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การตัดสนิใจซ้ืออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุร ี
Customer Buying Decision of Used Auto Parts 

in Nonthaburi Province.1 
 

นิตนา ฐานิตธนกร2, ชฎาภคินีศ ถนอมปญญารักษ3  

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ             

การตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยใชแบบสอบถาม

ปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่เปนผูบริโภคใน             

จังหวัดนนทบุรีและเปนกลุมตัวอยางที่เคยซื้ออะไหลเซียงกง จํานวน 400 คน และ              

ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอย 

และผลการ ศึกษาวิ จั ย  พบว า  ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป น เพศชาย              

มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีรายได              

เฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  และสวนใหญมีรถยนตใชในครัวเรือน ๆ ละ 2 คัน 

ทั้ งนี้  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ปจ จัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ              

ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภค              

ในจังหวัดนนทบุรีมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.334)               

รองลงมา คือ ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย (β = 0.322) ปจจัยดานราคา (β = 0.285)

และปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.122) ตามลําดับ ทั้งนี้ ปจจัยทางการตลาด              

ทั้งส่ีดานรวมกันสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อได รอยละ 80 (R2 = 0.80)  นอกจากนี้  

 
2หัวหนาภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
3กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด ช.เกษม ออโต พารท  
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ผูประกอบการคาอะไหลเซียงกงควรมีการใหบริการแกลูกคาในดานตางๆ ใหมากย่ิงขึ้น 

ทั้งในดานคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด เพื่อเปนกลยุทธในการชิงสวนแบงทางการตลาดและสนองความตองการของ

ลูกคาใหมากที่สุด 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ อะไหลเซียงกง ผูบริโภค จังหวัดนนทบุรี 

 
ABSTRCT 

This study aimed to analyze the marketing factors affecting the 

customer buying decision of used auto parts in Nonthaburi Province.                       

A close-ended questionnaire was utilized as a research tool for collecting             

data from customers in Nonthaburi Province. The samples of the study were 

400 customers who bought used auto parts in Nonthaburi Province.                         

The multi-stage sampling technique was implemented and the data analysis 

was conducted through the use of multiple regressions. The findings showed 

that most of the respondents were males with age between 31-40 years old.  

Their educational backgrounds were lower than a bachelor's degree.                  

They had average monthly earnings over 30,000 baths and most of them own 

two cars. The results of hypothesis testing showed that marketing factors                

of product, price, distribution channels, and promotion had impacted                    

on decisions to buy used auto parts of customers in Nonthaburi province with 

the statistical significant level of 0.05. In addition, the promotion factor                    

(β = 0.334) constituted the strongest weights of impacts on the decisions               

to buy used auto parts of consumers in Nonthaburi province followed                    

by distribution channels (β = 0.322), price (β = 0.285), and product                    

(β = 0.122) respectively. A total of four aspects of marketing factors explain 
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the customer buying decision at 80 percent (R2 = 0.80).  Moreover, used auto 

parts entrepreneurs should place the emphasis on the quality of products, 

pricing, distribution channels, and promotion as a strategy to gain more 

market shares and satisfy customer’s need. 

 

Keywords : purchase decision, used auto parts, customer, nonthaburi  

                   province 

 
บทนํา 

ปจจุบันผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอเนื่องและสรางความผันผวนตอสภาวะเศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก              

ทิศทางการฟนตัวอยางม่ันคงยังคงอยูภายใตปจจัยเส่ียงหลายดาน ประกอบกับ              

ราคานํ้ามันในตลาดโลกซ่ึงเปนตนทุนสําคัญของผูซื้อรถยนตก็มีความผันผวน

คอนขางมาก สงผลกระทบทําใหกําลังซื้อและความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอซ้ือสินคา

ตางๆ ลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของอตุสาหกรรมรถยนต ซึ่งไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต              

จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเชนน้ี ผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายสูงขึ้น 

จึงมีแนวโนมไมนิยมซื้อรถใหมแตจะใชรถคันเดิมไปกอน หรือซื้อรถยนตมือสอง              

ซึ่ ง มี ราคา ตํ่ากว าแมจะ มีปญหาจุกจิ กจากการซอมบํา รุ งที่ มากกว า  ดั งนั้ น              

ความตองการอะไหลรถยนตจึงมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ

ขายอะไหล (สหการประมูล, 2553) 

สําหรับประเทศไทยธุรกิจขายอะไหลนั้น มีการดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนาน 

ซึ่งเปนที่รูจักในนามของเซียงกง โดยเปนแหลงรวมธุรกิจอะไหลที่สําคัญมีรานคาอะไหล

เกาท่ีผูใชรถและอูซอมรถสามารถหาสินคาท่ีตองการได ทั้งอะไหลเกาจากยุโรปและ

ญี่ปุ น  ซึ่ ง ผูบ ริ โภคสวนใหญตองการจะลดภาระคาใชจ ายจากการซอมหาง              

โดยเลือกใชแทนการซื้ออะไหลใหม ที่มีราคาสูงเกินไป และไมม่ันใจกับอะไหลเทียม  

การหา ซ้ืออะ ไหล เ ก า ของ ผู บ ริ โภคจึ ง เป นที่ นิ ยม ต้ั งแต อ ดีตจน ถึ งป จ จุบั น              
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ทั้ งนี้  ทีมผู วิ จัย เปนผูประกอบธุ ร กิจขายอะไหลและมีประสบการณ                  

ทางดานธุรกิจเซียงกง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง                  

ของผูบริโภค โดยเลือกที่จะศึกษากับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ในเขตอําเภอเมือง             

อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ และอําเภอบางบัวทอง เนื่องจากเปนกลุมเปาหมาย

ทางการตลาดและเปนแหลงรวมตัวของกลุมรานคาเซียงกงจํานวนมาก ซึ่งขอมูลที่ได 

จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการขายอะไหลในเซียงกง                   

ในการนําไปประยุกตใช เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธและวางแผนการดําเนินธุรกิจ                       

ใหประสบความสําเร็จตอไปได 
  
วัตถุประสงค 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ            

การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
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นิยามคําศัพทปฏิบัติการ 
1. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ชวงที่ผูบริโภคพรอมที่จะเลือกทางเลือกใดก็

ตามที่ ดีที่ สุดที่จะสอดคลองกับการแกไขปญหาของเขา  โดยการวิจัยในคร้ังนี้              

การตัดสินใจ ซ้ือที่ เ กิดขึ้นจะเปนการวัดผลจากที่ ผูบ ริ โภคไดทําการประเมิน              

ในเร่ืองตางกอนที่จะซ้ืออะไหลรถยนตจากเซียงกง เชน การประเมินปจจัยตางๆ              

ของอะไหลรถยนตจากเซียงกง อยางรอบคอบและมีเหตุผล ความคุมคาที่จะไดรับ 

ชองทางในการไดมาของอะไหลรถยนตจากเซียงกง คําแนะนําของผู เชี่ยวชาญ              

เพื่อนและ/หรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับอะไหลรถยนต

จากเซียงกงในอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตตางๆ 

2. อะไหลเซียงกง  หมายถึง  อะไหลของรถยนตหรือช้ินสวนของรถยนต              

ทุกชนิดท่ีเคยผานการใชงานมากอน เชน เกียร เฟองทาย เพลา เคร่ืองยนต เปนตน            

ซึ่งผูใชรถและอูซอมรถสามารถมาหาซื้ออะไหลดังกลาวไดจากแหลงรวมธุรกิจอะไหล             

ที่มีรานคาอะไหลรถยนตใชแลวท่ีนําเขาจากตางประเทศและนํามาจากรถยนต              

ที่ใชแลวภายประเทศ หรือที่เรียกวา เซียงกง 

3. ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดและ

ผูประกอบการคาอะไหลเซียงกงนําปจจัยทางการตลาดมาใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคา

เปาหมาย ซึ่งประกอบดวย  

4. ผลิตภัณฑ หมายถึง อะไหลเซียงกงที่มีความหลากหลายของสินคา 

สามารถรองรับความตองการของผูบริโภค และเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

สําหรับการใชงาน ตลอดจนมีการรับประกันสินคา  

5. ราคา หมายถึง ระดับราคาของอะไหลที่จัดจําหนายในเซียงกงที่มีราคาถูก

กวาอะไหลรถยนตใหม และอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ รวมทั้งมีระดับราคาท่ี

ไมสูงเกินราคาขายในทองตลาด 

6. สถานที่จัดจําหนาย หมายถึง รานคาอะไหลในเซียงกงท่ีใหบริการ              

จัดจําหนายอะไหล เซียงกงมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการของลูกคา              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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7. การสงเสริมการตลาด  หมายถึง  การจัดการสงเสริมการตลาด                    

ของผูประกอบการคาอะไหลเซียงกง ไดแก การใหสวนลดในการซื้อสินคาใหกับลูกคา 

การบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาซึ่งอาจจะทําใหลูกคา

กลับมาใชบริการซ้ํา การบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การบันทึกประวัติขอมูลลูกคา 

และมอบของสมนาคุณใหแกลูกคาตามโอกาสสําคัญหรือเทศกาลตางๆ 

8. ผูบริโภค หมายถึง ผูใดก็ตามที่มีความตองการที่จะใชสินคาหรือบริการ

เพื่อตอบสนองความตองการ ไมวาจะเปนความตองการทางดานรางกาย และ/หรือ

ความตองการทางดานจิตใจ ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ ผูบริโภคจะหมายถึง ผูที่เคยซื้อสินคา

อะไหลรถยนตจากเซียงกงเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี

ในครั้งน้ี เปนการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูล (Close-ended Questionnaire)               

เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา และมีรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัย

ดังนี้  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเป าหมายที่ ใช ในการวิ จั ยค ร้ั งนี้  คือ  ประชาชนที่ อาศัยอยู                      

จังหวัดนนทบุรี จํานวน 496,958 คน (กรมการปกครอง, 2552)  และกลุมตัวอยางที่ใช 

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยูจังหวัดนนทบุรีและ    

เคยซ้ือสินคาอะไหลรถยนตจากเซียงกงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจาก

การคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอย างตามสูตรของทาโร  ยามาเน  (1973)                         

โดยกําหนดใหมีคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางที่ .05 หรือรอยละ 5 
  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 7 

วิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยางตามที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนดังนี้   

ขั้นที่ 1 ทําการเลือกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  โดยเลือกเฉพาะ 4 เขตอําเภอในจังหวัดนนทบุรี ไดแก              

อําเภอเมือง อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ และอําเภอบางบัวทอง เน่ืองจาก              

เปนกลุมเปาหมายทางการตลาดและเปนแหลงรวมตัวของกลุมรานคาเซียงกง              

จํานวนมาก และมีประชาชนมาใชบริการซ้ือสินคาอะไหลเซียงกงเปนจํานวนมาก  

ขั้นที่ 2 ทําการกําหนดจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลในแตละเขต              

โดยใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เน่ืองจากแตละ              

อําเภอมีประชากรจํานวนเฉล่ียใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 400,000 คนตออําเภอ 

(กรมการปกครอง, 2552) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเปนเขต              

เขตละ100 ตัวอยางเทาๆ กัน รวมเปน 400 ตัวอยาง ตามที่ไดกําหนดไวขางตน 

ขั้นที่ 3 ทําการเลือกผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล              

จากผูบริโภคที่มาซื้ออะไหลรถยนตจากเซียงกงที่ต้ังอยูในเขตอําเภอตามที่กําหนดไว  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามปลายปดโดยใหผูบริโภค

ตอบคําถามในแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administrated Questionnaire)              

ซึ่งโครงสรางคําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายไดตอเดือน จํานวนรถยนตใชในครัวเรือน และ 

ย่ีหอรถยนตที่ ใช ในครัว เ รือน  โดยใชวิ ธี แบบตรวจสอบรายการ  (Check-list)              

ในการตั้งขอคําถาม  

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งคําถามในสวนนี้ ใชวิธีแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ในการตั้งขอคําถาม 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกงของ

ผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)             

ในการตั้งขอคําถาม  
 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัย                

ไดทําการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และหาความนาเช่ือถือ (Reliability)          

