้น

      - การจดบันทึกกับผลการสังเกตต้องตรงกัน ไม่ต้องเสริมความคิดเห็นเพิ่มเติม

   3. ข้อบกพร่องที่มักจะเกิดขึ้นในการสังเกต

      - นิสิต นักศึกษาหรือผู้วิจัยไม่ฝึกฝนการสังเกตให้เก่งพอ ทำให้ได้ข้อมูลท่ีขาดความเช่ือม่ัน

      - ใช้แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตที่มีรายละเอียดหรือสิ่งที่ต้องกระทำมากเกินไป

      - ผู้สังเกตถูกรบกวนบ่อยๆ หรือการเปลี่ยนสภาวการณ์ของการสังเกตไม่ได้บอกกล่าวกัน

ล่วงหน้า หรือลักษณะของสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนไปนั้น ผู้สังเกตไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาเลย

      - ขอร้องผู้สังเกตให้ดำเนินการจำแนกความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากเกินไป จน

ผู้สังเกตกังวลใจและจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ อันอาจทำให้ละเลยสาระสำคัญอื่นๆ 

      - ไม่ใช้ผู้สังเกตหลายคน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของการจัดลำดับที่

      - ไม่จัดให้ผู้สังเกตได้ทำงานอย่างมีอิสระจากผู้สังเกตคนอื่นๆ

      - ไม่วางระบบการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ดูยาก

      - ไม่สุ่มกลุ่มตัวอย่าง มาใช้ศึกษาอย่างเหมาะสม

 เทคนิคการศึกษารายกรณี : การวิจัยเฉพาะกรณี หมายถึง การศึกษากรณีใดกรณีหน่ึง หรือหน่วยใด

หน่วยหน่ึงอย่างละเอียดเพ่ือท่ีจะตอบคำถามลึกๆ ว่าทำไมต้องเป็นปรากฏการณ์อย่างน้ัน หรือการท่ีเกิดปรากฏการณ์

อย่างน้ันเป็นเพราะสาเหตุใด ธรรมชาติของการวิจัยเฉพาะกรณีเน้นลักษณะคำถามท่ีว่าอย่างไร ทำไม เป็นการวิจัย

ที่ไม่ต้องการควบคุมสถานการณ์ที่ศึกษาและเน้นศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบัน องค์ประกอบของแบบการวิจัย

เฉพาะกรณีที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) คำถามวิจัย 2) จุดมุ่งหมายในการวิจัย 3) หน่วยของการวิเคราะห์

4) ความเช่ือมโยงเชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย และ 5) เกณฑ์สำหรับการตีความผลสรุป

คุณภาพของแบบการวิจัยเฉพาะกรณีจะพิจารณาที่ 1) ความเที่ยงตรงซึ่งประกอบด้วย  ความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างและความเที่ยงตรงภายนอก และ 2) ความเชื่อมั่น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

เฉพาะกรณีมีหลายชนิด เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การศึกษาระเบียบประวัติและแบบทดสอบ เป็นต้น

ซึ่งวิธีการสังเกตถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยเฉพาะกรณี วิธีการสังเกตที่ดีมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด

สถานการณ์เพื่อการสังเกต  เช่น  การอภิปรายกลุ่มโดยไม่ต้องมีผู้นำ  แบบรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา  แบบการเล่น

บทบาทสมมุติ นอกจากนี้นักวิจัยเฉพาะกรณีอาจจะใช้วิธีอื่นๆ ประกอบการสังเกตได้อีก เช่น การศึกษา

ระเบียนสะสม สังคมมิติ การจัดลำดับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและวิธีใช้เหตุการณ์วิกฤติ เป็นต้น

สรุป
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

                           (Developing the Early Childhood 
  Curriculum Based on Multiple Intelligences Theory)

บทคัดย่อ

ดร.สุจิตรา  แบบประเสริฐ1

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนเมืองเด็กดี  จำนวน 18 คน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและเป็นห้องที่ครูประจำชั้นยินดีเป็น

ผู้ร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา แผนการจัด

ประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสนาม แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นกลุ่ม

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู

และผู้ปกครอง แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนจากภาพถ่ายกิจกรรม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

แบบประเมินอารมณ์ แบบประเมินชิ้นงาน และสังคมมิติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียน

ระดับปฐมวัยทำให้ได้มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายมวล

ประสบการณ ์ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญา 2) การนำหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ผล 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ผลการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน

ปฐมวัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาพหุปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน

ทุกด้านอย่างต่อเน่ือง ยกเว้นปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับควรปรับปรุง

และไม่เพิ่มขึ้น ประเด็นที่ 2 คือ ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองพบว่า

ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึน และมีความเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้อง

กับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  บริบทของโรงเรียนและชุมชน  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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บทนำ

Abstract

 The objectives of this research were 1) to develop an early childhood curriculum based on

the theory of Multiple Intelligences by using participatory action research; 2) to study the curricular

implementation. The samples of the research were eighteen pre-school children of kindergarten class 1/1 who

studied in the first semester of academic year 2006 at Muang Dekdee School. The samples were selected

by using purposive sampling. The class teacher of these eighteen students was willing to be the

co - researcher. The instruments used in this research included the early childhood school curriculum based

on  the Theory of Multiple Intelligences, lesson plans, behavior observation forms, field notes, interview forms

for student groups’ opinions and individual students’ opinions, interview forms for comments about the

pictures of an activity in which each student has participated, interview forms for the school administrator,

the class teacher and parents’ opinions, forms for recording focus group discussion, documentary datas,

emotion evaluation forms, work performance evaluation forms, and sociograms.  Content analysis was used 

for  qualitative  data  analysis.  Frequency, mean and percentage were used for quantitative data analysis.

 The results of the research showed that: 1) Developing the early childhood school curriculum

enhancing pre-school children multiple intelligences has determined  the standards of school desired

characteristics, curriculum framework, theme description, course syllabus, learning units, and lesson

plans, all of which were based on the Theory of Multiple Intelligences. 2) The implementation of the

developed early childhood school curriculum has shown significant improvement in two aspects: First,

according to the school desired characteristics, every student showed a continuous increase in all

multiple intelligences except in existential intelligence in which the average score of most students needed

improving but it did not increase.  Second, according to their opinions, the administrator, the class teacher

and parents were satisfied with the developed curriculum and agreed that the developed curriculum was

consistent with the philosophy of early childhood education, vision, mission, goal, school and

community context of the school. The early childhood school children’s development was evidently 

improved.

 ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ รอบด้านอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

อย่างรวดเร็วให้ทันกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของสังคม การพัฒนาคุณภาพ

ของคนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพของคนควรเริ่มพัฒนาตั้งแต่

เด็กปฐมวัย เพราะประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ีจะส่งผลต่อการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ในอนาคต (Hoerr. nd)

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสำคัญต่อระเทศชาติมาก ปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
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ปฐมวัย จึงให้ความสนใจแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยท่ีเป็นนวัตกรรม อาทิ การจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ี

(Montessori approach) เป้าหมายสูงสุดของแนวคิดน้ีคือเพ่ือให้เด็กมีคุณค่าทางจิตใจสูง ด้วยให้การความรักและ

การยอมรับนับถือในความสามารถท่ีเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ (บุหงา วัฒนะ. 2535) ส่วนการจัด

ประสบการณ์แบบโครงการ (Project  approach)  มุ่งให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ

ของเด็กเอง โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบและสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง (วัฒนา  มัคคสมัน. 2544) ในขณะที่การศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf  education)  เชื่อใน

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เริ่มจากเด็กในช่วง 7 ปีแรกของชีวิต เพราะเด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นคนดี

และทำสิ่งต่างๆ ได้เองจากการมีแบบอย่างที่ดี (จันทร์เพ็ญ  พันธุ์โอสถ. 2539) ทำนองเดียวกับการศึกษา

แบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo - humanist education) ที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์  กิจกรรมที่ให้เด็กทำต้องสอดคล้องกับหลักสำคัญ 4 ข้อ คือ การมีคลื่นสมองต่ำ  การประสาน

ของเซลสมอง ภาพพจน์ต่อตัวเอง และการให้ความรัก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) สำหรับ

หลักสูตรไฮ/สโคป (High / scope curriculum) จะเน้นความสำคัญของการเรียนรู้แบบลงมือกระทำผ่านมุม

ประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนท่ีหลากหลายด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

โดยฝึกให้เด็กแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้นในขณะที่เด็กวางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนและทบทวนสิ่งที่

เขาทำ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) จากแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยดังที่กล่าวมา

จะเห็นได้ว่าแนวคิดแต่ละแนวต่างมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึด

เด็กเป็นสำคัญ  แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาปัญญาครบทุกด้าน  การ์ดเนอร์ (2002 : 1)

เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญาเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา (Verbal - Linguistic 

Intelligence) ปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผล (Mathematical – Logical intelligence) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 

(Visual - Spatial  intelligence) ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว (Bodily -Kinesthetic  intelligence) ปัญญาด้านดนตรี 

(Musical  intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal  intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง 

(Intrapersonal intelligence)  ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ  (Naturalist  intelligence)  และปัญญาด้านการ

เข้าใจชีวิต (Existential intelligence) ปัญญาทั้ง 9 ด้านจะทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงบูรณาการกัน ปัญญา

ด้านหน่ึงจะเสริมหรือกระตุ้นปัญญาอีกด้านหน่ึง ทำให้ผู้เรียนเกิดปัญญาหลายๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง การ์ดเนอร์ 

เชื่อว่า มนุษย์แต่ละคนมีปัญญาเด่นด้อยแตกต่างกันและปัญญาทุกด้านสามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้หากได้รับ

การส่งเสริมและการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ปัญญาด้านที่เด่นอยู่แล้วก็จะเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนปัญญา

ด้านที่ไม่เด่นจะสามารถพัฒนาให้เด่นขึ้นได้ แต่ถ้าผู้จัดการศึกษาแยกปัญญาออกเป็นส่วนๆ ปัญญาที่เกิดขึ้น

อาจอ่อนแอและไม่ยั่งยืน (สุจิตรา  แบบประเสริฐ. 2550 : 37 - 40 อ้างจาก นาตยา  ปิลันธนานนท์. 2546 :

110 - 111) การพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และ

คุณธรรม มาตรา 9 วรรค 2 มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 วรรค 1 การจัดกระบวน
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

การเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษา

ระดับต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีสิทธิและอำนาจในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีเหมาะกับบริบทของตนเอง โรงเรียนเมืองเด็กดี (นามสมมติ) มีขนาดกลาง จัดการศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาลศึกษา

ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในเครือข่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ซึ่งเป็นสถาบันที่ผู้วิจัยทำงาน ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเป็น

อาจารย์นิเทศนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนทำให้ทราบว่า

ผู้บริหารของโรงเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง พบปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้อยู่หลาย

ประการ อาทิ ปัญหาการใช้มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปัญหา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไม่ครอบคลุมหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน ปัญหาการใช้หลักสูตร

ที่ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ทุกฝ่ายต่างให้ความ

สำคัญต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

พหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Gardner) ที่ควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรใหม่ที่สนองต่อความ

สามารถของเด็ก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของ

นักเรียนระดับปฐมวัยร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย และเป็นตัวอย่างของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอ่ืนๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ในการวิจัยครั้งนี้

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม

 2. ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยพิจารณาจากผล

การพัฒนาทักษะพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง ที่มีต่อหลักสูตร

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการสร้างหลักสูตรที่

นำความรู้จากการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์มาใช้ โดยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

โรงเรียนให้สอดคล้องกับพหุปัญญา จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เขียนคำอธิบายมวล

ประสบการณ์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดประสบการณ์และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนว

พหุปัญญา
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 2. การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ผู้วิจัยศึกษาท้ังผลท่ี

เกิดขึ้นระหว่างและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน 2 ประเด็น คือ 1) ทักษะพหุปัญญาของนักเรียน

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง หลังการใช้หลักสูตร 

มีรายละเอียดดังนี้

            2.1  ทักษะพหุปัญญา  มี  9  ด้าน  คือ  ปัญญาด้านภาษา  ปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผล  ปัญญา

ด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านการ

เข้าใจผู้อื ่น  ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ  และปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต

      2.2  ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

  3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 18 คน และนักเรียนชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2  จำนวน 20 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเมืองเด็กดี  รวมจำนวน 38 คน

 4. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2549 

โรงเรียนเมืองเด็กดี  จำนวน 18 คน  ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยครูประจำช้ันห้อง 1/1 ยินดีเป็นผู้ร่วมวิจัย

 5. ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2549  รวม 20 สัปดาห์ 

 6. กรอบแนวคิดในการทำวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  ทฤษฎีพหุปัญญา  และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  แล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือกำหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย  แสดงในภาพที่ 1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546

เป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มาตรฐานที่ 1- 12

P A R
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

ของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของโรงเรียนมาตรฐานท่ี 1 - 12

พหุปัญญาของ Howard Gardner

1. ปัญญาด้านภาษา

2. ปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผล

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์

4. ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว

5. ปัญญาด้านดนตรี

6. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง

7. ปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื่น

8. ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ

9. ปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                            
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) โดย

ผู้วิจัยและครูประจำชั้นทำงานร่วมกันตลอดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฏี

พหุปัญญา  โดยดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ  แสดงในภาพที่ 2    

 ภาพที่ 2  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

วิธีดำเนินการวิจัย
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 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยทำให้ได้

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายมวลประสบการณ์ หน่วย

การเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญา 

 2.  การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ผล 2 ประเด็นดังนี้  

 ประเด็นที่ 1 คือ ผลการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนา

พหุปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปัญญา

ด้านการเข้าใจชีวิต นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับควรปรับปรุงและไม่เพ่ิมข้ึน แสดงในภาพท่ี 3 

และภาพที่ 4

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 (%

)

ภาษา

การคิดเชิงเหตุผล

มิติสัมพันธ์

การเคลื่อนไหว

ดนตรี

การเข้าใจธรรมชาติ

ประเมินผล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาปัญญาด้านภาษา  การคิดเชิงเหตุผล  มิติสัมพันธ์

               การเคลื่อนไหว  ดนตรี  และการเข้าใจธรรมชาติ ของนักเรียนโดยรวม ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

 ผู้วิจัยและครูประจำชั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินผลรวมของทุกขั้นตอนทั้งในเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ ดังนี้

 1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์จากการสังเกต  ข้อมูลเอกสาร  การจดบันทึก  แบบประเมินชิ้นงาน

การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่ม การแสดงความคิดเห็นจากภาพถ่ายกิจกรรม การเลือกภาพหน้าคนที่ตรง

กับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง การแสดงความคิดเห็นจากแบบประเมินอารมณ์ รวมทั้งแผนภาพที่แสดง

สังคมมิติของนักเรียนปฐมวัย โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยและนำคะแนนที่ได้เปรียบเทียบ

กับเกณฑ์การประเมินผลพหุปัญญาที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ดี  พอใช้  และควรปรับปรุง 

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้ปกครอง เป็นรายบุคคล

แบบไม่เป็นทางการ  และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการ

สร้างข้อสรุปจากข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
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 จากภาพที่ 3   ผลการเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาปัญญาด้านภาษา การคิดเชิงเหตุผล มิติสัมพันธ์

การเคลื่อนไหว  ดนตรี  และการเข้าใจธรรมชาติ จำนวน 3 ครั้ง พบว่า คะแนนปัญญาของนักเรียนปฐมวัย

ที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงและต่ำที่สุดจากการประเมินผลครั้งที่ 1 คือ ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส่วนคะแนน

ปัญญาของนักเรียนปฐมวัยที่อยู่ในระดับพอใช้และสูงที่สุดจากการประเมินผลครั้งที่ 1 คือ ปัญญาด้านดนตรี

การประเมินผลครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบว่า ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ในแต่ละครั้งมากที่สุด และปัญญาด้านดนตรีมีการพัฒนาสูงกว่าปัญญาทุกด้าน จากการประเมินผลทั้ง 3 ครั้ง

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบปัญญาทั้ง 6 ด้าน โดยรวมพบว่า คะแนนปัญญาทุกด้านของนักเรียนปฐมวัย

เพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง 

�¦ Ế��̧É� �¦ Ế��̧É� 
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การเข้าใจตนเอง

การเข้าใจผู้อื่น

การเข้าใจชีวิต

ประเมินผล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ภาพที่ 4  การเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง

               การเข้าใจผู้อื่น  และการเข้าใจชีวิต ของนักเรียนโดยรวม  ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2

 จากภาพที่    4    ผลการเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง  การเข้าใจผู้อื่น  และ

การเข้าใจชีวิต จำนวน 2 ครั้ง พบว่า คะแนนปัญญาของนักเรียนปฐมวัยที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงและ

ต่ำที่สุดจากการประเมินผลครั้งที่ 1 คือปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต ส่วนคะแนนปัญญาของนักเรียนปฐมวัย

ที่อยู่ในระดับดีและสูงที่สุดจากการประเมินผลครั้งที่ 1 คือ ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง การประเมินผลครั้ง

ที่ 2 พบว่า ปัญญาด้านการเข้าใจชีวิตของนักเรียนปฐมวัยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ขณะที่ปัญญาด้านการเข้าใจตนเองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระดับดีและสูงที่สุด

  ประเด็นที่ 2 ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง พบว่า ทุกฝ่ายมีความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น และมีความเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา

การศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย บริบทของโรงเรียนและชุมชนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด
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 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ผู้วิจัยมีข้อวิจารณ์ 3 ประเด็น คือ  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  2) การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ และ 3) ผลของการใช้

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยขอวิจารณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความสำเร็จและข้อจำกัดของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

      1.1  ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประสบความสำเร็จมีดังนี้

  1.1.1  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและผู้ร่วมวิจัย  ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับบุคลากรของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูประจำชั้นที่เต็มใจเป็นผู้ร่วมวิจัย ตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้วิจัย

เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนเชิญผู้ปกครองและครูเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความเคารพรักต่อผู้ปกครองและครู ผู้วิจัยได้สังเกตและทำความเข้าใจ

วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัย การเชิญผู้บริหารและครูไปทัศนศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนต้นแบบที่กรุงเทพมหานครร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การเชิญครูไปร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

และทฤษฎีพหุปัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และนำความรู้ที่ได้

มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อปรับระดับความรู้ที่จำเป็นต่อในการพัฒนาหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน การมอบหมาย

ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปช่วยจัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งผลิตสื่อ

อุปกรณ์ตามที่ครูร้องขอตามสมควร จากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและสถานศึกษา

ทำให้ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จึงส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตร

ประสบความสำเร็จ    

  1.1.2  ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญาในคร้ังน้ี สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนเมืองเด็กดีท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและบุคลากรให้พร้อมในจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน การดำเนินการวิจัยจึง

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เห็นได้จากการที่ผู้บริหารเข้าร่วมการสนทนากลุ่มและให้สัมภาษณ์แบบ

ไม่เป็นทางการในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้บริหารอนุญาตให้ผู้วิจัยสามารถประสานงานกับครูประจำชั้น

ระหว่างดำเนินการวิจัยได้โดยตรง อนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

หลักสูตร และอนุญาตให้ครูประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับ

หลักสูตร นอกจากนี้ผู้บริหารยังแสดงความชื่นชมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างผ่าน

เครื่องขยายเสียงหลังเคารพธงชาติตอนเช้าอีกด้วย จากการสนับสนุนของผู้บริหารจึงช่วยเสริมให้การพัฒนา

หลักสูตรประสบความสำเร็จ

      1.2  ข้อจำกัดของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยค้นพบข้อจำกัดของการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้     

การอภิปรายผล 
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
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 ความคุ้นเคยกับการสอนแบบเดิม ผู้วิจัยพบว่าครูยังมีความคุ้นเคยกับการสอนแบบเดิม หลายครั้ง

เป็นลักษณะของการบอกความรู้และอธิบายคำตอบให้นักเรียนรู้โดยที่นักเรียนยังไม่ได้มีโอกาสคิด ทำให้

นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการคิด ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสช่วงนักเรียนนอนหลับกลางวัน พูดคุยทำความเข้าใจบทบาท

ของครู ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ์ ครูรับปากว่าจะพยายามปรับตนเอง ไม่ใช้วิธีการสอน

แบบเดิมอีก และขอให้ผู้วิจัยช่วยสังเกตขณะที่ครูจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในครั้งต่อไป จากการทำ

ความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าครูที่เป็นผู้ร่วมวิจัยเป็นคนใจกว้าง มีความยืดหยุ่น

พร้อมที่จะปรับตนเองให้สามารถจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครู

ที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

 2. การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ ผู้วิจัยขอวิจารณ์การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ไปใช้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อม ข้อจำกัด

ในการจัดสภาพแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

      2.1   การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อม   ก่อนการนำหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ไปจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน

ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยและครูประจำชั้นค้นพบว่า ในแต่ละวันถ้าครูจัดกิจกรรมตามแผนที่สร้างขึ้น

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถส่งเสริมทักษะพหุปัญญาให้กับนักเรียนได้ครบทุกด้าน จึงจำเป็นต้องจัด

กิจกรรมเสริมทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกทำและเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลากิจกรรมเสรี กิจกรรม

ประจำวันและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อาทิ 1) การจัดมุมเสริมปัญญาด้านภาษา เช่น บอร์ดภาษาไทยที่ฉันอยากรู้

ชาร์ทเพลง คำกลอน บัตรคำ บัตรภาพ หนังสือนิทาน  หนังสือภาพ  ฉากเล่าเรื่อง  หุ่นชนิดต่างๆ พยัญชนะ

ก - ฮ และพยัญชนะ A - Z  2) การใช้ปฏิทินอารมณ์เพื่อส่งเสริมปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง โดยเปิดโอกาสให้

นักเรียนเลือกภาพใบหน้าคนที่ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อมาถึงโรงเรียนและก่อนกลับบ้าน

หรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 3) การจัดมุมดนตรีที่มีเครื่องดนตรี เครื่องให้จังหวะ เครื่องเล่นเทป / ซีดีเพลง

หลายชนิด รวมทั้งการให้เด็กฟังดนตรีของ โมซาร์ท (Mozart) ดนตรี / เพลงของแพง ชินพงศ์ และ

สุพาพร  เทพยสุวรรณ โดยสอดแทรกในกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจำวัน

4) การพานักเรียนไปทัศนศึกษาท่ีสวนสมเด็จย่า การไหว้พระฟังธรรมท่ีวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง การสำรวจ

สวนป่าภายในโรงเรียน  และ  5)  การทำกิจกรรมคณิตสนุก  

      2.2  ข้อจำกัดในการจัดสภาพแวดล้อม   ผู้วิจัยพบว่า   การจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อ

ให้นักเรียนพัฒนาทักษะพหุปัญญาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเพียง

อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะพหุปัญญา จึงจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับทักษะ

พหุปัญญาทั้ง 9 ด้านควบคู่ไปด้วยเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด

และวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้เพราะนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน (Hoerr, T.R. 2000) และทฤษฎี

พหุปัญญาระบุถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน

(Amstrong, T. 2000) ผู้วิจัยขอวิจารณ์การจัดสภาพแวดล้อมในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอและมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ดังน้ี



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal; 1(2) : July – December 2009
32

  2.2.1 การจัดสภาพแวดล้อมในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ  การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ  ครูควรจัดมุมประสบการณ์ให้ครบท้ัง 9 ด้าน เพ่ือส่งเสริมทักษะพหุปัญญา

ของนักเรียน นักเรียนจะเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

  2.2.2 การจัดสภาพแวดล้อมในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ครูสามารถจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

ส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 9 ด้านในกรณีมีพื้นที่ไม่เพียงพอได้โดยนำมุมประสบการณ์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน

และจัดมุมประสบการณ์บางมุมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การจัดมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริม

ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ โดยบูรณาการเข้ากับปัญญาด้านการเข้าใจชีวิตท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเข้าใจธรรมชาติและการเข้าใจชีวิตโดยจัดเตรียมภาพถ่ายของส่ิงมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต แว่นขยาย แผ่นรองเขียน กระดาษสำหรับวาดภาพและบันทึกข้อมูล วัสดุธรรมชาติ

ที่สามารถนำมาใช้เขียนหรือวาดภาพ เช่น ถ่าน ใบตำลึง ดอกอัญชันและอาจเพิ่มเติมต้นไม้ที่สามารถ

เพาะเล้ียงได้ง่าย และสามารถอยู่ในท่ีร่มได้  เช่น พลูด่าง เงินไหลมา ส่วนมุมประสบการณ์ท่ีส่งเสริมปัญญา

ด้านการเข้าใจธรรมชาติและการเข้าใจชีวิตภายนอกห้องเรียน ควรมีทั้งที่ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างขึ้น

เช่น สวนหย่อม แปลงเกษตร มุมประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คือ สวนป่าและห้วยทราย ผู้วิจัย

สังเกตว่า นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กับมุมธรรมชาติภายนอกห้องเรียน

มากกว่าในห้องเรียน ท้ังน้ีเป็นเพราะภายนอกห้องเรียนมีส่ิงท่ีน่าสนใจให้นักเรียนได้สำรวจและสัมผัสมากมาย

ในกรณีนี้ผู้วิจัยค้นพบว่า ความสำเร็จของการนำหลักสูตรไปใช้ประการหนึ่งมาจากการที่ครูจัดประสบการณ์

ให้กับนักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติให้มากที่สุด

 3. ผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ผู้วิจัยขอวิจารณ์ผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยใน 2 ประเด็น คือ ผลการพัฒนาทักษะพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และ

ผู้ปกครอง  ที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

      3.1  ผลการพัฒนาทักษะพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัย  ผู้วิจัยขอวิจารณ์ผลการพัฒนาทักษะ

พหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยเป็นรายด้าน  ดังนี้                                          

  3.1.1 ทักษะปัญญาด้านภาษา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์มีทักษะปัญญา

ด้านภาษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกคน การที่ครูพัฒนาพหุปัญญาซึ่งเป็นจุดเน้นของหลักสูตรผ่านกิจกรรมที่จัด

ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย ทำให้นักเรียนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน การให้

นักเรียนเลือกเขียนช่ือเล่น ช่ือจริง หรือสัญลักษณ์แทนตนเองบนแผ่นลงเวลาเม่ือมาถึงโรงเรียน การจดบันทึก

สิ่งที่พบเห็นจากการออกไปสำรวจธรรมชาติ การร้องเพลง การอ่านชาร์ทเพลง คำคล้องจอง บัตรภาพ

บัตรคำ การสนทนาโต้ตอบ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา สอดคล้องกับ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 

(2547: 33) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรอยู่ท่ีตัวเด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ข้ึนด้วยตนเอง มิได้

อยู่ที่ตัวครูเป็นผู้บอกถ่ายทอดไปยังตัวเด็ก

  3.1.2  ทักษะปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผล   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
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มีทักษะปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด การจัดกิจกรรมโดยใช้พหุปัญญา

เป็นฐานความคิดทำให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาการคิด มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และแก้ปัญหา

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความสามารถในการ

แก้ปัญหาและการออกแบบผลิตผล (Armstrong. 2000 : 10) สอดคล้องกับ วรินทรทิพย์  ปรมัตถ์ชญานนท์

(2551 : 27, 33) ที่สรุปว่า การพัฒนาการคิดโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง ครูยอมรับ

การตัดสินใจของนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย จะช่วยให้

นักเรียนมีความเข้าใจ เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ จึงสามารถ

นำมาใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

  3.1.3 ทักษะปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์

มีทักษะปัญญาด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ได้ทำกิจกรรม

ที่ส่งเสริมปัญญาด้านมิติสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา เช่น การออกไปสำรวจธรรมชาติในสวนป่า ขณะออกสำรวจ

นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติและวาดภาพสิ่งที่พบเห็น เมื่อกลับมาถึงห้องเรียน นักเรียนนำวัสดุที่เก็บได้

มาจำแนก นำข้อมูลที่บันทึกจากการวาดภาพมานำเสนอและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เห็นได้ว่าหลายกิจกรรม

บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ และจัดนอกชั้นเรียนจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 

(2545 : บทคัดย่อ)  ท่ีพบว่า  การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนทำให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้น 

  3.1.4 ทักษะปัญญาด้านการเคลื่อนไหว ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนปฐมวัยที ่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการ

จัดประสบการณ์มีทักษะปัญญาด้านการเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การจัดกิจกรรมโดยใช้พหุปัญญาเป็นฐานความคิดทำให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ เดิน วิ่ง กระโดด เคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

การแสดงท่าทางประกอบเสียงดนตรี ยักเอว ยักไหล่ ส่ายสะโพกให้เข้าจังหวะ สอดคล้องกับคำกล่าวของ

แพง  ชินพงศ์ (2549) ที่ว่า กิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ได้บริหารกล้ามเนื้อเล็ก

และกล้ามเนื้อใหญ่เกือบทุกส่วนของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง                 

  3.1.5  ทักษะปัญญาด้านดนตรี  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์มีทักษะปัญญา

ด้านดนตรีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนปฐมวัยทุกคนมีความกระตือรือร้นและ

อารมณ์ดีทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดนตรี ครูจึงนำดนตรีมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่จัดตามแผน

การจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจำวัน ขณะท่ีนักเรียนเล่นกิจกรรมเสรี รับประทานอาหาร นอนพักผ่อน

ครูจะเปิดเพลงบรรเลงหรือเพลงตามคำขอของนักเรียน ครูจัดสถานที่และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก

ประกอบเสียงดนตรี จังหวะ และเล่นเครื่องดนตรีอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ แพง  ชินพงศ์ (2549) 

ที่กล่าวว่า การให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเสียงดนตรีและเล่นเครื่องดนตรี ช่วยทำให้สมองซีกซ้ายและสมอง

ซีกขวาทำงานประสานสัมพันธ์กัน
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  3.1.6  ทักษะปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์  

มีทักษะปัญญาด้านการเข้าใจตนเองสูงต้ังแต่การประเมินผลคร้ังท่ี 1 หลังการประเมินผลคร้ังท่ี 2 พบว่านักเรียน

14 คนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และนักเรียน 7 คนที่ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 และนักเรียน 1 คน

ที่คะแนนเฉลี่ยเต็มร้อยละ 100 ตั้งแต่การประเมินผลครั้งที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากขณะทดลองใช้หลักสูตร นักเรียน

ได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การทำกิจกรรมที่

หลากหลายตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมทินี  ด่านยังอยู่ (2544) ที่พบว่า

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งด้านความกล้าแสดงออก

ความเป็นตัวของตัวเอง ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและมีความภูมิใจในตนเอง

ทำนองเดียวกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ  อำนาจเกษม (2549) ที่ศึกษาการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

ของเด็กกำพร้าด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น

  3.1.7 ทักษะปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื่น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์

มีทักษะปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะขณะทำกิจกรรมนักเรียน

ได้ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการทำงานกลุ่มนักเรียนได้แสดงน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือเพ่ือน

ซึ่งสอดคล้องกับ อารี  สัณหฉวี (2543 : 33) ที่อธิบายถึงการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียน

ได้ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจ ช่วยให้นักเรียนเห็น

คุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพื่อน เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่นที่แตกต่าง

จากตนเอง  ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน

  3.1.8 ทักษะปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์

มีทักษะปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้

พหุปัญญาเป็นฐานความคิดทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ

ชมพูนุท  ศุภผลศิริ (2551) ที่กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาติของนักเรียน

ปฐมวัยว่า มาจากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทำหนังสือเล่มใหญ่ที่มุ ่งส่งเสริมธรรมชาติการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว การที่นักเรียนปฐมวัยได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

รวมทั้งรู้จักรักษาธรรมชาติโดยการดูแลรักษา จากผลการพัฒนาทักษะพหุปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติของ

นักเรียนปฐมวัยคนที่ 10 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยด้านการเข้าใจธรรมชาติจากการประเมินผลทั้ง 3 ครั้ง

เต็มร้อยละ 100 ทั้งนี้นอกจากเป็นผลมาจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นแล้ว ยังเป็นผล

มาจากปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติเป็นปัญญาด้านเด่นของนักเรียนคนที่  10  ด้วย 

  3.1.9  ทักษะปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ท่ีได้รับ

การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์มีทักษะปัญญาด้านการเข้าใจชีวิตอยู่ในระดับควรปรับปรุงและ

ไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลปัญญาด้านการเข้าใจชีวิตสูงกว่าพัฒนาการของนักเรียน
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และตามทฤษฎีของพีอาเจท์ (Piaget) เด็กวัยนี้ยังอยู่ในขั้นพัฒนาการก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preoperation)

ซึ่งพีอาเจท์มีความเชื่อว่า เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความรู้และความคิด เด็กเรียนรู้โลกภายนอกรอบตัว

และพัฒนาความคิดไปตามลำดับขั้นตอน (ศรีเรือน  แก้วกังวาน. 2549 อ้างจาก Piaget. n.d.) ทฤษฎีของ

พีอาเจท์ระบุว่า อัตราพัฒนาการของเด็กแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่ได้รับและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

ต่อกระบวนการคิดของเด็กเพราะเด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการทำงานของโครงสร้าง

ทางสติปัญญาคือกระบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) และกระบวนการปรับขยายโครงสร้าง

(Accommodation) ทั้ง 2 กระบวนการทำงานร่วมกันตลอดเวลาเพื่อช่วยรักษาสมดุลและผลจากการทำงาน

ดังกล่าวทำให้เกิดเป็นโครงสร้าง (Schema) ขึ้นในสมอง (นิรมล  ชยุตสาหกิจ. 2524 อ้างจาก Piaget. n.d.)

      3.2  ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน   ครู   และผู้ปกครองท่ีมีต่อหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย  มีรายละเอียด  ดังนี้

  3.2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และบริบทของ

โรงเรียน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่หลักสูตรมีความสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว เกิดจากขั้นตอนของ

การพัฒนาหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา และการทำงานร่วมกันโดยใช้การวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ทำให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของทุกฝ่าย ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าคุณลักษณะของ

นักเรียนปฐมวัยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น มีมารยาท

กล้าแสดงออก มีการส่ือสารท่ีดีข้ึน และการพัฒนาหลักสูตรมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน

น้อยมาก ผู้วิจัยพบว่า พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนปฐมวัยเกิดจากการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรม

ตามความสนใจของตนเอง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมความสามารถ

ทางปัญญาทุกด้าน และการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทำให้สามารถบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกัน

  3.2.2 ความคิดเห็นของครู  ครูมีความเห็นว่าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น

มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและโครงสร้างของหลักสูตร ผู้วิจัยพบว่า

การที่ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและโครงสร้างหลักสูตร

ทำให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมวางแผนและตัดสินใจจากประสบการณ์ ความต้องการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริง

ครูจึงมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกขั้นตอนโดยยอมรับการที่ต้องมีภาระงาน

เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากครูได้พัฒนาตนเองทำให้ครูมองเห็นจุดดีและจุดท่ีควรพัฒนาในด้านการนำหลักสูตรไปใช้

ครูมีความเห็นว่า ตนเองมีความสำคัญในขั้นตอนนี้อย่างมาก ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง ผู้วิจัยค้นพบว่า

การพัฒนาหลักสูตรทำให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ครูยอมรับในความสามารถของเด็กทุกคนจึงสอดคล้อง

กับทฤษฎีพหุปัญญาที่ระบุว่าเด็กทุกคนมีความสามารถ (Hoerr, T.R. 2000 : 8) และการมีส่วนร่วมระหว่าง

พ่อ แม่  ผู้ปกครอง  โรงเรียนและชุมชน  ทำให้ครูทำงานง่ายขึ้นจึงส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียนปฐมวัยโดยตรง
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  3.2.3   ความคิดเห็นของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร  ผู้วิจัยพบว่าการที่ผู ้ปกครองได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนและมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆ ทำให้

ผู้ปกครองเข้าใจการทำงานของโรงเรียน เข้าใจบุตรหลานและได้แนวทางในการปฏิบัติตน การที่ผู้ปกครอง

ได้มาพบปะกัน ทำให้ผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์และปัญหาของบุตรหลาน ผู้ปกครอง

พบว่าบุตรหลานของตนเองมีการพัฒนาด้านต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น เช่น สามารถสื่อสารโดยพูดประโยคยาวขึ้น

บอกความคิดและความต้องการของตนเองให้พ่อแม่เข้าใจได้ รู้จักคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ดีข้ึน

ผู้ปกครองเล่าว่าลูกมีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนอื่นๆ เพิ่มขึ ้น

ช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น สามารถวาดภาพระบายสี

ในขอบเขตของภาพโครงร่างที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติและ

สิ่งประดิษฐ์ พูดเก่งขึ้น แม้ว่าการพัฒนาขึ้นของบุตรหลานในบางครั้งจะทำให้ผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าตน

ควรพูด บอกหรือปฏิบัติอย่างไร เช่น การที่ลูกชอบถามคำถามว่า “ทำไม” “แล้วอย่างไร” เป็นต้น

ผู้ปกครองจึงต้องการคำแนะนำจากครูในการปฏิบัติต่อบุตรหลาน ผู้วิจัยค้นพบว่าการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู ทำให้นักเรียนปฐมวัยมีความกระตือรือร้นและมีพัฒนาการ

ในด้านต่างๆ ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด การท่ีนักเรียนรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับในความสามารถและมีโอกาส

ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด สนใจ หรือเก่ง ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีพัฒนาการในด้าน

ต่างๆ เพิ่มขึ้น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับความเชื่อของการ์ดเนอร์ที่ว่า เด็กทุกคนจะกลายเป็นผู้เรียนที่มี

ความกระตือรือร้น สนุกกับความท้าทายในการเรียนรู้ หากเด็กได้รับการยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำเพราะสิ่งที่

เด็กทำเป็นการพัฒนาความไม่เหมือนใคร เด็กต้องการให้พ่อแม่และครูทำงานร่วมกัน ความสำเร็จในขั้นแรก

มาจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูรู้ว่าเด็กเก่งในเรื่องใดที่สุดและเรื่องใดเป็นสิ่งที่เด็กมีความยากลำบาก

ในการปฏิบัติ 

 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย                                                  

      1.1  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประสบความสำเร็จ  คือ  ความ

ร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้วิจัย

ผู้ร่วมวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                   

      1.2  ก่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  และก่อนการนำ

หลักสูตรไปใช้ ผู้พัฒนาและผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจ ความแม่นยำในการพัฒนาหลักสูตรและการนำ

หลักสูตรไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาและการใช้หลักสูตร

      1.3  ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  ผู้วิจัยควรทำ

ข้อมูลพื้นฐาน (base line) ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นพัฒนาการของนักเรียนที่เป็น

ข้อเสนอแนะ
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กลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

      1.4  ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ผู้วิจัยและครูประจำชั้นหรือผู้ร่วมวิจัยควรซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความ

เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในการตีความข้อมูล

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป                                            

      2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการจัดทำโครงสร้าง

หลักสูตรสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 แต่การวิจัยครั้งนี้สร้างแผนการ

จัดประสบการณ์เพื่อทดลองใช้หลักสูตรเฉพาะชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  และจัดเพียง 1 ห้องเรียน

จาก 2 ห้องเรียน จึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้องที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง  และศึกษาวิจัยทั้งชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2  ทุกห้องและทั้ง  2  ภาคเรียน

      2.2  โรงเรียนควรวิจัยติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะพหุปัญญาที่เป็นคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง เพื ่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฏีพหุปัญญาให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

      2.3  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนศึกษาวิจัยต่อยอดการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามลำดับ

เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อและเตรียมหลักสูตรสำหรับนักเรียนปฐมวัยที่เรียนผ่านหลักสูตรสถานศึกษาตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา
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1
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง1

การศึกษาแบบเรียนรวม : 

หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน

(Inclusive Education : Access to Education for All)

 การศึกษาเพื่อปวงชนเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่ง ซึ่งทั่วโลก

ภายใต้การนำขององค์การยูเนสโกต้องการนำประเทศสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคน

ทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ยูเนสโกถือว่า การศึกษา (Eucation) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ที่ทุกคนควรได้รับ เพราะเชื่อว่าการศึกษาสามารถนำมาซึ่งคุณภาพของคนและคุณภาพของประเทศ และ

จากผลการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยการสำรวจขององค์การยูเนสโกพบว่า ยังมีคนจำนวน

มากที่ไม่ได้รับการศึกษาโดยเฉพาะคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม เช่น คนพิการ คนที่ด้อยโอกาส คนที่มี

ฐานะยากจน กลุ่มคนเหล่านั้นส่วนมากจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ

ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา และกลุ่มประเทศต่างๆ เหล่านี้กำลังประสบปัญหาด้านคุณภาพของคนที่มีสาเหตุ

มาจากความไม่เท่าเทียมกันและความแตกต่างกันอย่างมาก ยูเนสโกเชื่อว่าการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน

สามารถทำให้กลุ่มคนทุกชนชั้นมีความเท่าเทียมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี แนวทางการจัดการศึกษาใน

ลักษณะนี้เรียกว่า การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all : มีชื่อย่อว่า EFA) ซึ่งตามหลักการของการศึกษา

เพื่อปวงชนนั้น องค์การยูเนสโกได้พยายามส่งเสริมให้นานาประเทศในสังคมโลกหันมาสนใจและใส่ใจกับ

การจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น และได้เสนอรูปแบบและแนวทางของการจัดการศึกษา

ต้นทางเพื่อให้สามารถดำเนินไปถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบใหม่นี้เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education : IE) ซึ่งเป็นขั้นเริ่มต้น

ที่จะนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชนในขั้นสุดท้าย การศึกษาแบบเรียนรวมมีจุดกำเนิดมาจากการศึกษาพิเศษ

(Special Education) ซึ่งนักการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนี้จะไม่มีการแยกเด็กออกไป

จากสังคม สามารถจัดให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาในโรงเรียนปกติตามความต้องการหรือ

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยครูและบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้ปกครองจะต้องปรับ

แนวคิด ปรับหลักสูตร ปรับวิธีการสอน เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนแต่ละ

คนให้ได้รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุดของความสามารถ
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้

สะดวกราบรื่น  ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” 

บทนำ

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520

 การศึกษากับมนุษย์มีความสัมพันธ์กันในทางเจริญงอกงาม  การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุด

ในการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการสร้างและการพัฒนาศักยภาพ

หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคคล ก่อให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Civic Participation) ซึ่งถือว่า

เป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีผลต่อทิศทางการดำเนินชีวิตของคนในชาติ

ด้วยเหตุนี้ใน พ.ศ. 2491 การศึกษาจึงได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal

Declaration of Human Rights) ข้อ 26 ว่า “ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาและการศึกษาจะต้องเป็นการศึกษา

แบบให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับ”

(ยูเนสโก. 2550 : 5) โดยความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ

ของการกระจายการศึกษาให้ครอบคลุม ทัดเทียมและทั่วถึง ทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่เกิด และมีนัยว่ารัฐบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติจำเป็นจะต้องเคารพ พิทักษ์ และ

เติมเต็มสิทธิทางการศึกษานี้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาโดยปราศจากการ

ถูกกีดกันไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามรวมไปถึงการพิทักษ์สิทธิให้แก่เด็กทุกคนเพื่อไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องออกจาก

โรงเรียนกลางคันพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองแก่เด็กจากการถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียนด้วยสาเหตุที่ว่า

เด็กเหล่าน้ีเป็นคนพิการ  เป็นผู้ท่ีพูดภาษาท่ีแตกต่างกันหรือเป็นผู้ท่ีไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอต่อภาระค่าเล่าเรียน 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวยังให้การคุ้มครองเด็กในสภาวะดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน :

 • เด็กถูกทอดทิ้ง    • เด็กถูกทารุณกรรม    • ผู้ต้องหาเด็ก   

 • เด็กหญิง  • เด็กต่างด้าว     • เด็กขอทาน

 • แรงงานเด็ก    • เด็กหญิงที่มีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย   • โสเภณีเด็ก  

 • เด็กนอกสมรส    • เด็กที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร   • เด็กที่ถูกกุมขังถูกจองจำ  

 • เด็กรับใช้ในบ้าน   • เด็กติดยา   • เด็กจรจัด  

 • เด็กเร่ร่อน  • เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์    • เด็กที่ไม่รู้หนังสือ   

 • เด็กชนกลุ่มน้อย     • เด็กในสถานสงเคราะห์  • เด็กอพยพ   

 • เด็กผู้ยากไร้    • เด็กชนเผ่าเร่ร่อน     • เด็กกำพร้า 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal; 1(2) : July – December 2009
42

 • กรรมกรเด็ก    • เด็กหญิงตั้งครรภ์    • เด็กพลัดถิ่น   

 • เด็กที่มาจากการซื้อขาย   • เด็กที่ไม่มีหนังสือแสดงตน   • เด็กขายบริการทางเพศ

 • เด็กถูกทอดทิ้ง    • เด็กที่อาศัยตามถนนและทางเท้า   • เด็กชนพื้นเมืองเดิม

 • เด็กลี้ภัยจากภาวะสงคราม • เด็กไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากการลี้ภัย   •  เด็กที่กระทำผิดกฎหมาย

      และความรุนแรง    

 • เด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการและความจำเป็นพิเศษ

 • เด็กที่บรรลุนิติภาวะโดยเป็นเด็กที่ป่วยทางจิต  

 • เด็กที่ถูกนำมาเลี้ยงดูโดยกฎหมายมิได้รับรอง

 • เด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ

 • เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือตามรอยตะเข็บชายแดน และชนเผ่าเร่ร่อน  

 ยูเนสโก (UNESCO)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศทั่วโลกและเป็น           

ผู้ประเมินผลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกตามปฏิญาณสากลดังกล่าวพบว่า ยังมีประชากรบางกลุ่ม

ที่ไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 ตัวแทนองค์การสหประชาชาติจำนวน 155 ประเทศ

ได้เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ “World Conference on Education for All (EFA) : Meeting  Basic Learning 

Needs” ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย ได้ประกาศปฏิญญาจอมเทียนเพื่อเน้นย้ำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงปวงชนได้ภายใน พ.ศ. 2543 ซึ่งเรียกหลักการ

จัดการศึกษาดังกล่าวว่า “การศึกษาเพ่ือปวงชน” (Education for all : EFA) อย่างไรก็ตามการศึกษาเพ่ือปวงชน

ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 จึงได้มี

การจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล

อีกครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนและกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อปวงชน

ขึ้น 6 ประการภายใต้กรอบปฏิบัติการดาการ์ (Dakar Framework for Action) เพื่อให้บรรลุถึงการศึกษา

เพื่อปวงชนภายใน  พ.ศ.  2558   ดังนี้

 1.  ขยายและปรับปรุงด้านการเลี ้ยงดู  การจัดการด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่าง

ครอบคลุมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

 2. ภายใน พ.ศ. 2558 เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กหญิง เด็กชนกลุ่มน้อย และเด็กในสภาวะยากลำบาก 

(Children in difficult circumstances)  จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 3. เด็กและผู้ใหญ่จะได้รับการตอบสนองด้านการเรียนรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

เป็นธรรมและทั่วถึง

 4. เพิ่มระดับของการรู้หนังสือ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องในวัยผู้ใหญ่

โดยเฉพาะสตรี ให้ถึงระดับร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ.  2558

 5. ขจัดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของหญิงและชายให้หมดสิ้นภายใน พ.ศ. 2558 พร้อมกับ

สร้างความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยเฉพาะเด็กหญิงทั ้งหมดจะต้องได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

ที่มีคุณภาพทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใน  พ.ศ.  2558
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 6. พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรู้

หนังสือ การอ่านออกเขียนได้ คำนวณเป็น และทักษะต่างๆ ท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิต ยูเนสโกจะประเมินผล

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายใต้กรอบดังกล่าวของแต่ละประเทศ โดยดูจากกรอบการดำเนินงานจำนวน

3 ด้าน คือ การจัดทำแผนพัฒนาระดับชาติ อัตราการเข้าเรียน และความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษา

และมีหน่วยงานที่เฝ้าติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศสมาชิก ที่สำคัญ

ได้แก่ กลุ่มสื่อมวลชน (Watch dogs of society) ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

สถานการณ์ของระบบการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลและสาธารณชนหันมาให้ความสนใจในประเด็นต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ แต่จวบจนถึงปีนี้ (พ.ศ. 2552) ทุกอย่างก็ยังก้าวเตาะแตะเหมือนเด็ก

เพิ่งหัดเดิน ส่อเค้าว่าอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากสถิติของยูเนสโกพบว่า มีเด็กกว่า 80 ล้านคน

ท่ัวโลกท่ีต่ืนมาในแต่ละวันโดยปราศจากความหวังท่ีจได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังๆ ท่ีเป็นสิทธิอันชอบธรรม

ของทุกคน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเด็กที่ไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนถึง 3 ล้านคน

ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ถึง 34.3 ล้านคน จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางให้ประชากรกลุ่มดังกล่าว

ได้รับการศึกษาตามระบบ สำหรับประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสกว่า 1,470,000 คนที่ยังขาดสิทธิและโอกาส

ในการเข้าถึงการศึกษาเพียงเพราะยากจน พิการ ถูกทอดท้ิง ไร้สัญชาติ ได้รับผลกระทบจากเช้ือเอชไอวี/เอดส์

หรือเป็นเหย่ือจากเหตุรุนแรงในภาคใต้ ยูเนสโกจึงมองว่าสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้รัฐบาลท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศ

กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาไม่กระตือรือร้นที่จะผลักดันการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน

ทั ้ง 6 ประการเป็นเพราะประเทศสมาชิกขาดแรงกระตุ ้นผนวกกับทั ่วโลกกำลังเผชิญกับความไม่

แน่นอนต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน การขาดแคลนอาหาร การแพร่กระจายของโรคเอดส์ 

การเปลี่ยนแปลงภาพรวมทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์ทางสังคมโลก และจำนวนเยาวชนรุ่นใหม่

เพิ่มมากขึ้น (ยูเนสโก. 2552 : 1) ดังนั้นทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่ม ดังนั้นจุดมุ่งหมายของ “การศึกษา” ในยุคโลกาภิวัตน์    

จึงได้เริ่มมีความหมายเปลี่ยนไปซึ่งเป็นเพราะผลกระทบต่อสังคม ระบบเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของ

วิทยาการโดยเน้นผลลัพธ์ที่การอยู่ดี กินดี มีความสุขในโลก (To know, to do, to be and to live) อันเป็น

สัจธรรมความจริงของชีวิตของคนยุคใหม่ (A new man for a new world) และจากการประชุมสภา

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2552 ณ ภูเก็ต ประเทศไทยในฐานะ

เจ้าภาพและประเทศสมาชิกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษาโดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งผลักดันให้ครูรับผิดชอบ

เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ผลจากการประชุมดังกล่าว ประเทศไทยได้นำกรอบของซีเมคมา

ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ในสมัยรัฐบาลของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ส่วนเร่ืองหลักสูตรน้ัน

มีแนวทางที่จะจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและแนวโน้มด้าน

ตลาดแรงงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  ในส่วนของประชาชนจำเป็นต้องพัฒนา

ความรู้ให้เกิดทักษะใหม่ๆ โดยจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างทักษะระหว่างภาคอุตสาหกรรมและผู้จ้างงาน

รวมทั ้งจัดตั ้งศูนย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิตในทุกเขตพื ้นที ่การศึกษา สำหรับผู ้ด้อยโอกาสและผู ้พิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาโดยการบูรณาการกลุ่มคนดังกล่าวเข้ากับระบบ
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โรงเรียนปกติ (กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ. 2552 : 1) เห็นได้ว่าการศึกษาแบบใหม่ของคนยุคใหม่สามารถ

ตอบสนองต่อแนวคิดของยูเนสโกที่เรียกว่า การศึกษาเพื่อปวงชนมากที่สุด ในปัจจุบัน ทั่วโลกในระดับสากล

หันมาดำเนินการจัดการศึกษาแบบใหม่ภายใต้การส่งเสริมขององค์การยูเนสโกที ่เรียกว่า การศึกษา

แบบเรียนรวม ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทไม่ว่า

จะเป็นเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ฯลฯ ให้ได้รับการศึกษาเฉกเช่นเดียวกันกับเด็กปกติทั่วๆ

ไปในโรงเรียนปกติเพื่อพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้ถึงขีดสุดของศักยภาพ และได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามที่เด็กเหล่านี้มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามข้อตกลงของนานาประเทศ

กับยูเนสโก ผลจากการศึกษาวิจัยของยูเนสโก พบว่า การศึกษาแบบเรียนรวมสามารถตอบสนองต่อ

การเข้าถึงและให้โอกาสเด็กทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง ดังน้ันหน่วยงานทางการศึกษา ครู

อาจารย์ ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพ

อย่างแท้จริง การที่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วจะดำเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้สำเร็จนั้น

หน่วยงานและบุคคลจะต้องมีแนวคิดแบบเดียวกันเสียก่อน จึงจะจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้สำเร็จ

อย่างแท้จริง  

 การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดใหม่ในวงการศึกษาที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้นำมาใช้กำหนด

เป็นนโยบายในแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อการศึกษา

เพื่อปวงชน อันมีแนวคิดและหลักการที่สำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางการศึกษา

ของเด็กทุกคน การศึกษาแบบเรียนรวมในปัจจุบันมีจุดกำเนิดมาจากการศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเป็น

การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็กที่มีความบกพร่อง (Children with disability) และ

นักเรียนที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ (Student with difficulties in learning) เป็นวิธีการจัดการศึกษา

รูปแบบหนึ่งที่ควรจัดบริการเพิ่มเติมให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดการศึกษาในลักษณะที่แบ่งแยก

ออกไปต่างหากจากระบบการศึกษาปกติท่ัวไป เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ โรงพยาบาล

ที่ดูแลเด็กฯลฯ ซึ่งเราเรียกรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้ว่าการแข่งขันแยกกลุ่ม (Exclusion) ซึ่งแต่เดิมนั้น

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อว่ารูป แบบการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบดังกล่าวน่าจะเป็นรูปแบบการจัด

การศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อสิทธิมนุษยชน (Human right) และเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีรูปแบบหนึ่ง

 ต่อมาการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในรูปแบบที่เป็นโรงเรียนเฉพาะตามแนวคิดแบบเดิม

เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่างๆ โรงเรียนยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันราชานุกูล

ศูนย์จิตเวช ฯลฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในลักษณะท่ีนำเด็กพิเศษที่มีความพร้อมส่งเข้ามาเรียนร่วม

กับเด็กปกติในโรงเรียนปกติพร้อมทั้งมีการจัดบริการทางการศึกษาเสริมหรือเพิ่มเติมให้แก่เด็กพิเศษ

เหล่านั้น แต่การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถทำให้บรรลุตามเป้าหมายของยูเนสโกได้  

จุดกำเนิดของการศึกษาแบบเรียนรวม ( Inclusion Origins)
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ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหม่ทางการศึกษาเกิดขึ้น และแนวคิดใหม่แบบนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาพิเศษเข้ามาสู่รูปแบบของการศึกษาแบบเรียนรวม โดยเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ

2 แนวคิด คือ การเรียนร่วม (Integration approach : การจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการได้เรียนร่วมกับ

เด็กปกติในโรงเรียนปกติเป็นบางส่วน) และการเรียนร่วม (Mainstream approach : การจัดการศึกษาให้แก่

เด็กพิการได้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติอย่างน้อย 1 วิชาจนกระทั่งครบทุกวิชาและรับบริการทางการศึกษา

เพิ่มเติมในโรงเรียนปกติอย่างเต็มเวลา) ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกแนว

ความคิดหน่ึงท่ีเรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education or Inclusion Approach : การจัดการศึกษา

ให้แก่เด็กพิการและเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกคนได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติเฉกเช่นเดียวกันกับ

เด็กคนอื่นๆ ในโรงเรียนปกติ พร้อมทั้งโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการและจัดหาบริการที่เกี ่ยวข้องให้

เหมาะสมกับความแตกต่างและความต้องการของเด็กแต่ละคน) การศึกษารูปแบบดังกล่าวได้มีบทบาทต่อการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนปกติในด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอนและด้านเทคนิคการเรียนรู้

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้านดังกล่าว นักการศึกษาได้นำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาใหม่

ที่เรียกว่าการเรียนรวมหรือการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ระดับสากลในปัจจุบันนี้โดยโรงเรียน

ต่างๆ จะต้องมาคิดทบทวนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจต่อความต้องการพิเศษ (Special needs) หรือ

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลว่าเขาควรได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติที่ตอบสนองต่อความต้องการ

เป็นอย่างดีและมีคุณภาพได้อย่างไร ดังนั้นการศึกษาพิเศษจึงเริ่มต้นมาจากการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เป็น

การแบ่งแยกผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ไปเรียนในโรงเรียนท่ีมีความเฉพาะด้าน สามารถตอบสนอง

ลักษณะพิเศษและความต้องการของผู้เรียนได้ เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์เด็กพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเรียก

รูปแบบการศึกษาในลักษณะนี้ว่าการศึกษาเฉพาะ ต่อมาจึงพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ ้น

ในลักษณะของการร่วมกันมากขึ้น (เด็กพิการร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ) โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วม

บางเวลาและเต็มเวลาเรียนซึ่งเรียกรูปแบบการศึกษาในลักษณะนี้ว่า การเรียนร่วม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาจากเดิมมาเป็นการศึกษาแบบเรียนรวมตามที่องค์การยูเนสโกได้พยายามส่งเสริม

ประเทศต่างๆ ให้ร่วมจัดการศึกษาเพื่อสิทธิของเด็กทุกคน โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีมาตั้งแต่

ค.ศ 1948 เป็นจุดเริ่มต้นของการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรยูเนสโกพยายามร่วมรณรงค์จนกระทั่งมี

คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กขึ้นใน ค.ศ. 1989 ทุกประเทศเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาเด็กมากขึ้น

เริ่มตั้งแต่การเกิดปฎิญญาสากลว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนใน ค.ศ. 1990 มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับ

คนพิการและการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในรูปแบบของการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวมตามกรอบ

การทำงานของยูเนสโกตามลำดับ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 พันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

แบบเรียนรวม
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อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ

มาตรฐานความเท่าเทียมกันและโอกาสของคนพิการ

การศึกษาของคนพิการ : นำไปสู่การเรียนรวม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน

กรอบเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กรอบปฏิบัติการว่าด้วยการศึกษาพิเศษ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ภาพที่ 1  พันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม

 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นพัฒนาการของการศึกษาแบบเรียนรวมท่ีมีจุดเร่ิมต้นต้ังแต่ ค.ศ. 1948 ได้มี

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและได้มีพัฒนาการทางการศึกษาที่ตอบสนองมวลมนุษย์ทั้งหลาย

ให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุกคนตามกฏหมายต่างๆ ที่ประชาคมได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา

จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกได้เริ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ

เรียนรวมขึ้นอย่างจริงจัง

 ในอดีตของบางประเทศและในปัจจุบันของบางประเทศ ได้มีการจัดการศึกษาในระบบให้แก่เด็กและ

ผู้ใหญ่ในลักษณะที่แยกออกจากกันเป็นเอกเทศ ในแต่ละส่วนที่เรียกวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะแบบนี้

เป็น “แบบแยกกลุ่ม” เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษเฉพาะด้าน การศึกษาในศูนย์การศึกษา

พิเศษ การศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ฯลฯ ผลจากการจัดการศึกษาแบบนี้ก็ยังพบว่ามีผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถ

เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเด็กในกลุ่มนี้จะถูกผลักดันให้ออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียน

ไปเพราะโรงเรียนไม่มีบริการที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและวิธีการเรียนรู้ (Learning style) ที่เหมาะสม

การจัดการศึกษาแบบแยกกลุ่มสู่การศึกษาแบบเรียนรวม
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ของผู้เรียนได้ และมีเด็กจำนวนหน่ึงหันมารับบริการทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (Special school)

ที่เรียกว่า การศึกษาพิเศษ และในโรงเรียนปกติบางแห่งมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง

ในรูปแบบของการศึกษาพิเศษควบคู่กันไปกับการศึกษาปกติในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปกติ เช่น โรงเรียน

พญาไทมีชั้นเรียนพิเศษคู่ขนานในโรงเรียน โรงเรียนแกนนำเรียนร่วมทั่วประเทศมีกว่า 1,000 โรงเรียน

ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้หลายๆ ประเทศได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว วิธีการดังกล่าว

สามารถตอบสนองต่อความบกพร่องของเด็กพิเศษได้ แต่การจัดการศึกษาดังกล่าวก็ยังพบว่ามีปัญหาเพราะ

ไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนต่อสังคมในปัจจุบันอย่างแท้จริง การจัดการศึกษาตามรูปแบบดังกล่าวที่เป็น

โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะกลุ่มเด็กน้ัน เป็นการลงทุนการศึกษาท่ีสูงมากแต่ผลท่ีได้ยังไม่คุ้มค่า ในปัจจุบัน

จึงมีแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาตามรูปแบบของการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อผู้ เรียนทุกคน

(All learner)ในโรงเรียนปกติ ซึ่งโรงเรียนจะต้องรับเด็กทุกคนในสังคม ชุมชน เข้ามาเรียนโดยจะต้อง

ไม่ปฏิเสธเด็กเหล่านั้นเพราะความแตกต่างจากคนอื่นๆ และผู้สอนในห้องเรียนปกติจะต้องมีการพัฒนา

และปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองเพื่อสอนเด็กทุกคนซึ่งอาจจะเป็นเด็กพิเศษและเด็กปกติที่อยู่ในห้องเรียน

ของตนเองให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงถือว่าการสอนแบบนี้เป็นภาระที่ท้าทายผู้สอน

ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้ ดังนั้นรูปแบบของการศึกษาแต่เดิมนั้นจะเป็น

การแยกกลุ่มหรือแยกส่วนออกไป เพราะครูหรือสมาชิกในโรงเรียนไม่ให้การยอมรับหรือปฏิเสธในความ

แตกต่างของบุคคล กลุ่มเด็กเหล่านี้จึงต้องหาวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ต่อมาเกิดการยอมรับในความแตกต่าง

ของเด็กมากขึ้นด้วยเพราะความเมตตา ใจบุญ สงสารเด็กเหล่านี้จึงจัดการศึกษาเพื่อให้โอกาส แต่ให้อยู่

ในรูปแบบท่ีมีการแบ่งแยกออกไปต่างหากท่ีเรียกว่า โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนเฉพาะความบกพร่อง

ของเด็ก ต่อมาสังคมหรือโรงเรียนเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลมากขึ้นจึงจัดการศึกษา

ในรูปแบบที่เป็นการเรียนร่วมควบคู่กับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จนกระทั่งในปัจจุบันผู้คนในสังคมเริ่มรู้ซึ้ง

มากขึ้น  จึงหันมาสนใจการศึกษาในรูปแบบที่เรียกว่า  การศึกษาแบบเรียนรวม  สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2

การรู้ซึ้ง  :  การศึกษาเพื่อปวงชน

(การศึกษาแบบเรียนรวม : Inclusion in Education)

การมีความเข้าใจ  

:  การเรียนร่วม / การศึกษาพิเศษ

การยอมรับ (เมตตา, ใจบุญ)   

:  การแยกออกจากกัน

การไม่ยอมรับ 

:  การแบ่งแยกกลุ่ม  (Exclusion) 

ภาพที่ 2  ลำดับขั้นพัฒนาการ  :  การศึกษาแบบเรียนรวม
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 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง ในโรงเรียนปกติทั่วไป

ตามภาพท่ี 2 ลองมาพิจารณาดูว่าโรงเรียนท่ีตนเองสังกัดอยู่มีปัญหาและสามารถหาคำตอบตามข้อความต่อไปน้ี

อย่างไรตัวอย่างปัญหา : โรงเรียนปกติท่ัวไปลองพิจารณาดูว่านักเรียนในโรงเรียนของตนเองมีความยากลำบาก

ต่อการเรียนรู้อย่างไรบ้าง และวิธีการสอนของครูมีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

หรือไม่ ถ้าโรงเรียนเกิดปัญหาในการหาคำตอบดังกล่าว โรงเรียนเหล่านั้นควรจะต้องมีแนวทางในการปฏิรูป

โรงเรียน และหาหนทางที่จะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการตอบสนองต่อผู้เรียนด้วยวิธีการที่มี

ความหลากหลาย (Diversity) และตอบสนองในทางที่เป็นผลดีต่อผู้เรียน พร้อมทั้งต้องค้นหาความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความต้องการอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กคนนั้นประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และ

ผู้สอนต้องเข้าใจด้วยว่า ในความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนนั้น ยังมีความแตกต่างกันซึ่งไม่ได้เป็นปัญหา

ต่อการสอนของครูผู้สอน ครูต้องสามารถสอนผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายท่ามกลางความแตกต่างของ

ผู้เรียนและควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามที่

ทางโรงเรียนจัดบริการให้แก่เด็กทุกคนในโรงเรียนนั่นถือได้ว่าโรงเรียนได้มีจุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม  (Inclusive  Education) เกิดข้ึนแล้ว และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม

มากยิ่งขึ้น  ตารางต่อไปนี้จะเปรียบเทียบสิ่งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม   ดังนี้

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ของการศึกษาแบบเรียนรวม

การศึกษาแบบเรียนรวม  : เกี่ยวข้องกับ การศึกษาแบบเรียนรวม  : ไม่เกี่ยวข้องกับ

1. การตอบสนองอย่างหลากหลาย

2. ความเชื่อเรื่องของการรวมกัน

    ไม่ใช่การแยกออกจากกัน

3. นักเรียนคนที่มีความรู้สึกว่าถูกแบ่งแยก

4. ความเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่มี

    การแบ่งแยก

1. การปฏิรูปการศึกษาพิเศษแบบเฉพาะหรือ

    ปฏิรูปการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

2. การตอบสนองเพียงอย่างเดียวในความ

    ต้องการที่หลากหลายของนักเรียน และแสดง

    ให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของ

     ผู้เรียนทุกคน

3.  โรงเรียนพิเศษที่มีการจัดหา/บริการเพิ่มเติม

     ในโรงเรียนปกติ

4.  การค้นพบเพียงแค่ความต้องการของเด็กที่มี

     ความบกพร่องเท่านั้น

5.  การค้นพบความต้องการพิเศษของเด็กปกติ 

ที่มา : UNESCO. 2005 : 15 

 ตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การศึกษาแบบเรียนรวม เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ  คือ

      1.  การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการ
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       2.  การศึกษาแบบเรียนรวมเกี่ยวข้องกับความแตกต่างและปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนทุกคน

      3.  การศึกษาแบบเรียนรวมเก่ียวข้องกับสภาวะปัจจุบัน การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนทุกคน

       4.  การศึกษาแบบเรียนรวมยึดการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในกลุ่มที่ด้อยโอกาส   กลุ่มที่ถูก

แบ่งแยกและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเป็นสำคัญ

 จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแบบเรียนรวม

เริ่มจากปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนดังนั้น

การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงยังไม่ใช่การศึกษาแบบการเรียนรวมที่แท้จริง สำหรับประเทศไทย รูปแบบ

ของโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงในขณะนี้ยังไม่มี แต่อยู่

ระหว่างการวิจัยของนักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ ในปัจจุบันโรงเรียนปกติท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงแนวทาง

เด็กมีปัญหา

ความแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ

มีความต้องการพิเศษ

อุปกรณ์พิเศษ

สิ่งแวดล้อมพิเศษ

ครูพิเศษ

ไม่ได้รับการตอบสนอง ;

ไม่สามารถเรียนได้

เด็กถูกแบ่งแยกจากโรงเรียน

ระบบการศึกษาที่มีปัญหา

ตอบสนองไม่หลากหลาย

วิธีการไม่ยืดหยุ่น

หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น

ครอบครัวไม่สนใจ

นักเรียนออกกลางคัน

ไม่มีการช่วยเหลือครู 

ไม่มีการอบรมเพิ่มเติม

ไม่ได้รับการตอบสนอง ;

ไม่สามารถสอนได้

เด็กถูกแบ่งแยกจากโรงเรียน

ภาพที่  3  กรอบการจัดการศึกษาที่เป็นอุปสรรคไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวม
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การจัดการศึกษาแบบเดิมๆ ให้เข้ามาสู่รูปแบบของการศึกษาแบบใหม่ คือ การศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียน

เหล่านั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการมีส่วนร่วมและนโยบายเป็นสำคัญและจะต้องเป็นในแบบค่อย

เป็นค่อยไป โดยมีนักการศึกษา ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ผู้นำทางศาสนา สำนักงานการศึกษาระดับ

ท้องถิ่นและสื่ออุปกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบดังกล่าว เห็นได้ว่า

การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวทางที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้เข้ากับกรอบของ

สังคมเป็นอย่างดี ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการที่ดีควบคู่ไปกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเกิด

ประสบการณ์และคุณภาพของผู้เรียนมากที่สุด ปัจจัยท่ีจะนำการศึกษาแบบเรียนรวมไปสู่เป้าหมายของการศึกษา

เพื่อปวงชน โรงเรียนควรพิจารณาถึงหลักสูตรการสอน สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ตอบ

สนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน ปัจจัยทางด้านหลักสูตรนั้นมีความสำคัญระดับหนึ่ง หลักสูตรหลาย

หลักสูตรสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนและเป็นหลักสูตรที่จะต้องเรียนรู้ใน

สิ่งเดียวกัน ในเวลาเดียวกันและวิธีการเรียนรู้แบบเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง นักเรียนมีความสามารถและ

ความต้องการแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรควรจะสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างและความ

ต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนนั้นควร

จะเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสำคัญ และหลักสูตรนั้นสามารถทำให้โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียน

สำหรับนักเรียนทุกคน โดยเร่ิมต้นท่ีผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการประเมินความรู้และความสามารถของผู้เรียน

ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางพัฒนาวิธีการสอนเพ่ือตอบสนองเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกลุ่มทั้งที่มีความต้องการเหมือนกันและต่างกันให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในห้องเรียน ดังนั้น

การกำหนดหลักสูตรควรพิจารณาถึงความต้องการหรือความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียนเพื่อจะให้แน่ใจ

ได้ว่าเป็นการตอบสนองสิทธิทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคน  โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

 1.  โรงเรียนควรจะมีเวลาที่ยืดหยุ่นในการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในแต่ละวิชาของผู้เรียน

 2.  โรงเรียนควรจะให้อิสระแก่ครูในการเลือกวิธีการที่จะทำงาน

 3.  โรงเรียนควรจะให้ครูได้เตรียมบริการพิเศษในแต่ละวิชาตามความแตกต่างของผู้เรียน

 4.  โรงเรียนควรจะให้นักเรียนได้ประเมินผลการทำงานในชั้นเรียน

 5.  โรงเรียนควรจะให้ครู/นักเรียน มีการอบรม/ศึกษานอกสถานที่  

 การที่โรงเรียนจะสนับสนุนให้ครูทั้งหลายออกแบบหลักสูตรได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น ครูจะต้อง

พิจารณาถึงคำถามดังต่อไปนี้เพื่อจะได้ออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกคน

 1.  อะไรที่ควรสนับสนุนในหลักสูตรเพื่อให้ไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวมได้

 2.  สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือไม่  ถ้าใช่จะใช้วิธีการสอนอย่างไร

 3.  เนื้อหาในหลักสูตรสัมพันธ์กับชีวิตที่แท้จริงของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่

 4. หลักสูตรได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม  วัฒนธรรมและความแตกต่างทางภาษาหรือไม่

 5.  หลักสูตรได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาหรือไม่

 6.  วิธีการสอนของครูเป็นวิธีการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและ Interactive  หรือไม่

 7. ได้มีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือไม่

 8. โรงเรียนได้มีส่วนช่วยจัดทำและจัดการหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ดีหรือไม่
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

      1.  การศึกษาเรียนรวม  ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

จำนวน 2 คน เข้าโปรแกรมการเรียนร่วมของโรงเรียนประสาทวิทยา โดยโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรให้ตอบ

สนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน

ตัวอย่างโรงเรียนเพื่อการเรียนรวมตามแนวคิดของยูเนสโก

      2.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์             

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความพิการในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง

ซึ่งประกอบด้วย เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้ช้า เด็กสมาธิสั้น เด็กปัญญาอ่อนที่เรียนรู้ได้ 

และเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์รุนแรง ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนออทิสติก

ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 52 คน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน และนักเรียนที่มีความต้องการทางด้านอื่นๆ 

เช่น นักเรียนสมาธิสั้น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และนักเรียนที่ปัญหาพฤติกรรม

หรืออารมณ์รุนแรง จำนวนประมาณ 120 คน การวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารและการจัดการ การศึกษาปัจจัย

และองค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรวม การประเมินโครงการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องกลุ่มต่างๆ การศึกษาสมรรถนะของครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรวม กลยุทธ์การจัดการเรียน

สอนและการจัดการพฤติกรรมและพฤติกรรมเรียนดีในชั้นเรียนรวมในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นความสำคัญส่วนหนึ่งที่จะตอบคำถามนับตั้งแต่กระบวนการเสาะหากระบวนการจัด

การเรียนการสอน กลยุทธ์การปรับการเรียนการสอน การจัดการในห้องเรียน การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีสำหรับเด็กพิการ การบริหารและการจัดการ การสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศของการยอมรับ

ซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรวม ข้อค้นพบในเรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนา

โปรแกรมการฝึกอบรมครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั่วประเทศ เพื่อที่จะประกัน

ได้ว่า นักเรียนทุกคนในห้องเรียนรวมไม่ว่าเด็กพิการหรือเด็กปกติได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสูงสุด

ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระ พึ่งตนเองได้และทำ

คุณประโยชน์ต่อสังคม
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      3.  การศึกษาแบบเรียนรวมที่ประเทศบราซิล  มีโครงการเรียกว่า  APAE  SP ซึ่งเป็นหน่วยงาน

เกี่ยวกับการเรียนรวมในระดับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรอิสระ (NGO) ทั้งระดับ

ประเทศและระดับสากล โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนโรงเรียนเพื่อการเรียนรวม โดยโครงการดำเนิน

การพัฒนาเด็กในกลุ่มที่มีปัญหาทางสมองและครอบครัวให้มีโอกาสได้เข้าเรียนร่วมและได้ดำเนินการมา

หลายปี ในปัจจุบันมีเด็กในโครงการกว่า 600 คนท่ีโครงการต้องดูแลและพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือเข้าเรียนรวม

ในโรงเรียนปกติในท่ีสุด ท่ีเมือง SAO PAULO ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มีหน่วยงาน APAE SP คอยดูแลเด็กที่มีปัญหาทางสมองและเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในเขตพื้นที่โดยทีมงานที่มีความชำนาญงานประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะต้องทำงาน

ร่วมกับครูปกติในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะการทำงานร่วมกัน ครูการศึกษาพิเศษจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ ครูปกติ

ในช้ันเรียนปกติจะต้องมีความเห็นแบบเดียวกันกับโครงการน้ี เม่ือทำการสอนจะต้องคำนึงถึงเด็กกลุ่มท่ีมีปัญหา

ในชั้นเรียนและต้องขอความช่วยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

พัฒนาเด็กและการจัดกิจกรรมของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้ตรงกับศักยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการให้การส่งเสริม

และสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการโดยการสนับสนุนครู   จัดการฝึกอบรม   จัดหาส่ือไว้ช่วยเหลือ

 หนทางท่ีจะนำไปสู่การศึกษาเพ่ือปวงชน ตามหลักการขององค์การยูเนสโกได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันน้ี

คือ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งถือว่าการศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน

ไม่มีการกีดกันทางการศึกษา เนื่องมาจากสภาพความพิการหรือความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม วิธีการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นได้เริ่มต้นมาจากการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา

แบบโรงเรียนเฉพาะด้าน มีลักษณะของการแบ่งแยกเด็กออกไปจากสังคม จึงเกิดปัญหาว่ามีเด็กจำนวนหนึ่ง

ยังไม่ได้รับการศึกษา และจากนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออกมาเป็นการเรียนร่วม แต่ก็ยัง

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนได้อย่างแท้จริง นักการศึกษาและองค์การยูเนสโกจึงได้

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษาแบบเรียนรวม โดยมี

ความเชื่อว่า  รูปแบบของการศึกษาดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

ปกติ ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ

ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องร่วมกันเพื่อดำเนินการให้การศึกษา

เพื่อปวงชนไปสู่เป้าหมาย   นั่นหมายถึง  คุณภาพของคนและคุณภาพของประเทศ  

สรุป
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา

ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
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the Cippa Model in Mathematics on Probability 

for Mathayomsuksa three students of  

the Setthabutbamphen  School)
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา
ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
(The Development of Learning Activity by using the Cippa Model in 

Mathematics on Probability for Mathayomsuksa three students   
of  the Setthabutbamphen School)

นางสาวอิสรีย์  ผาสุข1

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปา และเพ่ือ

ศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปา (Cippa Model) กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 57 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาประกอบด้วย

ขั้นตอนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำและขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่

3) ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4) ขั้นการแลกเปลี่ยน

ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) ขั้นการแสดงผลงาน 7) ขั้นการประยุกต์

ใช้ความรู้ จำนวน 4 แผน ดำเนินการตามวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันวางแผน 2) ข้ันการปฏิบัติ

3) ขั้นการสังเกต 4) ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ จำนวน 4 วงจรปฏิบัติการ เวลาสอนทั้งหมด 11 คาบ

คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่วัดความเหมาะสมของกิจกรรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ประกอบด้วย

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการด้านการทำงานกลุ่ม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การบันทึก

อนุทินสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบบันทึกข้อมูลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ส่วนเครื่องมือที่วัดพัฒนาการการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปา ทำให้นักเรียนเกิด

ความกระตือรือร้น ตื่นตัว สามารถพัฒนาความคิดและใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ทุกอย่างด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม

ท่ีต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ทำให้เกิดการกล้าแสดงออก สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับ

เพ่ือนโดยใช้หลักเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ
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 The purpose of this research was to develop the learning activity in Mathematics by using the

Cippa Model, and to study the results from this learning activity in Mathematics by using the Cippa Model.

The target group was 57 students in Mathayomsuksa 3/6 who were studying in 2nd semester of 2008

Academic Year, in the Setthabutbamphen School, which is under the Office of Bangkok Educational Service 

Area 2. The student should be performed with the development of learning activity using the Cippa Model 

which composed of 7 steps of learning procedures; 1) Introduction and review of background knowledge 

2) Searching new knowledge 3) Study and understand the new information / knowledge that connecting of 

new and background knowledge 4) Exchange the knowledge and understanding in between the group 5) 

Conclusion and composition of the knowledge 6) Presentation of results 7) Application of the knowledge,

in 4 plans that should be performed by 4 steps of the empirical procedures, those were 1) Planning 2)

Performing 3) Observation 4) Reflection of the performing results in 4 Cycles. Total learning period was 

11 periods, and 50 minutes per period. Tools used for measuring the appropriateness of the learning activity

using Cippa Model were composed of the evaluation form for the skill / group working procedures,

evaluation form for the desire characteristic, record of the students’ learning reflection, and the record of the

results of Mathematic learning activity. Tools used for measurement of the learning development were

composed of the sub-testing form, and learning achievement form. Data received were analyzed quantitatively

 using the percentage, arithmetic mean, standard deviation, and were analyzed qualitatively by contents analysis. 

 The results of the study were as follows: 1)  the learning activity in Mathematics by using the Cippa 

Model encouraged students’ eagerness and alertness in learning and enabled them to develop thoughts and 

fully employed them. Because of performing all activities by themselves, students were, thus, encouraged 

to learn both searching for knowledge skill and social coexisting skill which required the interaction among 

friends. These caused students dare to express their performances, share their own knowledge with friends

sensibly, and be responsible to both themselves and others. 2) The students’ learning achievement of

Mathematics by means of organizing learning activities by using the Cippa Model was continuously

developed from working cycle 1 – 4 and the achievement of learning Mathematics was 77.19 percent which was 

ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา มีพัฒนาการทางด้านความรู้อย่างต่อเนื่องจาก

วงจรปฏิบัติการที่ 1 - 4 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ

77.19 นักเรียนพัฒนาทักษะ/กระบวนการด้านการทำงานกลุ่ม มีผลรวมของคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น

ร้อยละ 73.76 และนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความสนใจเรียนและความรับผิดชอบ

โดยมีแนวโน้มพฤติกรรมต่างๆ ดีขึ้นและมีผลรวมของคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

76.75  และ  85.82  ตามลำดับ

Abstract
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higher than the 70 average percentage. Also, students developed skillfulness/group working procedures about 

which the sum of the average percentage scores was 73.76 at good level. What’s more, students developed the 

desired characteristic regarding their intention and responsibility. Generally, students’ behavioral trends were 

better and the average percentage scores were 76.75 and 85.82, at good level and excellent level respectively.

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษามาตรา 22 และ 24

กล่าวว่า นักเรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ว่าควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิ

ภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ

ตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนมีความรู ้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และควรจัด

ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ

กระบวนการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม จากจุดประสงค์ของหลักสูตรจะเห็นว่าหลักสูตร

คณิตศาสตร์มุ่งให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีควาหมาย เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจ ฝึกฝนให้เกิด

ทักษะจนเกิดความคล่องแคล่ว แม่นยำ รวดเร็ว พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์

เพื ่อพัฒนานักเรียนให้สามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ประจำวันได้ ซึ ่งสอดคล้องกับ

เอกรินทร์  สี่มหาศาล และ สุปรารถนา  ยุกตนันทน์ (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนจะสามารถนำเอา

ประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง การปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพจริงในสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักเรียนต้องมีทักษะทางสติปัญญา เช่น ทักษะการคิด การตัดสินใจ

ทักษะการวางแผน และทักษะการแก้ปัญหา ที่จัดเป็นทักษะพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลก

ปัจจุบันที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่งการเรียนรู้

 แต่ในปัจจุบัน  นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะพ้ืนฐานดังกล่าวดังท่ีผู้วิจัยพบจากการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 57 คน พบว่าผลการสอบ

กลางภาคของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 มีนักเรียนจำนวน 21 คนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์

ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียน

ทั้งหมด และข้อสอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำคะแนนได้คือ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ต้องแสดง

วิธีทำเป็นข้ันตอน นักเรียนบางคนอาจบอกคำตอบท่ีถูกต้องได้ แต่แสดงวิธีทำหรืออธิบายกระบวนการท่ีได้มา

ซึ่งคำตอบนั้นไม่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากนักเรียนไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริงเรียนรู้

เพียงแค่การจดจำเท่านั้น จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที ่ได้เรียนรู้มาได้และขาดทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์แผนการสอนรวมทั้ง

สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ

บทนำ
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คือ ด้านนักเรียน และด้านผู้สอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                 ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด

คำนวณเบื้องต้น ทักษะการแก้ปัญหา ความรู้พื้นฐานยังมีไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถนำความรู้ที่เคยเรียน

มาเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ได้             นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกทักษะที่แตกต่างจากตัวอย่างได้

นักเรียนบางคนบอกว่าแบบฝึกทักษะยากเกินไป  จึงทำให้ไม่มีความสนใจในเนื้อหาวิชาที่จะเรียน  เกิดความ

เบื่อหน่ายและไม่อยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่สามารถติดตาม

เนื้อหาได้ทันและไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ ้น ด้านผู้สอนพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยายหน้าชั้นเรียนโดยผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

ไม่ใช่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเท่าที่ควรซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีอาจไม่เหมาะสมสำหรับระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล  กล่าวคือ นักเรียน

ท่ีเรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย ส่วนนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเน้ือหา

ที่บรรยายจะเกิดความเบื่อหน่ายและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 ปัญหาหรือข้อบกพร่องดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลต่อความล้มเหลวในการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียน ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน

สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ               ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนนัน้                   ครผููส้อนควรคำนงึถงึ

ความรู้พื้นฐานและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ ครูผู้สอนที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวได้พยายาม

ที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการนำเอาเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัย

ทางการศึกษาต่างๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผลการเรียนรู้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์ (2551: 107) ที่กล่าวว่า คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพ

การสอน และคณุภาพการสอนเปน็ผลการเรยีนรูข้องครผููส้อนเอง                ดงันัน้เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ            บรรล ุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา (Cippa Model) 

ในวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งหลักซิปปาเป็นการนำแนวคิด

ทางการศึกษาที่ ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ใช้ในการสอนและพบว่าสามารถใช้ได้ผลดีมาประสานกัน เป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of knowledge) ซึ่ง

นอกจากนักเรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึ่งตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเพื่อน 

บุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการหลายอย่างในการสร้างความรู้ (Process skills) 

และมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสมและหลากหลาย (Physical participation) 

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นความรู้ที่อยู่คงทน

และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ (Application) ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี 

รวมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงยังเป็นตัวช่วยในการวดัความสามารถในการเรยีนรู ้                และทกัษะในการเรยีนรู้

ที่จำเป็นของนักเรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง  เพื่อให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์  ผลิต

ผลงานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา (Cippa Model) ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความน่าจะเป็น โดยมุ่งตอบคำถามว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปาจะทำให้นักเรียนเกิด
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การเรียนรู้อย่างไร และกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเพียงใดเพื่อที่จะได้นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปา

 2.  เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปา

 1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักการวิจัยปฏิบัติการโดยการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์  และความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวันและการนำไปใช้  

 2.  การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลัก

ซิปปาเรื่อง ความน่าจะเป็น ในด้านความรู้เรื่องความน่าจะเป็น ด้านทักษะ/กระบวนการการทำงานกลุ่ม

ด้านความตั้งใจเรียน  และด้านความรับผิดชอบ

 ผู้วิจัยดำเนินการตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart  

(Kemmis & Mc Taggart. 1988 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช. 2549: 23) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน 

(Plan) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

แบ่งวงจรการปฏิบัติเป็น 4 วงจร ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ประกอบด้วย ข้ันตอน

การจัดกิจกรรมที่สำคัญ 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นนำและทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 3) 

ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนความ

รู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) ขั้นการแสดงผลงาน 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ 

ในเร่ืองความน่าจะเป็น จำนวน 4 แผน ใช้เวลาสอนท้ังหมด 11 คาบๆ ละ 50 นาที โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความน่าจะเป็น  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ

จำนวน 4 ฉบับ  แบบประเมินทักษะ/กระบวนการด้านการทำงานกลุ่ม  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

ความต้ังใจเรียนและความรับผิดชอบ  แบบบันทึกอนุทินสะท้อนการเรียนรู้และแบบบันทึกข้อมูลผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการนำหลักซิปปามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนทราบ

ถึงบทบาทของนักเรียน บทบาทของครูผู้สอน แนวปฏิบัติตนในการเรียนและแนวทางการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรู้ และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ซึ่งใช้เวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ คือ ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ตื่นตัว สามารถพัฒนาความคิดและใช้ความคิดได้อย่าง

เต็มที่ จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเองทำให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งทางด้านทักษะการแสวงหาความรู้ 

ทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม ที่ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ทำให้เกิดการกล้าแสดงออก สามารถ

แลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับเพื่อนโดยใช้หลักเหตุผล  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

 2.  ด้านผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

      2.1  นักเรียนที่ได้รับการสอนจากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลัก

ซิปปาร้อยละ 77.19 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป

      2.2  ผลการประเมินทักษะกระบวนการด้านการทำงานกลุ่ม  นักเรียนมีร้อยละของพฤติกรรมการเรียน

ด้านทักษะการทำงานกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 61.48 , 73.39 , 78.00 และ 82.16 ตามลำดับ และผลรวมของ

ทักษะการทำงานกลุ่มมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 73.76

      2.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความต้ังใจเรียนและด้านความรับผิดชอบจากวงจร

ปฏิบัติการท่ี 1 – 4 พบว่า  นักเรียนมีร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความต้ังใจเรียนและความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับคุณภาพของผลรวมของคุณลักษณะด้านความตั้งใจเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น

ร้อยละ 76.75 และด้านความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.82

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลการวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ นักเรียนที่ได้รับการสอนจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ร้อยละ 75.56 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 เป็นจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 77.19 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75  นักเรียนมีระดับคุณภาพของผลการประเมินทักษะ/กระบวนการด้าน

การทำงานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 73.76 และระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

ความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.75 และ 85.82 ตามลำดับ 

จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำมาวิจารณ์เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการวิจัยดังนี้

 1.           การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใชห้ลกัซปิปาพฒันามาจากแนวคดิพืน้ฐานทีส่ำคญั        5    แนวคดิ

ทั้งหมด 11 คาบๆ ละ 50 นาที ขณะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มร่วมสังเกต

พฤติกรรมที่ผู้เรียนในกลุ่มแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านทักษะการทำงานกลุ่ม ส่วนการสังเกตพฤติกรรม

ในด้านความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบ ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง หลังจากจัดกิจกรรมแต่ละแผน

แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปในแต่ละวงจรเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

เพื่อใช้ในวงจรต่อไป

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล
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หลักประกอบด้วย แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้  (Constructivism)  แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียน

แบบร่วมมือ (Group process and cooperative learning) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning

readiness) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process learning) แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอน

การเรียนรู้ (Transfer of learning) ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นนำและทบทวนความรู้เดิมเป็นขั้นที่

ตรวจสอบความรู้เดิม ความคิดรวบยอดเดิม เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องต่อไปโดยอาศัยการเชื่อมโยง

ความรู้ 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่นักเรียนแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่ง

ความรู้ต่างๆ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิดทักษะและสามารถเช่ือมโยงในการสร้างความรู้ใหม่ 3) ขั้นการศึกษา

ทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทำความเข้าใจ

กับข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูลโดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้

ความเข้าใจกับกลุ่ม เป็นขั้นที่นักเรียนนำทักษะและความรู้ที่ได้มาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

และแลกเปลี่ยนความรู้และยอมรับฟังความคิดเห็น ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่มโดยใช้หลักเหตุผลเพื่อ

ปรับและตรวจสอบความรู้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 5) ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ เป็นขั้นที่จัดระบบ

ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบโดยอาศัยทักษะการเชื่อมโยงความรู้ซึ่งจะทำให้นักเรียนจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

6) ขั้นการแสดงผลงาน นักเรียนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถของตนให้ผู้อื่นรับรู้ และช่วย

ส่งเสริมให้น ักเร ียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นที่ฝึกฝนจนสามารถ

นำความรู้ความเข้าใจของตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ

ชีวิตประจำวัน แต่จากการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการดังนี้ 

 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างความรู้ใหม่ในวงจรปฏิบัติการที่ 1

นักเรียนบางส่วนยังไม่มีความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานที่ เพียงพอในเรื่องสถานการณ์ของความน่าจะเป็น

ดังนั้นครูจึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและร่วมกันสังเกต เพื่อเพิ่มพื้นฐานความรู้เดิม

ให้เพียงพอในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น ในข้ันการแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มกิจกรรมในข้ันน้ี

ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 นักเรียนยังไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ของตนเองในกลุ่ม ขาดความรับผิดชอบ ขาดทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดภายในกลุ่ม

และไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่มทำงาน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มหรือนักเรียนเก่งฝ่ายเดียว ซึ่งพบได้

จากการสังเกตและบันทึกอนุทินท่ีเขียนสะท้อนความรู้สึกของเด็กหญิงกมลวรรณ ที่ว่า ในการทำกิจกรรมกลุ่ม 

“ทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำงานถึงแม้บางครั้งความคิดของเราและเพื่อนภายในกลุ่มจะไม่ตรงกัน

จนทำให้ทะเลาะกันและเกิดความไม่เข้าใจภายในกลุ่ม แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งกลับทำให้เรากับเพื่อนๆ มี

ความรัก สามัคคีและผูกพันกันมากขึ้นและได้รู้ถึงความคิดในรูปแบบที่หลากหลาย” ดังนั้น ครูต้องเน้นย้ำ

ถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม ให้ตระหนักว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของ

กลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งส่งผลในวงจรปฏิบัติการที่ 3 และ 4 นักเรียนเริ่มกล้าเสนอ

ความคิดที่ขัดแย้งกับเพื่อนๆ สมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างทางความคิดและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อนเมื่อมีเหตุผลมาสนับสนุนที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีในข้ันการแสดงผลงาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือนักเรียนขาดทักษะการนำเสนอผลงาน โดยคร้ังแรกนักเรียน
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นำเสนองานด้วยการออกมาอ่านข้อความให้เพ่ือน ๆ  ฟัง  รูปแบบการนำเสนอไม่หลากหลาย ไม่มีการแบ่งหน้าท่ี

ในการนำเสนอ คือ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพียงคนเดียว สมาชิกภายในกลุ่ม

ยังคงทำหน้าที่เดิม ดังนั้นครูจึงแนะนำถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม และกระตุ้นให้นักเรียนทราบ

ว่าควรมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรและมีวิธีการหาคำตอบอย่างไร และจากการแสดงผลงานในวงจร

ปฏิบัติการ 3 และ 4 นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้น มีการเตรียมตัวในการนำเสนอ และตระหนัก

ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองภายในกลุ่ม รู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล เกิดความตระหนักในการ

รับผิดชอบการทำงาน ส่งผลให้การนำเสนองานและจัดแสดงผลงานดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งนักเรียนยังเกิด

ความภาคภูมิใจจากการแสดงผลงานของตนเอง

 ผลดีจากการนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปาไปใช้ในการสอนโดย

ดำเนินการตามขั้นของซิปปาทั้ง 7 ขั้น พบว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเริ่มต้นด้วยนักเรียนเกิด

การเรียนรู้ท่ีจะปรับและพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของตนเองให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน เรียนรู้ท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วย

กระบวนการและแนวทางของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายให้กับความรู้นั้น อีกทั้งยังเรียนรู้

การอยู่ร่วมกันในสังคม (กลุ่ม) ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง (เพื่อนๆ) ทำให้มีการเรียนรู้ที่ต้อง

แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนี้เองทำให้นักเรียนเกิด

การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับความสามารถ จนเกิดทักษะกระบวนการที่จำเป็นที่ทำให้การเรียนรู้ของ

นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปามี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินด้านทักษะ/กระบวนการด้านทักษะ

การทำงานงานกลุ่มและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนดซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุตามประเด็นดังต่อไปนี้

      2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปานั้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้เดิมที่เป็น

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนเน้ือหาต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มเติมเสริมความรู้พ้ืนฐานของตนเองให้มากขึ้นโดย

อาศัยการใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (อาภาภรณ์  ใจเที่ยง. 2550 : 182)

จากการสาธิตเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต (อาภาภรณ์  ใจเที่ยง. 2550 : 142) จนสามารถปรับ

และเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเดิมได้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนมีความพร้อมเบื้องต้นในการเรียน

แล้ว การแสวงหาหรือรับความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ที่หลากหลายนั้นทำให้นักเรียน

เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้น อยากที่จะคิดหาคำตอบให้กับตนเองด้วยกระบวนการของตนเอง เมื่อ

นักเรียนทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นการสร้างความหมายของข้อมูลโดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้

นักเรียนเกิดทักษะการคิดและทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย

ต่อตัวนักเรียนเอง นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักซิปปายังเป็นกิจกรรม

ที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงความรู้
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ที่นักเรียนได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทำงานกลุ่ม คือ 

นักเรียนต้องมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักรับฟังความคิดเห็น ทำความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม

โดยใช้หลักเหตุผลและรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการทำงานกลุ่ม เพ่ือสามารถปรับและตรวจสอบความรู้

และความคิดรวบยอดของตนให้มีความสมบูรณ์ขึ้น จากนั้นนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการปรับและตรวจสอบ

ซึ่งเป็นความรู้ที่สมบูรณ์มาจัดให้เป็นระบบระเบียบโดยอาศัยทักษะการเชื่อมโยงความรู้ซึ่งจะทำให้นักเรียน

จดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การแสดงผลงานของนักเรียนยังเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ โดย

แสดงผลงานการสร้างความรู้ที่เป็นหลักฐานการเรียนรู้ของตนให้ผู้อื ่นรับรู้จนเกิดความภูมิใจในผลงาน

และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิต

ประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เอกรินทร์  สี่มหาศาล และ สุปรารถนา  ยุกตนันทน์ (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า

นักเรียนจะสามารถนำเอาประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติงานและการ

ประกอบอาชีพจริงในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักเรียนต้องมีทักษะทางสติปัญญา เช่น

ทักษะการคิด การตัดสินใจ ทักษะการวางแผน และทักษะการแก้ปัญหา ที่จัดเป็นทักษะพื้นฐานอันจำเป็นต่อ

การดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันท่ีเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา และเม่ือนักเรียน

เกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้จากการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากความรู้สึกของนักเรียนโดยตรง

ก็จะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและการเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น

จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักซิปปานี้สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ที่นำรูปแบบซิปปาไปใช้ในการดำเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  เช่น งานวิจัยของ    จิรากาญจน์    หงส์ชูตา (2545)  คนึงนิจ   ทนันชัย (2547)  ถาวร     วัฒนกุล

(2548)  ชาริณี   ตรีวรัญญู (2545) และบุญฤดี   แซ่ล้อ  (2545)  

      2.2   ผลการประเมินทักษะ/กระบวนการด้านการทำงานกลุ่ม เมื ่อพิจารณาจากแบบประเมิน

พฤติกรรมการเรียนและอนุทินสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้เขียนบรรยาย ความรู้ ความคิด ความรู้สึก

ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการเรียนรู้กระบวนการในการทำงานกลุ่มมีการ

ปรึกษาวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีข้ันตอน มีความกระตือรือร้นในการทำงานมีการแลกเปล่ียน

ความรู้ อธิบาย ซักถาม ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนและสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545) ที่ได้

อธิบายไว้ว่า การให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดหลายๆ แนวคิดเป็น

การช่วยเสริมเติมเต็ม ทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และหลากหลาย และเม่ือนักเรียนได้ประสบ

ความสำเร็จในการร่วมกันแสดงผลงานจะเกิดความภูมิใจและมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานและ

ของกลุ่มทำให้มีความสนใจ กระตือรือร้น เกิดความรับผิดชอบและความสามัคคีในการทำงานในครั้งต่อไป

กล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักซิปปานี้สามารถนำไปใช้พัฒนาพฤติกรรมการเรียน

ด้านทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มได้เป็นอย่างดี

      2.3  ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความตั้งใจเรียนและด้านความรับ

ผิดชอบ จากการทำงานที่มีช่วงเวลาต่างกันในแต่ละวงจรปฏิบัติการ จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านความตั้งใจเรียนพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ 67.25, 77.19, 79.53 และ 83.04 ตามลำดับ นักเรียนมีผลรวม
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ของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความตั้งใจเรียนจาก 4 วงจรปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 76.75

มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบพัฒนาขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง คือ 79.53, 82.46, 83.04 และ 98.25 ตามลำดับ โดยมีผลรวมของการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบจาก 4 วงจรปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 85.82 มีระดับคุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม โดยเน้นให้นักเรียนทำงานกลุ่ม

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปันและ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน  ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ  ของนักเรียนและ

ยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้ สังเกต

ได้จากการทำกิจกรรมการสาธิตเหตุการณ์การทดลองสุ่ม มีนักเรียนขออาสาออกมาสาธิตให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนดู 

และการแข่งขันเกมบันไดงู กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ระดมความคิด  มีความสามัคคี การแบ่งหน้าที่

กันอย่างชัดเจนว่าใครทำหน้าที่ยกมือ ใครเป็นคนโยนลูกเต๋าเพื่อจะเดินแต้ม ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับ

การแข่งขัน เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี

 จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะการทำงานกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียนด้านความ

ตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม

ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม คือ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทำให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ตื่นตัว สามารถพัฒนาความคิดและใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่และหลากหลาย

เน้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

พร้อมทั้งยังมีการตรวจสอบความรู้ที่ตนเองได้มาโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ทำให้เกิดการกล้า

แสดงออก สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนโดยใช้หลักเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ

ส่วนรวม เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ คือ นักเรียนเรียนรู้

อย่างสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลักซิปปานี้สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

      1.1   จากการดำเนินการสอนประกอบกับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองพบว่า  ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาจาก 2 ด้านคือ ด้านครูผู้สอนและด้านตัวนักเรียนเองและเมื่อได้มีการพัฒนา

และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แล้วทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้มากขึ้น   ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าหลักวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ เมื่อได้นำไปปฏิบัติ

การสอนใดๆ ประกอบกับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริม

การเรียนรู้และครูได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
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         1.2    สิ่งที่ผู้วิจัยได้เรียนรู้จากการดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย

ใช้หลักซิปปานั้นคือ กระบวนการกลุ่มเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการเรียนรู้ดังนั้นในขั้นตอนก่อน

การดำเนินการสอน ครูผู้สอนควรอธิบายหรือให้นักเรียนฝึกทักษะการทำกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะในการทำงาน

กลุ่มอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และรู้

จักบทบาทหน้าที่ของตนเองภายในกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานทำให้เกิดความ

สำเร็จและความภูมิใจในผลงาน 

         1.3    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักซิปปาควรเน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้

ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมี

เวลาร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กล้าแสดงความคิดเห็น

ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและหลากหลาย

          1.4    การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย    ครูควรกระตุ้นและฝึกฝนให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มกล้าแสดงออก

เพราะทุกคนมีความสำคัญต่อกลุ่มเท่าเทียมกัน ควรฝึกให้นักเรียนแต่ละคนปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง

ในการทำงานในกลุ่ม ให้แสดงความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

      1.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอน ครูผู้สอนควรกำหนดกิจกรรมสำรองไว้

สำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วเพื่อจะได้มีกิจกรรมฝึกทักษะเพิ่มเติมหรือสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าจะได้

ปรับพื้นฐานความรู้เดิมให้ทันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

      1.6   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น

ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม

      1.7   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี

และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลัก

ซิปปาและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองจากแบบทดสอบท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อนุทินสะท้อนการเรียนรู้ รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการเรียน

ด้านทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านความตั้งใจเรียนและด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผล

การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีพฤติกรรมด้านทักษะการทำงานกลุ่ม ความต้ังใจเรียนและความรับผิดชอบ

พัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก  ผลการวิจัยเป็นการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/

กระบวนการด้านการทำงานกลุ่มเพียงด้านเดียว ดังนั้นควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักซิปปาที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(Development of Learning Object on Digestive System for 

Prathomsuksa 6 Students)

นางสาวพัชริดา  ปรีชาคม1

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ

ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เลิร์นนิง 

ออปเจก็ต ์เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร            แบบทดสอบกอ่นเรยีน           แบบทดสอบหลงัเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และ การวิเคราะห์ค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ด้านเนื้อหาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ 83.33)  และด้านเทคนิค มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 58.67)       2) คะแนนหลังเรียน

สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเลิร์นนิง      ออปเจ็กต์ 

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 79.17). 

 The objectives of this research were 1) to develop efficient learning object on Digestive System 

for Prathomsuksa 6 students evaluated by experts  at good level, 2) to compare between Pre-test scores and 

Post-test scores, and 3) to study the students satisfaction on developed learning object. The sample consisted of 30 

Prathomsuksa 6 Students of Watpracharathbumrung school in Nakhon Pathom Province, studying in second 

semester of 2008 academic year. They were selected by cluster sampling. The instruments used 

were learning object on Digestive System, achievement test, and satisfaction questionnaire on 

learning object on Digestive System. The data were analyzed by using frequency, percent, and t-test. 