ของแบบสอบถามดังนี้ 

 1.การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                  

ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่ สร างขึ้ นนํา เสนอตอ ผูทรง คุณวุฒิ                    

จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความถูกตอง              

ความครอบคลุมในเนื้อหาของขอคําถามและภาษาท่ีใช หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถาม

ไปทําการคํานวณหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Congruency: IOC) จากขอคําถามจํานวนทั้งส้ิน 26 ขอ โดยในแตละขอ             

จะมีคะแนนคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อยูระหวาง 1 ถึง -1 หาก IOC มีคาสูงสุด              

คือ 1 หมายความวา มีคาความเที่ยงตรงสูงสุด ซึ่งขอคําถามที่เลือกไวใชในการวิจัย          

คร้ังนี้มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553: 138) 

จากนั้น จึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคาดัชนีความสอดคลองและ

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอนที่จะนําไปทดสอบความมั่นและเก็บขอมูลภาคสนาม

  

 2.การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม

ไปทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะ

ทําการศึกษาจริงจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบา จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม
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 ตาราง 1  คาสัมประสิทธิ์ของอัลฟาของตัวแปรแตละกลุม  

คาความเช่ือม่ัน 
จํานวนคําถาม 

(ขอ) 
ปจจัย (Cronbach's 

Alpha) 

1. ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 4 .749 

2. ปจจัยทางการตลาดดานราคา 4 .813 

3. ปจจัยทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 

4 .756 

4. ปจจัยทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด 

4 .895 

5. การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง 8 .918 

     รวมทั้งหมด 24 .926 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนที่ กําหนดไว              

ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows และใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยหาคารอยละ 

(Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อการวิเคราะหอิทธิพลหรือผลกระทบของตัวแปร

อิสระ ซึ่งไดแก ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งไดแก การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง 

โดยขอมูลของทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชมาตรา

อันตรภาค (Interval Scale)  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดังตาราง 2 พบวา ผูบริโภคสวนใหญ              

เปนเพศชาย จํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 87.00 และเพศหญิง 52 คน คิดเปน             

รอยละ 13.00  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป  จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00                   

มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน  258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 มีรายได

เฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  จํานวน  266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 ซึ่งสวนใหญ

มีรถยนตใชในครัวเรือน 2 คัน จํานวน  175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 สําหรับย่ีหอ

รถยนตที่ผูบริโภคใชในครัวเรือนมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก รถยนตย่ีหอ Toyota 

จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ ย่ีหอ Honda จํานวน 116 คน              

คิดเปนรอยละ 29.00  ย่ีหอ Isuzu จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 ย่ีหอ Nissan 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และย่ีหอ Mazda และ B.M.W จํานวน 11 คน              

คิดเปนรอยละ 2.75 ตามลําดับ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 

348 

 52 

400 

 

  87.00 

  13.00 

100.00 

เพศ 
     ชาย 

     หญิง 

รวม 

 

    8 

 26 

220 

141 

    5 

400 

 

   2.00 

   6.50 

 55.00 

 35.25 

   1.25 

100.00 

อายุ 
     ตํ่ากวา 21 ป 

     21-30 ป 

     31-40 ป 

     41-50 ป 

     51 ปขึ้นไป 

รวม 

 

258 

139 

    3 

400 

 

 64.50 

34.75 

   0.75 

100.00 

การศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

 

  60 

  74 

266 

400 

 

  15.00 

  18.00 

  65.50 

100.00 

รายไดตอเดือน 
     ตํ่ากวา 15,000 บาท 

    15,000 – 30, 000 บาท 

    มากกวา 30,000 บาท 

รวม 

 

 

 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 12 

ตาราง 2 (ตอ) ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

 

   23 

159 

175 

   43 

400 

 

   5.75 

39.75 

  43.75 

  10.75 

100.00 

จํานวนรถยนตในครัวเรือน 
     ไมมี 

     1 คัน 

     2 คัน 

     2 คันขึ้นไป 

รวม 

 

130 

116 

  20 

  10 

  11 

  91 

   4 

  11 

   7 

400 

 

 32.50 

 29.00 

   5.00 

   2.50 

   2.75 

22.75 

   1.00 

   2.75 

   1.75 

100.00 

ย่ีหอรถยนตที่ใช 
     Toyota 

     Honda 

     Nissan 

     Mitsubishi 

     Mazda 

     Isuzu 

     Suzuki 

     B.M.W. 

     Mercedes Benz 

รวม 

 
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาด

ในแตละดาน  ดังตาราง  3 พบวา  ผูบ ริ โภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัย                    

ทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                   

(  = 3.99) เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็น                        

ตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริม

การตลาด (  = 3.97) ดานราคา (  = 3.83) และดานสถานท่ีจัดจําหนาย (  = 3.72) 

x

x x x

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 

ดานผลิตภัณฑ ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากโดยขอท่ี

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ อะไหลเซียงกงสามารถเปนอะไหล

ทดแทนในสินคาที่ขาดตลาดได (  = 4.08) รองลงมา ไดแก อะไหลเซียงกง              

มีความหลากหลายของสินคาและสามารถรองรับความตองการของผูบริโภค              

(  = 3.97) อะไหลเซียงกงมีการรับ ประกันสินคาเปนที่พึงพอใจ (  = 3.95) และ

อะไหลเซียงกงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสําหรับการใชงาน (  = 3.94) ตามลําดับ 

x

x x

x

ดานราคา ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก โดยขอท่ีผูบริโภค 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ราคาของอะไหลเซียงกงถูกกวาอะไหลใหม              

(  = 4.20) รองลงมา ไดแก ราคาของอะไหลเซียงกงเหมาะสมกับคุณภาพ (  = 3.98) 

ราคาของอะไหลเซียงกงอยูในระดับที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจ (  = 3.75) และราคา

ของอะไหลเซียงกงมีความเหมาะสมไมแพงเกินราคาทองตลาด (  = 3.41) ตามลําดับ 

x x

x

x

ดานสถานที่จัดจําหนาย ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 

โดยขอที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ รานอะไหลเซียงกง              

มีพื้นที่จอดรถเพียงพอตอการใหบริการแกลูกคา (  = 3.94) รองลงมา ไดแก              

รานอะไหลเซียงกงต้ังอยูระหวางทางท่ีทานใชเดินทางเปนประจํา ( x  = 3.85)              

การเดินทางไปยังรานอะไหลเซียง กงมีความสะดวกและรวดเร็ว ( x  = 3.59) และ             

รานอะไหลเซียงกงท่ีใหบริการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ (  = 3.52) 

ตามลําดับ 

x

x

ดานการสงเสริมการตลาด ทุกขอสงผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก 

โดยขอที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คือ รานอะไหลเซียงกง              

มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา (  = 4.14) รองลงมา ไดแก รานอะไหลเซียงกง           

มีการใหสวนลดในการซ้ือสินคาใหกับลูกคาราน (  = 4.02) อะไหลเซียงกง              

มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาท่ีทําใหลูกคา             

x

x
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x

x

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยทางการตลาด 

x  S.D. ความหมาย 

ดานผลิตภัณฑ    

1. อะไหลเซียงกงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสาหรับ

การใชงาน 
3.94 0.94 มาก 

2. อะไหลเซียงกงมีการรับประกันสินคาเปนที่พึงพอใจ 3.95 0.93 มาก 

3. อะไหลเซียงกงมีความหลากหลายของสินคาและ

สามารถรองรับความตองการของผูบริโภค 
3.97 0.92 มาก 

4. อะไหลเซียงกงสามารถเปนอะไหลทดแทนในสินคาที่

ขาดตลาดได 
4.08 0.78 มาก 

รวม  3.99  0.77 มาก 

ดานราคา    

1. ราคาของอะไหลเซียงกงถูกกวาอะไหลใหม  4.20  0.85  มาก  

2. ราคาของอะไหลเซียงกงอยูในระดับที่ ผูบริโภคมีความ

พึงพอใจ  
3.75  0.86  มาก  

3. ราคาของอะไหลเซียงกงเหมาะสมกับ คุณภาพ  3.98  0.71  มาก  

4. ราคาของอะไหลเซียงกงมีความเหมาะสม ไมแพงเกิน

ราคาทองตลาด  
3.41  0.90  มาก  

รวม 3.83  0.65 มาก  
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ตาราง 3 (ตอ) ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัย 

                      ทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยทางการตลาด 

x  S.D. ความหมาย 

ดานสถานที่จัดจําหนาย    

1. รานอะไหลเซียงกงที่ใหบริการมีจํานวน มากเพียงพอตอ

ความตองการ  
3.52  0.92  มาก  

2. การเดินทางไปยังรานอะไหลเซียงกงมี ความสะดวกและ

รวดเร็ว  
3.59  0.91  มาก  

3. รานอะไหลเซียงกงต้ังอยูระหวางทางที่ลูกคาใชเดินทาง

เปนประจํา 
3.85  0.94  มาก  

4. รานอะไหลเซียงกงมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ ใจการ

ใหบริการแกลูกคา  
3.94  0.85  มาก  

รวม 3.72  0.73  มาก  

ดานการสงเสรมิการตลาด    

1. รานอะไหลเซียงกงมีการใหสวนลดในการซ้ือสินคาใหกับ

ลูกคา  
4.02  0.85  มาก  

2. รานอะไหลเซียงกงมีการบริการใหคําแนะนําเพื่อ

ประโยชนและความเขาใจในสินคาที่ทําใหลูกคากลับมาใช

บริการอีก  

4.02  0.76  มาก  

3. รานอะไหลเซียงกงมีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา  4.14  1.02  มาก  

4. รานอะไหลเซียงกงมีบันทึกประวัติขอมูลลูกคาและมอบ

ของสมนาคุณใหลูกคา  ตามเทศกาลตางๆ  
3.71  1.14  มาก  

รวม 3.97 0.78 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  

พบวา ปจจัยทางการตลาดหรือตัวแปรอิสระสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง 

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีไดถึง 80% แสดงวา โมเดลในการวิจัยคร้ังนี้สามารถ

พยากรณตัวแปรตามไดดี สวนที่เหลืออีก 20% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ และ

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานสถานท่ี                        

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลเซียงกง               

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังที่แสดงใน

ตารางที่ 2 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ       

อะไหลเซียงกงในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อะไหลเซียงกงมากที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.334) รองลงมา คือ 

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย (β = 0.322) ปจจัยดานราคา (β = 0.285) และปจจัย 

ดานผลิตภัณฑ (β = 0.122) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ 

              การตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

การตัดสินใจซือ้อะไหลเซียงกง 
ปจจัยทางการตลาด 

Beta t Sig. 

1. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ .122 4.123 0.000 

2. ปจจัยทางดานราคา .285 9.074 0.000 

3. ปจจัยทางดานสถานที่จัดจําหนาย .322 9.504 0.000 

4. ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด .334 10.552 0.000 

Note: R2 = 0.80, AR2 = 0.73, p < 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้  

จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด            

มีผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากท่ีสุด              

โดยผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา รานอะไหลเซียงกงในจังหวัดนนทบุรีมี              

การจัดการสงเสริมการตลาดโดยการใหสวนลดในการซ้ือสินคาให กับลูกคา              

มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจในสินคาท่ีทําใหลูกคา              

กลับมาใชบริการซํ้า มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา รวมทั้ง มีการบันทึกประวัติ

ขอมูลลูกคาและมอบของสมนาคุณใหลูกคาตามเทศกาลตางๆ ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่การมีความถดถอยในดานขยายตัวทางเศรษฐกิจ               

ส งผลให ผู บ ริ โภคจํา เปนอย าง ย่ิ งที่ จะต องใช จ ายอย างประหยัดและคุ มค า               

ดังนั้น ผูบริโภคจึงจําเปนตองใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดรายการสงเสริม               

การตลาด เชน การลด แลก แจก แถม ในการท่ีจะซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย             

ของกุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด              

ที่ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนต              

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูประกอบการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  

ปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัด จําหนายสงผลตอการตัดสินใจ              

ซื้ออะไหลเซียงกงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากเปนอันดับสอง โดยผูบริโภค              

มีความคิดเห็นวา รานคาอะไหลในเซียงกงที่เปดใหบริการมีจํานวนมากเพียงพอตอ

ความตองการของลูกคา การเดินทางไปซ้ือสินคามีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะ

รานคาอะไหลต้ังอยูระหวางทางที่ใชเดินทางเปนประจํา และมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ             

ในการใหบริการแกลูกคา ที่เปนเชนน้ีเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะเปนผูคนในพื้นท่ี

ที่มาเลือกซ้ืออะไหลรถยนตที่เซียงกงท่ีต้ังอยูใกลบานหรือที่พักมากที่สุด  และเซียงกง

สวนใหญจะเปนแหลงรวมของรานคาอะไหลโดยเฉพาะ ซึ่งในแตละแหงจะมีรานคา             

โดยเฉล่ียแลวไมตํ่ากวา 100 รานคา อาทิ เซียงกงจุฬามีรานคาไมตํ่ากวา 200              
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ปจจัยทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง                 

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี มากเปนอันดับสาม โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นวา                

ราคาของอะไหลในเซียงกงมีราคาจัดจําหนายที่ตํ่ากวาอะไหลใหม เปนราคาท่ีอยูใน

ระดับที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจและเหมาะสมกับคุณภาพ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากปจจุบัน

ธุรกิจเซียงกงจัดเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง เพราะมีผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น                

เปนลําดับ  ดังนั้น  เม่ือธุรกิจมีการแขงขันกันสูงขึ้น  การกําหนดราคาสินคาของ

ผูประกอบการจึงไมแตกตางกันเทาใดนัก และสินคาอะไหลเซียงกงยังนับไดวา                    

เปนสินคาท่ีมีราคาไมสูงมากเมื่อเทียบกับอะไหลใหม  ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ผูบริโภค

สามารถรับรูขอมูลได จึงทําใหผูบริโภคไมไดใหสําคัญกับปจจัยดานราคาเทาที่ควร  

 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลเซียงกง

ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี นอยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยทางการตลาด              

ดานอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากอะไหลเซียงกงเปนอะไหลของรถยนตมือสองจากตาง                  

ประเทศท่ีผานการใชงานมาแลวซ่ึง ส่ิงนี้ เปนส่ิงท่ีผูบริโภคตระหนักเปนอยางดี                 

ดังนั้น สินคาอะไหลรถยนตที่นํามาจัดจําหนายจึงเปนสินคาตามสภาพ โดยผูบริโภค              

ที่จะเลือกซื้อจะตองมีความรูเปนอยางดีในการท่ีจะเลือกซื้ออะไหลรถยนตที่ตองการ 

นอกจากนี้ ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวา อะไหลเซียงกงมีคุณภาพ มีการรับประกัน

สินคากอใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภค มีความหลากหลายของสินคา และสามารถ

รองรับความตองการของผูบริโภค รวมท้ังสามารถเปนอะไหลทดแทนในสินคาที่ขาด

ตลาดได  ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากเซียงกงเปนแหลงรวมอะไหลรถเกา โดยอะไหลที่นํามา
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ขอเสนอแนะ 

ปจจุบัน ธุรกิจเซียงกงเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง เน่ืองจากมีรานคาเกิดขึ้น

ใหมเปนจํานวนมาก ทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลง ดังน้ัน ผูประกอบการควรมี            

การใหบริการแกลูกคาในดานตางๆ ใหมากย่ิงขึ้น ทั้งในดานคุณภาพของสินคา              

ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เพื่อเปนกลยุทธใน

การชวงชิงสวนแบงทางการตลาดกลับมาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยแบง

ขอเสนอแนะเปนรายดานไดดังนี้  

1. ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ 

ในเร่ืองของการสงเสริมการตลาดมากที่ สุด ดังน้ัน ในการประกอบธุรกิจเซียงกง 

ผูประกอบการควรมีการกําหนดแผนกลยุทธในการสงเสริมการตลาด เพ่ือดึงฐานลูกคา

ใหหันมาสนใจซื้อสินคาของราน โดยอาจจะจัดการสงเสริมการตลาดในลักษณะของ

การใหสวนลดในการซื้อสินคา มีการบริการใหคําแนะนําเพื่อประโยชนและความเขาใจ

ในสินคา มีการบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การมอบของสมนาคุณใหลูกคา              

ตามเทศกาลตางๆ เปนตน 

2. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา สถานท่ีในการจัดจําหนาย

อะไหลของเซียงกง สวนใหญจะรวมตัวอยูในสถานท่ีเดียวกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิด              

การคับแคบอันอาจสงผลตอการมาใชบริการของผูบริโภคได ดังนั้น ผูประกอบการจึง

ควรมีการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่จะมาใชบริการรานของตนเอง โดยคํานึง              
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3. ดานราคา ผลจากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา 

ทั้งนี้ เนื่องจากสินคาที่มีขายใน เซียงกงสวนใหญเปนส้ินเกาที่นําเขาจากตางประเทศ 

ดังนั้น ตนทุนในการนําเขาจึงมีราคาที่ตํ่ากวาการผลิตสินคาใหม ผูประกอบการสามารถ

ขายสินคาไดในราคาที่ไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับอะไหลใหม แตผูบริโภคก็นิยมที่จะใช

อะไหลเซียง กงเนื่องจากเปนส้ินคาท่ีมีคุณภาพสามารถนํามาใชงานไดและท่ีสําคัญ              

คือ มีราคาท่ีไมสูงมากนั้นดวย ดังน้ัน การท่ีจะรักษาไวซึ่งฐานทางการตลาดของ

ผูบริโภคไดนั้น ผูประกอบการจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองรักษาเกณฑใน                  

การกําหนดราคาสินคาใหมีมาตรฐานและคงไวซึ่งความซ่ือสัตยในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อใหเกิดความเช่ือใจของผูบริโภคมากย่ิงขึ้นตอไปได 

4. ดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  จุดแข็งของธุรกิจเซียงกง  คือ                  

เปนแหลงจําหนายอะไหลรถที่หายากหลายประเภท ซึ่งผูประกอบการมีศักยภาพท่ีจะ

จัดหาอะไหลรถไดตามที่ลูกคาตองการ ดังน้ัน การที่ผูประกอบการการจะดําเนินธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูประกอบการจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการคัดสรรและ                 

นําสินคาที่มีคุณภาพ ตามที่ตลาดตองการมาจัดจําหนายเพื่อสนองความตองการของ

ลูกคาใหมากที่สุด 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 
     ผลการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรคช้ินงาน เรื่องแบบรูป

และความสัมพันธสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 51 
The Achievement of Mathematical Learning with Creative Task Activity 

Method on Pattern and Relation for Prathomsuksa Five Students1 
 

      อุไร  เหงาสุวรรณ2, ปราโมทย เงียบประเสริฐ3
 

Urai  Ngaosuwan2, Pramote Geibprasert3 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5               

ที่เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เ ร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงานโดยเปรียบเทียบ กับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ  และศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน                    

ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรประชากรเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5                 

ที่ศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                   

กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนถลางพระนางสราง                 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไดมาโดยการสุมจํานวน 2 หองเรียนและสุมแยกกลุม                  

เปนกลุมทดลอง 1หองเรียน และกลุมควบคุม 1  หองเรียน  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ  

 

1วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2554 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ทดลองดวยตนเองท้ังสองกลุม โดยใชเวลาในการทดลองรวม 16 ชั่วโมง เคร่ืองมือ              

ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน 

ตามลําดับดังน้ี (1) อันดับที่ของแบบรูป (2) แบบรูปและความสัมพันธ   (3) ฝกคิด                

สรางสรรค   (4) สถานการณแบบรูปและความสัมพันธ   (5) แบบรูปตามเง่ือนไข                

(6) ความสัมพันธตามรูปรางและขนาด (7) สรางฝนดวยตาราง (8) ชุดแทนแกรม  

สรางสรรค  (9) แกปญหาดวยแบบรูป  (10) พับกระดาษสรางสรรค  2) แผนการจัด             

การเรียนรูตามปกติ เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .85  

และ 4) แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .74            

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก สถิติที (t – test for dependent 

samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis  of covariance : ANCOVA) 

ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน 

เปนกิจกรรมที่ ส ง เสริมดานทักษะกระบวนการคิดในการเ รียนรูคณิตศาสตร              

แกนักเรียน ที่ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ 

การคิดแกปญหา การเชื่อมโยง การใหเหตุผล การวิ เคราะห  การคิดสังเคราะห              

โดยนักเรียนลงมือปฏิบั ติจริง  และสรางสรรคชิ้นงานดวยตนเอง  ไดแสดงออก              

ดานความคิดอยางอิสระ สงผลใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน              

มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีสมาธิใน การเรียนมากขึ้น มีความม่ันใจ กลาคิด              

กลาทํา และกลาแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถนํา              

ความรูไปประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอื่น และผลการวิจัยทางสถิติ พบวา              

1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  เ ร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ              

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01              

2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

คําสําคัญ : การเรียนคณิตศาสตร  กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  แบบรูปและความสัมพันธ  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study learning acheivement of 

mathematic taught by creative task activity method on pattern and relation for 

Prathomsuksa five students, to compare learning achievement of students 

taught by creative task activity method and conventional methods, and to 

study students’ attitudes towards mathematic.   

The populations were Prathomsuksa five students at 

Thalangpranangsang school in Thalang district, Phuket province in the second 

semester of the 2010 academic year. The samples were those selected                     

2 classrooms by mean of purposive sampling, and divided into two groups             

by mean of simple random sampling, a control group and an experimental 

group. 

The research instruments consisted of 1) 10 lesson plans using 

creative task activities on pattern and relation for Prathomsuksa five students 

which were (1) ordinal number of pattern, (2) pattern and relation, (3) creative 

thinking, (4) noticing in created pattern, (5) pattern conditions, (6) relation 

based on shape and size, (7) creative table, (8) creative tan gram, (9) solve 

with pattern, and(10) beautiful paper, 2) normal lesson plans, 3) a mathematic 

achievement test on pattern and relation with a reliability at .85 and 4) attitude 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 25 

test for mathematic learning with a reliability at .74.  Data were analyzed by              

t–test for dependent samples and ANCOVA.   

   The findings revealed that learning achievement using creative task 

activity method on pattern and relation for Prathomsuksa five students after 

studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) learning achievement              

of students taught by creative task activity method was higher than those 

taught by normal methods at the .01 level of significance, and 3) students 

taught by  creative task activity method had attitudes towards mathematic              

at high level. The results of using creative task activity method could develop 

mathematic learning achievement on pattern and relation, encouraged 

students’ creativity to learn mathematic with direct experiences by observing, 

acting, and making their own works, and also develop thinking process              

in learning mathematic. 