1 
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

Abstract
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The research results revealed that 1) expert’s evaluation on content of learning object on Digestive

System was at very good level and technique aspect of learning object on Digestive System were 

at good level, 2) Post-test scores were significantly higher than Pre-test scores at the .05 level, 

and 3) The students satisfaction toward learning object on Digestive System were at high level.

 การศึกษาคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้นต้องอาศัยคนเป็นปัจจัยสำคัญ และคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อม

ขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย

อาศัยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (พุทธิพงษ์  ทิพวาที. 2543) การเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพได้ ครู

จำเปน็ตอ้งสรา้งกลยทุธท์างการสอน           วธิกีารสอน และแบบฉบบัทีด่ใีนการถา่ยทอดไปสูผู่เ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในบรรดาองค์ประกอบต่าง ๆ      ในกระบวนการสอนน้ัน                           ส่ือการสอนเปน็องคป์ระกอบสำคญัยิง่ทีท่ำใหก้ระบวนการสอน

ประสบผลสำเร็จ เพราะส่ือเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(กฤษฎา  ทวีศักดิ์ศรี. 2549) การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุ

ประสงค์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับเป็นการให้ข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงแก่ผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น (สุภาภรณ์  ยิ่งยวด. 2547)

 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้

นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากวีดิทัศน์และซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นอีกมิติหนึ่ง

ในการสร้างองค์ความรู้ ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้สังเกตและเรียนรู้จากสถานการณ์หลากหลาย            มีรูปแบบการ

นำเสนอทีแ่ปลกใหม ่และมกัออกแบบมาเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน                     สือ่การสอนอกีประเภท

หนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ เลิร์นนิง ออปเจ็กต์  ซึ่งเป็นสื่อที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียน

เรียนรู้แนวคิดหลักอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถจัดเก็บและค้นหาในระบบดิจิทัลได้สะดวก ครูสามารถนำไ

ปใช้ซ้ำได้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในลักษณะเดียวกับตัวต่อเลโก้ที่สามารถใช้ประกอบเป็นรูปร่า

งต่าง ๆ และสามารถแยกชิ้นส่วนแล้วนำตัวต่อชิ้นเดิมไปสร้างเป็นรูปร่างใหม่ขึ้นมาได้ (สติยา  ลังการ์พินธุ์. 2548) 

 เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เปรียบเสมือนบล็อกที่สร้างแล้วแต่ละบล็อกสามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์

ใหม่เป็นบทเรียนมอดูล คอร์ส หรือแม้แต่หลักสูตร นักออกแบบระบบ ผู้สอน หรือผู้เรียนสามารถเลือกเลิร์นนิ

ง ออปเจ็กต์ มาใช้เองได้ และด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้จะทำให้เพิ่มศักยภาพการใช้เลิร์นนิง 

ออปเจ็กต์ ใหม่ได้ตามสมรรถนะของผู้เรียนในสภาพจริงเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรู้ (กิดานันท์  มลิทอง. 2548)

สิ่งที่สำคัญของเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ก็คือเป็นสื่อที่มีเงื ่อนไขเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนสามารถควบคุม

การเรียนรู้ของตนเองได้ ไม่ใช่การบอกเล่าหรือยัดเยียดความรู้ ไม่เป็นเหมือนกับการตัดข้อความจากหนังสือ 

มาแปะไว้บนหน้าจอ นักเรียนจะได้เลือกเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปยาก หรือเลือกเรียนรู้เฉพาะบางเนื้อหาที่อยากเรียน

ได้ตามศักยภาพ ได้ทดลองจริง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน มีคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจนำไปสู่การเรียนรู้

บทนำ
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และทดลองด้วยตนเอง เป็นการทดลองเสมือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้คิด ได้ฝึกทำ ได้ทราบผลการทดลองว่าสิ่ง

ที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดอย่างไร เหมือนกับการเรียนอยู่ในชั้นเรียน แต่เป็นการยกชั้นเรียนมาไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถเลือกได้ว่าควรจะเริ่มตรงไหน หยุดตรงไหน และออกจากบทเรียนได้ทุกเมื่อตามที่

ต้องการ (ดุลยา  มงคล. 2549)

 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีลักษณะแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ กล่าวคือ เป็นวิชาที่ศึกษาค้นคว้า

ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ        ของธรรมชาติ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 

มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่สิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้นั้นมิใช่ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง 

ทฤษฎี หรือหลักการต่างๆ เพียงอย่างเดียว หากประกอบด้วยวิธีการหรือทักษะกระบวนการที่จะได้ความรู้นั้นมาด้วย 

ดังน้ันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการ คือการวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง  

(สำเริง สมไทย. 2536) เนื้อหาเรื่องระบบย่อยอาหารในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก นักเรียน

ไม่สามารถมองเห็นภาพอวัยวะและการทำงานต่างๆ ภายในร่างกายได้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาเห็นว่าเนื้อหาวิชาดังกล่าว

ควรมีสื่อเสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม

ด้วยตนเองจาก เลิร์นนิง  ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ที่มีการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่แปลกใหม่สอดคล้อง

กับความสนใจตามวัยของเด็ก จากเหตุผลดังกล่าวและด้วยคุณสมบัติของเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ ก่อให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและเร้าความสนใจ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

เลิร์นนิง   ออปเจ็กต์ ที่มีคุณภาพต่อไป

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2551 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ห้องเรียนจากทั้งหมด 3 ห้องเรียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 2)                           แบบประเมินคุณภาพของ เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ สำหรับผูเ้ชีย่วชาญ                       3) แบบทดสอบกอ่นเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน 

ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนด้วยเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง 

ระบบย่อยอาหาร  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูลในโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง โดยนัดหมายกับอาจารย์ที่ประสานงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมสถานที่และ

เครื่องมือในการทดลอง จัดกลุ่มตัวอย่างให้ใช้คอมพิวเตอร์   1 คน ต่อ 1 เครื่อง และติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ใช้เวลา 30 นาที  หลังจากนั้นอธิบาย

วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้เลิร์นนิง   ออปเจ็กต์ ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ จากน้ันให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนจากเลิร์นนิง  ออปเจ็กต์

วิธีดำเนินการวิจัย



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal; 1(2) : July – December 2009
73

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
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ใช้เวลา 50 นาที หลังจากเรียนเสร็จให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นให้ทำแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ใช้เวลา 10 นาที นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติและแปลผลเพื่อสรุป

ผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  มีข้อวิจารณ์ดังนี้

 1.  ผลจากการหาคุณภาพเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 1 ท่าน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จำนวน 5 ท่าน พบว่า 

คุณภาพอยู่ในระดับดี      เป็นเพราะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ตามหลักการออกแบบ เลิร์นนิง      ออปเจ็กต์ 

ของสติยา  ลังการ์พินธุ์ (2548) โดยกำหนดหัวเรื่องให้เหมาะสมกับผู้เรียน กำหนดรูปแบบการนำเสนอในเลิร์นนิง 

ออปเจ็กต์ ออกแบบองค์ประกอบบนหน้าจอให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ทำการพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ 

และทดลองใช้ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างเลิร์นนิง ออปเจ็กต์นั้น ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงจากคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี  6  มีคณุภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

 2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน     พบว่า

นักเรียนท่ีเรียนจากเลิร์นนิง  ออปเจ็กต์ เร่ือง ระบบย่อยอาหาร มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนจากเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ 

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารมีการกำหนดเนื้อเรื่องให้เหมาะกับ

ระดับชั้นของผู้เรียน นำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ  ใจทิพย์  ณ สงขลา (2550) ที่ว่า การออกแบบ เลิร์นนิง

 1.  คุณภาพของเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ประเมิน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง มีความพึงพอใจต่อ เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ 

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล
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ออปเจ็กต์ ควรคำนึงถึงการออกแบบองค์ประกอบบนหน้าจอเป็นหลัก เนื่องจากข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว

หรือเสียง  เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการสร้างเลิร์นนิง

ออปเจ็กต์ ได้ผ่านการประเมินตรวจสอบและปรับปรุงจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มี

เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน และอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจาก เมื่อนำเลิร์นนิง ออปเจ็กต์มาใช้ในการเรียน

การสอน นักเรียนสนใจอยากศึกษาในเนื้อหาน้ันๆ และนักเรียนยังสามารถควบคุมการเรียนตามความต้องการและ

ความสามารถของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วิชุดา  รัตนเพียร (2542) ที่ว่าควรสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้

จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงการกำกับให้ผู้สอนเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคำตอบ ผู้เรียนควรเป็นผู้

ขวนขวายใฝ่หาความรู้ต่างๆ  เอง  เป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้

 สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เรื่องการพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย

ไปใช้และข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

       1.1   จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเลิร์นนิง  ออปเจ็กต์ เร่ืองระบบย่อยอาหารอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด จึงควรมีการพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ในเนื้อหาอื่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนและ

การทบทวนบทเรียน

       1.2   เลิร์นนิง     ออปเจ็กต์ ใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการออกแบบบทเรียนจึงควรคำนึงถึง

ความสะดวกในการใช้ให้มากท่ีสุด หน้าจอบทเรียนควรออกแบบให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วย

รูปแบบที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าสู่เนื้อหาย่อยได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้

อย่างต่อเนื่อง 

       1.3 ในการเรียนด้วยเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ควรให้นักเรียนมีเวลาเรียนมากพอตามความสามารถของ

แต่ละคน และไม่จำกัดเวลาในการเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

      2.1 ควรศึกษาผลของตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยใช้เลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เช่น รูปแบบ

การคิดของผู้เรียน ความรับผิดชอบในการเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ ที่ก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

      2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคงทนในการจำ หลังจากการเรียนด้วยเลิร์นนิง ออปเจ็กต์

ข้อเสนอแนะ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วย

สีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(Comparison Of  Learning Achievement And Retention Of 
Prathomsuksa 3 Students Reading  Electronic Books From 

Warm And Cool Tone Colours Text And Background) 
นายเศณวี  ฤกษ์มงคล1

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากการ

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลังวรรณะร้อน และวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

วรรณะร้อนและวรรณะเย็น  แบบทดสอบก่อนการเรียน  และแบบทดสอบหลังการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

                ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอตัวอักษรและพ้ืนหลังด้วยวรรณะสีเย็น มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอตัวอักษรและพ้ืนหลังด้วยวรรณะสีร้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 The objectives of this research were to compare learning achievement and retention of Prathomsuksa 

3 students who read electronic books which presented with warm and cool tone colours text and background.

Samples were 60 Prathomsuksa 3 students at Banthaudthong School, Amphur Muang,  

Nakhonsrithamarat province. The research instruments were electronic books, pre-test, and post-

test. Data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test and One way ANOVA.

1
 นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ  

Abstract  
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The research results revealed that the learning achievement score of  students who read cool tone colour text and 

background electronic books was significantly higher than the learning achievement of students who read warm 

tone colour text and background electronic books at the 0.05 level. Likewise, the students who read cool tone 

colour electronic books had higher retention score than the students who read warm tone colour electronic books.

 สื่อการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่ในอดีต

จนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของ

สื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน และเพื่อให้สื่อสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้

แก่ผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมาย  โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการเรียน

การสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์ มะลิทอง. 2548) สื่อการสอนไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน (E – learning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นสื่อที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ คือ เอกสาร ข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเป็นแบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

หรืออ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ มีการบันทึกแและนำเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือในรูปสัญญาณ

ดิจิทัล    มีการบันทึกลงในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น ซีดีรอม  หนังสือในระบบเครือข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(รวีวรรณ ขำพล. 2550)  คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือสามารถสร้างจุดเช่ือมโยงไปยัง

ส่วนต่าง  ๆของหนังสือ  เว็บไซต์ต่าง  ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนัน้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สามารถแทรกภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหวและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ไม่มีขีดจำกัด

ในการจัดพิมพ์  สามารถทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัด  อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุง

ข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป(ไพฑูรย์  สีฟ้า. 2551) 

  ภาษาไทยมีคุณค่าและสำคัญต่อคนทั้งชาติเพราะเปน็ภาษาท่ีสืบทอดมาช้านาน อีกท้ังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้

ของทุกวิชาทุกระดับชั้น  เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารในทุกๆ ด้าน   ในภาษาไทยนั้นตัวสะกดเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้อง

ระมัดระวังเป็นท่ีสุด เพราะการสะกดผิดจะทำให้การส่ือความหมายไม่ถูกต้องและหลักการใช้ภาษาท่ีดีเสียไป        การสะกดคำ

ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ (ผะอบ  โปษณะกฤษณะ. 2538) ปัจจุบันพบว่า การใช้ภาษาไทย

ของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการใช้ตัวสะกด นักเรียนระดับประถมศึกษาส่วนมากใช้ตัว

สะกดผิด สาเหตุเพราะเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนการอ่านและเขียนตัวสะกดอย่างถูกวิธีและเพียงพอ นอกจากน้ีคำท่ี

สะกดไมต่รงกบัมาตราตวัสะกดเปน็คำทีน่กัเรยีนมกัใชผ้ดิ                                                        เป็นปัญหาสำคญัตอ่การอา่นและเขยีนใหถ้กูตอ้ง              (มะล ิ    

อาจวิชัย. 2540)  ความยากง่ายในการจำสิ่งที่อ่านนั้น ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้ตัวอักษรและลักษณะของคำได้ถูกต้อง

ตัวอักษรจะจำได้ง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ เช่น แสงสว่าง ขนาด และสีของตัวอักษร “สี” มีความ

สัมพันธ์ครอบคลุมประสบการณ์การรับรู้ในโลกทัศน์ สีไม่เพียงก่อให้เกิดผลต่อความสามารถของมนุษย์ในการ

เห็นความแตกต่างของวัตถุเท่านั้น สียังก่อให้เกิดผลในด้านอารมณ์  ความรู้สึก  ความชอบและความสวยงามด้วย

 (นิรันดร์  หมวกอินทร์. 2528)

บทนำ
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  จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น              ผู้วิจัยเห็นว่าหากได้มีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนกิสข์ึน้จะทำใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเรื่องตัวอักษรที่มีวรรณะสีร้อนกับตัวอักษรที่มี

วรรณะสีเย็น เพื่อเปรียบเทียบว่า สีของตัวอักษรวรรณะใดที่จะส่งผลให้เกิดการจำในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยตัวอักษร

วรรณะสีร้อนและตัวอักษรวรรณะสีเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 2. เพื่อศึกษาความคงทนในการจำที่เกิดจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยตัวอักษรวรรณะ 

สีร้อน และตัวอักษรวรรณะสีเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 3. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสี 

พื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1.  นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและ

วรรณะเย็น จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 2.  นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและ

วรรณะเย็น มีความคงทนในการจำ แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไ

ว้ดังนี้

 1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาอยู่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 240  คน

 2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 60 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 

โดยแบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ได้แก่

      กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่จัดให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน

      กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่จัดให้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
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 3.  ตัวแปรที่ศึกษา  

      3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ วรรณะสีของตัวอักษรและพื้นหลัง ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 วรรณะ คือ

  3.1.1 วรรณะสีร้อน ใช้ตัวอักษรสีม่วงแดง และพื้นหลังใช้สีเหลืองอ่อน 

  3.1.2 วรรณะสีเย็น ใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน และพื้นหลังใช้สีฟ้าอ่อน

      3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่

  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

  3.2.2  ความคงทนในการจำ

 4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างด้วยโปรแกรม Adobe flash 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ที่มีสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน

 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ที่มีสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็น

 3.  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิต

 4.  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) เรื่องตัวสะกด

ไม่ตรงมาตรา เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อ  

 5.  แบบวัดความคงทนในการจำซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่สลับข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.  ต่อมาอีก 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและ

สีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

 3.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนทันทีที่เรียนจบจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 4.  หลังจากทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ให้นักเรียนทำแบบวัดอีกครั้ง

เพื่อวัดความคงทนในการจำ

 1.  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอ

ด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

วิธีดำเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที ่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็นสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน

 2.  นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน และวรรณะ

เย็นมีความคงทนในการจำทั้งสองกลุ่ม

 3.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน และวรรณะเย็น 

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคงทนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทีน่ำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคงทนสูงกว่านักเรียนที่

เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน

 จากผลการวิจ ัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำที่เกิดจากการอ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยตัวอักษรวรรณะสีร้อน และตัวอักษรวรรณะสีเย็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 3 มีข้อวิจารณ์ดังนี้

 1.  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียน

ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน

ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน เพราะวรรณะสีเย็นเป็นสีที่ให้

ความรู้สึกสงบ (พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์. 2544) ผ่อนคลายและสบายตา ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันวิทยาการเรียนรู้ 

(ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า วรรณะสีเย็นมีผลต่อสารเคมีในร่างกาย ทำให้ผ่อนคลาย สงบสุข คิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งทำให้

ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน 

 2.                         การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำเสนอด้วยตวัอกัษรและสพีืน้หลงัวรรณะรอ้น และวรรณะเยน็ สามารถ

ทำให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการจำ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นได้นำ

ทั้งข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาประกอบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับ นมล  โฮมไชยยา (2538) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในบทเรียนคอมพิวเตอร์

ชว่ยสอนทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1         ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีน

จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที่ใช้ภาพนิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาพเคลื่อนไหวมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. ผลจากการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะเย็น ทำให้

นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอ

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
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ด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน ด้วยเหตุดังกล่าวในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ควรใช้สีของตัวอักษรและพื้นหลังเป็นสีวรรณะเย็น 

 2. ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการสอนที่มีการรวบรวมสื่อที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพการ์ตูน

ภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน มากกว่าการอ่านหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์

ดังนั้นครูควรสร้างหรือจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการสอน

 1. ควรมีการศึกษาวรรณะสีของตัวอักษรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในช่วงชั้นอื่นๆ เพื่อ 

ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ต่างกัน

 2. ควรมีการศึกษาการใช้วรรณะสีของตัวอักษรบนพื้นหลังที่มีวรรณะสีต่างกันเพื่อเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยวรรณะสีของตัวอักษรกับพื้นหลังที่ต่างกัน 

 3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหารายวิชาอื่นๆ เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
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การซื้อสิทธิขายเสียง

ในจังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ รัตนอุดมโชค1

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงใน

จังหวัดสกลนคร   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครกับรูปแบบ

และความคิดเห็นท่ีมีต่อการซ้ือสิทธิขายเสียง  และศึกษาแนวทางการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

วันที่ 23  ธันวาคม 2550  ของจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 787,670 คน   ตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มแบบ

แบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จำนวน 723 คน  โดยใช้เขตเลือกตั้งเป็นตัวแปรแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 

เปน็คำถามเกีย่วกบัรปูแบบและความคดิเหน็ทีม่ตีอ่การซือ้สทิธขิายเสยีงในจงัหวดัสกลนคร   และตอนที ่     3   เปน็คำถาม

เก่ียวกับแนวทางการป้องกันการซ้ือสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรม 

SPSS / PC+   (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  Personal Computer  Plus)   และวิเคราะห์โดยใช้ค่า

สถิติเบื้องต้น   และตัวสถิติทดสอบไคสแควร์ ( X2 - test )

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

 1.รูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนครโดยภาพรวมสิ่งที่ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครคำนึงถึงในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเรียงตามลำดับ

ความสำคัญจากมากไปน้อย  ได้แก่  1) พรรค  2) ผู้สมัครเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  3) หัวหน้าพรรค  4) 

ผู้สมัครมีผลงาน  5) ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ดี และในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเรียงตามลำดับ

ความสำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ชอบนโยบายพรรค 2) ชอบพรรค 3) ชอบหัวหน้าพรรคลักษณะหรือรูป

แบบการซื้อเสียงของผู้สมัครในเขตจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้สัญญาว่าจะผลักดันงบประมาณเข้า

พื้นที่มากที่สุด รองลงมาสัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้าน/พื้นที่และสัญญาว่าจะให้สวัสดิการต่างๆ 

 การเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครครั้งนี้  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งร้อยละ 24.3 ได้รับแจกเงินหรือสิ่งของ

จากผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนคร้ังท่ีได้รับแจกเงินมากที่สุด 1ครั้งโดยจำนวนเงินที่ได้รับแจกมากที่สุด

อยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท   ส่วนสิ่งของที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ในเขตจังหวัดสกลนครในช่วงหาเสียงเป็นเสื้อหรือเสื้อกันหนาว รองลงมาเป็นของใช้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน

เขตจังหวัดสกลนครได้รับแจกเงินหรือสิ่ งของจากการซื้อเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรเลย อยู่เฉย ๆ ก็มีผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครนำเงินหรือสิ่งของมาให้ รองลงมา

เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของกลุ่มหัวคะแนน

1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดย่อ
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครกับรูปแบบและความคิดเห็น

ที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียง โดยภาพรวมพบว่า  เพศ  ช่วงอายุ  และระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน

เขตจังหวัดสกลนครไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทราบข่าวการเลือกตั้งที่ระดับนัยสำคัญ   0.05   

 เพศและระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตจังหวัดสกลนครไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

เก่ียวข้องกับการจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05  ส่วนช่วงอายุของผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัด

สกลนครทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุ  ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพกว่าร้อยละ 90 จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

 เพศ ช่วงอายุและอาชีพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

เก่ียวข้องกับการรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05   ส่วนระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 3. แนวทางการป้องกันการซ้ือสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร  ตามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

จำแนกได ้     3          ดา้น ดงันีด้า้นพรรคและตวัผูส้มคัรประกอบดว้ยไดแ้ก ่ 1) พรรคตอ้งมนีโยบายทีด่ ีจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย

ที่หาเสียงไว้กับประชาชนให้ได้พอสมควร     ในกรณีเป็นพรรคเก่าก็ต้องพิจารณาจากผลงานของแต่ละพรรคในแต่ละยุค/

แต่ละสมัย  2) ผู้สมัครต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   3) สร้างจิตสำนึกในตัวผู้สมัคร

เองโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์   ด้านภาครัฐ ประกอบด้วย ระดับ 1) ควรประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

ให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขายเสียง  โดยเน้นกลุ่มผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ หมู่บ้าน เป็นลำดับ

แรก   2)   ควรมีการกำหนดเพิ่มโทษ นอกจากการตัดสิทธิ์ทางการเมือง  หากพบว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงจริง ควรมีบทลง

โทษทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างจะได้ไม่กล้าปฏิบัติอีก   3) รัฐโดยเฉพาะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการตรวจสอบ

และเข้มงวดในการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างจริงจังทั้งผู้สมัครและหัวคะแนนของผู้สมัคร โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่

ของรัฐสอดส่องดูแลเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้ง  4) ในระหว่างการหาเสียงควรจัดให้มีตำรวจหรือทหารไปควบคุมดูแลด้วย  

5) ก่อนการเลือกตั้ง ควรให้องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวิทยากร (อาจเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน) ให้ความรู้ 

คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งการซื้อสิทธิขายเสียง และประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย 6) ควรจัดให้คนในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลการซื้อสิทธิขายเสียงและรายงานให้รัฐทราบ 

7) ควรจัดให้มีกรรมการการเลือกตั้ง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่มากกว่านี้หรือทุกหมู่บ้านโดยเริ่มตั้งแต่วันหาเสียง

จนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อดูแลและตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน  ด้านภาคประชาชนประกอบด้วย ได้แก่     1) ควรรับเงินหรือ

สิ่งของที่ผู้สมัครเสนอให้ แต่ไม่ต้องเลือก 2) ประชาชนควรเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตนเอง เป็นตัวของตัวเองไม่หลงเชื่อ

คนอื่นหรือขายเสียง  คิดถึงผลจากการเลือกคนไม่ดีเข้าไปในสภา 
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 ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน  คือ บริหารราชการส่วนกลาง  

บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ที่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและระเบียบ

ราชการส่วนภูมิภาค เป็นการจัดตามหลักการรวมอำนาจปกครอง (Centralization)  ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ การรวม

กำลังทหาร  ตำรวจ  และอำนาจวินิจฉัยสั่งการของกระทรวงทบวงกรมให้ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ตลอดจนมีการจัด

ลำดับข้ันการบังคับบัญชา             ท้ังน้ี บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองแบบการแบ่งอำนาจ (Deconcentration)    

กล่าวคือ ส่วนกลางแบ่งอำนาจบางอย่างให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการตัดสินใจเอง   ส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดตามหลักการปกครองแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) กล่าวคือมีองค์กรที่เป็น

นิติบุคคลแยกออกไปจากองค์กรแห่งราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจาก

การเลือกตั้ง เป็นหลัก  การแต่งตั้งสมาชิกจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

และต้องมีจำนวนน้อยกว่าที่มาจากการเลือกตั้ ง    ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดนโยบายการ

ปกครองท้องถิ่นของตนเองและมีอิสระในด้านการภาษีอากรและการเงินแห่งท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบัญญัติขึ้นบนสถานการณ์ที่ต้องนำพาประเทศ

ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณโ์ดยจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป เพื่อแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย    พุทธศักราช 2540     ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม    

การดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม   ระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ท่ีล้มเหลวและการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่  รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน จึงมีสาระสำคัญที่มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยดำเนินการใน 4  แนวทาง 

คือ   1) การคุ้มครอง  ส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ 2) การลดการผูกขาดอำนาจรัฐ

และขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม 3)  การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และ  

4) การทำให้ระบบการตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือให้ได้แนวทางป้องกันปัญหาการซ้ือสิทธิและขายเสียงในการเลือกตั้งและได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ

และความคิดเห็นของประชาชนทีม่ตีอ่การซือ้สทิธแิละขายเสยีง             คณะผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสำคญัทีจ่ะวจิยัเรือ่งการ

ซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครและแยกตามเขตเลือกตั้ง

ทั้ง  3  เขตของจังหวัดสกลนคร

 2. เพื่อศึกษารูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนครและแยกตาม

เขตเลือกตั้งทั้ง  3  เขตของจังหวัดสกลนคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ (เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ) ของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกต้ังในจังหวัดสกลนครกับรูปแบบและความคิดเห็นท่ีมีต่อการซ้ือสิทธิขายเสียงได้แก่ การทราบข่าว

การเลือกต้ัง การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง และการรับเงินหรือส่ิงของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร

 4. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 1.     เพศ  ช่วงอายุ ระดับการศึกษา  และอาชีพ ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการทราบข่าวการเลือกตั้งทั้งในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร และแยกตามเขตเลือกตั้งทั้ง  3  เขตของ

จังหวัดสกลนคร

 2.  เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา  และอาชีพ ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในภาพรวมของจังหวัดสกลนครและแยกตามเขตเลือกตั้งทั้ง  3  เขตของจังหวัด

สกลนคร

 3.  เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร ทั้งในภาพรวมของจังหวัด

สกลนครและแยกตามเขตเลือกตั้งทั้ง  3  เขต ของจังหวัดสกลนคร

 1. ประชากรและตัวอย่าง

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี   ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครทั้งหมดสำหรับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 จำนวน 789,670  คน

    ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนคร  ซึ่งสุ่มมาจากประชากร  

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified  Sampling)  จำนวน 723 คนใช้เขตเลือกตั้งเป็นตัว

แบ่งชั้นภูมิ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้นภูมิ คือ ชั้นภูมิที่ 1 ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่  1    ชั้นภูมิที่ 2 ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่   2     ชั้นภูมิที่ 3 

ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่  3  รายละเอียดดังตาราง

หมายเหตุ

 • เขตเลือกตั้งที่ 1    มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน    ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอเมือง กุสุมาลย์  โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ  เต่างอย  ภูพาน กุดบาก และพรรณนานิคม

 • เขตเลือกตั้งที่ 2    มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน    ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่

 อำเภอวานรนิวาส  อากาศอำนวย พังโคน วาริชภูมิ และนิคมน้ำอูน

 • เขตเลือกตั้งที่ 3    มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน    ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ

ชั้นภูมิที่

1

2

3

 พื้นที่

รวม

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 3

ขนาดประชากร(จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง)

789,670  คน

340,827  คน

217,247   คน

231,596   คน

ขนาดตัวอย่าง

723  คน

313  คน

208  คน

202  คน

สมมติฐานของการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย
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ได้แก่ อำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว เจริญศิลป์  บ้านม่วง และคำตากล้า

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

      ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)     ตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลต่อรูปแบบและความคิดเ

ห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร  ได้แก่  เพศ  ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ    ความสัมพันธ์กั

บผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่สังกัด    ความสัมพันธ์กับหัวคะแนนในเขตเลือกตั้งที่สังกัด

  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)    ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  รูปแบบและความคิ

ดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

     เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม  จำนวน  1  ฉบับ  

คือ  แบบสอบถามเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ

  ตอนที่ 1   คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

  ตอนที่ 2   คำถามเก่ียวกับรูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

  ตอนที่ 3   คำถามเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

     การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการโดยไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร ตามขั้นตอนดังนี้

  1.  วางแผนเก็บข้อมูลในเขตเลือกตั้งทั้ง  3  เขตของจังหวัดสกลนคร

  2.  ประชุมและอบรมพนักงานสนามซึ่งเป็นบุรุษไปรษณีย์ในเขตพื้นที่เป้าหมายของ

จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลและข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม

  3.  บุรุษไปรษณีย์ลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งทั้ง 3 เขต เพื่อเก็บข้อมูลตามแผนที่ได้วางไว้      

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม  SPSS/PC สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percent)  ฐานนิยม (Mode) และสถิติทดสอบไคสแควร์   ( X2 - test )

 1. รูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

       1.1 โดยภาพรวมสิ่งที่ผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครคำนึงถึงเป็นอันดับแรกใน

การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบต่างๆ เป็นดังนี้ แบบแบ่งเขต เรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย  5 

ลำดับแรก ได้แก่  1) พรรค  2) ผู้สมัครเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  3) หัวหน้าพรรค  4) ผู้สมัคร มีผลงานและ

สรุปผลการวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

5) ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ดี แบบสัดส่วนเรียงตามลำดับความสำคัญและ 3 ลำดับแรกจากมากไปน้อย  ได้แก่ 1) 

ชอบนโยบายพรรค 2) ชอบพรรค  และ 3) ชอบหัวหน้าพรรค

  ลักษณะหรือรูปแบบการซื้อเสียงของผู้สมัครในเขตจังหวัดสกลนครพบว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ

สัญญาว่าจะผลักดันงบประมาณเข้าพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือสัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้าน/พื้นที่  และ

สัญญาว่าจะให้สวัสดิการต่างๆ ตามลำดับ

      ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครกว่าร้อยละ 60 เห็นว่า ผู้สมัครหรือหัวคะแนน

ของผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดีกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า ถ้าผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของนั้นเป็น

คนดี พึ่งพาได้ก็จะเลือกเกือบร้อยละ 30 จะไม่เลือก ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่คือถ้าผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรคงเข้าไปหาผลประโยชน์หรือถอนทุนคืนหลายเท่าตัวรองลงมาคือไม่เลือกเพราะถือว่าเป็นคนไม่ดี 

ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่น

      ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครเกือบร้อยละ 50 มีความเห็นว่า ถ้าผู้สมัครหรือ

หัวคะแนนของผู้สมัครแจกเงินหรือสิ่งของให้กับตนๆ ก็จะรับ

              การเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครครั้งนี้  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แจกเงินหรือสิ่งของ

ให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งร้อยละ 24.3   จำนวนครั้งที่ได้รับแจกเงินมากที่สุดคือ  1  ครั้ง จำนวนเงินที่ได้รับแจกมาก

ที่สุดอยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท   ส่วนสิ่งของที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ในช่วงหาเสียงส่วนใหญ่เป็นเสื้อหรือเสื้อกันหนาว   รองลงมาเป็นของใช้

        ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครได้รับแจกเงินหรือส่ิงของ

จากการซ้ือเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่อยู่เฉย ๆ 

ก็มีผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครนำเงินหรือสิ่งของมาให้   รองลงมาเนื่องมาจากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในบัญชี

ของกลุ่มหัวคะแนน

       1.2  ส่ิงที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่  1 คำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย 5 ลำดับแรก ได้แก่  1) ผู้สมัครเป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม  2) ชอบพรรค      3)  ชอบหัวหน้าพรรค      4)  ผู้สมัครมีผลงานและ    5)    ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ดี และการเลือก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย   3  ลำดับแรก  ได้แก่    1)  ชอบนโยบาย

พรรค 2 ) ชอบพรรค  และ 3 ) ชอบหัวหน้าพรรค

  ลักษณะหรือรูปแบบการซื้อเสียงของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสัญญาว่าจะ

พัฒนาสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้าน/พื้นที่ มากที่สุด รองลงมาเป็นการสัญญาว่าจะผลักดันงบประมาณเข้าพื้นที่และสัญญาว่า

จะให้สวัสดิการต่าง ๆ ตามลำดับ

          ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  1  กว่าร้อยละ 60  เห็นว่า  ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของ

ผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดี  และกว่าร้อยละ  50  เห็นว่า ถ้าผู้สมัครที่แจกเงิน หรือสิ่งของเป็นคนดี 

พึ่งพาได้ก็จะเลือก  เกือบร้อยละ 30 เห็นว่าจะไม่เลือก ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่คือถ้าผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรคงเข้าไปหาผลประโยชน์  ถอนทุนคืนหลายเท่าตัวจากเงินของแผน่ดิน   รองลงมาจะไม่เลือก เพราะ

ถือว่าเป็นคนไม่ดีแน่นอน  ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่น
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  ผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ที ่ 1   เกอืบรอ้ยละ 50    มคีวามเหน็วา่    ถา้ผูส้มคัรหรอืหวั

คะแนนของผู้สมัครแจกเงินหรือสิ่งของให้กับตนๆ  ก็จะรับ

  การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  1 ของจังหวัดสกลนครนั้น  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้แจกเงินหรือสิ่งของให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ร้อยละ 20.1 จำนวนครั้ง

ที่ได้รับแจกเงินมากที่สุดคือ 1 ครั้ง จำนวนเงินที่ได้รับแจกมากที่สุดอยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท

ส่วนสิ่งของที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1

ในช่วงหาเสียงส่วนใหญ่เป็นของใช้

  ในการเลือกต้ังคร้ังน้ี  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  1  ได้รับแจกเงินหรือสิ่งของ

จากการซื้อเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไร

แค่อยู ่เฉยๆ ก็มีผู ้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครนำเงินหรือสิ่งของมาให้รองลงมาคือเนื่องจากเป็น

บุคคลหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของกลุ่มหัวคะแนน

      1.3  สิ่งที่ผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  2  คำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย   5   ลำดับแรก ได้แก่   1) ชอบพรรค  

2) ผู้สมัครเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  3) ชอบหัวหน้าพรรค  4) ผู้สมัครมีผลงาน และ 5) เป็นญาติกับผู้สมัคร 

และการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย  3  ลำดับแรก 

ได้แก่ 1) ชอบพรรค  2 ) ชอบนโยบายพรรค และ 3 ) ชอบหัวหน้าพรรค

  ลักษณะหรือรูปแบบการซื้อเสียงของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ

ว่าสัญญาจะผลักดันงบประมาณเข้าพื้นที่ มากที่สุด รองลงมาเป็นสัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้าน/

พื้นที่ และสัญญาว่าจะให้สวัสดิการต่างๆ ตามลำดับ

  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  2  กว่าร้อยละ 50   เห็นว่า ผู้สมัครหรือหัวคะแนน

ของผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี และกว่าร้อยละ 60 เห็นว่าถ้าผู้สมัครที่แจกเงินหรือ

สิ่งของเป็นคนดีพึ ่งพาได้ก็จะเลือก เกือบร้อยละ 30 จะไม่เลือกเพราะถือว่าเป็นคนไม่ดีแน่นอนไม่มี

คุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อื ่นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี  2  เกือบร้อยละ 40  มีความ

เห็นว่าถ้าผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกเงินหรือสิ่งของให้กับตนๆ  ก็จะรับ

  การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดสกลนครนั้น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ไดแ้จกเงนิหรอืสิง่ของใหก้บัผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้  รอ้ยละ   24.8   จำนวนครัง้ทีไ่ดร้บัแจกเงนิมากทีส่ดุคอื  1  ครัง้ 

จำนวนเงินที่ได้รับแจกมากที่สุดอยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท ส่วนสิ่งของที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร

แจกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่   2  ในช่วงหาเสียงนั้นส่วนใหญ่เป็นของใช้

  ในการเลือกตั้งครั้งนี้  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้รับแจกเงินหรือสิ่งของจากการซื้อเสียง

ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆ ก็มีผู้สมัครหรือหัวคะแนน

ของผู้สมัครนำเงินหรือสิ่งของมาให้  รองลงมาเนื่องมาจากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของกลุ่มหัวคะแนน

      1.4  สิ่งที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 คำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย   5   ลำดับแรกได้แก่   1) ชอบพรรค   

2)   ผู้สมัครเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม   3) ชอบหัวหน้าพรรค  4) ผู้สมัครมีผลงานและ 5) ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ดี
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สำหรับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก  

ได้แก่  1) ชอบนโยบายพรรค 2 ) ชอบพรรค  และ 3 ) ชอบหัวหน้าพรรค

  ลักษณะหรือรูปแบบการซื้อเสียงของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 3 ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ

สัญญาว่าจะผลักดันงบประมาณเข้าพื้นที่ มากที่สุด รองลงมาคือสัญญาว่าจะให้สวัสดิการต่างๆ และสัญญาว่า

จะพัฒนาสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้าน/พื้นที่  ตามลำดับ

  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือตั้งที่  3  กว่าร้อยละ  60  เห็นว่า ผู้สมัครหรือหัวคะแนน

ของผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี   และกว่าร้อยละ 60   เห็นว่าถ้าผู้สมัครที่แจกเงินหรือสิ่งของ

เป็นคนดี พึ่งพาได้ก็จะเลือก  ร้อยละ 25 จะไม่เลือก  ด้วยเหตุผลเบื่อหน่ายการเมือง

  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 เกือบร้อยละ 50 มีความเห็นว่าถ้าผู้สมัคร

หรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกเงินหรือสิ่งของให้กับตนๆ  ก็จะรับ

  การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดสกลนครนั้น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้แจกเงินหรือสิ่งของให้กับผู้มีสิทธอิอกเสียงเลือกต้ัง ร้อยละ 29.9 จำนวนครั้งที่ได้รับแจกเงินมากที่สุดคือ

1 ครั้ง จำนวนเงินที่ได้รับแจกมากที่สุดอยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท ส่วนสิ่งของที่ผู้สมัครหรือหัวคะแนนของ

ผู้สมัครแจกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี 3 ในช่วงหาเสียงน้ันส่วนใหญ่เป็นเส้ือ/เส้ือกันหนาว

  ในการเลือกตั้งครั้งน้ี ผู ้ม ีสิทธิออกสียงเลือกตั้งได้รับแจกเงินหรือสิ่งของจากการซื้อเสียง

ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรแค่อยู่เฉยๆ

ก็มีผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครนำเงินหรือสิ่งของมาให้ รองลงมาคือเนื่องจากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื ่อ

อยู่ในบัญชีของกลุ่มหัวคะแนน

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครกับรูปแบบ

และความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียง 

       2.1   โดยภาพรวม  เพศ  ช่วงอายุ  และระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขต

จังหวัดสกลนครไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทราบข่าวการเลือกตั้งที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

รายละเอียดดังตาราง 1
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ตาราง 1   จำนวน(ร้อยละ) ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนคร  จำแนกตามสถานภาพ

                 กับการทราบข่าวการเลือกตั้ง

1)  เพศ

      ชาย

       หญิง

2)  ช่วงอายุ

       18 – 30  ปี

       31 – 40  ปี

       41 – 50  ปี

       51  ปีขึ้นไป

3)  ระดับการศึกษา

      ประถมศึกษา

       มัธยมศึกษา / ปวช.

       อนุปริญญา/ปริญญาตรีขึ้นไป

4)  อาชีพ

      นักศึกษา

       เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป

      ข้าราชการ/พนักงาน

           รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ

       นักธุรกิจ/ค้าขาย

       ลูกจ้างเอกชน

       ค้าขาย (ร้านค้าในหมู่บ้าน)

       นักการเมืองท้องถิ่น

       อื่นๆ

หมายเหตุ    ns  หมายถึง ผลการทดสอบไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05

 ช่วงอายุของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายละเอียดดังตาราง 2

สถานภาพ

รวม

รวม

รวม

รวม

634 (94.9)

665 (95.0)

665 (94.9)

668 (95.0)

308 (94.5)

326 (95.3)

210 (93.8)

180 (94.7)

186 (96.4)

89 (95.7)

184 (96.8)

282 (94.9)

199 (93.0)

90 (95.7)

232 (94.7)

143 (94.1)

44 (93.6)

51 (94.4)

80 (96.4)

13 (100.0)

15 (100.0)

34 (5.1)

35 (5.0)

36 (5.1)

35 (5.0)

18 (5.5)

16 (4.7)

14 (6.3)

10 (5.3)

7 (3.6)

4 (4.3)

6 (3.2)

15 (5.1)

15 (7.0)

4 (4.3)

13 (5.3)

9 (5.9)

3 (6.4)

3 (5.6)

3 (3.6)

0 (0)

0 (0)

668 (100)

700 (100)

701(100)

703 (100)

326 (100)

342 (100)

224 (100)

190 (100)

193 (100)

93 (100)

190 (100)

297 (100)

214 (100)

94 (100)

245 (100)

152 (100)

47 (100)

54 (100)

83 (100)

13 (100)

15 (100)

0.246
ns

 

1.626
ns

 

3.072
ns

 

- 

การทราบข่าวการเลือกตั้ง
รวม

ทราบ ไม่ทราบ
ค่า X2 
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1)  เพศ

     ชาย

      หญิง

2)  ช่วงอายุ

      18 – 30  ปี

      31 – 40  ปี

      41 – 50  ปี

      51  ปีขึ้นไป

3)  ระดับการศึกษา

     ประถมศึกษา

      มัธยมศึกษา / ปวช.

      อนุปริญญา/ปริญญาตรีขึ้นไป

4)  อาชีพ

     นักศึกษา

      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป

     ข้าราชการ/พนักงาน

           รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ

      นักธุรกิจ/ค้าขาย

      ลูกจ้างเอกชน

      ค้าขาย (ร้านค้าในหมู่บ้าน)

      นักการเมืองท้องถิ่น

      อื่นๆ

ตาราง 2  จำนวน (ร้อยละ) ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนคร  จำแนกตามการจะไปใช้สิทธิ์

 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในวันที่  23  ธันวาคม  2550

หมายเหตุ     ns  หมายถึง  ผลการทดสอบไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05

                     s   หมายถึง  ผลการทดสอบมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05

สถานภาพ

รวม

รวม

รวม

629 (94.7)

662 (95.0)

663 (94.8)

306 (94.4)

323 (95.0)

213 (95.9)

180 (94.7)

185 (96.4)

84 (90.3)

182 (95.3)

273 (92.5)

208 (97.7)

84 (91.3)

236 (95.5)

142 (95.3)

45 (95.7)

53 (98.1)

79 (95.2)

11 (91.7)

13 (86.7)

15 (2.3) 20 (3.0)

15 (2.2) 20 (2.9)

16 (2.3) 20 (2.9)

8 (2.5)

7 (2.1)

10 (3.1)

10 (2.9)

6 (2.7)

5 (2.6)

2 (1.0)

2 (2.2)

3 (1.4)

5 (2.6)

5 (2.6)

7 (7.5)

5 (2.6)

9 (3.1)

2 (0.9)

4 (2.1)

13 (4.4)

3 (1.4)

6 (6.5)

3 (1.2)

0 (0)

2 (4.3)

1 (1.9)

2 (2.4)

0 (0)

2 (13.3)

2 (2.2)

8 (3.2)

7 (4.7)

0 (0)

0 (0)

2 (2.4)

1 (8.3)

0 (0)

664 (100)

697 (100)

699 (100)

324 (100)

340 (100)

222 (100)

190 (100)

192 (100)

93 (100)

191 (100)

295 (100)

213 (100)

92 (100)

247 (100)

149 (100)

47 (100)

54 (100)

83 (100)

12 (100)

15 (100)

0.141
ns

 

10.787
s
 

7.307
ns

 

- 

การจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
รวม

ไป ไม่ไป ไม่แน่ใจ
ค่า X2 
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  เพศ            ชว่ง       อาย ุ  และอาชพีของผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ในเขตจงัหวดัสกลนครมคีวามสมัพนัธ์

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3  จำนวน(ร้อยละ) ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนคร จำแนกตามสถานภาพ

               กับการรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร

1)  เพศ

     ชาย

      หญิง

2)  ช่วงอายุ

      18 – 30  ปี

      31 – 40  ปี

      41 – 50  ปี

      51  ปีขึ้นไป

3)  ระดับการศึกษา

     ประถมศึกษา

      มัธยมศึกษา / ปวช.

      อนุปริญญา/ปริญญาตรีขึ้นไป

4)  อาชีพ

     นักศึกษา

      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป

     ข้าราชการ/พนักงาน

           รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ

      นักธุรกิจ/ค้าขาย

      ลูกจ้างเอกชน

      ค้าขาย(ร้านค้าในหมู่บ้าน)

สถานภาพ

รวม

รวม

รวม

305 (47.7)

319 (47.7)

321(47.6)

166 (53.4)

139 (42.4)

83 (38.6)

94 (51.4)

100 (54.1)

42 (48.8)

93(51.4)

135(46.6)

93(45.8)

34(36.6)

114(49.8)

66(47.1)

28(63.6)

27(50.0)

39(48.1)

249 (39.0) 85 (13.3)

259 (38.7)

262(38.9)

91 (13.6)

91(13.5)

109 (35.0)

140 (42.7)

36 (11.6)

49 (14.9)

110 (51.2)

60 (32.8)

58 (31.4)

31 (36.0)

22 (10.2)

29 (15.8)

27 (14.6)

13 (15.1)

69(38.1)

108(37.2)

85(41.9)

19(10.5)

47(16.2)

25(12.3)

46(49.5)

87(38.0)

58(41.4)

13(29.5)

17(31.5)

28(34.6)

13(14.0)

28(12.2)

16(11.4)

3(6.8)

10(18.5)

14(17.3)

639 (100)

669 (100)

674(100)

311 (100)

328 (100)

215 (100)

183 (100)

185 (100)

86 (100)

181(100)

290(100)

203(100)

93(100)

229(100)

140(100)

44(100)

54(100)

81(100)

7.791
s
 

21.602
s
 

4.435
ns

 

21.261
s

การรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจก

จากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร รวม

รับ ไม่รับ ไม่แน่ใจ

ค่า X2 
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ตาราง 3 (ต่อ)

หมายเหตุ     ns  หมายถึง  ผลการทดสอบไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05

                      s   หมายถึง  ผลการทดสอบมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05

 จากตารางท้ัง 3 ข้างต้น ยังพบว่าผู้มีสิทธอิอกเสียงเลือกต้ังในเขตจังหวัดสกลนครท้ังชายและหญิง ทุกช่วงอายุ 

ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ กว่าร้อยละ 90 ทราบข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งและจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นทราบข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งร้อยละ 100

 3.   แนวทางป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

      3.1   ด้านพรรคและตัวผู้สมัคร แนวทางป้องกันเรียงตามลำดับความถี่ (ความถี่สูงกว่า 10 ขึ้นไป) ตาม

ความเห็นของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งจังหวัดสกลนครได้แก่ 1) พรรคต้องมีนโยบาย

ที่ดี จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนให้ได้พอสมควร ในกรณีเป็นพรรคเก่าก็ต้องพิจารณาจาก

ผลงานของแต่ละพรรคในแต่ละยุค / แต่ละสมัย (ความถี่ 18)  2) ผู้สมัครต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ

มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ (ความถ่ี 17) 3) สร้างจิตสำนึกของตัวผู้สมัครเองโดยเฉพาะด้านความซ่ือสัตย์  (ความถ่ี  16) 

      3.2  ด้านภาครัฐ  แนวทางป้องกันเรียงตามลำดับความถี่ (ความถี่สูงกว่า 10 ขึ้นไป)  ของผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งที่ให้ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งจังหวัดสกลนคร  ได้แก่  1) ควรประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

ให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขายเสียง  โดยเน้นกลุ่มผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ หมู่บ้าน เป็น

ลำดับแรก (ความถี่ 73)   2) ควรมีการกำหนดเพิ่มโทษด้วยการลงโทษทางกฏหมาย นอกจากการตัดสิทธิ์ทางการเมือง

หากพบว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงจริง เพื่อเป็นแบบอย่างจะได้ไม่กล้าปฏิบัติอีก (ความถี่ 37) 3) รัฐโดยเฉพาะ กกต. 

ควรมีการตรวจสอบและเข้มงวดในการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างจริงจังทั้งผู้สมัครและหัวคะแนนของ

ผู้สมัคร โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสอดส่องดูแลเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้ง (ความถี่ 26)  4) ในระหว่างการหาเสียง 

ควรจัดให้มีตำรวจหรือทหารไปควบคุมดูแลด้วย  (ความถี่ 19)   5) ก่อนการเลือกตั้ง ควรให้องค์กร หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจัดหาวิทยากร (อาจเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน)ให้ความรู้ คำแนะนำเก่ียวกับการเลือกต้ัง  การซื้อสิทธิขายเสียง 

และประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย   (ความถี่ 14)  6) ควรจัด

ให้มีคนในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลการซื้อสิทธิขายเสียงและรายงานให้รัฐทราบ (ความถี่ 13) 7) ควรจัดให้มี

      นักการเมืองท้องถิ่น

       อื่นๆ

สถานภาพ

รวม 322(48.2)

6(50.6)

8(53.3)

255(38.2) 91(13.6)

4(33.3)

2(13.3)

2(16.7)

5(33.3)

668(100)

12(100)

15(100)

การรับเงินหรือสิ่งของถ้ามีการแจก

จากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร รวม

รับ ไม่รับ ไม่แน่ใจ

ค่า X2 
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กกต. หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐลงพ้ืนท่ีมากกว่านี้หรือทุกหมู่บ้านโดยเริ่มตั้งแต่วันหาเสียงจนถึงวันเลือกตั้ง  เพื่อดูแลและ

ตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน (ความถี่ 12)

      3.3    ด้านภาคประชาชน : แนวทางป้องกันเรียงตามลำดับความถี่ตามความเห็นของผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งที่ให้ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งจังหวัดสกลนคร  ได้แก่  1) ควรรับเงินหรือสิ่งของที่ผู้สมัครเสนอให้ แต่ไม่

ต้องเลือก (ความถี่ 37)  2) ประชาชนควรเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตนเอง เป็นตัวของตัวเอง หลงเชื่อคนอื่นหรือขาย

เสียงต้องคิดถึงผลจากการเลือกคนไม่ดีเข้าไปในสภา (ความถี่ 22)

 1.  รูปแบบและความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดสกลนคร

                   สิ่งที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรแบบแบ่งเขต คือ พรรค  รองลงมาเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  และหัวหน้าพรรค  ตามลำดับ  ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตรา พรหมชุติมา (2541) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชนในชุมชนแออัดต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบพรรคการเมือง

 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้สมัครหรือหัวคะแนน

ของผู้สมัครท่ีแจกเงินหรือส่ิงของน้ันเป็นสิ่งไม่ด ี และเกือบครึ่งเห็นว่าถ้าผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัครแจกเงิน

หรือสิ่งของให้ก็จะรับ แต่ในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกว่าครึ่งมีความเห็นว่า ถ้าผู้สมัครที่แจกเงินหรือ

ส่ิงของน้ันเป็นคนดีพ่ึงพาได้ก็จะเลือก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทราบว่าการแจกเงินหรือสิ่งของ

น้ันเป็นส่ิงไม่ดี  แต่ขณะเดียวกันถ้าคนที่แจกเป็นคนดี พึ่งพาได้ก็จะเลือก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของถวิลวดี  บุรีกุล (2545)  ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรม

การเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543

 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้รับแจกเงินหรือสิ่งของจากการซื้อเสียงของผู้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆ ก็มีผู้สนับสนุนหรือตัวแทนของผู้สมัครนำ

เงินหรือสิ่งของมาให้ รองลงมาเนื่องมาจากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื ่ออยู่ในบัญชีของกลุ่มหัวคะแนน ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของแสวง รัตนมงคลมาศและคณะ (2535) และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537) ที่ได้สรุป

แนวทางการทุจริตเลือกตั้งในสังคมไทย 3 แนวทาง คือ 1) การทุจริตหาเสียง  2) การทุจริตซื้อ - ขายเสียงและ   

3) การทุจริตลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย่างย่ิงการทุจริตซ้ือ-ขายเสียงในรูปแบบขบวนการลากพาและการยิงกระสุน

หรือการแจกเงินที่ผู้สมัครจะใช้หัวคะแนนของตนเองสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนว่ามีจำนวนเท่าไร  

แล้วจะเตรียมเงินแจกตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นเงินตั้งแต่ 100 – 500 บาทต่อคน หรือต่อ 1 คะแนน  

สะท้อนให้เห็นว่าการแจกเงินยังเป็นปัจจัยหลักต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนหรือผู้สมัคร  

 2.   ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครกับรูปแบบและ

ความคิดเห็นที่มีต่อการซื้อสิทธิขายเสียง

 เพศ  และช่วงอายุของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่   1, 2  และ 3  ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ

มีส่วนเก่ียวข้องกับการทราบข่าวการเลือกตั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับเพศ และช่วงอายุของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยภาพ

รวมทั้งจังหวัดสกลนครที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทราบข่าวการเลือกตั้งเช่นกัน ส่วนระดับ

บทคัดย่อ  
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

การศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การทราบข่าวการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยภาพรวมทั้งจังหวัด

สกลนครเช่นกัน ยกเว้นระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที ่ 2 ที่มีความสัมพันธ์หรือมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการทราบข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ที่ 2 ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาทราบข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งร้อยละ 100

 ระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งที่ 2  และ 3  ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจะไปใช้สิทธเิลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

โดยภาพรวมทั้ งจั งหวัดสกลนครที่ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจะไปใช้สิทธิ เลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน ส่วนระดับการศึกษาของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 พบว่ามี

ความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ท่ีจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีข้ึนไปจะไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งร้อยละ 100

 อาชีพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยภาพรวมทั้งจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการรับเงินหรือส่ิงของถ้ามีการแจกจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร   ส่วนอาชีพของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งที่ 1,  2  และ 3 นั้นไม่สามารถทดสอบความสัมพันธ์ในเชิงสถิติได้   เนื่องจากเมื่อแยกพิจารณาเป็นราย

เขตเลือกตั้งแล้วพบว่า ค่าความถี่คาดหวังที่ต่ำกว่า 5 ของเซล  มีเกินร้อยละ 20 ของจำนวนเซลทั้งหมดในตารางการณ์

จรแต่ละตารางที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 การเสนอแนะในที่นี้  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้

 1.  ข้อเสนอแนะสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      จากผลการวิจัยคร้ังน้ี   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร บุคคลและ/หรือ หน่วยงาน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง  อาจนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน

การซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนและ/หรือนักการเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงในเขตจังหวัดสกลนคร  ดังนั้นเพื่อ

ประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจทำการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้

กับผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
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การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการ

แปรรูปที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์

ผ้าคราม ในกลุ่มจังหวัดสนุก

(Development of suitable  weaving and processing techniques  

for  indigo fabric production in the  “ Sanook” group  of province)

ผศ.อนุรัตน์  สายทอง1   

ผศ.ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง2    

อ.อำนาจ  สุนาพรม3

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่ม

จังหวัดสนุก  เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาเทคนิคการทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าคราม

ในกลุ่มจังหวัดสนุก 2) ถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก

 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม  เลือกสมาชิกต้นแบบด้วยการสนทนากลุ่ม  

และคดัเฉพาะผูท้ีม่พีืน้ฐานและสนใจในการเรยีนรู ้         กจิกรรมวจิยัแบง่เปน็     3       กจิกรรม       ไดแ้ก ่          กจิกรรมที ่1       พฒันารปูแบบ

ผ้าด้วยการเลือกสมาชิกให้เรียนสร้างลายในเนื้อผ้าด้วยวิธีเก็บตะกอและทอเป็นผืนผ้า   กิจกรรมที่ 2  สร้างลายหมี่

จากประสบการณ์ ธรรมชาติและจินตนาการด้วยวิธีบรรยายหลักการและวาดลายบนกระดาษกราฟแล้วมัดหมี่ตาม

ลายนั้น ย้อม และทอลายขัดเป็นผืนผ้า  กิจกรรมที่ 3  การแปรรูปผ้าย้อมครามเป็นชิ้นงานตัวอย่างก่อนจัดอบรม

ปฏิบัติการให้สมาชิกสร้างชิ้นงานเลียนแบบ  ประเมินผลทุกกิจกรรมโดยการนำชิ้นงานแสดงนิทรรศการ  เก็บข้อมูล

จากจำนวนผู้สนใจซักถามและสั่งซื้อ และตรวจสอบยอดขาย

 ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ได้ฟืมขนาดหน้ากว้าง  30  เซนติเมตร และ 100  เซนติเมตร จำนวน  4  คู ่แต่ละ

คู่ให้ลายเดียวกัน  ทอผ้าย้อมครามได้ 6 ชิ้น  จากฟืม 4  ตะกอ 2 เอื้อ  3  ชิ้น  ฟืม  5  ตะกอเอื้อเดียว   1 ชิ้น  ฟืม  6  

ตะกอ ขิดลูกโซ่ อีก 2 ชิ้น  พบว่า ผ้าพันคอ หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร จากฟืม 5 ตะกอเอื้อเดียว ได้รับความสนใจ

มากที่สุด ได้รับการสั่งซื้อทันทีและต่อเนื่อง  กิจกรรมที่ 2  ได้ลายบนกระดาษ 34  ลาย  ได้รับเลือกมัดหมี่  ทอเป็น

ผืนผ้าตัวอย่าง  4  ลาย ได้แก่ ลายปลา ลายผึ้งน้อย ลายกะปอมและลายรอยรถเหยียบขี้ควาย  ได้รับความชื่นชมใน 

ลักษณะผ้าตกแต่ง  กิจกรรมที่ 3  ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบ  20 ชิ้น จากผ้าย้อมครามสีอ่อน – แก่  แต่ใช้อบรม

ปฏิบัติการเพียง 2 ชิ้น ได้แก่ ซองใส่กระดาษทิชชู และซองใส่กล่องกระดาษทิชชู ได้รับการสั่งซื้อทันที 1 ชิ้น 

1
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดย่อ  
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 ฟืม 8 ตัว  ลายหมี่บนกระดาษ 34 ลาย  และผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบ 20 ชิ้น  เป็นสมบัติของกลุ่มทอผ้า

ย้อมครามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงสมาชิกสามารถใช้เป็นต้นแบบนำไปผลิตผ้าย้อมครามได้ต่อเน่ือง   แลกเปล่ียน  และ

ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มและเครือข่ายต่อไป  

 This development research study aimed at : 1)  developing weaving and processing techniques , and 

2) disseminating weaving and processing techniques in the “Sanook” group of provinces. The sample  was a 

group  of  indigo  fabric  weavers  with  the  most  strength. The  model  people were  selected through group 

conversation using their basic  knowledge and interest  in learning as the criteria for selection. The  research 

comprised three activities. Activity 1 was to select members and have them design fabric patterns by keeping 

heddles and weaving accordingly. Activity 2 was to have member design weft ikat (mudmee) patterns from 

experience, nature and imagination following described principles, draw them on graph paper, fasten threads to 

make weft ikat according to the designed patterns, dye and then weave with fastening threads into fabric. Activity

3 was to turn indigo fabric into model pieces of work, train the members in a workshop where they learned to 

weave from the model patterns. All the products were assessed through exhibitions where data in relation to the 

number of people who were interested in the products, inquiries and purchase orders, and sales were collected.

 Activity 1 resulted in the obtaining of 4 pairs of two battens with the width of 30 centimeters and 100 

centimeters respectively; each pair yielded the same pattern. Six pieces of indigo-dyed fabric were finished as 

follows: 3 pieces from the batten of 4 heddles with 2-time repetitions in the reverse pattern; 1 piece from the batten 

of 5 heddles with a 1-time pattern; and 2 pieces from the batten of 6 heddles of a chain pattern. Scarves with the 

width of 30 centimeters from 5 heddles with a 1-time pattern were most attractive, and were ordered continuously.

 Activity 2 resulted in the obtaining of 34 patterns on paper.  The weft ikat fabric was selected to be 

woven into the examples of 4 patterns, namely the fish pattern, the little bee pattern, the chameleon pattern, 

and the pattern showing a vehicle track on buffalo manure.  All were admired as pieces of cloth for decoration.

 Activity 3 resulted in the obtaining of 20 model products from the process of dyeing

with light or heavy indigo.  Two pieces of products were finished from the workshop: a tissues

paper pack and a pack for placing a box of tissue paper. One piece was ordered to produce right away.

 Eight pieces of battens, 34 patterns of weft ikat fabric on paper and 20 pieces of model products 

obtained from the whole process of study became the properties of the participating group of weavers, which 

can  be  further  used  as  models  for  producing.

Abstract



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal; 1(2) : July – December 2009
104

 ผ้าย้อมครามมีอดีตยาวนานร่วม 6,000 ปีในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้  แอฟริกา ยุโรป

ตอนใต้ ตะวันออกกลาง  เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแต่ละแห่งจะสกัดสีคราม (Indigo blue) จาก

พืชต่างชนิดกัน เช่น ยุโรปสกัดสีครามจากต้นโหวด (woad : Isatis  tinctoria) ญี่ปุ่นและเกาหลีสกัดสีครามจาก  

Polygonum  tinctoria  ชาวจีนและเวียดนามสกัดสีครามจาก  Strobilanthes  flaccidifolius  ส่วนคนไทยและลาวจะ

สกัดสีครามจากต้นคราม(Indigofera  tinctoria) เปิก (Marsdenia tinctoria R.) และต้นฮ่อม  เมื่อยุโรปพบดินแดน

ชมพูทวีปในราวศตวรรษที่ 16  มีการตั้งโรงงานผลิตสีครามธรรมชาติที่สกัดจาก Indigofera  arrecta  ในอินเดีย

เป็นสินค้าออกสีย้อมชั้นเยี่ยมที่อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันต้องการ  แย่งชิงตลาดสีย้อมจากต้นโหวดจนส่งผล

เสียหายต่อธุรกิจแต่เมื่อเยอรมันสังเคราะห์สีครามได้และผลิตเป็นการค้าใน ค.ศ. 1890 ความนิยมในสีคราม

ธรรมชาติจึงลดลงอย่างรวดเร็วโดยเหลืออยู่ราวร้อยละ 4  ทั่วโลก ใน ค.ศ. 1914    (Prosea. 1992 : 82) ผู้คนหันไป

นิยมใช้สีครามสังเคราะห์และสีย้อมสังเคราะห์อื่น ๆ ที่ย้อมง่าย สีเข้ม สม่ำเสมอ และราคาถูก จนล่วงเข้าศตวรรษที่ 

20 ผลการใช้สารสังเคราะห์ทั้งสีย้อม ปุ๋ย สารปราบศัตรูพืช และอื่น ๆ ก่อผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพผู้คน  มีรายงานว่าสีย้อมสังเคราะห์ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง  พืชและสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลกมีสารเคมีตกค้างใน

ร่างกาย  ผู้คนจึงหันกลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้ง ทำให้ทั้งอาหาร ยา และเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากธรรมชาติโดยวิธี

ธรรมชาติได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้สีย้อมธรรมชาติ การสกัดสีจากธรรมชาติเกือบทุกชนิดใช้วิธี

ต้มเคี่ยวให้ได้น้ำสีเข้มข้นและย้อมขณะน้ำสีร้อน มีเพียงสีจากผลมะเกลือและใบครามที่ใช้วิธีการหมักและการ

ย้อมเย็นหลายๆ ซ้ำ ปัญหาใหญ่ของผ้าย้อมสีธรรมชาติคือตกสีจากการซักล้างและสีซีดเนื่องจากอากาศและแสง

แดด   มีเพียงสีครามเข้มและสีดำจากมะเกลือที่ติดทนนานจึงเป็นที่น่าสนใจ      การย้อมสีครามเคยมีอยู่ในชนบทอีสาน

ทุกจังหวัด  เตรียมน้ำย้อมด้วยวิธีเดียวกันคือหมักเนื้อครามกับน้ำขี้เถ้าและมีการเติมวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของกรด  

ได้แก่ มะขาม มะเฟือง ใบโมง ใบสมอ หรือแม้แต่ความเปรี้ยวจากมดแดง (Marjo Moeyes. 1993) แต่กระบวนการ

ซับซ้อนและควบคุมยากจึงทำให้ขาดการสืบทอด มีความพยายามศึกษากระบวนการหมักเนื้อครามและอัตราเร็ว

การเกิดปฏิกิริยาเคมีของการหมัก (ไพศาล  คงคาฉุยฉาย. 2543) ศึกษาอายุของต้นครามที่ให้ปริมาณสีมากที่สุด 

(บุญญา อนุสรณ์รัชดา.  2540) ศึกษาปริมาณสีครามจากต้นครามต่างพันธุ์ ซึ่งพบว่าพันธุ์ฝักงอให้สีครามร้อยละ 

0.104 และพันธุ์ฝักตรง ร้อยละ 0.094 ของใบสด (อยู่เย็น รังโคตร และชยากร  พ่อชมพู. 2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา

การทำสีครามและผ้าย้อมครามของภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครและนครพนม  จนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีของสีครามได้ สามารถย่นเวลาการเตรียมน้ำย้อม ลดความยุ่งยากของกระบวนการเตรียมเนื้อครามโดย

การประดิษฐ์เครื่องกวนน้ำคราม (อนุรัตน์ สายทองและคณะ. 2545)  องค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่

ต่อเนื่องทั้งเอกสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเป้าหมายได้แก่  กลุ่มบ้านนาหว้า 

บ้านนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กลุ่มบ้านนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย กลุ่มบ้านนาดี 

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  และกลุ่มบ้านกุดตาใกล้  กิ่งอำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  (อนุรัตน์  สายทอง

และคณะ. 2549) ทำให้นักวิชาการและผู้บริโภคในสังคมเมืองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการทำผ้าย้อมคราม รู้จัก

สีครามท่ีย้อมติดฝ้ายได้ดี โดยฝ้ายมีคุณสมบัติท่ีดีในการระบายอากาศและซับเหง่ือ ขณะท่ีสีครามเป็น สีแว็ต (vat dye)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
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เกาะจับโครงสร้างภายในของใยฝ้ายได้ดีและทน  ผ้าย้อมครามจึงกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ และความภูมิใจแก่คนส

กลนครและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีภูมิปัญญาผลิตผ้าย้อมครามเช่นกัน   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้มุ่งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ

ประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำใน

รูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และ

ระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน   มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีกระบวนการ

พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการนำไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการ

เปลี่ยนแปลง และการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ  สนับสนุน

ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  

 ผ้าย้อมครามเป็นส่ือท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งกล่าวคือ 1) เป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีใน

ท้องถิ่นทั้งคราม พืชให้ขี้เถ้า และฝ้าย 2) กระบวนการผลิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการศึกษา ตรวจสอบ

ทางวิชาการแล้ว 3) กระบวนการผลิตซับซ้อน ใช้คนหลายกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4) ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ได้รับ

ความสนใจทั้งในชุมชน นอกชุมชน และต่างประเทศ  เมื่อตลาดผ้าขยายออกไปนอกชุมชน  นอกประเทศ ผู้บริโภค

พึงพอใจในศาสตร์ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตโดยฝีมือคน ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน  แต่ศิลปะบนผืนผ้ายัง

ไมท่นัยคุสมยัทัง้รปูแบบและลวดลาย  เนือ่งจากบรบิทของผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภคแตกตา่งกนั           ดงันัน้จงึตอ้งมกีารเชือ่มโยง  

สื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค การศึกษาวิจัยนี้จึงจัดกิจกรรมการอบรมและปฏิบัติการด้านศิลป์ของรูปแบบผ้า

และการแปรรูปผ้าย้อมครามแก่ผู้ผลิต ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสตร์ของผ้าย้อมครามแก่ผู้บริโภค

 1. กลุ่มตัวอย่าง 

      1.1  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาดี    อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

      1.2  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านพันนา  อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

      1.3  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

 1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามในกลุ่มจังหวัดสนุก

 2. เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามให้กับกลุ่มทอผ้าในกลุ่มจังหวัดสนุก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
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 2. กิจกรรมการวิจัย

     2.1  พัฒนารูปแบบผ้าด้วยเทคนิคการทอลายในเนื้อผ้าจากการเก็บตะกอที่ฟืม   

     2.2  พัฒนารูปแบบผ้าด้วยเทคนิคการมัดลายที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และจินตนาการ

     2.3  แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

 3. การจัดกิจกรรมการวิจัย

     3.1  ศึกษางานวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาผ้าย้อมครามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

พัฒนาชุมชนจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  และพาณิชย์จังหวัด

     3.2  ศึกษาบริบทกลุ่มทอผ้าย้อมครามที่เข้าร่วมโครงการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ด้วยวิธี