 

Key  word : learning acheivement of mathematic, creative task activity,    

                   pattern and relation 
 

 

บทนํา 

การเรียนรูเปนผลมาจากการคิด ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูถึงกระบวนการ

คิดที่ดี เปนระบบการเรียนรูที่ดี จึงนําไปสูความเขาใจท่ีลุมลึกของผูเรียน ความเขาใจ

เหลาน้ีมีสวนเก่ียวของกับการขยายความยืดหยุนและการกระตุนเตือนที่จะนํา       

ความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ (ศักด์ิสิน   ชองดารากุล,   2553 : 8) จากการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ผานมา มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู              

ที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห เพื่อสนับสนุน            

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ เนนใหความสําคัญ              

กับปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู ทั้งครู ผูปกครอง ชุมชน การจัดการเรียน            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด

ความสามารถในการคิดเปนสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีผูเรียนพึงเกิดขึ้นตามจุดหมายของ

หลักสูตรเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการคิด เปนความสามารถ               

ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู กลุมสาระการเรียนรู
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 จะเห็นไดวา  การจัดการเ รียนรูกลุมสาระการเ รียนรูคณิตศาสตร              

เปนภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตร

กําหนด  ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรูให กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5              

เน่ืองจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (สุคนธ สินธพานนท, วรรัตน  

วรรณเลิศลักษณ และพรรณี  สินธพานนท, 2552 : 23-24) กลาวถึงพัฒนาการ              

ทางสติปญญาวาเด็กท่ีอยูในชวงอายุ 10-12 ป มีพัฒนาการความคิดสรางสรรค              

มีความพยายามที่จะทําส่ิงตางๆอยางตอเนื่อง ชอบคนควาทดลองดวยการใช

ประสบการณตรง มีความสามารถทางจินตนาการ และมีพัฒนาการทางความคิด            

อยางเปนรูปธรรมไปสูนามธรรม  ในระยะน้ีเด็กสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล และ

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร   เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน กับนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  

 3 .   เพื่ อ ศึกษา เจตคติ ในการ เ รียนคณิตศาสตร  ของนั ก เ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา             

ปที่ 5 ที่เรียนดวยแผน การจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 2.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ  

 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่ เ รียนคณิตศาสตร ดวยแผน                

การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ               

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  
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วิธีการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย           

ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประชากร และกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรโรงเรียนถลาง              

พระนางสราง พุทธศักราช 2552 ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ก ลุ ม ตั วอย า ง  เป นนั ก เ รี ยน ช้ันประถม ศึกษาปที่  5  ภาค เ รียน ท่ี  2              

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนถลางพระนางสราง  ที่ไดมาโดยการสุมจํานวน 2 หองเรียน 

และสุมแยกกลุม เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และ กลุมควบคุม 1 หองเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย ได

สรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไวดังตอไปนี้  

 1.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน  จํานวน 10 แผน  พรอมแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน  

 2.  แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ มีขอบเขตเนื้อหาเพื่อวัดความรูความเขาใจเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ 

สําหรับใชกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยเปนแบบทดสอบแบบเติมคําตอบท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
 การดําเนินการวิจัย  

ในการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีลําดับ

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

1. ปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู บทบาท ของผูเรียน 

และจุดประสงคการเรียน รวมทั้งวิธีการประเมินผลการเรียนรูใน การทดลองวิจัยคร้ังน้ี 

 2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธไปทดสอบ กอนเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนํามาตรวจ 

บันทึกผลเก็บไวเปนคะแนนกอนเรียน  

 3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลองดวย   แผนการจัดการ

เรียนรู เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ โดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน และสอนกลุม

ควบคุม ดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติดวยตนเอง    

 4. เม่ือทําการทดลองครบตามกําหนด  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ไปทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมแลวนํามาตรวจ บันทึกผลเก็บไวเปนคะแนนหลังเรียน 

 5. นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง แบบ

รูปและความสัมพันธทั ้งกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม              

ทําการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐาน มีดังนี้  คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  จัดทําโดย  การหาคาความเท่ียงตรง                   

เชิงเนื้อหา โดยใช คาดัชนีความสอดคลอง คาความเช่ือม่ัน และคาอํานาจจําแนก              

ของแบบทดสอบ 

 3.  การศึกษาผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนใชสถิติที่                  

(t-test for dependent samples) 

 4.  การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ  ของนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่ เ รี ยนด วยแผนการจัด                  
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สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน

เ ร่ื อ ง แบบ รูปและความ สัมพั น ธ   สํ าห รับนั ก เ รี ยนชั้ นป ระถมศึ กษาป ที่  5              

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่ เรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานมีเจตคติตอการเรียน

คณิตศาสตรอยูในระดับดี  

 อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการวิจัย เร่ืองผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงานเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 1.อภิปรายผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน จากการวิจัย  พบวา            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

   1.1 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทางดานการคิด  ความคิดสรางสรรค  

การให เห ตุผล  การพัฒนาด านสติปญญา  โดยมุ งฝ กฝนให นั ก เ รี ยน เป น ผู                         

ลงมือทําและปฏิบัติจริงในการสรางช้ินงาน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถ                       

สรางผลงานอยางสรางสรรค และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น 

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  มิตกิตติ  (2545)  ศึกษาผลการสอน

คณิตศาสตรตามขั้นตอนการสอนแบบร วมมือ กันสรางสรรค สู ความสํา เ ร็จ                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร                  

เร่ือง บทประยุกต  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน             

และมีคารอยละความกาวหนาสูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนที่ไดรับการสอน            

ตามขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันสรางสรรคสูความสําเร็จมีปฏิสัมพันธ ที่ดีตอกัน 

และงานวิจัยของสานสวาท  คนม่ัน (2553)  ทําการ ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการเรียนรู

คณิตศาสตรเร่ืองเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอน                

แบบ 4 MAT ผลการศึกษาพบวา แผนการเรียนรูคณิตศาสตรที่สรางขึ้นจํานวน  6  แผน 

ใชเวลาสอน 12 ชั่วโมง  โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาการเรียนรู
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 1.2 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน ในการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ  เปนกิจกรรมการเ รียนรูที่ ชวยกระตุนใหนักเ รียน  อยากเ รียนรู              

ดวยตนเอง มีขอคนพบจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการออกแบบชิ้นงานตางๆ ในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนให              

ความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทําช้ินงาน เชน การออกแบบการปูพื้น

กระเบื้อง การทํากรอบหนาตาง การออกแบบปายนิทศ การเขียนลายผา เปนตน              

ขอคนพบนี้ สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฏีการสรางสรรคความรู  (อัมพร  มาคะนอง, 

2546 : 6) ที่ระบุวา แนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  

ความรูจะตองเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดยผูเรียน  ผูเรียนจะใชความรูและประสบการณ             

ที่มีอยูเปนพื้นฐาน ในการสรางความรูใหม  การเรียนรูจึงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในตัว

ผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยครูผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียนนําความรู

เดิมที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองส่ิงที่ไดรับจากการอภิปรายกับผูอื่น  ครูผูสอน              

มีหนาที่จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม  และสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู           

ไดเอง และสอดคลองกับความคิดของกุลยา  ตันผลาชีวะ (2544 : 20-22) ที่กลาววา

การสอนตองมีบรรยากาศของการเรียนที่ผอนคลาย  ครูสามารถนําการสอนหลายวิธี 

มาใชเพื่อใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่แตกตางจากการน่ังฟงอยางเดียว              

ส่ิงที่ผูเรียนคนพบตนเองไมเพียงแตสรางความสุขในการเรียนเทานั้นแตยังปลูกฝง             

นิสัยการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอีกดวย 

 1.3 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีลําดับของแผนการจัดการเรียนรูที่ลําดับ

ตามความยากงายของเนื้อหา โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู              

ที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยยึดหลักการลําดับความ สําคัญของเน้ือหาจากงายไปหายาก 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 

 1.4 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีขั้นตอนการสอน เปนลําดับ เพื่อให               

ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงานไดดวยตนเอง โดยเร่ิมตนจากการแนะนําใหผูเรียนรูจัก

สังเกตตัวอยางสถานการณของแบบรูปที่กําหนดให  จากนั้นครูผูสอนแนะนํา                         

ใหผูเรียนรูจักวิเคราะหตัวอยางสถานการณเพื่อกําหนดแบบรูปของส่ิงท่ีกําหนดให 

เพื่อใหผูเรียน  มีพื้นฐานความรูที่จะใชเปนประสบการณเดิมสําหรับการสรางช้ินงาน             

มีขั้นตอนที่สําคัญในกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  คือ การใหผูเรียนออกแบบสรางสรรค

ชิ้นงานดวยความคิดของตนเอง โดยใชประสบการณเดิมจากการสังเกตตัวอยาง

สถานการณ และการวิเคราะหตัวอยางสถานการณที่กําหนดให โดยเปดโอกาสให

ผู เ รียนสรางสรรคชิ้นงานที่แปลกใหม  ไมซ้ํ าใคร  และข้ันการนําเสนอผลงาน                      

เปนการฝกใหผูเรียนกลาแสดงออกในการถายทอดความคิดและความรูที่ตนเอง               

ไดรับ และขั้นตอนสุดทายการสรุปองคความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใช               

ความรู  ที่ ได รับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  ซึ่ งขั้นตอนกิจกรรม                       

การสรางสรรคชิ้นงานน้ี สอดคลองกับทฤษฎีการสรางสรรคความรูดวยตนเองโดย             

การสรางสรรคชิ้นงาน เพเพิรท (Papert) (อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2550 : 96) 

กลาวถึงความสําคัญของทฤษฎีนี้วา การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูใน

ตนเองและดวยตัวของผูเรียนเอง หากผูเรียนมีโอกาสในการสรางความคิดและ                 

นําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน โดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม    

ทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น และเม่ือผูเรียนสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่งไว

เทากับวาการสรางความรูในตนเอง ความรูที่ ผู เ รียนสรางขึ้นนี้ จะมีความหมาย                
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 1.5 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผู เ รียนใชทักษะการคิด              

ทักษะการสังเกต การใหเหตุผล การเชื่อมโยง การนําความรูทางคณิตศาสตรไป

ประยุกต ใช  และการแกปญหา  การคิดสรางสรรค  ในการเ รียนคณิตศาสตร              

โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีใบงานใหผู เรียนทํา และสรางสรรคชิ้นงาน              

ดวยตนเอง รวมท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ที่มีโจทย

เก่ียวกับการใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความคิดอีกดวย  ซึ่งการศึกษาความคิด

สรางสรรคที่ไดจากชิ้นงานของนักเรียนพบวา นักเรียนสรางสรรคชิ้นงานไดแปลกใหม 

โดยกิจกรรมการสรางสรรคชิ้นงานที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนน้ี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี วงศสุกัลป (2545)  ศึกษาการพัฒนากิจกรรม              

การ เ รี ยนการสอนวิ ชาคณิตศาสตร ที่ เ น นการพัฒนาความ คิดสร า งสร รค              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการศึกษา พบวา  นักเรียนมีความสามารถดานความคิด

สรางสรรคทางคณิตศาสตรสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  44.27  และหลังเรียน 

57.08      

จะเห็นไดวาผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เรื่องแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหทราบถึงคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธโดยใชกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู

ใหแกผู เ รียน  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนที่ทําใหผู เ รียนเกิดความสนใจ ใฝรูใฝเรียน              

มีความกระตือรือรน และไดรับการพัฒนาในหลายดานทั้งทางดานสติปญญา  อารมณ 

และสังคม  การที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู มีบทบาทเปนผูกระทําได

ทดลองฝกปฏิบั ติจริงจะชวยให ผู เ รียนเกิดความพรอม  มีความสุข  สนุกสนาน              

ในการเรียน   รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดประสงคที่วางไว สงเสริมใหผูเรียน

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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   2.  อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  

เร่ืองแบบรูปและความ สัมพันธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการ

จัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความ สัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับ

นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ พบวา คะแนนผลการจัดการเรียนรู

ทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของนักเรียนกลุมทดลอง ไดคะแนน

เฉล่ียกอนเรียนเทากับ  8.94 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 31.06  สวนคะแนน

ผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของนักเรียน               

กลุมควบคุม ไดคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.38 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เทากับ 26.09 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์                      

ทางคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ต้ังไว แสดงวาวิธีการ

จัดการเรียนรูแตกตางกัน  ทําใหนักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธที่ไดในการวิจัยคร้ังน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของ                

สุจีรา  ชางอยู  (2550) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและ

เจตคติตอการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยจัดการเ รียนรูแบบซิปปา  และจัดการเ รียนรูปกติ                        

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองทศนิยมหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5               

ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เ ร่ืองทศนิยมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                      

ที่ระดับ .01 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบซิปปา                     

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองทศนิยมสูงกวาการสอน
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  จะเห็นไดวา ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ 

โดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับแผนการจัดการเรียนรูตามปกติทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป และความสัมพันธของนักเรียนทั้งสองกลุม

แตกตางกัน  

   3. ผลการศึกษาเก่ียวกับเจตคติของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน พบวา

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ 3 สอดคลอง

กับทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับเจตคติของตรินดิส (Triandis) ที่วา องคประกอบของความรู

ความเขาใจ เปนองคประกอบท่ีประมวลความรูความเขาใจ ความคิดโดยทั่ว ๆ ไป              

ที่มีตอส่ิงของหรือปรากฏการณตาง ๆ ทําใหเกิดเจตคติซึ่งแสดงออกในแนวคิดวาอะไร

ถูก อะไรผิด และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภวรรณ  บุญประเสริฐ (2551) ศึกษาผล