การสัมภาษณ์   และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการวิจัย

     3.3  ประชุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  แลกเปลี่ยน  กำหนดชิ้นงานที่ต้องการเรียนรู้ และกำหนดตาราง

การจัดกิจกรรม

     3.4  ดำเนินการฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างชิ้นงานต้นแบบ    ประเมินความพึงพอใจ และเลือกชิ้นงาน

ต้นแบบ   สร้างชิ้นงานเพื่อทดลองตลาด

     3.5  เผยแพร่  ขยายผล  โดยการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ครามในงานกาชาดจังหวัดสกลนคร  การจัด

ประชุมสัมมนาหรือการนำเสนอผลงานวิจัยและการบรรยายร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง

     3.6  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ได้ฟืมขนาดหน้ากว้าง  30  เซนติเมตร และ 100  เซนติเมตร จำนวน  4 คู่      

แต่ละคู่ให้ลายเดียวกัน  ทอผ้าย้อมครามได้ 6 ชิ้น  จากฟืม 4  ตะกอ 2 เอื้อ  3  ชิ้น  ฟืม 5 ตะกอเอื้อเดียว 1 ชิ้น ฟืม 6  ตะกอ 

ขิดลูกโซ่อีก 2 ชิ้น  พบว่า ผ้าพันคอ หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร จากฟืม 5 ตะกอเอื้อเดียว ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้

รับการสั่งซื้อทันทีและต่อเนื่อง  กิจกรรมที่ 2  ได้ลายบนกระดาษ 34  ลาย  ได้รับเลือกมัดหมี่  ทอเป็นผืนผ้าตัวอย่าง  

4  ลาย ได้แก่ ลายปลา ลายผึ้งน้อย ลายกะปอมและลายรอยรถเหยียบขี้ควาย  ได้รับความชื่นชมใน ลักษณะผ้าตกแต่ง  

กิจกรรมที่ 3  ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบ  20 ชิ้น จากผ้าย้อมครามสีอ่อน – แก่  แต่ใช้อบรมปฏิบัติการเพียง 2 ชิ้น 

ได้แก่ ซองใส่กระดาษทิชชู และซองใส่กล่องกระดาษทิชชู ได้รับการสั่งซื้อทันที 1 ชิ้น 

  ฟืม 8 ตัว  ลายหมี่บนกระดาษ 34 ลาย  และผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบ 20 ชิ้น  เป็นสมบัติของ

กลุ่มทอผ้าย้อมครามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสมาชิกสามารถใช้เป็นต้นแบบนำไปผลิตผ้าย้อมครามได้ต่อเนื่อง   

แลกเปลี่ยน  และถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มและเครือข่ายต่อไป  

ผลการวิจัย 
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ร

 

ภาพที่ 1   ซ้าย : ฟืมหน้ากว้าง 100 และ 30 เซนติเมตร เก็บตะกอลายต่างๆ

  ขวา : ผ้าพันคอขนาด 2 x 0.30 เซนติเมตร  ลาย 5  ตะกอ เอื้อเดียว  

 

ภาพที่ 2   ซ้าย :  ลายกะปอมบนแผ่นกระดาษ

     ขวา : ลายบนผืนผ้า กะปอม 2 ตัว ทักทายกัน 

ภาพที่ 3  ซ้าย : ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าย้อมคราม  นิทรรศการงานกาชาดสกลนคร  

               ขวา :  (1) กระเป๋าขวดนม  (2) ซองกล่องกระดาษทิชชู  (3) กระเป๋าหิ้ว
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 ผ้าย้อมครามดั้งเดิมในชนบท เป็นผ้า 2 แบบ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน  แบบแรกเป็นเสื้อ กางเกง

ขาก๊วย และกางเกงนักเรียน สำหรับนุ่งห่มให้ความอบอุ่นในครัวเรือนหรือสวมใส่ทำงานกลางแจ้ง  เพราะสีคราม

ดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต (a
max

288) จึงปกป้องผิวหนังจากแสงยูวีได้  นอกจากนี้สีครามย้อมติด

ฝ้ายได้ดี สีเข้ม ไม่ติดเส้นใยสังเคราะห์  ผ้าย้อมครามจึงเป็นผ้าฝ้ายที่ซับเหงื่อ ระบายอากาศ  ทำให้ลดความอับชื้น 

ส่งผลต่อการลดกลิ่นตัวได้ด้วย ในการทำผ้ารูปแบบนี้จะทอผ้าฝ้ายสีขาวก่อน  ด้วยเทคนิคการทอลายขัดธรรมดา  

นำมาตัดเป็นเครื่องนุ่งห่ม แล้วจึงย้อมด้วยสีคราม ให้สีเข้มสม่ำเสมอเกือบดำ ไม่มีลวดลาย  แบบที่ 2  นำเส้นฝ้าย

สีขาวมามัดหมี่เป็นลาย แล้วจึงย้อมด้วยสีคราม ให้เข้มเท่ากับเส้นยืนที่ย้อมเป็นสีครามไม่มีลวดลาย จากนั้นใช้เส้น

มัดหมี่เป็นเส้นพุ่ง  ทอลายขัด แต่ต้องจัดลายให้ตรงกัน และเป็นผ้าที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นผ้าถุงมัดหมี่ลาย

สวยงามสวมใส่เมื่อออกนอกบ้าน ไปวัด ไปติดต่อราชการ ไปงานบุญ งานบวช  ผ้าทั้ง 2 แบบถูกถ่ายทอดจากรุ่น

สู่รุ่นจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นสื่อแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของผู้หญิงที่พร้อม

จะออกเรือน  ปัจจุบันผ้าย้อมครามได้รับความสนใจในคุณค่าจากศาสตร์ของฝ้ายและคราม  คุณค่าในศิลป์ของ

ลวดลายและเทคนิคการทออีกทั้งคุณค่าในปรัชญาของผู้ผลิต กลายเป็นสินค้าราคาแพง เกิดปรากฏการณ์คนทำ

ไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ  เกิดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดอยู่ในสังคมชนบท  เรียนรู้

เพียงเพื่อสร้างความสุขในวิถีชีวิตเท่านั้น  จึงผลิตผ้าตามแบบที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  แต่ตลาดใหญ่หรือ

ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อไม่ได้อยู่ในสังคมชนบท  ดังนั้นในการทำผ้าย้อมครามเพื่อขายเป็นอาชีพ จึงต้องมีคนกลาง

เชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค  การตลาดของกลุ่มทอผ้าจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อข้อมูลความต้องการของ

ผู้บริโภคแก่ผู้ผลิตและสื่อข้อมลูด้านคุณค่าของผ้าแก่ผู้บริโภค   นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักปกครองท้องถิ่น  

รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการ  ล้วนมีบทบาทในการสื่อสาร ส่งเสริม และพัฒนา  ภายใต้บริบทที่เหมาะสม  งานวิจัย

นี้ได้พัฒนาผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคการทอ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การสร้างลายในเนื้อผ้าด้วยเทคนิคการเก็บตะกอ 2) การสร้างลายหมี่จากจินตนาการ สร้างเรื่องราว และ 

3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  

 1. การพัฒนาเทคนิคการทอ  โดยการเก็บตะกอผูกติดกับฟืม  ได้ฟืม 8 ตัว หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร  4 ตัว 

และหน้ากว้าง 100 เซนติเมตร  4  ตัว หรือได้ฟืม 4 คู่ (เล็ก – ใหญ่)  ได้แก่ 4 ตะกอ (1คู่) 4 ตะกอ 2 เอื้อ (1 คู่) 

5 ตะกอ เอื้อเดียว ( 1 คู่)  และ 6  ตะกอ ขิดลูกโซ่ (1 คู่)  ในการเรียนกับครู  5 วัน แต่ละคนสามารถเก็บตะกอได้ 

คนละ 1 ลายบนฟืมหน้ากว้าง 30  เซนติเมตร  ส่วนฟืม  100  เซนติเมตร ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเก็บตะกอให้ตามแบบ

เดียวกันกับชุดเล็ก  ทั้งนี้เพราะการเก็บตะกอในฟืมหน้ากว้างต้องใช้เวลานานมาก  ผู้ฝึกใหม่ไม่สามารถทำได้ในเวลา 

5 วัน   เมื่อนำฟืมดังกล่าวมาทอโดยเหยียบไม้รั้งตะกอตามแบบที่ครูถ่ายทอด ได้ผ้าตัวอย่าง  6 ชิ้น อีก 2 ลาย  

ไม่ได้ทอ เนื่องจากช่างทอมีปัญหาในวิถีชีวิตครอบครัว  ต้องรอให้มีความพร้อม  หลังจากการนำไปจำหน่ายพบว่า 

ผ้าพันคอที่ทอด้วยเส้นใยเรยอง โดยฟืม 5 ตะกอ เอื้อเดียว หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร  เกิดลายสวยงาม เนื้อนุ่ม  

ขายได้อย่างรวดเร็ว แต่ช่างทอมีปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงต้องนำฟืมไปให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้สืบต่อและทอต่อไป   

ส่วนชิ้นอื่น ๆ ได้รับความสนใจน้อยกว่าเพราะเลือกเส้นใยฝ้ายเข็นมือทำผ้าพันคอ ทำให้ผ้าเนื้อหนา  กระด้าง    

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 2.  การพัฒนาลายหม่ี  เป็นการออกแบบลายผ้ามัดหม่ี  โดยรับผู้สนใจฟังบรรยายหลักการออกแบบลายหมี่ 

จากประสบการณ์  สิ่งแวดล้อมและจินตนาการ  แต่ละคนปฏิบัติการวาดรูปลงกระดาษแล้วนำมาแสดงให้สมาชิก

จัดลำดับตามความชอบ จากนั้นเลือกลายลำดับต้นๆ มัดหมี่ ย้อมและทอเป็นลาย  จัดแสดงแก่สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  

ส่วนลายที่เหลือแลกเปลี่ยน หรือยืมกันนำไปมัดหมี่ และทอต่อไป   ผ้าเหล่านี้จะได้รับความสนใจจากผู้รักงาน

ศิลปะ หรือผู้ที่ชอบผ้าพิเศษแตกต่างจากชิ้นอื่น

 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์    นักวิจัยสนทนากลุ่มถึงความต้องการแปรรูปผ้าครามจากสมาชิกกลุ่ม  รวมเข้ากับ

การศึกษาจากเอกสารแฟชั่น   เมื่อได้ข้อมูลรูปแบบชิ้นงานแล้ว  นักวิจัยศึกษาแกะแบบและสร้างชิ้นงานตัวอย่าง   

20 ชิ้น นำไปเสนอสมาชิกให้เลือกชิ้นที่ต้องการผลิตเองระหว่างอบรม  จากนั้นจึงปฏิบัติจนได้ชิ้นงาน ส่วนรูปแบบ

ที่เหลือ  สมาชิกสามารถนำแบบไปตัดเย็บเองในโอกาสต่อไป  

 ข้อมูลรูปแบบผ้าท่ีพัฒนาจากเทคนิคการทอได้จากการสนทนากลุ่มผู้ขายผ้าย้อมคราม  ซึ่งให้ข้อมูลตรงกัน

ว่า ผ้าลายในเนื้อผ้าขายได้ง่ายและมาก  โดยเฉพาะผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่  เพราะใช้ได้หลายโอกาสเกือบทุก

ฤดูกาล  ขนาดและราคาพอเหมาะกับกำลังซื้อ  เหมาะแก่การใช้เป็นของขวัญ ของฝาก รองลงไปเป็นผ้าผืนสำหรับ

ตัดเสื้อ  เมื่อสมาชิกใช้เวลา 5 วัน เรียน – กิน - นอน กับครูผู้สอน จะได้ฟืมตามลายที่ต้องการพร้อมวิธีเหยียบไม้ที่

ผูกตะกอ และทอเป็นผืนผ้า 

 เนื่องจากงานสร้างลายในเนื้อผ้า (เก็บตะกอ) เป็นงานที่ใช้เวลา  ความคิด และสมาธิมากในชิ้นงานหนึ่งๆ  

หลังจากได้ฟืมลายนั้นๆ แล้ว ยังใช้ทอลายอื่นๆ ได้อีก  ขึ้นอยู่กับการเหยียบไม้ต่างชุดกัน  แต่การทำเช่นนั้นได้ต้อง

เป็นช่างทอที่มีความรู้  ส่วนช่างทอทั่วไปต้องได้แบบการเหยียบไม้และทำตามจึงจะได้ลายตามต้องการ  นอกจาก

นี้ฟืมตัวหนึ่ง ๆ ใช้ทอได้นาน  แม้ชำรุดก็ยังซ่อมได้  ฟืมตัวหนึ่ง ๆ ใช้ได้นาน 2-3 ชั่วอายุคน  ดังนั้นจึงมีแม่ครูด้าน

นี้ ค่อนข้างน้อย อย่างน่าเป็นห่วงว่าจะสูญหาย  หากจะเพิ่มจำนวนคน ก็มีงานป้อนไม่เพียงพอ วิธีที่จะเก็บองค์

ความรู้ด้านนี้จึงควรเป็นการถอดความรู้จากภูมิปัญญา  บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

 สำหรับการออกแบบลายและแปรรูปผลิตภัณฑ์  เป็นเทคนิคที่ต้องใช้คนวัย 20 – 40  ปี  ซึ่งมีจำนวนน้อย

มากในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณค่าและความต้องการผ้าย้อมคราม  การสร้าง

อาชีพจากผ้าย้อมคราม และการปลุกกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ความภูมิใจในภูมิปัญญา

รากเหง้าของตนจะเป็นสิ่งกระตุ้น  จูงใจ ให้หนุ่มสาวหันมาสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญา

อย่างรู้คุณค่า  แต่ในเวลากระชั้นเร่งด่วนขณะนี้  การนำนักออกแบบจากตลาดผ้าย้อมครามระดับนอกชุมชนหรือ

ระดับสากลมาทำงานร่วมกับกลุ่มทอผ้าย้อมครามจัดเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมที่สุด

 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  ผู้คนตกงาน  วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ทำให้เกิดอาชีพในท้องถิ่น  สร้างรายได้  เป็น

ทางออกที่ดีแก่ชุมชน ประเทศชาติ  เพราะต้นทุนต่ำ  มีความอบอุ่นในครอบครัว  ภาวะเช่นนี้ ผ้าย้อมครามเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทมากในการเป็นสื่อสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน การพัฒนาผ้าครามด้วย

เทคนิคการทอ ได้ผ้าลายในเนื้อผ้า สวยงาม เช่น ผ้าพันคอ เนื้อนุ่ม  ที่ทอด้วยใช้เส้นใย เรยอง ฟืม 5 ตะกอเอื้อเดียว 

ได้รับความนิยมมาก จำหน่ายได้มากและราคาสูง  สำหรับผ้าหน้ากว้าง  100  เซนติเมตร ฟืม 4 ตะกอ 2 เอื้อ ใช้เส้น

ใยฝ้ายได้รับความนิยมรองลงมา เพื่อใช้ตัดเป็นเสื้อและชุดสวมใส่ในสำนักงาน สำหรับลายหมี่จากจินตนาการ   

สร้างเร่ืองราว เพ่ิมเสน่ห์ให้ผ้ามัดหม่ี  ใช้เป็นผ้าตกแต่ง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ กรอบรูป  ผ้าทุกรูปแบบท่ีได้รับการ

พัฒนาใช้ตัดเป็นชุดสวมใส่ได้ทั้งผ้าลายในเนื้อผ้า  ผ้าลายหมี่ดั้งเดิม  ลายหมี่จากจินตนาการ  ในส่วนที่เหลือจากผ้า 

ผืน สามารถนำมาตกแต่ง แปรรูปเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า  ปลอกหมอนอิง  ซองกล่องทิชชู  และซองแว่นตา ฯลฯ 

ทั้งผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผู้บริโภคพึงพอใจ
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Abstract

 The NaCo
2
O

4
 clusters of 1/3 and 1 unit cell were simulated by DV-Xα  method. The simulation 

was used with the lattice parameters of a = b = 2.843 Å and c = 10.81Å, 182 space group number, Pm3m  

Patterson symmetry. Thermoelectric properties were analyzed. The obtained Na
10

Co
12

O
48

 cluster of 1/3 unit 

cell 70 atoms and Na
20

Co
21

O
72

 cluster of 1 unit cell 113 atoms. These clusters show the Na, Co, and O clearly 

position in unit cell and similarly orbital composed of Na3s, Na3p, Na3d, Co3d, Co4s, Co4p, O2s, and O2p 

orbitals. The band structure and density of states showed  semi-metallic behavior and p-type thermoelectric 

material.

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ

คลัสเตอร์ Na Co
2
O

4
 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์

(Analysis Thermoelectric Properties of  NaCo
2
O

4
 

Cluster : 1/3, 1 Unit Cell)

ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน1และ อุไร  สีตะวัน2

1
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2  
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 คลัสเตอร์ของ NaCo
2
O

4
 ขนาด 1/3 และ 1 หน่วยเซลล์ ออกแบบด้วยวิธี DV-Xα โดยใช้แลตทิซ

พารามิเตอร์ a = b = 2.843 Å และ c = 10.81Å  เลขกลุ่ม คือ 182 สมมาตร Patterson คือ Pm3m  และทำการวิเคราะห์

สมบัติเทอร์มออิเล็กทริก พบว่า 1/3 หน่วยเซลล์ คลัสเตอร์ Na
10

Co
12

O
48

 มี 70 อะตอม และ 1 หน่วยเซลล์ คลัสเตอร์ 

Na
20

Co
21

O
72

 มี 113 อะตอม   คลัสเตอร์ทั้งสองแสดงตำแหน่งของ  Na, Co, และ O ในหน่วยเซลล์ได้อย่างชัดเจน 

และมีการจัดเรียงออร์บิทัลเหมือนกันประกอบด้วยออร์บิทัล Co3d, Co4s, Co4p, O2s, O2p, Na3s, Na3p และ

Na3d แถบโครงสร้างและความหนาแน่นสถานะแสดงพฤติกรรมแบบกึ่งโลหะและวัสดุเทอร์มออิเล็กทริก

ชนิดพี
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 Jansen, M. and Hoppe , R. (1974 : 104-106) ได้สังเคราะห์สารโซเดียมโคบอลต์ออกไซด์ Na
x
Co

2
O

4
 

ขึ้นในปี 1974 ซึ่งเป็นสารกึ่งโลหะมี 3 โครงสร้างเฟสและขึ้นอยู่กับค่าของ x คือ O
3
 (เฟสα ), P3 (เฟสβ ) และ P2 

(เฟส γ  ) โดยเฉพาะเฟส γ   มีค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck coefficient) สูง แต่ยังมีข้อมูลสนับสนุนไม่มากนัก

ว่าเป็นเพราะอะไร Terasaki, I. (1999 : 569 – 576) ได้ทำการทดลองวัดสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของผลึกเชิงเดี่ยว 

Na
x
Co

2
O

4
 เฟส γ   ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง เพือ่ตรวจสอบและหาขอ้มลูสนบัสนนุ พบวา่ มคีา่สมัประสทิธิซ์เีบคสงูประมาณ

0.1 mVK-1 มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (Electrical resistivity) ต่ำประมาณ 0.2 mΩ - cm มีค่าสภาพนำความร้อน

(Thermal conductivity) น้อยประมาณ 2 Wm-1K-1 และปริมาณโซเดียมมีความสัมพันธ์ต่อค่าสัมประสิทธิ์

ซีเบคมาก ส่วน Shin W. and Murayama N. (2000 : 262) ได้ทำการออกแบบการจัดเรียงอะตอมของ NaCo
2
O

4
 

โดยใช้วิธี   DV-Xα  (Adahi K., Tsukada M. and Satoko C. 1978 : 875-883) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติ

ของการส่งถ่ายพลังงานของ NaCo
2
O

4
 พบว่า  อนุภาค  Co  มีสภาวะทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสมบัติพื้นฐานในการ

ส่งถ่ายพลังงาน เช่น สภาวะการหมุนอย่างช้า ๆ ซึ่งเป็นการนำไฟฟ้าของวัสดุชนิด p นั่นหมายความว่า Co 

มีบทบาทต่อการนำไฟฟ้าของสาร NaCo
2
O

4
 มาก และ Singh, D.J. (2000 : 13397 – 13402) ได้คำนวณโครงสร้าง

อิเล็กทรอนิกส์ของ NaCo
2
O

4 
โดยใช้หลักการเบื้องต้นของการคำนวณหาความหนาแน่นและสนามแม่เหล็กของ

ชั้นออกไซด์ในวัสดุ NaCo
2
O

4
 ซึ่งเป็นวิธีของคลื่นระนาบขยายระดับศักย์ไฟฟ้าแบบเชิงเส้นและสมบัติการส่ง

ถ่ายอิเล็กทรอนิกส์อธิบายในเทอมของการคำนวณโครงสร้างแถบแม่เหล็ก จากการรายงานผลดังกล่าวยังไม่ได้

อธิบายสมบัติในระดับหน่วยเซลล์ NaCo
2
O

4
 และเนื่องจากโซเดียมโคบอลต์ออกไซด์มีโครงสร้างแบบเฮกซะ-

โกนอลหรือเทตระโกนอลประกบกัน     3   ส่วนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอบปัญหาของค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคที่สูง

ได้ แต่ยังไม่พบการรายงานเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างผลึก และคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของแต่

ละส่วนในหน่วยเซลล์ 

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจการออกแบบคลัสเตอร์ของ NaCo
2
O

4
 ขนาด 1/3 และ 1 หน่วยเซลล์ ด้วยวิธี 

DV-Xα  เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริก

วิธีดำเนินการวิจัย

 การออกแบบคลัสเตอร์ของ NaCo
2
O

4
 ในระดับ 1/3 และ 1 หน่วยเซลล์ ด้วยวิธี DV-Xα และการ

วิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกมีขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 1

บทนำ
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์

 คลัสเตอร์ที่ออกแบบได้ คือ Na
10

Co
12

O
48

 สำหรับ 1/3 หน่วยเซลล์ และ Na
20

Co
21

O
72

 สำหรับ 1 หน่วยเซลล์ 

ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ตามลำดับ  สีแดงแทนอะตอมออกซิเจน (O) สีน้ำเงินแทนอะตอมของโคบอลต์ (Co) 

และสีเหลืองแทนอะตอมของโซเดียม    (Na)   ซึ่งคลัสเตอร์มอเดลของ 1/3 หน่วยเซลล์มีโครงสร้างเป็นแบบเทตระ

โกนอล ซึ่งโคบอลต์ 1 อะตอมจับกับออกซิเจนจำนวน 6 อะตอม (CoO
6
) แสดงดังรูปที่ 2  (c) ในแนวแกน Z 

เมื่อพิจารณาปริมาณอะตอมของโคบอลต์แล้วมากกว่าอะตอมของโซเดียม 2 อะตอม จึงส่งผลให้โคบอลแสดง

อำนาจทางไฟฟ้ามากกว่าโซเดียม ซึ่งโคบอลต์เป็นโลหะ มีเลขออกซิเดชันเป็น +3 และ +4 ส่วนโซเดียมมีเลข

ออกซิเดชัน +1 เมื่อเพิ่มจำนวนเซลล์เททระโกนอลอีก 2 เซลล์ เพื่อให้จับกันเป็นโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล

หรือ 1 หน่วยเซลล์ของ NaCo
2
O

4
 แสดงดังรูปที่ 3 ทำให้ปริมาณโซเดียมมากพอที่จะแสดงสมบัติเป็นฉนวน

ออกมาจึงทำให้ 1 หน่วยเซลล์ของ NaCo
2
O

4 
มีสภาพการเป็นโลหะน้อยลง หรือ เรียกว่าสารกึ่งโลหะ และมีผลดี

ต่อสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสาร NaCo
2
O

4
 นั่นคือ มีค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคสูง มีสภาพการนำไฟฟ้าที่ดี

เหมือนโลหะ และมีสภาพนำความร้อนน้อยเหมือนฉนวน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณ Na ก็มีขีดจำกัดด้วย

โครงสร้าง ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้ NaCo
2
O

4
 มีสมบัติเป็นเซรามิกหรือฉนวน นั่นคือมีสภาพนำไฟฟ้าไม่ดี 
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ภาพที่ 2 คลัสเตอร์ของ Na
10

Co
12

O
48

 ขนาด 1/3 หน่วยเซลล์ (a) แกน X (b) แกน Y และ (c) แกน Z

ภาพที่ 3 คลัสเตอร์ของ Na
20

Co
21

O
72

 ขนาด 1 หน่วยเซลล์ (a) แกน X (b) แกน Y และ (c) แกน Z

 เพื่อสนับสนุนข้อมูลของคลัสเตอร์ที่ออกแบบได้ จึงทำการคำนวณและวิเคราะห์ระดับพลังงาน 

(Energy level) และความหนาแน่นสถานะ (Density of state) ของทั้ง 2 คลัสเตอร์ พบว่า มีการจัดเรียงออร์บิทัลเป็น 

Co3d, Co4s, Co4p, O2s, O2p, Na3s, Na3p และ Na3d (Shin W.and Murayama N. 2000:262) แสดงดังรูปที่ 4 (a) และ    

4 (b) แสดงให้เห็นว่า  ทั้ง 1/3 หน่วยเซลล์และ 1 หน่วยเซลล์ มีการจัดเรียงออร์บิทัลเหมือนกันและอะตอมโคบอล

แสดงออรบ์ทิลัของ            Co3d         สว่นอะตอมโซเดยีมแสดงออรบ์ทิลัของ          O2p        ทีม่รีะดบัพลงังานเดน่ จากแถบโครงสรา้ง 

(Band structure) แสดงให้เห็นว่า สาร NaCo
2
O

4
 มีสมบัติการนำไฟฟ้าแบบโลหะตามสารโคบอลจึงมีสภาพนำ

ไฟฟ้าได้ดีเหมาะกับสมบัติที่ดีของวัสดุเทอร์มออิเล็กทริก
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ภาพที่ 4  ระดับพลังงานของ NaCo
2
O

4
 (a) ขนาด 1/3 หน่วยเซลล์ (b) ขนาด 1 หน่วยเซลล์

 เมื่อพิจารณาช่องว่างพลังงานของ NaCo
2
O

4
 (a) ขนาด 1/3 หน่วยเซลล์ (b) ขนาด 1 หน่วยเซลล์ 

แสดงดังภาพที่ 5 (a) และ 5 (b) ตามลำดับพบว่า ช่องว่างระหว่างแถบนำและแถบเวเลนซ์น้อยมากประมาณ 

0.008 eV และ 0.016 eV ซึ่งเป็นแถบตรง (Direction band) และการเพิ่มปริมาณ Na ในหน่วยเซลล์จะทำให้

ช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นด้วย  แสดงว่าขนาดช่องว่างพลังงานของสาร  NaCo
2
O

4
  แปรผันตรงกับสารโซเดียม
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ภาพที่ 5  การเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของ NaCo
2
O

4
 (a) ขนาด 1/3 หน่วยเซลล์ (b) ขนาด 1 หน่วยเซลล์
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 สภาพนำความร้อนพิจารณาจากการคำนวณหาความหนาแน่นสถานะของ 1/3 หน่วยเซลล์และ 

1 หน่วยเซลล์ แสดงดังภาพที่ 6 พบว่า ทั้งสองคลัสเตอร์มีความหนาแน่นสถานะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญซึ่ง 

ออรบ์ทิลั          Co3d           ของ               1/3                 หนว่ยเซลล ์มคีา่สงูสดุอยูท่ีต่ำแหนง่ระดบัเฟอรม์ ินัน่คอืมสีภาพนำความรอ้นดสีอดคลอ้ง

กับสมบัติของโลหะ ส่วน 1 หน่วยเซลล์มีค่าพลังงานออร์บิทัล Co3d เล่ือนไปด้านลบประมาณ -1 eV แสดงให้

เห็นว่า 1 หน่วยเซลล์ มีสภาพการนำความร้อนไม่ดีสอดคล้องกับสมบัติของกึ่งโลหะ และจากผลการวิเคราะห์

ความหนาแน่นสถานะและ สาร   NaCo
2
O

4  
 เป็นวัสดุเทอร์มออิเล็กทริกชนิด   p  ในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะนำผล

การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปทำนายค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค และคำนวณสภาพนำความร้อนด้วย

วิธีพลศาสตร์โมเลกุล (Molecular dynamics; MD) เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและทำนายสมบัติ

เทอร์มออิเล็กทริกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 6  ความหนาแน่นสถานะของ NaCo2O4 (a) ขนาด 1/3 หน่วยเซลล์ (b) ขนาด 1 หน่วยเซลล์

สรุปผลการวิจัย

 คลัสเตอร์ Na
10

Co
12

O
48

 ของ 1/3 หน่วยเซลล์ และคลัสเตอร์ Na
20

Co
21

O
72

 ของ 1 หน่วยเซลล์มีการ

จัดเรียงออร์บิทัลเป็น Co3d, Co4s, Co4p, O2s, O2p, Na3s, Na3p และ Na3d มีช่องว่างระหว่างแถบนำและแถบ

เวเลนซ์น้อยมาก   มีความหนาแน่นสถานะมากอยู่ด้านลบของระดับเฟอร์มี แสดงพฤติกรรมการนำไฟฟ้าแบบ

กึ่งโลหะ   มีสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกที่ดี เช่น มีค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคสูง  มีสภาพการนำไฟฟ้าดี มีสภาพการนำ

ความร้อนได้ไม่ดี และเป็นวัสดุเทอร์มออิเล็กทริกชนิดพี
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การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า
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2
O

4
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2
O

4
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การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า
ของ Ag-NaCo

2
O

4
 ด้วยวิธี DV-Xα

(Thermoelectric power of Ag-NaCo
2
O

4
 

Predicted by DV-Xα Method )

อาธรณ์ วรอัด
1
, ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

1
 , ผศ.สุวิทย์  จักษุจินดา

1
  ,ชัญชณา ธนชยานนท์ 

2
 ,วิทยา อมรกิจบำรุง

3

1
 ศูนย์วิจัยเทอร์มออิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

3
 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

Abstract

 งานวิจัยนำเสนอการประยุกต์ใช้วิธี DV-Xα คำนวณกำลังการผันไฟฟ้าของ Ag-NaCo
2
O

4
 โดยใช้

คลัสเตอร์ของ  Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
AgCo

13
O

28
 และ Na

7
Ag

2
Co

12
O

28
 แทนสารประกอบของ  NaCo

2
O

4
, NaAg

0.1
Co

1.9
O

4
 

และ  NaAg
0.2

Co
1.8

O
4
 ตามลำดับ แล้วคำนวณระดับพลังงานและความหนาแน่นสถานะเพื่อหาค่าพลังงาน เฟอร์มี

ของคลัสเตอร์นี้ กำลังการผันไฟฟ้าจากความร้อนคำนวณจากค่าพลังงานเฟอร์มี ผลการคำนวณพบว่า พลังงาน

เฟอร์มีมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม  Ag ในคลัสเตอร์ของ Na
7
Co

14
O

28
 จำนวน 1 และ 2 อะตอม จาก -0.097 เป็น -0.057 

และ -0.068 eV ส่งผลให้ค่ากำลังการผันไฟฟ้าจากความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 70.17 µVK-1 เป็น 118.5 µVK-1 

และ 100.65 µVK-1 ที่อุณหภูมิ 300 K

 The DV-Xα method was used to calculate the thermoelectric power of Ag- NaCo
2
O

4
. The 

calculated clusters of Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
AgCo

13
O

28
 and Na

7
Ag

2
Co

12
O

28
 were the representative of NaCo

2
O

4
, 

NaAg
0.1

Co
1.9

O
4
 and Na

x
Ag

0.2
Co

1.8
O

4
 compounds, respectively. The energy level and density of state were 

obtained from the calculation to evaluate the Fermi energy of the clusters. The thermoelectric power 

was calculated from the Fermi energy value. The calculated results showed the Fermi energy increased 

with Ag one and two atoms added in Na
7
Co

14
O

28
 cluster of -0.097 eV to -0.057 and -0.068 eV. The 

thermoelectric power was increased from 70.17 µVK-1 to 118.5 µVK-1 and 100.65 µVK-1 at temperature 

300 K.
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บทนำ

วิธีดำเนินการ

 โซเดียมโคบอลด์ออกไซด์  NaCo
2
O

4
 มีโครงสร้างแบบ hexagonal space group (P6

3
22) มี lattice 

parameter a = 2.843 และ c = 10.81 Å (Teraski, I., Sasago, Y. and Uchinokura, K. 1997: 685-687) 

ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1974 โดย Jansen, V. M. and Hoppe, R (1974: 104-109) ให้คุณสมบัติ

ทางเทอร์มออิเล็กทริกเป็นชนิด p-type มีค่ากำลังการผันไฟฟ้าหรือค่าซีเบคประมาณ 100-150 µVK-1 และ

ค่าประสิทธิภาพการผันไฟฟ้า (Dimensionless figure of merit; ZT) ประมาณ 0.03-0.05 เมื่อมีการเจือปน

สารอื่นๆ ดังสูตร NaCo
2 - x

T
x
O

4
 โดยที่    (T = Mn, Ru, Pb, Cu, Pd, Rh และ x = 0, 0.1, 0.2, ...) Kurosaki K., Muta, 

H., Uno, M. and Yamanaka S. (2001: 234-236 ), Terasaki, I., Tsukada, I. and Iguchi, Y. (2002: 195106-195112), 

Cheng, J., Sui, Y., Fu, H., Lu, Z., Wei, B., Qian, Z., Miao, J., Liu, Z., Huang, X., Zhu, R., 

Wang, X. and Su W. (2006: 299-303) นอกจากการเตรียมสารแล้วก็ยังมีการออกแบบและคำนวณด้วย

คอมพิวเตอร์ Singh, D. J. (2000: 13397-13402) ได้ทำการออกแบบคลัสเตอร์ของ NaCo
2
O

4
 เป็น Na

7
Co

14
O

48

-47 

ด้วยโปรแกรม DV-Xα เพื่อศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของ NaCo
2
O

4
 และ Sihin, W. and Murayama, 

N. (2001: 262-266) ได้รายงานพลังงานเฟอร์มีของ NaCo
2
O

4
 อยู่ที่ตำแหน่งใกล้ 0 หรือใกล้ระดับเฟอร์มี 

จึงทำให้คณะผู้วิจัยสนใจพลังงานเฟอร์มีดังกล่าว เพราะค่าพลังงานงานเฟอร์มีสามารถนำมาทำนายกำลังการผัน

ไฟฟ้าของ NaCo
2
O

4
ได้และยิ่งไปกว่านั้นคณะผู้วิจัยได้เจือปนสารอื่นเข้าไป โดยเลือก Ag บรรจุเข้าไปแทนที่ Co 