การใช แบบฝกพัฒนา ทักษะกระบวนการ คิดทางคณิตศาสตร  เ ร่ื อ ง ระบบ              

จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะกระบวนการคิด

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทางคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5               

แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ โดยใชกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามมาตรา 22 และ

สอดคลองกับมาตรา 23 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช 2542 ใหความสําคัญในการจัดการเรียนรู สงเสริมทั้งดานความรู ความคิด 

มีการจัดการเรียนรูหลากหลาย ฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน เรียนรูไดตามความถนัด

และศักยภาพของตนเอง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามลําดับ เพื่อใหผูเรียน 

สรางความรูและสรางสรรคชิ้นงานทางคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีการสรางสรรค

ความรูดวยการสรางสรรคชิ้นงาน ที่ เนนให ผู เ รียนนําความรู  ความคิดที่ ไดจาก                       

การเรียนรูมาสรางสรรคชิ้นงาน และ เปนแผนการจัดการเรียนรู ที่มีขั้นนํา ขั้นปฏิบัติ

กิจกรรม และขั้นสรุปความรูดวยตัวนักเรียนเอง และมีลําดับขั้นตอนการสอน  5  ขั้น  ที่

มุงใหผูเรียนรูจักการสังเกต การวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยงความรูกับศาสตรอื่น                
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 ขอเสนอแนะ 

  การวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยมีแนวคิด

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป   

1. ครูควรนําผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเปนนวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร ในระดับช้ันตาง ๆ  

หรือนําไปประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 2. โรงเรียนควรสงเสริมการสอนเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  

โดยสรางกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางสรรคชิ้นงาน  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

      1.  ควรมีการพัฒนากิจกรรมสร างสรรคชิ้ นงาน  ในการเ รียนรู

คณิตศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบเปนหนวยบูรณาการเน้ือหาทุกกลุมสาระ                 

โดยจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา

และทองถ่ินนั้น ๆ  

 2. ควรเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับวิธี

สอนแบบตางๆ  เพื ่อศึกษาวาวิธีการสอนใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของผูเรียนไดดีที่สุด 

 3.  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน                

ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  หรือในระดับชั้นอื่น 
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ผลการใช ELIPA MODEL กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
เรื่องปไพเราะเสนาะจิตนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 31 

A Study on the ELIPA MODEL to Develop Thai language “Peepairoh 
Sanohjit” of  Matayomsuksa Three Students1 

ยุพิน ตางใจ2, ปราโมทย  เงียบประเสริฐ3,                                           

จตุพงศ แกวใส4 

Yupin Tangjai2 , Pramote  Geibprasert3, 

Jatupong Kaewsai4 

 
บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการใช ELIPA MODEL              

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระหวางกลุมที่เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย ELIPA MODEL               

กับกลุมที่เรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ 

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  สิ ริ โสภาพัณณวดี  อําเภอเมืองภู เ ก็ต  จังหวัดภู เ ก็ต                   

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  จํานวน 2 หองเรียน  ผูวิจัยสุมแยกกลุมตัวอยางและ                   

กลุมทดลอง โดยวิธีการจับฉลากเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 

  
1วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2554 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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โดยใชกิจกรรม  ELIPA MODEL จํานวน 5 แผน เวลาเรียน16 ชั่วโมง แผนการจัด              

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน 

ประกอบดวย  เ ช่ือมโยงประสบการณ เ ดิม   เพิ่ม เ ติม เสาะแสวงหาบทเ รียน              

เพียรสรางสรรค องคความรูใหม วางแผนปรับใชใหเขากับสภาพสังคม และ ถายทอด

อารมณความประทับใจ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต จํานวนขอสอบ 30 ขอ   มีคาความเชื่อม่ัน .85 สถิติ 

ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก  คาสถิติที (t-test for dependent samples) และ

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis of covariance :ANCOVA) 

 ผลการวิจัย พบวา แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิตโดยใชกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  ทําใหผูเรียนมีสวนรวม          

ในกิจกรรมการเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดเชื่อมโยงเร่ืองราว ระหวางวรรณคดีกับ

สภาพการดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนระบบ  มีขั้นตอนและ

ผสมผสานวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ผู เ รียนมีความคิดสรางสรรคในการสราง              

องคความรูใหม เขาใจ เห็นคุณคาและมีความซาบซึ้งคุณคาทางภาษาไทย ที่ไดรับจาก

การเรียนรูวรรณคดี สงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ เ รียนดวย              

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม ELIPA MODEL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรูเร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิต ที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL สูงกวานักเรียน ที่เรียนดวย

แผนการจัดการเรียนรูตามแผนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ   กิจกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ปไพเราะเสนาะจิต   
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate the efficiency of the 

ELIPA MODEL and to compare the level of achievement  of  the  students 

being  taught by  using the ELIPA MODEL method  and conventional methods.   

 The sample for this study consisted of Matayomsuksa three students 

of Plukpanya Municipal school under the Royal Patronage of H.R.H.Princess 

Bejraratanarajsuda Sirisobhbannavadi,  Phuket Municipality in the first term of 

the 2011  academic year. The students were divided into two groups: an 

experimental group and a control group.The research instruments consisted of 

1) 5 lesson plans  designed by the researcher  to develop the students’ ability 

in learning Thai language, consisting of 5 learning activities: transferring 

students’ experiences, acquiring new knowledge,  forming new knowledge, 

and creatively adapting knowledge, communicating their feelings and 

appreciation of the Thai language; 2) an achievement test which consisted of 

30 items, administered to the sample group which had a reliability level of 0. 

85.  The data were  analyzed by utilizing the  t – test  and the  Analysis  of  

Covariance.  

 It was revealed that the post - test score of the experimental group 

was significantly higher than pre - test at the .01 level of significance. It was 

revealed that  when using the ELIPA MODEL in teaching, the students had an 

opportunity to participate actively in the learning process. They were able to 

transfer what they had studied in class to their lives, so the students 

appreciate more Thai literature.  The students could also develop their 

knowledge through various activities, and became more creative after the 

experiment.  
 
Key  word : ELIPA MODEL,  Peepairoh Sanohjit 
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บทนํา 
การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ            

และสังคม ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่10 (2550-2554) และท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ              

(พ.ศ.2545-2559) มีกรอบแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาวา  การศึกษาเปนกลไกใน              

การพัฒนาใหเกิดคุณธรรมนําความรู สมานฉันท สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตยมี              

ความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยและความเปนไทย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง             

ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนามีความคิดสรางสรรครูจักประมาณ มีเหตุผล            

มีภูมิคุมกัน ตอการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกภิวัฒน มีทักษะในการดําเนินชีวิต              

และการประกอบอาชีพเกิดการสรางสังคมภูมิปญญาการรักษาวัฒนธรรมของชาติ  

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูตลอดชีวิตและการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นําไปสู

ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสามารถในการแขงขัน           

(กองเทพ  เคลือบพานิช และ ปริญญา อรจิราพงศ, 2545:7 )   

การจัดการเ รียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ .2542              

มาตรา22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ              

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้นครูผูสอนจะตอง

เปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองจากผูชี้นําผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม

และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือแหลงขอมูลตางๆและใหขอมูลที่

ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน  การจัดการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นอกจากจะปลูกฝง

ดานปญญาพัฒนาความคิดของผู เรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค              

คิดอย าง มีวิ จารณญาณแลว   ยั ง มุ งพัฒนาความสามารถทางด านอารมณ              

โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม (สํานักเลขาธิการ

สภาการศึกษาแหงชาติ, 2551:5) 

การศึกษามีบทบาทและความสําคัญย่ิงตอวิ ถีชีวิตของคนและสังคม

โดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสูศตวรรษใหม เปนภารกิจของการศึกษาโดยตรง 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 การพัฒนาศักยภาพของคนยังมีปญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและ

กระบวนการเรียนรูที่ตองเรงพัฒนาอยางเรงดวน เนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบัน

เปนระบบคิดแยกสวนออกจากวิถีชีวิต โดยนําเอาตําราหรือวิชาเปนตัวต้ัง ซึ่งเปนความรู

นอกตัว ยังไมใหความสําคัญตอการศึกษาใหรูจักชีวิตตัวเอง ซึ่งทําใหความสัมพันธ

ระหวางตัวเองกับผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองมีจริยธรรม และสามารถนํา           

ความรอบรูที่เช่ือมโยงท้ังหลักวิชาประสบการณความรูจากความจริงมาใชประโยชน             

ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือ 

เก้ือกูลคนอื่นได (ประเวศ  วะสี, 2547 : 16) จากแนวคิดของนักการศึกษามี                    

ความสอดคลองทั้ งดานหลักการและจุดมุ งหมายของการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แตปจจุบันปรากฏวาผลการจัดการศึกษา

ของประเทศไทยยังขาดคุณภาพซ่ึงประเมินจากผลการทดสอบระดับชาติที่ผานมา               

ผลการจัดการศึกษาของไทยที่ผานมามีทั้ งปญหาในดานคุณภาพการศึกษา                      

และปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  ของผูเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ (สงบ อินทรมณี, 2550:19-20)    

จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ   มีหลักฐานตางๆ  สะทอนให

สังคมไทยเห็นมาอยางตอเนื่องถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ตกตํ่า ทั้งที่ เปน                   

การสํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และ การประเมินโดยองคกรภายในประเทศ              
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ELIPA MODEL เปนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่มุงใหผูเรียนเรียนรู เช่ือมโยงความรู และประสบการณ

เดิม   เสาะแสวงหาความรู  และสรางสรรค  องคความรู ใหม  ที่สามารถปรับใช              

ใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน และมีความรูสึกซาบซึ้ง ในคุณคาของภาษาไทย  

เพื่อพัฒนาตน  พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีความยืดหยุนสอดคลองตาม              

ความแตกตาง  มุงให ผู เ รียนรูจักปรับตัวเขากับสภาพสังคมไดอยางมีความสุข              

สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณใหมๆเพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่ส้ินสุดและเรียนรูโดยอาศัย

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมแบบ ELIPA MODELกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

2 . เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 ระหวางกลุมที่เรียนโดยใช

กิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  กับกลุมที่เรียนรูตามแผนปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิตของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรม ELIPA MODEL 

จะสูงกวา กลุมที่เรียนรูตามแผนปกติ 

 
วิธีการวิจัย 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อําเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต  สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ซึ่งผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน 2 หองเรียน ผูวิจัยเปนผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและทําการสุม

แบงกลุมโดยวิธีจับฉลาก เปนกลุมทดลอง และเปนกลุมควบคุมอยางละ 1 กลุม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย           
 ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไว ดังตอไปนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะ

จิต ดวยกิจกรรม ELIPA MODEL สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน 5 แผน

ใชเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนรู 14 ชั่วโมง ทดสอบกอนและหลังเรียน จํานวน 2 ชั่วโมง 

รวมเปน16 ชั่วโมง  

 2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามปกติ เร่ืองป

ไพเราะเสนาะจิต เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 แผนใชเวลา             

ในการจัดการเรียนรู  14 ชั่วโมง  ทดสอบกอนและหลังเรียน   จํานวน  2 ชั่วโมง              

รวมเปน16 ชั่วโมง โดยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับ

วรรณคดีไทย แตมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางกัน 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต เปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ

มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.10-0.72  และมีคาความเช่ือม่ัน 0.85 ใหเวลาใน              

การทดสอบ จํานวน 1 ชั่วโมง 

 
          การดําเนนิการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

บทบาทของผูเรียนจุดประสงคการเรียนรู  วิธีวัดและประเมินผล ในการทดลองวิจัยคร้ังนี้ 

2. นําแบบทดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยเร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ไปทดสอบ กอนเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม แลวนํามาตรวจ แลวบันทึกคะแนนกอนเรียนไวเปรียบเทียบกับคะแนน

ทดสอบหลังเรียน 

3. ดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลองโดย นําแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA MODEL และสอนกลุมควบคุมดวยแผนปกติ              

ดวยตนเอง 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 52 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

4. หลังดําเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA MODEL                      

เร่ือง  ปไพเราะเสนาะจิต  ผูวิจัยไดทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลองและ                  

กลุมควบคุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต แลวนํามาตรวจบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 

5. นําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมา

วิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใช  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และ                        

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะของขอมูล  และใชสถิติใน                    

การทดสอบสมมติฐาน ระหวางผลการเรียนรูกอนและหลัง การทดลองดวยสถิติที               

(t-test for dependent samples)  และเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมกลุมที่เรียนดวย

กิจกรรม ELIPA MODEL และกลุมที่เรียนตามปกติ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

รวม (analysis of  covariance :  ANCOVA) 

 
ผลการศึกษา 
 การศึกษา ผลการใช ELIPA MODELกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา  ผูเรียนสามารถปฏิบัติ

และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน อยาง หลากหลายและเหมาะสม                 

ตรงตามความสามารถ  สงผลใหผูเรียน มีความรูความเขาใจ  ทั้งเน้ือหาเก่ียวกับ

วรรณคดีและหลักภาษา ที่ไดกําหนดไวในกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์                 

ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์สูงกวา                

นักเรียนที่เ รียนตามแผนปกติ ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิตท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม ELIPA 

MODEL  ปรากฏผล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต   

                กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู N x  S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 53 13.8113 2.25369   

    29.559 .000** 

คะแนนหลังเรียน 53 21.8864 3.05501   

  **p < .01 

   จากตาราง 1 พบวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย              

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ELIPA MODEL  

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.8113 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 

21.8864 โดยไดคาที เทากับ 29.559 แสดงวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม              

แบบ ELIPA MODELมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ               

ทางสถิติที่ระดับ .01  

ตาราง 2 ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต    

                 กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม  

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  N x  S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 53 13.000 2.2532   

    25.061 .000** 

คะแนนหลังเรียน 53 18.5849 2.2483   

  **p < .01 

 จากตาราง 2 พบวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ตามปกติมี

คะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 13.000 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 18.5849 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ตาราง 3  การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียนระหวาง  

                 นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใช กิจกรรม ELIPA MODEL กับกลุม  

                 ควบคุมที่เรียนรูตามแผนปกติ   

แหลงความแปรปรวน SS df MS. F p 

วิธีการจัดการเรียนรู 288.915 1 288.915 40.160 .000** 

ความคลาดเคล่ือน 748.189 104 7.192   

รวม 1037.104 105    
** p < .01 

  จากตาราง  3 พบวา การจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหวาง

นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใช กิจกรรม ELIPA MODEL กับกลุมควบคุมที่เรียน

โดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01   

 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการสรุปผลการศึกษา การใช ELIPA MODEL กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองปไพเราะเสนาะจิตสําหรับนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย  ELIPA MODEL            

มีผลการเรียนรูสูงขึ้น โดยท่ี มีคะแนนเฉล่ีย กอนเรียนเทากับ 13.8113 และมีคะแนน

หลังเรียน 21.8864  แสดงวาผลการใช  ELIPA MODEL เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต             
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 ทั้งนี้เน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่มีลําดับขั้นตอน ที่มุงให

ผูเรียน เรียนรูโดยเช่ือมโยงความรูกับประสบการณเดิม เพิ่มเติมเสาะแสวงหาบทเรียน 

เพียรสรางสรรคองคความรูใหม วางแผนปรับใช  ตามสภาพสังคม และถายทอด

อารมณความรูสึกประทับใจ  นอกจากน้ีแลวสงเสริมใหผูเรียน ซาบซ้ึงและเห็นคุณคา

ของวรรณคดีไทย  ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย                 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนที่ใหสงเสริมให                  

ผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงผลใหผูเรียน             

มีความกระตือรือรน และ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพและสรางสรรค

ความรูไดอยางหลากหลาย และพัฒนาทักษะของผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา  

อารมณ  สังคม และปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของคุณคา

วรรณคดีไทยซ่ึงเปนภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษ  ที่ไดสรางสรรคและถายทอด

ความรู   ความสามารถทางภาษา ทําใหเกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจใน

เอกลักษณความเปนไทย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2 .  ผลการเปรียบเทียบผลการเ รียนกลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย                    

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต โดยใช ELIPA MODEL กับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัด           

การเรียนรูแบบปกติ พบวา คะแนนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียนกลุมทดลองไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 

21.8868 สวนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยเร่ืองปไพเราะเสนาะจิต 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทโดยใช            

กิจกรรมELIPAMODELเ ร่ือง  ป ไพเราะเสนาะจิต  นักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3               

แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใช ELIPA MODEL เปนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเ รียนรู  มีการดําเนินการอยางมีระบบขั้นตอน  โดยมีแนวคิดและ                

หลักการเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดแนวคิด ในการ พัฒนาและออกแบบและได รับ            

การตรวจสอบและคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิ สงผลใหสามารถนํารูปแบบ         

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชอยางไดเหมาะสม กับการสอนวรรณคดีไทย           

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี,พิมพันธ เดชะคุปต,และชนาธิป  พรกุล              

( 2545 : 4-5 ) สรุปการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองอาศัย

องคประกอบตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนระบบและมีความสัมพันธโดย

คํานึงถึง ทฤษฎี และการท่ีเก่ียวของ ของการนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ชัดเจนรูปแบบ

การจัดกิจกรรมโดยใช   ELIPA MODEL มีลักษณะเดนที่มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของความเปนไทย โดยสอดแทรกคุณธรรม ดังกลาว ผานภาษา สอดคลองกับหลักการ

เรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียน นอกจากจะมุงเนนใหผูเรียน มองเห็นคุณคา และ

ชวยกันธํารงไวซึ่งเอกลักษณไทยแลวการสอนวรรณคดีไทยยังชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

แนวคิด พฤติกรรม คานิยมของผูคนในยุคสมัยนั้น ๆ วาเปนอยางไร ขอคิดสอนใจที่ได

จากวรรณคดีลวนเปนภูมิปญญาอันลํ้าคาย่ิงที่กวีทั้งหลายไดฝากไว (สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2542)  และสอดคลองกับแนวคิดการสอนวรรณคดีไทย 

ควรจะตองเปนไปเพื่อสรางความเขาใจ เก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของภาษาและ

วรรณกรรม อยางสัมพันธเชื่อมโยงกับความเปล่ียนแปลงของสังคม อีกดานหนึ่ง          
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง ผลการใช ELIPA MODEL กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยมีแนวคิดและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
             ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. ครูผูสอน  ควรนําการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ ไปใช              

ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อเร่ืองวรรณคดีที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน  

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละขั้นตอนควรเลือกเทคนิค 

การสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมตามความสนใจของผูเรียน  เพื่อสรางบรรยากาศ               

ในการเรียนและทําใหบรรลุตามจุดประสงค การเรียนท่ีต้ังไว 

 3. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดเนื้อหาของเรื่องที่จะจัดกิจกรรม             

การเรียนการสอนตามความสนใจ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ครูผูสอนควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA 

MODEL ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาวรรณคดีไทยเร่ืองอื่นๆ 

 2. ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ ELIPA MODEL              

กับวิธีการสอนภาษาไทยรูปแบบอื่นๆ 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดย
ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1.1 
The study of Pratomsuksa One Student Achievement in Studying Reading 

and Writing Thai words without Final Consonants.1 

สุจินต ภูศรี2, จตุพงศ แกวใส3,  

สุวิชา วิริยมานุวงษ4 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ ร่ือง              

การอานและ  การเขียนคําท่ีไม มี ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน              

พยัญชนะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถม            

ศึกษาปที่ 1 ระหวางนักเรียนท่ีเรียนรูดวยแบบฝกทักษะดวยภาพ  แทนพยัญชนะ              

กับนักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียนโรงเรียนวัดบางโทง 

และโรงเรียนบานบางเจริญ จํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

แผนการจัดการเรียน รู เ ร่ืองการอานและการเขียนคําที่ ไม มี ตัวสะกดโดยใช              

แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ แผนการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอานและ              

การเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดตามปกติ และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

เปนแบบเลือกตอบจํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.78 สถิติที่ใชในการทดสอบ 

1วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2554 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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สมมุติฐาน ไดแก สถิติที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมโดยใชคะแนน

ทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิในการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวตัวสะกด

โดยใช  แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1            

กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ             

ดวยภาพแทนพยัญชนะกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ ระดับ .01 

คําสําคัญ : แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the results of learning 

in reading and writing Thai words without final consonants of Pratomsuksa one 

students using practice drills,and 2) to compare the level of studying 

achievement of the students taught byusing practice drills and conventional 

methods. 

The samples of this research, the experimental group conducted by 

purposive sampling,were Pratomsuksa one students at Vatbangtong Schoo 

Auoluk district, Krabi and the control group conducted by simple random 

sampling were the students of Banbangcharien school. The experimental 

group taught by lesson plans in teaching reading and writing Thai words 

without final consonants,and the control group taught by the conventional 

method. The duration of the experimental group taught by lesson plans in 

teaching reading and writing Thai words without final consonants, and the 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 65 

control group taught by the conventional method. The duration of the 

experiment was 16 periods, and each period was 60 minutes. The research 

instruments consisted of the followings : 1) lesson plans developed by a 

researcher in reading and writing Thai words without final consonants by using 

practice drills 2) lesson plans in reading and writing Thai words without final 

consonants using the conventional methods, and 3) a 3 – choice achievement 

test of 30 items with its reliability at 0.78 Means, percentage, ANCOVA and t – 

test were utilized to     analyze data. 

The findings revealed that the leaning in reading and writing Thai 

words without final consonants of Pratomsuksa one students using practice 

drills before and after was significantly different at the level of .01 , and the 

level of studying achievement of the students taught by using practice drills 

and conventional methods was significantly different at the level of .01 

Key words : reading and writing thai words without final consonants, normal   

conventional method,study achievement 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540ไดระบุสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทยและนโยบายแหงรัฐเ ก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา              

สิบสองปโดยไมเสียคาใชจาย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542             

มาตรา 4 ไดกําหนดความหมายของการศึกษาวา หมายถึงกระบวนการการเรียนรู            

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก              

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ              

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัย

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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การถายทอดความรูและกระบวนการเรียนรูดังกลาว ลวนตองใชภาษา               

เปนเคร่ืองมือ  ในการส่ือความหมายและชวยสรางความเขาใจอันดีทั้งส้ิน มนุษยรูจัก 

ส่ือความหมายและมีการถายทอดการเรียนรู การส่ือสารตอกันต้ังแตบรรพบุรุษ                

โดยมุงเพื่อจะส่ือความหมายระหวางกัน โดยเฉพาะชาติไทยเปนชาติที่ มีภาษา           

เปนของตนเองใชมาเปนเวลานานแลว ภาษาไทยเปนท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน           

และวัฒนธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมเอกลักษณและภูมิปญญาของชาติที่ใชใน

การเรียนรู และรักษาความเปนชาติไวใหม่ันคง แตในภาวะปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน        

มีผลกระทบอยางรุนแรงทําใหตองเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ พื้นฐาน              

ทางสังคม วัฒนธรรม เอกลักษณทางภาษาและภูมิปญญาของชาติ ภาษาไทย                

เปนภาษาประจําชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ 

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยและใหคนไทยทุกคนตองเรียนรู

เพื่อเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นทั่วไป  

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 หมวด 1 มาตรา 9 (1)ไดมีการกําหนดหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา               

ของชาติวาตองยึดหลักเอกภาพ ดานนโยบายในการปฏิบัติ นอกจากน้ีในมาตรา 9 (6) 

กลาววาการจัดการศึกษาตองเนนใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ

มาตรา 22 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถ

เรียนรู พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และหมวด 4 มาตรา 

23 (4) ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนดานภาษาโดยเนนการใช

ภาษาไทยอยางถูกตอง นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544             

ไดกําหนดจุดหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีความคิด

สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน รักการเขียน 
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จากการศึกษาพบวา การใชกระบวนการสอนที่ประกอบดวย  แบบฝก              