ในโครงสร้างผลึกของ NaCo
2
O

4
 เป็น Ag -NaCo

2
O

4
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้คำนวณ Ag-NaCo

2
O

4
 

ด้วยโปรแกรม DV-Xα เพื่อทำนายกำลังการผันไฟฟ้าของ NaCo
2
O

4
 และศึกษาผลของการบรรจุ Ag เข้าไป

แทนที่ Co ใน NaCo
2
O

4
 ที่มีผลต่อกำลังการผันไฟฟ้าและสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ  NaCo

2
O

4
 

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกระบบ Na-Co-O ได้แก่ Space group, lattice parameter และ position 

อะตอม ของ NaCo
2
O

4
 จากนั้นนำ Space group, lattice parameter และ position อะตอม ของ NaCo

2
O

4
 มาออกแบบ

คลัสเตอร์โมเดลอะตอมเป็นหนึ่งยูนิตเซลล์ด้วยโปรแกรม  DV-Xα ซึ่ง NaCo
2
O

4
  มี space group number : 182

(hexagonal), lattice parameter a, c : 2.84, 10.811 Å และ Position (x,y,z) : Co ; (0,0,0), Na ; (0,0,0.25), 

O ; (0.3333,0.6667,0.0906)     จะได้ ไฟล์นามสกุล     .ut, .xyz, .cb, .sym, F01   และ     F03            ตรวจสอบและคำนวณ

ความสมมาตรของคลัสเตอร์โมเดลอะตอมที่ออกแบบได้ด้วยโปรแกรม Mathematica จากไฟล์นามสกุล .sym 

เป็นไฟล์ F25 แล้วคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิก วิเคราะห์หาช่องว่างพลังงาน  (Energy gap) และพลังงาน

เฟอร์มี (Fermi energy) ของคลัสเตอร์อะตอม NaCo
2
O

4
 ทำการแทนที่อะตอม Co ด้วย Ag 1 และ 2 อะตอม

ได้คลัสเตอร์อะตอมเป็น 3 คลัสเตอร์ คำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิก วิเคราะห์หาช่องว่างพลังงาน และ

พลังงานเฟอร์มีของทั้ง 3 คลัสเตอร์อะตอมเพื่อนำมาทำนายค่ากำลังการผันไฟฟ้าด้วยสมการของ Mott     

 (Mott  equation)  คือ
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S π2 k2
BT

3eE
F

~~

 เมื่อ S คือ กำลังการผันไฟฟ้า (µVK-1)

  E
F
 คือ พลังงานเฟอร์มี (eV)

  k
B
 คือ ค่าคงที่ Boltzmann (1.38 × 10-23 JK-1)

  e คือ ประจุของอิเล็กตรอน (1.66 × 10-19 C)

  T คือ อุณหภูมิ (K)

 ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคที่ทำนายได้จากสมการของ Mott นำมาหาค่าประสิทธิภาพการผันไฟฟ้า (ZT) 

จากการประยุกต์ใช้กฎของ Wiedemann-Franz law ดังสมการที่ 2

 เมื่อ    L    คือ ค่าคงที่  Lorentz  (2.45 × 10-8 V2K-2)

ZT S2

L

ภาพที่ 1  คลัสเตอร์โมเดลของ (a) Na
7
Co

14
O

28
, (b) Na

7
Co

13
AgO

28
, (c) Na

7
Co

12
Ag

2
O

28

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์

 คลัสเตอร์อะตอมที่ออกแบบได้เป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และ Na

7

Co
12

Ag
2
O

28
 แสดงดังภาพที่ 1 โดยภาพที่ 1 (a) เป็นคลัสเตอร์อะตอมของ Na

7
Co

14
O

28
 ประกอบไปด้วย Na 7

อะตอม Co 14 อะตอม O 28 อะตอม แทนที่ Co ด้วย Ag 1 และ 2 อะตอม  ทำให้ได้คลัสเตอร์โมเดลเพิ่ม 2

คลัสเตอร์เป็นดังภาพที่ 1 (b) และ (c) ตามลำดับ
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 จากคลัสเตอร์ท่ีออกแบบได้   ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์พันธะระหว่างอะตอมในคลัสเตอร์ซ่ึงผลท่ีได้มี

ความสอดคล้องกับค่า lattice parameter ของโครงสร้างอะตอมของ NaCo
2
O

4
 ระยะห่างระหว่างอะตอมของ        

Co – Co , Co – O, Co – Na, Na – Na, Na – O และ O – O เป็นดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 ระยะห่างระหว่างอะตอมของ Co – Co , Co – Na, Co – O, Na – Na, Na – O และ O – O

 หลังจากแทนที่อะตอม  Co  ด้วย  Ag  จึงได้ระยะห่างระหว่างอะตอม  Co – Ag, Na – Ag, 

O – Ag และAg – Ag  ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระยะห่างระหว่างอะตอม Ag – Ag, Ag –Co, Ag – Na และAg – O
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 ระดับพลังงานของแต่ละคลัสเตอร์ของออร์บิทัลต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง มีการจัดเรียงออร์บิทัลตาม

ทฤษฎีแถบพลังงาน ซึ่งระดับพลังงานสูงสุดของคลัสเตอร์ Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และ Na

7
Co

12
Ag

2
O

28
 

แสดงดังภาพที่ 4 จะเห็นว่าระดับพลังงานสูงสุดของแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย แถบนำ (Conduction band) 

และแถบเต็ม (Valence band) โดยช่องห่างระหว่างแถบนำ–แถบเต็ม คือช่องว่างพลังงาน (E
g
) ซึ่งคลัสเตอร์ 

Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และNa

7
Co

12
Ag

2
O

28
 มีช่องว่างพลังงานเป็น 0.026, 0.039 และ 0.038 eV และพลังงาน

เฟอร์มี (E
F
) เป็น -0.097, -0.057 และ -0.068 eV ตามลำดับ

-0.14
-0.12
-0.10
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14

Valenc band

Conduc band

Na7Co12Ag2O28Na7Co13AgO28

E
ne

rg
y 

(e
V

)

Na7Co14O28

Eg=0.26 eV

EF

Eg=0.39 eV

EF

Eg=0.38 eV

EF

ภาพที่ 4  ระดับพลังงาน แสดงตำแหน่งช่องว่างพลังงานและพลังงานเฟอร์มีของคลัสเตอร์ 

   Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และ Na

7
Co

12
Ag

2
O

28

 จากสมการของ Mott สมการที่ 1 ได้แทนค่าพลังงานเฟอร์มีของคลัสเตอร์ต่างๆ เพื่อทำนายกำลังการ

ผันไฟฟ้าดังภาพที่ 4 จากภาพที่ 4 แสดงผลการทำนายกำลังการผันไฟฟ้าของคลัสเตอร์ Na
7
Co

14
O

28
,Na

7
Co

13
AgO

28
 

และ Na
7
Co

12
Ag

2
O

28
 มีค่า 70.17, 118.5 และ 100.65 µVK-1 ที่อุณหภูมิ 300 K และมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

ซึ่งกำลังการผันไฟฟ้าของคลัสเตอร์ Na
7
Co

14
O

28
 สอดคล้องกับการรายงานของ Cheng, J., Sui, Y., Fu, H., Lu, 

Z., Wei, B., Qian, Z., Miao, J., Liu, Z., Huang, X., Zhu, R., Wang, X. and Su W. (2006: 299-303) ที่ได้รายงาน

กำลังการผันไฟฟ้าของสาร  NaCo
2
O

4
 ไว้
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 ประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าทำนายได้จากกำลังการผันไฟฟ้าดังภาพที่  5  ซึ่งแสดงผลการทำนาย

ประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าของคลัสเตอร์ Na
7
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14
O

28
, Na

7
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13
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28
 และ Na

7
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12
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2
O

28
 มีค่า 0.2, 0.57 

และ 0.41 ที่อุณหภูมิ 300 K และมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
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สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ NaCo
2
O

4
 ด้วยวิธี DV-Xα ได้ค่าช่องว่างพลังงานและ

พลงังานเฟอรม์ขีองคลสัเตอร ์Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และ Na

7
Co

12
Ag

2
O

28
 มชีอ่งวา่งพลงังานเปน็ 0.026, 0.039 

และ 0.038 eV และพลังงานเฟอร์มีเป็น -0.097, -0.057 และ -0.068 eV ตามลำดับ และได้ผลการทำนายสัมประสิทธิ์

ซีเบคของคลัสเตอร์ Na
7
Co

14
O

28
, Na

7
Co

13
AgO

28
 และ Na

7
Co

12
Ag

2
O

28
 เป็น 70.17, 118.5 และ 100.65 µVK-1 และ

ทำนายประสิทธิภาพการผันไฟฟ้าเป็น 0.2, 0.57 และ 0.41 ตามลำดับที่อุณหภูมิห้อง
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การกำจัดรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีน
ไดอะมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผมด้วยเถ้าแกลบ

(Removal of Resorcinol and Para-Phenylenediamine in Hair 
Coloring Wastewater using  Rice Husk  Ashs)

กรรณิการ์  ถนอมสิทธิ์ 
1

รศ.รัตนา มหาชัย
2  

ศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ไทย
2

1
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2
 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

บทคัดย่อ

 นำเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน

ในน้ำทิ้งสีย้อมผม โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุทั้งสอง ได้แก่ พีเอชของสารละลาย พื้นที่ผิว

จำเพาะ พิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้าง วิเคราะห์องค์ประกอบและการกระเจิงแสงรังสีเอกซ์  การทดลองแบบ

ถังแช่ ทำการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการดูดซับได้แก่ เวลา (t) น้ำหนักวัสดุ (m) การเปลี่ยนแปลงพีเอช 

(pH
max

 )  ความเข้มข้นสารเริ่มต้น (C
o
) และผลของสารลดแรงตึงผิว  สภาวะการทดลองที่เหมาะสมได้แก่ เวลา

ที่ใช้  10  วัน น้ำหนักวัสดุ 0.05 กรัม/ลิตรและพีเอชสูงสุดมีค่า 6 ใช้โมเดลเฟรนดลิชในการวิเคราะห์ไอโซเทอร์ม

ที่สมดุล ความจุของการดูดซับมีค่า 0.0083±0.0005, 0.0098±0.0006 มิลลิโมล/กรัม (8.349± 0.5087,

9.8199±0.6813มิลลิกรัม/กรัม) สำหรับรีซอร์ซินอล และมีค่า 0.0179±0.0001,0.0189±0.0001 มิลลิโมล/กรัม 

(17.9697±.7500,18.9603±0.1138  มิลลิกรัม/กรัม)  สำหรับพาราฟินิลีนไดอะมีนเม่ือใช้เถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบ

ตามลำดับ สำหรับวิธีการต่อเนื่องให้ค่าความจุการดูดซับ 0.0087,  0.0051 มิลลิโมล/กรัม (1.3300, 1.1777 

มิลลิกรัมต่อกรัม)   สำหรับรีซอร์ซินอล  และมีค่า 0.0386, 0.0108    มิลลิโมล/กรัม (4.1791, 3.6144   มิลลิกรัมต่อกรัม)   

สำหรับพาราฟินิลีนไดอะมีนด้วยวัสดุทั้งสองตามลำดับ         สรุปได้ว่าวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ทำเป็นระบบกำจัด

น้ำทิ้งในสีย้อมผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract

บทนำ

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 The feasibility of using black rice husk ash (BRHA) and fly rice husk ash (FRHA) for removal 

of resorcinol and para-phenylenediamine from hair coloring wastewater were  investigated  physical and 

chemical characteristic of  BRHA and  FRHA such as pH
solution

,  identification structure, elemental analysis 

and  X-ray diffraction were studied. Batch experiments were carried out to determine the influence of 

parameters like contract time (t), adsorbent dose (m), variation pH (pH
max

), initial concentration (Co) and 

effect of surfactant.The optimum conditions were found to be  t 10 days, m 0.05 g/l and pH
max

  6. Equilibrium 

isotherms were analyzed by Freundlich model. The adsorption capacities were 0.0083±0.0005, 0.0098±0.0006 

mmole/g (8.349± 0.5087,9.8199±0.6813 mg/g)  for resorcinol and 0.0179±0.0001, 0.0189±0.0001 mmole/g 

(17.9697±.7500,18.9603±0.1138 mg/g) for para-phenylenediamine using of BRHA and FRHA respectively. For

column method the capacities were 0.0087, 0.0051 mmole/g for resorcinol and  0.0386 ,0.0108 

mmole/g  for para-phenylenediamine at pH 6  by both sorbents respectively.Accordingly it is

concluded that this study could be effective and practical for utilizing in hair coloring wastewater treatment.

 ในชุมชนเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดเล็กหรือใหญ่มักมีร้านเสริมสวยอยู่ในชุมชนน้ำทิ้งจากร้าน

เสริมสวยที่เกิดจากการย้อมสีผมและการดัดผมจะมีสารพิษได้แก่    รีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน  เป็นต้น    

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย  และสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุดูดซับเถ้าแกลบดำจากโรงสีและขี้เถ้าแกลบจาก

โรงอิฐ

         2. ศึกษาวิธีวิเคราะห์ตัวถูกดูดซับได้แก่ รีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน ด้วยเทคนิคอัลตร้า        

ไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมตรี (Ultraviolet spectrophotometry) และเทคนิควิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

(Visible spectrophotometry)

            3.  ศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนด้วยเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบ 

โดยทำแบบถังแช่  หาสภาวการณ์ทดลองที่เหมาะสมได้แก่ เวลาที่ดูดซับเข้าสู่สมดุล  น้ำหนักของวัสดุดูดซับ

 ผลของพีเอช (pH) ต่อการดูดซับ  ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นและผลลดแรงตึงผิว (Surfactant) ต่อการดูดซับ
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ปิยวรรณ  หลีชาติ และคณะ (2545) บำบัดสีในน้ำเสียโดยใช้แกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

เป็นตัวดูดซับ  รัตนา  มหาชัย และคณะ (2545) ได้ศึกษาการกำจัดสีย้อมด้วยวัสดุแกลบเผา  โดยนำเถ้าแกลบดำ

จากโรงสีมาใช้กำจัดสีย้อมไหม สามารถกำจัดสีย้อมได้ร้อยละมากกว่า 90 และค่า COD มากกว่า 60 

นครินทร์ แพรชาย (2549) ได้ศึกษาวิธีกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำล้างสีย้อมผ้าโดยใช้แกลบที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรมาปรับสภาพผิวด้วยวิธีทางเคมีเป็นวัสดุดูดซับแทนการใช้ถ่านกัมมันต์   T.A. Albanis et al. (2000) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำจัดสีย้อมโดยใช้วัสดุของสารดูดซับผสมระหว่างขี้ เถ้าและดินทรายด้วยวิธีการ

ดูดซับแบบถังแช่ และแบบคอลัมน์ โดยใช้ดินทรายผสมกับขี้เถ้า 20% สามารถดูดซับ Acid Yellow 7  53.0%  

Acid Yellow 23  44.9%  Direct Yellow 28  99.2%  Basic Yellow28  96.8% และ Disperse Blue 79  88.5%   

แบบคอลัมน์ของดินทรายและขี้เถ้าผสมกัน 20% ที่ความเข้มสีเริ่มต้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า 33.8% สำหรับ 

Acid Yellow 7  38.33%   Acid Yellow 23   59.4%   Direct Yellow 28   84.2% สำหรับ Basic Yellow 28  98.2% 

และ Disperse Blue 79  60.3%  ตามลำดับ  Nagarethinam Kannan and Mariappan Meenakshi Sundaram (2001) 

ศึกษาการดูดซับในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าแบบถังแช่ พิจารณาจากพารามิเตอร์ในการทดลองหลายปัจจัย

พบว่า  สีถูกกำจัดได้มากขึ้น  เมื่อใช้ความเข้มข้นสีเริ่มต้นลดลง และลดขนาด (Particle size)  ของวัสดุดูดซับ 

และจะมคีา่เพิม่ขึน้เมือ่เพิม่เวลาของการดดูซบั   นำ้หนกัวสัดดุดูซบั   ทีพ่เีอชของสารละลายเริม่ตน้           Shaobin Wang 

et al.  (2005)   ศึกษาเปรียบเทียบวิธีกำจัดสีย้อมกลุ่ม สีเบสิค 3  สีคือ เมธีลินบลู   คลิสตัลไวโอเลต  และ

รูดามีนบี โดยใช้ขี้เถ้าที่บำบัดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีทางเคมี (Conventional chemical) โซโนเคมิคอล 

(Sonochemical) และไมโครเวฟ (Microwave)   B.H. Hameed and F.B.M. Daud (2008)  ศึกษาพฤติกรรม

การดูดซับสีเบสิคบลูด้วยถ่านกัมมันต์ที่ได้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางพาราโดยศึกษาแบบถังแช่ใช้สมการ

เฟรนดริชพบว่า  การดูดซับเป็นแบบโมโนเลเยอร์ให้ค่าความจุการดูดซับ   227.27 มิลลิกรัมต่อกรัม   Xiaoning 

Wang et al. (2008) ได้นำกากตะกอนมาทำเป็นถ่านกัมมันต์รูพรุนและประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียสีย้อม   

สีที่ใช้ทำการบำบัด ได้แก่ Acid  brilliant  scarlet  โดยศึกษาตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการดูดซับได้แก่ เวลาที่

เหมาะสม  ความเข้มข้นเริ่มต้น  ปริมาณวัสดุดูดซับ  ค่าพีเอช พบว่าเวลาที่เหมาะสมของการดูดซับที่ 15 นาที 

เมื่อใช้สีเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร  พีเอชเริ่มต้นไม่มีผลต่อการกำจัดสีย้อม   ใช้เฟรนดลิชอธิบายพฤติกรรม

การดูดซับและหาค่าการดูดซับให้ R2 = 0.996 และ  0.912  ตามลำดับ Uma R. Lakshmi (2009) ศึกษา

ประสิทธิภาพการดูดซับของสีอินดิโกคามีนในสารละลายด้วยขี้เถ้าแกลบพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการ

ทดลองที่ค่าพีเอช   5.4  เวลาที่ดูดซับเข้าสู่สมดุล  8  ชั่วโมง และน้ำหนักของวัสดุดูดซับ  10  กรัมต่อลิตร
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 วัสดุดูดซับ  ได้แก่ เถ้าแกลบดำจากโรงสีและขี้เถ้าแกลบจากโรงอิฐ

 

 สารเคมี รีซอร์ซินอล  สูตรโมเลกุล  C6H6O2           

   

  

  พาราฟินิลีนไดอะมีน  สูตรโมเลกุล C6H8N2    

OH

OH

NH2

NH2

 1. การเตรียมวัสดุดูดซับ และศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคม ี

 วัสดุดูดซับที่ใช้  ได้แก่  เถ้าแกลบดำจากโรงสีและขี้เถ้าแกลบจากโรงอิฐเผา โดยเก็บจากโรงสีและ     

โรงอิฐในจังหวัดขอนแก่น   นำวัสดุมาร่อนด้วยตะแกรงแบบหยาบ   แล้วนำมาล้างทำความสะอาดแล้วตากให้

แห้งและอบ นำมาบดร่อนผ่านตะแกรงร่อน อบที่ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เก็บไว้ในโถดูด

ความชื้น เถ้าแกลบดำโรงสีมีลักษณะสีดำ (Black rice husk ash, BRHA) ส่วนขี้เถ้าแกลบมีลักษณะสีเทา 

(Fly rice husk ash, FRHA) นำมาศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดังตารางที่ 1

ตารางที่  1  ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี

วัสดุและวิธีการ

วัสดุและวิธีการ

1. วิเคราะห์สมบัติสถานะของแข็งของ

     เถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ

2. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของรูพรุนทั้ง

    หมด

3. การศึกษาเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์โครง

   สร้างของเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ

   ด้วยเครื่อง FT-IR

พารามิเตอร์ วิธีการ/เครื่องมือ

นำเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบที่บดละเอียดบรรจุลงในเพลท    

นำไปวัดด้วยเครื่อง X-ray diffraction (XRD) 

หาพ้ืนท่ีผิวจำเพาะของเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบด้วยเคร่ืองมือ

Gas surface area analyzer โดยการดูดก๊าซไนโตรเจนและ

อาศัยสมการของแลงเมียร์ และ BET  คำนวณหาค่าพื้นที่

ผิวจำเพาะของวัสดุทั้งหมด

นำวัสดุดูดซับทั้งสองมาศึกษาสมบัติทางเคมีเพื่อวิเคราะห์หา

หมู่ฟังก์ชันในสูตรโครงสร้าง โดยนำตัวอย่างเถ้าแกลบดำและ

ขี้เถ้าแกลบวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR วัดที่เลขคลื่น

(Wave number) 4000-400 ต่อเซนติเมตร
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4.  การหาปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็น

     องค์ประกอบของเถ้าแกลบดำและ

     ขี้เถ้าแกลบ

5.  การหาพีเอชของสารละลายของวัสดุ 

     (pH
solution

)

พารามิเตอร์ วิธีการ/เครื่องมือ

นำเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบมาอัดให้เป็นเม็ดด้วยเครื่องอัด 

แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ ฟลูออเรสเซนต์

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์(X-Ray fluorescene spectrophotometer, 

XRFS ) แล้วคำนวณหาองค์ประกอบของธาตุในวัสดุดูดซับ

แต่ละชนิด

ชั่งวัสดุดูดซับแล้วเติมน้ำกลั่นและคนสารละลายตั้งทิ้งไว้ให้

วัสดุตกตะกอน  วัดพีเอชสารละลายของวัสดุที่แช่ด้วยเครื่อง

พีเอชมิเตอร์ 

 2. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ตัวถูกดูดซับ  ใช้เทคนิคอัลตร้าไวโอเลต สเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิค

วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี  

 3. ศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนด้วยเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบ

                    (ก)  วิธีแบบถังแช่ 

            โดยการนำวัสดุดูดซับแช่ในตัวถูกดูดซับ แล้วทำการเขย่าด้วยเครื่องเขย่า  พารามิเตอร์ที่ศึกษา

ได้แก่ เวลาท่ีดูดซับเข้าสู่สมดุล น้ำหนักของวัสดุดูดซับ  ผลของพีเอชต่อการดูดซับผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นเพ่ือ

สร้างไอโซเทอร์ม และผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการดูดซับ 

     (ข)  วิธีแบบคอลัมน์

                           โดยบรรจุวัสดุดูดซับลงในคอลัมน์แก้ว  กำหนดความสูง  ชั่งน้ำหนักวัสดุ   แล้วผ่านตัวถูก

ดูดซับลงในคอลัมน์  ควบคุมอัตราการไหลผ่านของตัวถูกดูดซับ  

ตารางที่ 1 (ต่อ)

 1.ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี

    1.1 จากการวเิคราะหส์มบตัสิถานะของแขง็ของเถา้แกลบดำและขีเ้ถา้แกลบดว้ยเครือ่ง XRD  สเปกตรมั

ปรากฏพีคที่กว้างตั้งแต่ 21-23°  และค่าสูงสุดที่    22° (2θ) และพีคที่กว้างตั้งแต่ 29-30°  และค่าสูงสุดที่    29.5° (2θ) 

ของวัสดุท้ังสองตามลำดับ  ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะตัวของของแข็งอสัณฐาน  เน่ืองจากไม่มีระนาบของผลึกท่ีแน่นอน  

    1.2   จากการหาพ้ืนท่ีผิวจำเพาะของรูพรุนท้ังหมด  พบว่าพ้ืนท่ีผิวจำเพาะของเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบ 

ตามสมการแลงเมียร์ 71.24 m2/g, 20.73 m2/g  และ 45.09 m2/g, 12.89  m2/g  ตามสมการ BET   ตามลำดับ

  1.3 การศึกษาเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างของเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบด้วยเครื่อง FT-IR 

เถ้าแกลบดำพบจำนวนคลื่นที่ 475, 793, 1091 ,3405  cm-1  และขี้เถ้าแกลบพบจำนวนคลื่นที่ 486, 749, 1074, 

ผลการวิจัย
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3405  cm-1  ซึ่งสอดคล้องกับหมู่ฟังก์ชัน  O-Si-O (Bending),  Si-O (Stretching), Si-O-Si(Stretching), Si-OH

(Stretching) ตามลำดับ[2]

  1.4 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบด้วย

เครื่อง XRFS  แสดงในตารางที่ 2

เถ้าแกลบดำ

ขี้เถ้าแกลบ

วัสดุดูดซับ
ปริมาณธาตุ (ร้อยละโดยน้ำหนัก)

Na
2
O MgO Al

2
O

3
SiO

2
P

2
O

5
SO

3
SCl K

2
O CaO TiO

2
MnO

2
Fe

2
O

3
ZnO BaO

0.06

-

0.02

0.01

0.47

0.16

0.43

0.30

0.08

0.06

1.07

0.80

2.90

1.84

0.19

   -

0.58

0.11

1.65

0.48

89.80

87.83

0.64

0.16

0.68

0.37

0.12

0.05

 2.  ผลการศึกษาการดูดซับ

           2.1  วิธีแบบถังแช่

                  2.1.1 ผลของเวลา  ศึกษาการดูดซับวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบของสารรีซอร์ซินอลและ

พาราฟินิลีนไดอะมีน เปลี่ยนแปลงเวลาตั้งแต่เวลา  5 นาที  ถึง 10 วัน  ผลดังตารางที่  3  และภาพที่ 1 (ก)

และ(ข)

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบด้วยเครื่อง 

                 XRFS

ตารางที่ 3  ผลของเวลาต่อการดูดซับของรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน

5 นาที

20 นาที

30 นาที

1 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 วัน

8 วัน

9 วัน

10 วัน

97.65

97.62

97.61

97.88

97.69

98.47

98.53

98.49

98.49

99.34

99.31

99.33

99.31

99.31

99.01

98.92

98.84

98.95

99.34

99.31

99.33

99.31

99.31

99.01

98.94

98.92

98.84

98.17

97.5

97.23

97.89

97.57

98.5

98.52

98.58

98.42

เวลา
% การกำจัดของรีซอร์ซินอล

เถ้าแกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ เถ้าแกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ

% การกำจัดของพาราฟินิลีนไดอะมีน
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ภาพที่ 1  (ก) แสดงผลของเวลาต่อการดูดซับของรีซอร์ซินอลเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลา

 จากภาพที่ 1 (ก) ผลของเวลาต่อการดูดซับของรีซอร์ซินอลเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลา พบว่า ในวัสดุ

เถ้าแกลบดำเมื่อเวลามากขึ้น ร้อยละการกำจัดรีซอร์ซินอลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  และคงที่หลังเวลา  8 วัน  ส่วนใน

วัสดุขี้เถ้าแกลบ  พบว่าค่าลดลงเล็กน้อยและคงที่เมื่อเวลา  8 วัน

การศึกษาการดูดซับเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบของสารรีซอร์ชินอล

การศึกษาการดูดซับของเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบของสาร
พาราฟินิลีนไดอะมีน
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96.5

97
97.5

98
98.5

99
99.5

5 
นา

ที

20
 น
าที

30
 น
าที

1 
ช่ัว

โม
ง

6 
ช่ัว

โม
ง

6 
วัน

8 
วัน

9 
วัน

10
 วัน

11
 วัน

เวลา

%
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ร
ก

ำ
จ

ัด

% การกำจัด(เถ้าแกลบดำ)
% การกำจัด(ข้ีเถ้าแกลบ)

ภาพที่  1 (ข) แสดงผลของเวลาต่อการดูดซับของพาราฟินิลีนไดอะมีน

 จากภาพที่ 2 ผลของเวลาต่อการดูดซับของพาราฟินิลีนไดอะมีนพบว่าในวัสดุขี้เถ้าแกลบเมื่อเวลาเพิ่ม

ขึ้นร้อยละการกำจัดพาราฟินิลีนไดอะมีนได้มากข้ึน  และคงที่หลังเวลา  8 วัน  ส่วนในวัสดุเถ้าแกลบดำร้อยละการ

กำจัดลดลงเล็กน้อยและคงที่เมื่อเวลา  8 วัน

การศึกษาการดูดซับเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบของสารพาราฟินิลีนไดอะมีน

% การกำจัด(เถ้าแกลบ)

% การกำจัด(เถ้าแกลบ)

 

การศึกษาการดูดซับเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบของสารรีซอร์ซินอล
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  2.1.2  ผลของพีเอช  รีซอร์ซินอลเข้มข้น 200 ppm และ พาราฟินิลีนไดอะมีนเข้มข้น 

150 ppm  ในเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ  แล้วปรับ pH ด้วยกรดและเบส ที่ pH 4 , 6, 8, 10 และ 12  พบว่าที่ 

pH  6  สามารถตรวจวัดปริมาณการดูดซับ มีค่า 9952.886 ,2966.712  mg/l  ตามลำดับ  และรีซอร์ซินอลเข้มข้น 

200 ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีนเข้มข้น 200 ppm  ปริมาณการดูดซับได้ดีที่สุดคือ 3950.43 และ 

2960.578  mg/l ตามลำดับ  ส่วนที่ pH อื่นๆ ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณได้เนื่องจากสารเปลี่ยนโครงสร้างไป

   2.1.3  น้ำหนักวัสดุดูดซับ ทำการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักวัสดุดูดซับทั้งสองวัสดุ ตั ้งแต่ 

0.01- 0.15 กรัม ผลการศึกษาการดูดซับดังตารางที่  4 และ ภาพที่ 2 (ก) และ (ข) 

ตารางที่ 4  ผลของน้ำหนักวัสดุดูดซับที่มีผลต่อการดูดซับรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน  
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 พาราฟินิลีนไดอะมีน
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ภาพที่ 2  (ก) แสดงผลของเวลาต่อการดูดซับของ

  รีซอร์ซินอลในเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ

ภาพที่ 2  (ข) แสดงผลของเวลาต่อการดูดซับของ

 พาราฟินิลีนไดอะมีนในเถ้าแกลบดำและ

 ขี้เถ้าแกลบ             

% การกำจัดรีซอร์ชินอล

เถ้าแกลบ

% การกำจัดรีซอร์ชินอล

ขี้เถ้าแกลบ

รีซอร์ชินอล

น้ำหนักวัสดุ(กรัม)

พาราฟินิลีนไดอะมีน

% การกำจัดพาราฟินิลีน

ไดอะมีนเถ้าแกลบ

% การกำจัดพาราฟินิลีน

ไดอะมีนขี้เถ้าแกลบ

น้ำหนักวัสดุ(กรัม)

น้ำหนักวัสดุ

( กรัม )

%การกำจัดของรีซอร์ซินอล

ความเข้มข้น 50 ppm

เถ้าแกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ เถ้าแกลบดำ ขี้เถ้าแกลบ

%การกำจัดของพาราฟินิลีนไดอะมีน

ความเข้มข้น 100 ppm
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 จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อใช้น้ำหนักวัสดุทั้งสอง 0.01 กรัม สามารถกำจัดรีซอร์ซินอลเข้มข้น  50 ppm 

และพาราฟินิลีนไดอะมีนเข้มข้น  100 ppm ได้หมดเกือบ 100 %

  2.1.4 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น  ทำการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นของรีซอร์ซินอล  

ตั้งแต่ 75- 250 ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีน  ตั้งแต่ 100-200  ppm  ที่ pH  6  ผลการดูดซับคำนวณโดยอาศัย

สมการเฟรนดริช  ดังภาพที่ 3  (ก)-(ง)  ผลสรุปข้อมูลดังตารางที่ 5

y = 1.5341x + 0.9692
R2 = 0.9992
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ภาพที่  3  แสดงกราฟไอโซเทอร์มตามสมการเฟรนดริชของรีซอร์ซินอลในวัสดุ   (ก) เถ้าแกลบดำ  

           (ข) ขี้เถ้าแกลบและพาราฟินิลีนไดอะมีนในวัสดุ (ค) เถ้าแกลบดำ  และ (ง) ขี้เถ้าแกลบ

ตารางที่ 5  ผลสรุปค่าความจุการดูดซับของรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนในวัสดุทั้งสอง

เถ้าแกลบดำ

ขี้เถ้าแกลบ

เถ้าแกลบดำ

ขี้เถ้าแกลบ

รีซอร์ซินอล

 

พาราฟินิลีนไดอะมีน

8.3449±0.5087

9.8199±0.6813

17.9697±0.7500

18.9603±0.1138

0.9±0.001

1.05±0.001

1.25±0.000

1.28±0.006

0.9992

0.9972

0.9943

0.9993

สาร วัสดุดูดซับ K
f
 (mg/g) 1/n R2
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 จากตารางที่ 5 แสดงว่าการดูดซับพาราฟินิลีนไดอะมีนและรีซอร์ซินอลในวัสดุขี้เถ้าแกลบและ

เถ้าแกลบดำมีค่า 18.9603±0.1138  กับ 17.9697±0.7500  และ 9.8199±0.6813 กับ 8.3449±0.5087  มิลลิกรัม

ต่อกรัมตามลำดับโดยพบว่าวัสดุขี้เถ้าให้ค่าความจุการดูดซับสารทั้งสองใกล้เคียงกับวัสดุเถ้าแกลบดำ

                2.1.5 ผลของสารลดแรงตึงผิว   เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิว SDS ความเข้มข้นที่ 2.5-25  ppm   

ผสมรีซอร์ซินอลเข้มข้น  150  ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีน  150 ppm ในวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ ทำให้

ค่าการดูดซับเพิ่มขึ้นร้อยละ  96.44, 96.44    และ 96.82, 96.14  ตามลำดับ  แต่เมื่อผสม SDS เข้มข้น 100-200 ppm    

กับรีซอร์ซินอลเข้มข้น  150  ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีน  100 ppm เข้มข้น 100 ppm  ในเถ้าแกลบดำและขี้เถ้า

แกลบจะทำให้ค่าการดูดซับลดลงร้อยละ 42.04, 36.36 และ 81.15, 78.43  ตามลำดับ

      2.2  วิธีแบบคอลัมน์   

             ใช้รีซอร์ซินอลเข้มข้น 150 ppm ปริมาตร  700 และ 500 มิลลิลิตร ของขี้เถ้าแกลบดำ และ

ขี้เถ้าแกลบและพาราฟินิลีนไดอะมีนเข้มข้น  350 ppm  ปริมาตร 350 และ 350  มิลลิลิตร ของขี้เถ้าแกลบดำ

 และขี้เถ้าแกลบ ตามลำดับ  ผ่านลงในคอลัมน์เก็บสารที่ออกมา       แล้วนำไปวิเคราะห์และนำไปสร้างเบรคทรูเคริฟ 

ดังภาพที่ 5  (ก) - (ง) และสรุปผลดังตารางที่  6
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ภาพที่ 5  แสดงเบรคทรูเคริฟของรีซอร์ซินอลในวัสดุ(ก) เถ้าแกลบดำ(ข) ขี้เถ้าแกลบและพาราฟินิลีนไดอะมีน

 ในวัสดุ (ค) เถ้าแกลบดำ และ (ง) ขี้เถ้าแกลบ
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ตารางที่ 6  แสดงผลค่าความจุการดูดซับที่ 50% เบรคทรูเคริฟของรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีน

 จากตารางที่ 6 แสดงว่าค่าความจุการดูดซับทำแบบคอลัมน์พบว่า รีซอร์ซินอลถูกดูดซับด้วยขี้เถ้า

แกลบมีค่า  1.1777   mg/g  ซึ่งดีกว่าในวัสดุเถ้าแกลบซึ่งมีค่า  1.3300  mg/g  ส่วนพาราฟินิลีนไดอะมีนถูกดูดซับ

ด้วยวัสดุเถ้าแกลบดำมีค่า  4.1791  mg/g  ซึ่งดีกว่าในขี้เถ้าแกลบซึ่งมีค่า  3.6144  mg/g 

สรุปผลการทดลองและวิจารณ์

 จากการศึกษาสมบัติวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ ผลของ pH สารละลายมีค่า 8.03 และ 8.26 พื้นที่ผิว

จำเพาะมีค่า 71.24, 20.73 ตามสมการแลงเมียร์ และมีค่า 45.09, 12.89 ตามสมการ BET ตามลำดับ  ผลการพิสูจน์

เอกลักษณ์ทางโครงสร้างจากสเปกตรัมของ FT-IR และการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุยืนยันว่า วัสดุทั้ง

สองหมู่ไซเลนอล Si-OH และไซล๊อกเซน Si-O-Si สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา  มหาชัย และคณะ (2545) ใน

โครงสร้างและเป็นของแข็งอสัณฐาน เมื่ออยู่ในสารละลายสามารถดูดซับสารได้

 การศึกษาการดูดซับรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนในสารละลายทำแบบถังแช่และคอลัมน์  

การทำแบบถังแช่ได้ศึกษาสภาวะการทดลองที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาในการดูดซับพบว่า  การดูดซับมี

การเปลี่ยนแปลงตามเวลาเล็กน้อยและจะดูดซับคงที่เมื่อเวลา  8  วัน เมื่อเปลี่ยนแปลงน้ำหนักวัสดุพบว่าใช้

น้ำหนักวัสดุแต่ละชนิดหนัก 0.01 กรัม ใช้กับรีซอร์ซินอลเข้มข้น  50 ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีนเข้มข้น  

100  ppm สามารถกำจัดได้หมดเกือบ 100%  เมื่อปรับ pH สารละลายด้วยกรดและเบส พบว่าที่ pH 6  ทั้ง

รีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนสามารถตรวจวัดปริมาณได้ ส่วนที่ pHอื่นๆ สารทั้งสองเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและทำการสร้างไอโซเทอร์มตามสมการเฟรนดริชโดยมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้น แล้ว

คำนวณหาค่าความจุการดูดซับของรีซอร์ซินอลในวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบมีค่า 8.3499±0.5087, 

9.8199±0.6813 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ พาราฟินิลีนไดอะมีนในวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบมีค่า 

17.9697±0.7500, 18.9603±0.1138 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ สรุปได้ว่า วัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ

สามารถดูดซับรีซอร์ซินอลและพาราฟินีนไดอะมีนได้ใกล้เคียงกัน  เนื่องจากมีโครงสร้างผิวเหมือนกันเมื่ออยู่

ในสารละลาย  นอกจากนี้ได้ศึกษาผลของตัวรบกวน ได้แก่ สารลดแรงตึงผิว SDS พบว่า เมื่อเติมสารลดแรง

ตึงผิว SDS ความเข้มข้นที่ 2.5-25  ppm   ผสมรีซอร์ซินอลเข้มข้น  150  ppm และพาราฟินิลีนไดอะมีน  150 ppm 

ในวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ ทำให้ค่าการดูดซับเพิ่มขึ้นร้อยละ  96.44, 96.44    และ 96.82, 96.14  ตามลำดับ

เมื่อผสม SDS เข้มข้น 100-200 ppm   กับรีซอร์ซินอลเข้มข้น  150  ppm  และพาราฟินิลีนไดอะมีน  100 ppm เข้มข้น 

รีซอร์ซินอล
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100   ppm  ในเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบ ทำให้ค่าการดูดซับลดลงร้อยละ 42.04, 36.36 และ 81.15, 78.43 ตามลำดับ

 ผลการศึกษาการดูดซับแบบคอลัมน์เมื่อสร้างเบรคทรูเคริฟ  คำนวณค่าความจุของการดูดซับที่ 50%  

เบรคทรูเคริฟของรีซอร์ซินอลในวัสดุเถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบมีค่า 1.3300, 1.1777 มิลลิกรัมต่อกรัมตาม

ลำดับ ของพาราฟินิลีนไดอะมีนในวัสดุเถ้าแกลบดำและข้ีเถ้าแกลบมีค่า  4.1791, 3.6144  มิลลิกรัมต่อกรัมตาม

ลำดับ  เมื่อเปรียบเทียบค่าความจุการดูดซับแบบถังแช่และแบบคอลัมน ์   พบว่าค่าการดูดซับสารทั้งสองด้วย

วัสดุทั้งสองชนิด ในคอลัมน์มีค่ามากกว่าแบบถังแช่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ T.A. Albanis et al. (2000) 

เน่ืองจากแบบคอลัมน์                ตัวถูกดูดซับสามารถสัมผัสวัสดุเป็นช้ันๆได้พ้ืนท่ีมากกว่าและตัวถูกดูดซับจะใหม่ตลอดเวลา

 เถ้าแกลบดำและขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งจากโรงสีและโรงอิฐ       สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุ  

ดูดซับ เพื่อกำจัดสารพิษรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผมได้  เพราะมีค่าความจุการดูดซับ

สารทั้งสองใกล้เคียง      การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งสีย้อมผมควรเป็นแบบไหลต่อเนื่อง    (คอลัมน์) เพราะให้ค่า

ความจุการดูดซับมากกว่าแบบถังแช่ และควรให้น้ำทิ้งไหลผ่านวัสดุอย่างช้าๆ เพื่อทำให้สารได้สัมผัสกับวัสดุ

นานโดยอย่างน้อยเป็นเวลา 8 วัน   จึงจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทสรุป
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ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว
ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว

(Desorption study of rice husk ash laden dyes 
containing some toxic heavy metals)

รศ.รัตนา  มหาชัย
1
, ทิพย์วัลย์  คำเหม็ง

1
, ปริญญา  จินดาประเสริฐ

2
, สำเริง  รักซ้อน

2

1
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
ภาควิชาวิศวโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพื่อศึกษาเถ้าแกลบอิ่มตัวด้วยสีผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว 

ได้แก่ โครเมียม  แคดเมียม  ตะกั่ว และแมงกานีส ที่ใช้แล้วจากระบบบำบัดน้ำสีย้อม เพื่อนำมาใช้

ผสมเป็นมอร์ต้าร์แทนปูนซีเมนต์ได้ร้อยละ 20 และทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเถ้าแกลบอิ่มตัวที่บด

แล้ว ได้แก่ ค่าความถ่วงจำเพาะมีค่า 2.25 ปริมาณร้อยละการค้างบนตะแกรง 20-25 ค่าความละเอียด 8765-9050 

ตารางเซนติเมตร/กรัม ความต้องการน้ำของมอร์ต้าร์ร้อยละ 112-114 และทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์มีค่า 

250-255 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  คิดเป็นร้อยละของกำลังอัดเมื่อเวลา 7 และ 28 วันเท่ากับ  79-83 ผลทดสอบ

การคายซับจากเถ้าแกลบอิ่มตัวด้วยสารละลายกรดไนตริก 0.1 โมลาร์ จำนวน 15 ครั้ง  พบว่าอัตราการ

คายซับจะลดลงตามจำนวนครั้งและมีค่ามากที่สุดในครั้งแรก  ให้ค่าปริมาณสีลดลงร้อยละ 4.32 โดยมวล  และ

โลหะลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ  0.37-0.95 โดยมวล     และเมื่อทดสอบการคายซับของมอร์ต้าร์ด้วยสารละลาย 

8 ชนิด พบว่าค่าการคายซับมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา และสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อ

ปริมาตร มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำให้สารหลุดออกมามากสุด ค่าปริมาณสี 0.92 มิลลิกรัม/ลิตร โลหะ

โครเมียม 0.28 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม 0.16 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว 0.87 มิลลิกรัม/ลิตร  และแมงกานีส 

0.07 มิลลิกรัม/ลิตร  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07, 0.014, 0.008, 0.044 และ 0.004  ตามลำดับ  ค่าสารที่หลุดออกมา

ดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ
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 The objective of this work was to study the reuse of rice husk ash laden dye containing some toxic 

heavy metals such as chromium cadmium lead and manganese (laden RHA) from  the dyeing treatment plant to 

replace 20% of ordinary Portland cement for making  mortar. The grinding laden RHA was tested for physical

properties. Specific, sieve analysis(%), fineness and water absorption were investigated  with the results of 

2.25, 20-25%, 8765-9050 cm2/g  and 112-114%  respectively. The strength of mortar was 250-255 Kg/cm2 or 

79-83% of compressive strength for 7 and 28 days.  The desorption process of laden RHA was investigated by 

using 0.1  nitric acid over 15 cycles. The rate of dye and metals which progressively declined in the subsequent 

batch cycles. It was concluded that the desorption efficiency at the first cycle decreased 4.32% for dye and 0.37-

0.95%  for metals. The desorption behavior from mortar containing laden-RHA was tested by eight desorbing

agents. The quality of desorpted dye and metals increased with increasing times.  The 3% sodium 

chloride showed high efficiency for desorption of 0.92 mg/l (1.07%)  for dye, 0.28 mg/l (0.014%) 

for chromium, 0.16 mg/l (0.08%)  for cadmium, 0.87 mg/l  (0.044%)  for lead and 0.07 mg/l  (0.004%)  

for manganese. It can be concluded that the data was not over the standard of industrial regulations.  

 มีการนำเถ้าแกลบจากโรงสีมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดสีย้อมเส้นไหมในน้ำทิ้ง  โดยทำการศึกษาหา

ค่าการดูดซับสีย้อมด้วยวัสดุเถ้าแกลบมีค่า 18-30 mg/g  (รัตนา มหาชัย และคณะ. 2550)  ทำแบบต่อเนื่องให้น้ำทิ้ง

ไหลขึ้น  และได้มีการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำสีย้อมแบบถังเดียวฝังดิน  ติดตั้งที่บ้านสวาย อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์  สามารถกำจัดสีและค่า COD ได้ร้อยละ 99.18 และ 98.40 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2873 วันที่ 29 

กันยายน 2549 (รัตนา มหาชัย และคณะ. 2549)  ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบบำบัดเป็นแบบ 3 ถังฝังดิน  ถังที่ 1  

บรรจุตะกร้อพลาสติก  ถังที่ 2 และ 3  บรรจุเถ้าแกลบ  ติดตั้งที่อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 

4160  วันที่ 4  เมษายน  2551 (รัตนา มหาชัย และคณะ. 2551) น้ำหลังบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งทุก

พารามิเตอร์ นอกจากนี้ยังได้นำวัสดุเถ้าแกลบมาศึกษาการกำจัดสารละลายคอปเปอร์(II)ในน้ำทิ้งมีค่าความจุ    

การดูดซับ 1.26 และ 3.45  mg/g  แบบถังแช่และคอลัมน์ ตามลำดับ (รัตนา มหาชัย และคณะ. 2546)  เถ้าแกลบ

ที่ใช้จนหมดประสิทธิภาพการดูดซับแล้วจะอิ่มตัวด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษที่เป็นองค์ประกอบในตัว

สีย้อม จะต้องรื้อออกมาเพื่อบรรจุใหม่  ถ้าทิ้งลงดินจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้  คณะวิจัยคิดว่าน่าจะมีการ

นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งโดยการนำมาผสมปูนซีเมนต์ทำเป็นมอร์ต้าเพื่อใช้งานเทพื้นทางเดินหรือ

บล็อกทำรั้วหรือกำแพงได้   ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงเป็นการเตรียมมอร์ต้าร์จากเถ้าแกลบที่อิ่มตัว

ด้วยสีผสมโลหะหนักที่มีพิษ   แล้วทำการทดสอบกำลังอัดและการคายซับหลุดออกมาของสีและโลหะที่มีพิษ

Abstract

บทนำ
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ตารางที่ 1  เถ้าแกลบสูตรต่างๆ

เถ้าแกลบ 1

เถ้าแกลบ 2

เถ้าแกลบ 3

100

100

100

200

1000

2000

ORB1

ORB2

ORB3

RB1

RB2

RB3

เถ้าแกลบผสม

ปริมาณสี 
(mg/l)

โลหะแต่ละตัว
(mg/l)

สูตรก่อนบด สูตรหลังบด

 1. การศึกษาและทดสอบสมบัติเถ้าแกลบอิ่มตัว

    เถ้าแกลบ 1, 2  และ 3  นำมาบดให้มีสัดส่วนบนตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 325  ทดสอบปริมาณร้อยละ 

ค้างบนตะแกรง และความถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM C188

 2. เตรียมมอร์ต้าร์

    เตรียมมอร์ต้าร์ตามส่วนผสมดังตารางที่   2  เพื่อหาปริมาณน้ำที่เหมาะสม  โดยควบคุมการไหลแผ่ของ

มอร์ต้าร์เท่ากับร้อยละ 110 + 5  ตามมาตรฐาน ASTM C230

ตารางที่ 2  การเตรียมมอร์ตาร์

หมายเหตุ   OPC  =  ปูนซีเมนต์  หน่วยเป็นกรัม  และขนาดมอร์ต้าร์  1  ก้อน  50 x 50 x 10 มม.

OPC

20-ORB1

20-RB1

20-ORB2

20RB2

20-ORB3

20RB3

80

64

64

64

64

64

64

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

220

220

220

220

220

220

220

Mix Cement ORB1 RB1 ORB2 RB2 ORB3 RB3 Sand

  1. การเตรียมเถ้าแกลบอิ่มตัว

 เถ้าแกลบดูดซับสีย้อมเส้นไหมผสมโลหะต่าง ๆ   ได้แก่  โครเมียม (Cr)    แคดเมียม (Cd)  แมงกานีส 

(Mn)  และตะกั่ว (Pb)  จำนวน 3  สูตร  ดังตารางที่ 1

วิธีการวิจัย
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 เมื่อได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมแล้ว  เตรียมตัวอย่างมอร์ต้าร์โดยใช้เถ้าแกลบแทนปูนซีเมนต์  ปริมาณ

ร้อยละ 20  และวัสดุประสานในอัตราส่วนวัสดุประสานต่อมวลละเอียดเท่ากับ 1 : 2.75 ทดสอบกำลังอัดของ

มอร์ต้าร์  ตามมาตรฐาน ASTM C109  

 3. ศึกษาการคายซับจากเถ้าแกลบอิ่มตัวและมอร์ต้าร์

 ทำการศึกษาการคายซับจากเถ้าแกลบอิ่มตัวด้วยสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น 0.1  โมลาร์  

จำนวน 15  ครั้ง  และศึกษาการคายซับจากมอร์ต้าร์ด้วยสารละลาย  8  ชนิด  ได้แก่ สารละลายโซเดียมคลอไรด์

เข้มข้น 3% (NaCl 3%)  กรดไนตริก (HNO
3
) pH 4 และกรดซัลฟูริก (H

2
SO

4
)pH 

2
, 4 และ 6  น้ำประปา 

(pH 7)  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) pH 8 

ตารางที่  3    กำลังอัดของมอร์ต้าร์สูตรต่าง ๆ

OPC

20-ORB1

20-RB1

20-ORB2

20-RB2

20-ORB3

20-RB3

0.68

0.92

0.68

0.91

0.73

0.94

0.70

              -         

78

20 - 25

80

20 - 25

83

20 - 25

284

150

225

148

228

153

230

100

53

79

52

80

54

81

350

188

288

193

290

193

292

100

54

82

55

83

55

83

Compressive Strength
Symbol W/B Retained on Sieve No. 325 (%) 7 - Days

(ksc) (%) (ksc) (%)

28 - Days

 เถ้าแกลบที่อิ่มตัวด้วยสีผสมโลหะหนักที่มีพิษนำมาบดเป็นเวลา 90 นาที  แล้วผ่านตะแกรงเบอร์ 325  

พบว่า  เถ้าแกลบหลังบด RB1, RB2  และ RB3 ปริมาณร้อยละค้างบนตะแกรง 20-25  ไม่เกินร้อยละ 34  

(ค่ามาตรฐาน) ความละเอียดโดยวิธีของเบลนมีค่า 8765, 9050 และ 8850 ตารางเซนติเมตร/กรัม แสดงว่ามี

ความละเอียดสูงขึ้น  ความถ่วงจำเพาะมีค่า  2.26,  2.26  และ  2.25  ตามลำดับ ค่าความต้องการน้ำของมอร์ต้าร์

มาตรฐาน และมอร์ต้าร์ที่ใช้เถ้าแกลบสูตรต่างๆ แทนปูนซีเมนต์  ร้อยละ 20 และ 40  สรุปผลข้อมูลได้ว่ามอร์ต้าร์

แทนที่ด้วยเถ้าแกลบอิ่มตัวบดแล้วร้อยละ 20  ทุกอัตราส่วนสามารถลดน้ำต่อวัสดุประสาน   (W/B)   จากมอร์ต้าร์

ผสมเถ้าแกลบอิ่มตัวก่อนบดจากค่า W/B 0.91-0.94  เป็น 0.68-0.73  ใกล้เคียงกับค่า W/B ของ OPC  0.68 และ

ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์  ดังตารางที่  3 ได้ข้อสรุปว่า มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าแกลบอิ่มตัวบดแล้ว สูตร  

20-RB1, 20-RB2  และ 20-RB3   มีค่ากำลังอัดเท่ากับ 255, 252 และ 255 กิโลกรัม/ซม2  หรือคิดเป็นร้อยละ 76, 

77 และ 78  ตามลำดับ  และค่าดังกล่าวเกินร้อยละ 75  ของมอร์ต้าร์มาตรฐาน  สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 

(Rukzon S. Chindaprasirt P. Mahachai R. 2009)

ผลการทดลอง
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 ผลการศึกษาการคายซับ

 การศึกษาการคายซับ  นำเถ้าแกลบอิ่มตัวมาละลายด้วยสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น  0.1 โมลาร์  

จำนวน  15  ครั้ง  ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่  4   เถ้าแกลบอิ่มตัวมีปริมาณการดูดซับสีย้อมมีค่า 86.15 mg/g  

วัสดุและคายซับหลุดออกมามากที่สุดในครั้งที่ 1  มีค่า 0.34  mg/g  และในครั้งต่อๆ ไปมีค่าลดลงเรื่อยๆ และ

คงที่ในครั้งท ่ี     9  และในเถ้าแกลบอิ่มตัวมีปริมาณการดูดซับโลหะ Cr3+, Cd2+, Mn2+ และ Pb2+  มีค่า  1968.45,  1979.37,  

1964.52  และ  1982.26  mg/l   ตามลำดับ  ปริมาณคายซับหลุดออกมามากที่สุดในครั้งที่ 1  มีค่า 7.32,  10.90,  18.29  

และ 7.53  mg/l  ตามลำดับ และลดลงในครั้งต่อ ๆ  ไป และคงที่ในครั้งที่ 14  การดูดซับสีย้อมและโลหะด้วยวัสดุเถ้า

แกลบเป็นการดูดซับแบบกายภาพ  (Physical adsorption) อาศัยสมบัติพื้นที่ผิวจำเพาะ และผิวหน้าของเถ้าแกลบ

เมื่ออยู่ในสารละลายจะมีหมู่ไซเลนอล (Si - OH) (1,4)  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการคายซับหลุดออกมาของสีและ

โลหะพบว่า      ปริมาณสีที่หลุดออกมามีค่ามากกว่าโลหะ          อาจเป็นเพราะสีย้อมมีโมเลกุลใหญ่ถูกดูดซับที่ผิวหน้า

ของวัสดุด้วยแรงดึงดูดอย่างอ่อนๆ จึงหลุดออกมาได้ง่ายกว่า ส่วนโลหะอิออนมีประจุบวกเกิดแรงดึงดูดกับ

หมู่ไซเลนอลที่ผิวหน้า  ด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุซึ่งเป็นแรงที่แข็งแรงกว่า และโลหะอิออนอาจเข้าไปอยู่ใน

โพรงของวัสดุที่มีหมู่ SiO
4
  เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกกับลบและเมื่อล้างโลหะจึงหลุดออกมาได้ยาก

 การศึกษาการคายซับของการหลุดออกมาจากมอร์ต้าร์ทำโดยนำมอร์ต้าร์แช่ด้วยสารละลายที่

คล้ายคลึงกับภาวะแวดล้อมจริงที่มอร์ต้าร์สัมผัส รวม 8 ชนิด ได้แก่  NaCl 3%  HNO
3
 pH 4  และ 

6 H
2
SO

4
  pH 2, 4  และ  6  น้ำประปา (pH 7)  NaOH (pH 8)  เปลี่ยนแปลงเวลา 5-30 วัน 

ผลการทดลองพบว่า สารละลาย H
2
SO

4
  pH 2  ทำให้สีหลุดออกมามากสุดมีค่า 0.93 mg/l  ท้ังน้ีเป็นเพราะ

กรดน้ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนสูงสุด สามารถกัดมอร์ต้าร์ให้มีรูพรุน  ดังภาพที่ 1  ค่าปริมาณสีที่ละลายออกมา 0.92 mg/l  

และพบว่าสารละลาย NaCl 3%  ทำให้โลหะทุกตัวหลุดออกมามากที่สุด  เรียงจากมากไปน้อยดังนี้  

Pb2+  Cr3+  Cd2+  และ  Mn2+  มีค่า 0.87, 0.28, 0.15  และ  0.07  mg/l  ตามลำดับ  ดังภาพที่  2  

ซึ่งค่าเหล่านี้มีน้อยมาก เนื่องจากมอร์ต้าร์เตรียมจากปูนซีเมนต์  ทราย และเถ้าแกลบอิ่มตัว  แต่ปูนซีเมนต์มีส่วน

ประกอบของอัลคาไลน์และคาร์บอเนต อาจทำให้โลหะที่ผสมอยู่ในเถ้าแกลบอิ่มตัวตกตะกอนเป็นโลหะ

ไฮดรอกไซด์ 

ตารางที่ 4   แสดงปริมาณสีย้อมและโลหะหนักที่ละลายออกมา

สี

Cr

Cd

Mn

Pb

mg/g

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

86.15

1968.45

1979.37

1964.52

1982.26

4.14

7.31

10.90

18.29                  

7.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.57

1.50

2.06

10.52

4.38

1.47

1.41

0.69

3.78

1.85

1.45

0.38

0.35

1.59

1.15

1.44

0.16

0.25

0.89

0.99

0.64

0.10

0.24

0.62

0.85

0.45

0.08

0.22

0.34

0.67

0.36

0.06

0.20

0.32

0.43

0.33

0.04

0.18

0.20

0.32

0.33

0.01

0.17

0.19

0.21

0.27

Nil

0.16

0.18

0.20

0.25

nil

0.16

0.16

0.19

0.22

nil

0.15

0.14

0.16

0.20

nil

0.14

0.13

0.15

0.20

nil

0.13

0.13

0.14

หมายเหตุ  nil  คือค่าที่ไม่สามารถตรวจวัดได้

พารา

มิเตอร์

ปริมาณ

การดูดซับ

ปริมาณการคายซับครั้งที่
หน่วย
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ภาพที่  1   แสดงปริมาณการคายซับสีย้อมที่หลุดออกมาจากมอร์ต้าร์ เมื่อแช่ เป็นเวลา 5, 10, 20 และ

                30วัน ในสารละลายต่าง ๆ

ภาพที่ 2   เปรียบเทียบปริมาณการคายซับที่หลุดออกมาของสีโลหะ Cr3+, Cd2+, Mn2+ และ Pb2+  

 จากมอร์ต้าร์แช่เป็นเวลา 30 วันในสารละลายต่างๆ

 เถ้าแกลบเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งจากโรงสีสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีย้อมเส้นไหมในน้ำทิ้ง เมื่อหมด

ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเส้นไหมแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกโดยนำเถ้าแกลบอิ่มตัวนี้

มาใช้แทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 20  และผสมทรายทำเป็นมอร์ตาร์ใช้ทำพื้นทางเดินหรือรั้วได้  ปริมาณสีและโลหะ

หนักที่มีพิษละลายออกมาน้อยมาก และค่าที่ละลายออกมาไม่เกินมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมและไม่

เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สรุป
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คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

วิธีการเตรียมต้นฉบับ

 กองบรรณาธิการได้กำหนดคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง

ต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ

ต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้

 1. ต้นฉบับ  พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความให้จัดตามคำ

แนะนำการเตรียมต้นฉบับน้ี การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และช่ือบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน

ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทย

ตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคำแรกให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษรและคำท่ีเหลือท้ังหมดให้พิมพ์ด้วย

ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคำให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ คำศัพท์คำเดียวกันที่เป็นภาษาไทยและตามด้วย

ภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ให้ใช้คำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้

เฉพาะคำศัพท์ภาษาไทยเท่าน้ัน บทนิพนธ์ส่วนท่ีเป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน

 2. การพิมพ์  ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) 

ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านบนและล่าง ด้านละ 2 นิ้ว ด้านซ้ายและขวา ด้าน

ละ 1.25 นิ้ว  จัดคอลัมน์เดียว ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า

 3. รูปแบบตัวอักษร  ใช้ตัวอักษรแบบ Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผู้เขียนและหัวข้อ

หลักใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนาเนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษร

ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้นิพนธ์และที่อยู่ ใช้ตัวอักษร

ขนาด 12 pt. ตัวปกติ

 4. จำนวนหน้า  ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 12 หน้า รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอ้างอิง

 5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ  ให้แทรกไว้ในเน้ือเร่ือง โดยผู้เขียนคัดเลือกเฉพาะท่ีจำเป็นเท่าน้ัน

เรียงลำดับให้สอดคล้องกับเนื้อหา ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและกราฟให้อยู่

ด้านล่างพร้อมทั้งคำอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้ครบถ้วน

 6. ประเภทของต้นฉบับ   

      6.1 บทความวิจัย (Research article)  เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอาจเป็น Concept paper

หรือผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งผู้เขียนได้ดำเนินการด้วยตัวเอง

  6.1.1  ส่วนประกอบตอนต้น

       1)  ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวิจัย  ความยาวไม่ควร

เกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนใต้มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัว
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แรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอน

ไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย

       2)  ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะช่ือและนามสกุลเต็มท้ังช่ือภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล

ถ้ามีผู้วิจัยหลายคน ให้ใช้หมายเลขอ้างอิงเชิงอรรถกำกับตามลำดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยในส่วน

ล่างของหน้าแรก  (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา  สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)

       3) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (Abstract) ความยาวไม่เกินอย่างละ 300 คำ

เป็นการย่อเน้ือความงานวิจัยท้ังเร่ืองให้ส้ันได้เน้ือหาสาระครบถ้วนตามเร่ืองเต็ม ควรเขียนแบบส้ันตรงประเด็น

ระบุเฉพาะสาระสำคัญเท่านั้น  โดยให้ลำดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

       4)  คำสำคัญ (Keywords) ให้ใช้คำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นคำที่บอกวิธีการวิจัย

ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาที่ทำวิจัย การใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทำวิจัย คำสำคัญให้เขียนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ โดยระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา

  6.1.2  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร ์  ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เกษตรศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบดังนี้

       1) บทนำ (Introduction) ระบุความเป็นมาและความสำคัญของการทำวิจัย เหตุผล

การทำวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์การวิจัย

       2) วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จำนวนตลอดทั้ง

ลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นำมาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

       3)  ผลการวิจัย  (Results) รายงานผลการวิจัยให้ได้ใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น

โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคำบรรยายเป็นหลัก ถ้ามีตัวแปร

ที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นำเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพร้อมทั้งอธิบาย

ผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ 

       4)  วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดงความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือ

แตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้หรือผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะ

เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน

       5) ข้อเสนอแนะ เป็นการให้การเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเด็น

ที่เป็นแนวทางการทำวิจัยต่อไป

       6)  เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะที่ได้นำมาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่าง

ครบถ้วนโดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style

  6.1.3  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ภาษาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชีและอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบดังนี้

       1)  บทนำ/ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลัง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลของการทำวิจัย
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       2)  วัตถุประสงค์การวิจัย  (Objectives)  เป็นความเรียงเฉพาะประเด็นสำคัญของ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทำวิจัยทั้งหมด

       3)   สมมติฐานการวิจัย  (Hypothesis) เป็นความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา

       4)  ขอบเขตการวิจัย (Scope) กำหนดกรอบความคิดการวิจัย เป็นกรอบที่เป็นแนวทาง

การทำวิจัยด้านเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการทำวิจัย

       5)  วิธีดำเนินการวิจัย  (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เช่น การสำรวจ

การศึกษาเอกสาร การทดลอง  และอื่น ๆ

       6)  เครื่องมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วิธีสร้าง การทดลองใช้ และการปรับปรุง

เครื่องมือการวิจัย

       7)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล

       8)  การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

       9)  ผลการวิจัย  รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสำคัญ  ชัดเจน  และตรงประเด็น

จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผล

การวิจัยด้วยคำบรรยายเป็นหลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นำเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ

และกราฟ  แทรกในเนื้อหาพร้อมทั้งอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ

       10) การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการแสดงความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือ

แตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้หรือผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะ

เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน

       11) ข้อเสนอแนะ นำเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและ

แนวทางการทำวิจัยต่อไป

       12)  เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะที่ได้นำมาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่าง

ครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA citation style

      6.2 บทความทางวิชาการ (Review article) เป็นบทความที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยศึกษาค้นคว้า

จากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ความรู้ องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่าง ๆ 

  6.2.1  ส่วนประกอบตอนต้น

       1)  ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน

 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนใต้มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก 

ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้

องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย

       2)  ชื่อผู้เขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล
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ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขอ้างอิงเชิงอรรถกำกับตามลำดับพร้อมระบุชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยในส่วน

ล่างของหน้าแรก (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)

        3)  สาระสังเขป  (Summary) เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระ

ครบถ้วนตามเรื่องเต็ม  ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไม่เกินอย่างละ  300  คำ

        4)  คำสำคัญ (Keywords) ให้ใช้คำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื ่องซึ่งเป็นคำที่บอกวิธีการ

สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทำวิจัย คำสำคัญให้เขียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ 

  6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ  มีองค์ประกอบดังนี้

        1)  บทนำ  (Introduction) กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอ  ก่อนเข้าสู่เนื้อหา

        2) เนื้อความ (Content) ควรนำเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่อง

นั้นเป็นเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

        3) สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความให้สั้น  ได้เนื้อหาสาระของ

เนื้อความครบถ้วน

        4)  เอกสารอ้างอิง  (References)  ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้นำมาอ้างอิงใน

บทความวิชาการอย่างครบถ้วนโดยใช้ระบบการอ้างอิง  APA  citation  style (ดูรายละเอียดและตัวอย่างในเนื้อ

ความและการอ้างอิงท้ายเล่ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://rdi.snru.ac.th)

 7. การอ้างอิงในเนื้อความ

     การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อความ  ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบ

นาม-ปี  (Author date  in text  citation)   โดยระบุชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ

ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง  เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น  ดังนี้

      7.1  การอ้างอิงช่ือบุคคล  คนไทยให้ลงช่ือตัวและนามสกุล  ส่วนชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะช่ือสกุล

      ตัวอย่างการอ้างอิง  

      ผู้แต่ง 1 คน  

  (สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10) 

  (Maipong. 2007 : 10)

      ผู้แต่ง 2 คน  

  (สุชา  จันทน์เอม  และสุรางค์  จันทน์เอม. 2545 : 66)

  (Chanaim  and  Chanaim. 2002 : 66)

      ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน  

  (สุจริต  เพียรชอบ,สายใจ  อินทรัมพรรย์  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5)

  (Pianchoop, Intranphan  and  Suwanthada. 2005 : 5)

      ผู้แต่ง  มากกว่า  3 คน ให้ใส่ชื่อเฉพาะคนแรก ตามด้วยและคณะ 

  (สุวกิจ  ศรีปัดถา  และคณะ. 2550 : 145)

  (Sripathar.  et  al. 2007 : 145)
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      7.2   ชื่อนิติบุคคล   หน่วยงาน  องค์กร  ที่ทำเอกสาร  ให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ

      ตัวอย่างการอ้างอิง

  (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2549 : บทคัดย่อ)

  (Thai   Environment Institute. 2006 : abstract)

      7.3  เอกสารอ้างอิง  (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร

ทั้งหมดที่ ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียงเอกสารตามลำดับอักษรตามลำดับอักษรของผู้แต่ง

และให้ใช้การอ้างอิงแบบ  APA (American  psychological  association  citation  style) ดังนี้

 หนังสือ (Book)

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ :  สำนักพิมพ์.

 บทความจากองค์กรหรือหน่วยงาน

 ชื่อองค์กร/หน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์.

 วิทยานิพนธ์

 ชื่อผู้แต่ง. (พ.ศ.). ชื่อเรื่อง . วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ สาขา มหาวิทยาลัย. (อัดสำเนา).

 บทความจากหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท    (Book  article  or  chapter)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หน้า). 

   สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

 บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  (Journal  or  magazine  article)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า.

 บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper  article)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์/ด/ว). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าซึ่งปรากฏบทความ.

 บทความจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Article  from  an internet  database)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, ฉบับที่. วันที่ทำการสืบค้น. 

จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.

 บทความจากสารานุกรม  ( Encyclopedia article)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน สารานุกรม (เล่มที่,หน้า). สถานที่พิมพ์  : 

  สำนักพิมพ์.
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 เอกสารจากฐานข้อมูล CD-ROM (CD-Document)

 ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหล่งข้อมูล CD-Document เลขที่)

 เว็บไซต์ (Website)

 ชื่อผู้แต่ง. ( ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันที่ทำการสืบค้น. 

  จาก URL

 8. การส่งต้นฉบับ  ให้นำส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผ่นซีดี 1 ชุด พร้อมระบุ

ชื่อบทความและผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่นซีดีด้วย โดยนำส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ที่

  กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

  โทรศัพท์และโทรสาร 042-744010

 9.  ลิขสิทธ ิ์   ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ถือเป็น

กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปตีพิมพ์ซ้ำเว้นแต่ว่า

จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร

 10. ความรับผิดชอบ  เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งนี้ไม่รวม

ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์อภิญญา  รูปงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 รองศาสตราจารย์นิวัฒ  เสนาะเมือง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมศิลป์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 รองศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ คำเหม็ง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ  พลประถม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล     ผู้อำนวยการสถาบันพระปกเกล้า

 ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ประจำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 