ดวยภาพแทนพยัญชนะ และส่ือการเรียนรูหลายชนิดจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น (ปรีชา เผาเคร่ือง, 2540 : บทคัดยอ) เพราะแบบฝกและส่ือ

กิจกรรมการเรียนรูการอานและการเขียนใหแกผูเรียน เปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยในฐานะ

ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู              

การอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพราะผูวิจัย

ประสบกับปญหา  ในการสอน  คือ  นักเ รียนไม เขาใจและเกิดความสับสนกับ              

การอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาการแกปญหาทักษะ              

การอานการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนา การแกปญหา

ทักษะการอานการเขียนใหนักเรียนมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูเร่ือง การอานและการเขียนคําที่ไมมี

ตั วสะกดโดยใช   แบบฝ ก ทักษะด วยภาพแทนพยัญชนะ  สํ าห รับนั ก เ รียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                                                                       

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียนคํา            

ที่ไมมีตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใช             

แบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กับนักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเรียนรูดวยแบบฝกทักษะที่ใชภาพแทนพยัญชนะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นหลังการทดลอง 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                         

ปการศึกษา 2551 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยกําหนดใหโรงเรียนวัดบางโทง

เปนกลุมควบคุมและจับฉลากหองเรียนของโรงเรียนบานบางเจริญซ่ึงมีนักเรียน             

จํานวน 2 หองเรียนมา 1หองเรียนเปนกลุมทดลอง 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกด              

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 30 ขอ 

2. แผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบ

ฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ 

3. แผนการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดแบบปกติ 
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 เก่ียวกับหลักการจุดหมาย โครงสราง มาจรฐานการเรียนรู การจัดเวลาเรียน    

สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู 

2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เก่ียวกับความสําคัญ ธรรมชาติ และ

ลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้น 

กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แหลงการเรียนรู และส่ือการเรียนการสอน 

3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางโทงกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เก่ียวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู             

รายปที่ใชในการทดลอง 

4. ศึกษาเอกสารประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 1              

สาระท่ี 1 – 5 เพื่อกําหนดเน้ือหาสาระ การสอน แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทาง           

ในการประเมินผล 

5. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานและการเขียนคํา 

6. ศึกษารายละเอียดของการอานและการเขียนคํา และกําหนดหมวดหมูของ

เน้ือหาและประสบการณของแผนการจัดการเรียนรู 

7. สรางแผนการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบฝก

หลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูมีดังน้ี 

สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระ

การเรียนรู กิจกรรม ส่ือการเรียนรู การวัดผลประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

และคุณภาพของเครื่องมือคา IOC 0.78 

กิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนการเรียนรู

ประกอบดวย 

ขั้นนํา ขั้นตอนการใชแบบฝกการเขียนการอาน ขั้นสรุป ส่ือการเรียนรูการวัด

และประเมิน การเรียนรู บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

1. ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก นางณัฏฐิยากร วานิช ครูคศ.3 เอกภาษาไทย 

โ รง เ รียนบานบาง เจริญ  สํ า นักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่                  

นางอรศิริ เทพณรงค ครูคศ.3 เอกภาษาไทยโรงเรียนทับปุดวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษาพังงา นายเกษียร เพชรพวง ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเก่ียวกับสาระ การเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูและ

ตรวจทานแกไข 

2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 

ทาน ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเจริญ ที่ไมใช  

กลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชใน             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และไดปรับปรุงในเร่ืองการใชภาษา รูปภาพ และ

ความสอดคลองของเวลากับกิจกรรมการเรียนรู หลังจากปรับปรุงแกไขแผนการจัดการ

เรียนรูแลวนําไปให ผู เชี่ยวชาญตรวจอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใชจริง  นําแผน                    

การจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปใชจริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดบางโทง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี ที่เปนกลุมทดลองตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมี 

ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะสําหรับนักเรียนช้ันประถม           

ศึกษาปที่ 1 ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ              

ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบ Two groups pretest posttest 

design ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยโดยสอนวันละ 4 ชั่วโมง กลุมทดลอง 2 ชั่วโมง              

เวลา 9.30 น. - 11.30 น. บาย 2 ชั่วโมง เวลา 12.30 น. – 14.30 น. จํานวน 5 คร้ัง 

ระหวางวันที่ 3 – 13 มีนาคม พ.ศ.2552 และกลุมควบคุม มีการทดสอบกอนเรียน                
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เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู เ ร่ืองการอาน              

และการเขียนคําที่ ไม มีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ              

รวมกับสระพื้นฐานประกอบดวย สระอา  สระอะ สระอี สระโอ สระไอ สระเอ สระแอ 

สระออ และสระเอา สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย              

แบบฝกแตละสระและแบบทดสอบหลังเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ผู วิจัยได กําหนดการจัดการเรียนรู ไว ใน              

แผนการจัดการเรียนรูซึ่ง มีการดําเนินการดังนี้ 

1.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําการทดลองกับกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมแลวบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 

2.ดําเนินการสอนนักเ รียนกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเ รียนรู              

ในการอานและการเขียนคําที่ไม มีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน    

พยัญชนะ ซึ่งมีแบบฝกแตละชั่วโมงเปน เวลา 18 ชั่วโมง 

ในขั้นการสอนผูวิจัยประยุกตใชตามทฤษฎีกลุมเกสตัลทมาใชในการสราง

แบบฝก ที่ใชภาพเปนส่ือแสดงถึงตัวพยัญชนะตนและสระตามมาตราในแม ก กา              

ซึ่งไมมีตัวสะกด กิจกรรมในแบบฝกหลังเรียนเปนแบบฝกที่ใหนักเรียนสรางคําตามภาพ

ที่ปรากฏ  ผู วิ จัยไดจัดทําแบบฝก  ที่ สอดคลองกับทฤษฎีการเ รียนรูตามแนว              

การสรางความรูใหมจากพื้นฐานเดิม โดยการเรียนรูที่เปนกระบวนการท่ีนักเรียน              

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Active process) ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวนักเรียนเปนไป              

ตามสภาพแวดลอมท่ีนักเรียนอยูในการใชขอมูลใหมรวมกับความรูเดิมที่สามารถให

นักเรียนอานคําใหมดวยตัวนักเรียนเอง 

3. ดําเนินการสอนเปนเวลา 18 ชั่วโมง 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบกับกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม เพื่อบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนําผลที่ไดไป

วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลการจักการเรียนรูการอานและการเขียนคํา              

ที่ ไม มีตัวสะกด  โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  สาระการเรียนรู                 

ภาษาไทยสําหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดกําหนดวิธการในการวิเคราะห

ขอมูลดังตอไปนี้ 

1. หาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย คาความแปรปรวน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ โดยใช

สถิติดังนี้ 

2.1 ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานขอ 1 นักเรียนท่ีเรียนรูการอานและการเขียน             

คํา ท่ีไม มี ตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  มีผลสัมฤทธ์ิ               

ทางการเ รียนภาษาไทย  หลังเ รียนสูงกวากอนเรียน  คํานวณคาสถิติ โดยใช                        

สูตร t – test for dependent sample 

2.2 ผูวิจัยทดสอบสมมุติฐานขอ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรูการอาน

และการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 
ผลการศึกษา 

สมมติฐานขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและการเขียนคํา                   

ที่ ไม มีตัวสะกดโดย  ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ  สําหรับนักเรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอานและการเขียนคํา                 

ที่ไม มีตัวสะกดโดย   ใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในเร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด

โดย ใช แบบฝ ก ทั กษะด ว ยภาพแทนพ ยัญชนะ  สํ าห รับนั ก เ รี ยน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู โดยใช

แบบฝกทักษะ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

N = 51 การจัดการเรียนรู         

โดยใชแบบฝกทักษะ

ภาษาไทย 
x̄   

S.D. t p 

กอนเรียน 17.4400 2.29274 5.252 .000** 

หลังเรียน 26.3600 1.35031 23.450 .000** 

** p < .01 

จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานและการเขียน              

คํ าที่ ไ ม มี ตั วสะกดโดยใช  แบบฝก ทักษะด วยภาพพยัญชนะ  ของนั ก เ รียน              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ (p < .01) ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ผลการศึกษาที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอาน              

และการเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

สมมติฐานขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานและการเขียนคํา              

ที่ไมมีตัวสะกดของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ             

สูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูตามปกติ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและการเขียนคําท่ีไมมี

ตัวสะกด โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
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ตาราง 2 การวิ เคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียวของความสามารถใน                    

การอานและการเขียน คําท่ีไมมีตัวสะกด โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะ กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

วิธีใชแบบฝกทักษะ

ภาษาไทยความ

คลาดเคล่ือน 

1754.695 

137.725 

3       

46 

284.898 

2.994 

195.355 .000** 

รวม 1892.420 49    

**p< .01 Adjusted R. Squared = .922 

จากตาราง 2 พบวา วิธีการจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ

ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ                

กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามปกติ โดยไมตองคํานึงถึงตัวแปรรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงวิเคราะหเพื่อประมาณคานํ้าหนักของแตละ

กลุมตามตาราง 3  

 

 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 75 

ตาราง 3 การประมาณคาเฉล่ีย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุ คูณโดยกําหนดให ตัวแปรเปนวิธี การ จัดการเรี ยน รูด วย              

แบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ 

ตัวแปร b SE t p 

Intercept           12.740       

11.259 

1.115       

2.114       

11.422       

5.325 

.000**        

.000** กลุมทดลอง 

**p< .01 

จากตาราง 3 พบวาการจัดการเรียนรูตามปกติ ในการอานและการเขียน             

คําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะมีผลสัมฤทธิ์ทาง              

การเรียนเฉล่ียไดสูงกวาการจัดการเรียนรูตามปกติ 11 คะแนน ซึ่งเขียนความสัมพันธ 

ไดดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะ = 12.740 + 11.259 (วิธีการจัดการเรียนรู) 

เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนรวม              

ที่กําหนดวาเสนถดถอยของตัวแปรรวมของแตละกลุมตองขนานกัน จึงตรวจสอบ

คุณสมบัติดวยการวิเคราะหตามตาราง 4 
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ตาราง 4 การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและ          

การเขียนคําที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ กอนเรียนและวิธีการจัด           

การเรียนรู เพื่อตรวจสอบตามขอตกลงของการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

วิธีการจัดการเรียนรู

ผลสัมฤทธิ์                              

วิธีใชแบบฝกทักษะภาษาไทย 

ความคลาดเคล่ือน 

1754.643  

984.719 

14.143 

137.777 

2    

1    

1    

47 

877.322 

984.713 

14.143 

2.931 

รวม 22823.000 50  

299.282 

335.919 

4.825 

327.265 

.000** 

.000** 

.033*   

.000 

*p < .05 , **p < .01 

จากตาราง 4 พบวา คาปฏิสัมพันธระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับ               

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝก

ทักษะกอนเรียนมีคา F = 4.825 และคา p = .000 แสดงวาการทดสอบมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับ .05 หรือมีปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการจัดการเรียนรูกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในการอานและการเขียน  ดังนั้นเสนถดถอยของผลสัมฤทธ์ิทาง                      

การเรียนในการอานและการเขียนหลังเรียน บนผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคํา                 

ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ กอนเรียนของการจัดการเรียนรูแตละวิธีความชัน          

ไมเทากันหรือเสนตรงไมขนานกัน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและ                  

การเขียนกอนเรียน จึงไมมีคุณสมบัติเปนตัวแปรรวมไดตามขอตกลงเบื้องตนของ             

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว           

ในตาราง 5 และเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห ผูวิจัยจึงวิเคราะหโดยใช t-test                       

for independent  ดังนี้ 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการเรียนรูในการอานและการเขียน เร่ืองคําท่ีไมมีตัวสะกด 

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 ระหวางกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก กับกลุมควบคุมที่

จัดการเรียนรูตามปกติ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

ผลการเรียนรู N x̄   

S.D. t p 

ทดลอง 25 26.3600 1.35031 

ควบคุม 25 14.5600 2.12289 
23.450 .000** 

**p< .01= 

จากตาราง 5 พบวาผลการเรียนรูในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด

โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของ

กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะแตกตางจากกลุมควบคุมที่จัด              

การเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาความสามารถ              

ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะสูงกวานักเรียนที่              

เรียนรูตามปกติ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการอานและการเขียนคํา 

ที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  

 1. การใชแบบฝกทักษะเปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใช ในการจัด           

การเรียนรูเน้ือหาตางๆ จํานวนมากเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาสาระนั้น              

ไดงายและรวดเร็วขึ้น และจดจําไดนานโดยเฉพาะอยางย่ิงเนื้อหาสาระและขอมูลตางๆ 

ที่ผูเรียนจัดขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบระเบียบอยูในรูปแบบที่อธิบายใหเขาใจไดและ
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 ในการสอนการอานและการเขียนภาษาไทย มีนักเรียนบางสวนท่ียัง

บกพรองในการอานและการเขียนยังจําภาพพยัญชนะไมได  ครูผูสอนตองชวยบอก           

เพื่อเพิ่มเติมวาภาพอะไรและตามดวยสระอะไร  ซึ่งการสอนอานโดยใชทักษะการใช

แบบฝกดวยภาพแทนพยัญชนะ  ชวยครูกระตุนความจํา   ความคิดใหนักเรียน              

ชอบอาน ชอบเขียน แบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ ในการอาน

และการเขียนดีขึ้น การเรียงลําดับตามขั้นตอนทําใหเขาใจเร่ืองดีขึ้น ทําใหนักเรียน                     

มีความกาวหนาในการอานและการเขียน เม่ือครูใหดูภาพพยัญชนะแลวนักเรียน
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ดวยเหตุดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความเช่ือม่ันวาการจัดการเรียนรู              

ในการอานและ การเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน

พยัญชนะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใช              

เพื่อการจัดการเรียนรู เร่ือง การอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด  โดยใชแบบฝก

ทักษะ ทําใหนักเรียนแกปญหาอยางเปนระบบชวยสงเสริม ความคิดของนักเรียน              

ใหอยูในแนวทางที่ถูกตอง สงผลใหนักเรียนมีผลทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะ

ดวยภาพแทนพยัญชนะ  หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานและ              

การเขียนสูงกวากอนการทดลอง มีคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังการสอบเทากับ

21.36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมุติฐาน

ขอที่ 1 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ที่มีการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสม 

เชน แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา              

ปที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการไดยินของ จิราภรณ  ฉัตรทอง. (2545 : บทคัดยอ)            

แบบฝกทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของยุทธนา  ตันติเสรีรัตน 

(2547 : บทคัดยอ) และผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนในการอานและการเขียนคํา              

ที่ไมมีตัวสะกดโดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทนพยัญชนะ ทําใหนักเรียนรูจักฝกคิด

แกปญหาคําอยางเปนระบบระเบียบมีขั้นตอนท่ีดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหนักเรียนอาน              

และเขียนคําไดอยางเปนลําดับขั้นตอน  คลองแคลว อานคําไดมากย่ิงขึ้น  ทั้ง น้ี              

เพราะผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะดวยภาพแทน 

พยัญชนะ ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู แบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน          

ในแตละแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอน            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ขอเสนอแนะ 

1 .ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรมีการนําการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนดวย

ภาพแทนพยัญชนะไปใชกับนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และระดับของผูเรียนเพื่อพัฒนาการอานและและการเขียนคําอันจะเปน

พื้นฐานในการศึกษาเรียนรูกลุมสาระอ่ืนๆ ตอไป 

1.2 ควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะไปใชใน              

การจัดการเรียนรูเก่ียวกับเน้ือหาสาระตางๆเพราะจะทําใหเขาใจงายและการเรียนรู             

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 การฝกทักษะในการอานและการเขียนนักเรียนตองสามารถ              

สรางความคิดและความจํา  การอานและการเขียนอยางเปนระบบระเบียบ              

มีการวางแผนในการแกปญหาในการเขียนการอานได 

 

 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 82 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

2.1 ควรมีการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยแบบฝกในเน้ือหาเฉพาะเร่ือง

เชนเร่ืองเก่ียวกับมาตราตัวสะกดในมาตราตางๆ เชนคําในมาตราแมกง แมกน               

แมกม และคําที่ไมมีตัวสะกดดวยสระเอือ สระอุ สระอู สระอํา และสระเอา เปนตน 

2.2 ควรมีการสรางแบบฝกการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยี่ เชน บทเรียน

ออนไลน เกมส  E –leaning เปนตน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูในการอานและ             

การเขียนที่สอดแทรกกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช                

แบบฝกทักษะ 
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ศึกษาการจัดทาํสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา1 

The Palm Oil Plantation Management in Phang-nga Province1 
 

สมชาย ณ นคร2, ชิรวัฒน นิจเนตร3, 

กันตกนิษฐ ธนัชพรพงศ4 

Somchai Na Nakorn2, Chirawat Nitjanet3, 

 Kankanit Tanatchapornpong4 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําสวนปาลม  

น้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 2) เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกศึกษาในจังหวัดพังงา วิธี              

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณระดับลึกจากผูใหขอมูลหลัก 4 กลุม ไดแก              

เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 35 ราย 

คนงานรับจางในสวนปาลมน้ํามัน 20 ราย เจาของกิจการ  ลานเทปาลมน้ํามัน 10 ราย 

และเจาหนาที่เกษตรจังหวัดพังงา 3 ราย รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 68 ราย 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของชาวสวนปาลม           

ในจังหวัดพังงา ที่ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรน้ัน พื้นที่ที่เหมาะสม  

 
1 วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2555. 
2 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3 รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4 อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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ควรเปนพื้นที่ราบ เปนพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง และมีการระบายนํ้าท่ีดี ดินที่เหมาะสม             

คือ ดินรวน มีการสรางถนนเขาสวนปาลม พันธุปาลมนํ้ามันน้ันตองผานการทดสอบ 

แลววาใหผลผลิตดี และตองไดรับพันธุปาลมถูกตองจากแหลงผลิตท่ีมีมาตรฐาน และ

ตองมีใบรับรองคุณภาพจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร มีการใชปุยซึ่งสวนใหญ             

ใชปุยสูตรสําเร็จท่ีเหมาะกับปาลมน้ํามัน ตองมีการบริหารจัดการแรงงานคน แรงงาน 

คนในสวน  ปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญเปนชาวตางดาว เชน พมา มอญ และ

ลาว เปนตน ตองมีเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเก็บเก่ียว ตองมีระบบ            

การขนสงผลผลิตท่ีสะดวกและรวดเร็ว สําหรับแนวทางการพัฒนาสวนปาลมนํ้ามัน           

ในจังหวัดพังงา สามารถจําแนกแนวทางพัฒนาเปน  3 แนวทาง ดังน้ี 1) แนวทาง             

การพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามัน ตองมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพ              

เพื่อใหไดพันธุปาลมน้ํามันใหม ๆ ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตองมีการถายทอดเทคโนโลยี              

ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม ใชปุยใหถูกตองตามหลักวิชาการ และปุยตอง              

มีคุณภาพดีมีราคาท่ีเหมาะสม ตองมีการพัฒนาปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ มีการเลือก             

ใชพันธุปาลมที่เหมาะสม การจัดทําสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงานั้น 

ในแตละสวนเกษตรกรไดมีเทคนิคในการจัดทําสวนปาลมเพื่อเพ่ิมผลผลิตใหได              

ตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 2) แนวทางการพัฒนาดานการลงทุน            

ของสวนปาลมนํ้ามัน ตองลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุย              

ใ ห ร า ค า ถู ก คุณภ าพ ดี  ค วบ คุ ม ร า ค า ต น ก ล า ป า ล ม น้ํ า มั น ใ ห เ ห ม า ะ สม              

สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตสําหรับทุกฝาย ตองมีการใหการรับรอง              

สวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกร ที่มีการจัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสม

ตามเกณฑของกรมวิชาการเกษตร 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร              

ตองพัฒนาคุณภาพเกษตรกร โดยใหความรูความเขาใจที่ถูกตองกับเกษตรกร              

ในการทําสวนปาลมน้ํามัน ใหเปนไปตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร ตองมี              

การรวมกลุมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของเกษตรกรสวน  ปาลมน้ํามันในพื้นที่              

จังหวัดพังงา มีการสรางแปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อเปนแนวทางใน

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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คําสําคัญ : ปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีชีวภาพ แนวทางการพัฒนา  

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the management 

process of palm oil plantations in Phang-nga based on the standards of 

Thailand’s Department of Agriculture, and 2) to study guidelines to develop 

the palm oil business in Phang-nga. This study used a qualitative method. The 

method used for collecting the data was the in-depth interview.      The sample 

group consisted of 68 people including the owners of the palm oil plantations 

that passed the criteria of standards of Thailand Department of Agriculture, 

workers in the plantation, dealers and the agricultural officers in Phang-nga. 

It was found from the study that there are a number of factors for the 

quality palm oil plantations that have passed the criteria of Thailand 

Department of Agriculture: Land – the land should be flat and the water is 

easily drained. Soil – the soil should be loose and sandy.  Transportation - 

there should be convenient roads to the palm plantations. Species – the palms 

to be planted must be of good quality and certified by Thailand Department of 

Agriculture. Fertilizers-the fertilizers must be appropriate for the palms. 

Plantation management- the owners must have effective personnel 

management skills since most of the workers are form nearby countries. 

Technology- the owners should use new technology and equipment for 

harvesting and product delivery. 

The researcher proposed the following strategies to improve the palm 

oil plantations which included: 1) Using biotechnology to improve the new 
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species of oil palms, utilizing appropriate fertilizers, and selecting quality 

species of palm oil to suit each plantation.          2) Reducing the cost of 

investment by controlling the prices of fertilizers, plants, as well as products 

from the plantation 3) Developing the oil palm workers’ potential by providing 

knowledge and training, creating connections among workers in Phang-nga, 

and demonstrating the quality oil palm plantation for farmers. 

 

Key words : palm oil, biotechnology, plantation 

 
บทนํา 

การสงเสริมการเกษตรเปนหน่ึงในหลายปจจัยเชิงกระบวนการที่สําคัญ              

ในการพัฒนาการเกษตร การถายทอดวิชาความรูทางเกษตร การสืบทอดทาง

เจตนารมณจะตองกระทําตอเน่ืองกันไปอยางไมมีวันส้ินสุด ซึ่งทุกประเทศในโลกได

ดําเนินการอยางจริงจังมาต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปาหมายปลายทาง              

ที่ตองการบรรลุคืออะไร ทิศทางอยูที่ไหน วิธีการดําเนินการที่จะชวยเกษตรกร              

ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มผลผลิต เสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจและ              

ความเปนอยูที่ดีขึ้นจะทําอยางไร ดวยวิธีและดวยกลวิธีหรือยุทธศาสตรอยางไร              

ควรจะต้ังหนวยงานและจัดการบริหารแนวไหน ทําอยางไร จึงจะทําใหผลงานวิจัย

ทางการเกษตรไดมีสวนชวยสนับสนุนเก้ือกูลปรับปรุงการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพ  

จะสงผลใหการพัฒนาชนบทอยางไร ส่ิงเหลานี้ยังคงเปนปญหาและมีความสับสน             

ของการดําเนินการสงเสริมการเกษตรในหลายประเทศ  

สืบเนื่องจากการขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมตามนโยบายของประเทศใน              

ชวงป 2547-2549 อีกท้ังปริมาณฝนตกชุกโดยทั่วไปในชวงปลายเดือน สงผลให           

ประสบปญหาการเก็บเก่ียวและขนสงไมสะดวก ตอเน่ืองใหสตอกน้ํามันปาลมดิบ

เพิ่มขึ้นประมาณ168,432 ตัน ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 ประกอบกับมติ              

การ ใชพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป กําหนดใหใชเช้ือเพลิงชีวภาพในภาค              

การขนสงรอยละ 10 ภายในป 2563 และปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงชีวภาพที่ผลิตจาก         
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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สําหรับประเทศไทยปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญที่มีอนาคตสดใส

เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบ              

ทั้งนํ้ามันพืชทั้งการบริโภคและอุตสาหกรรมตอเน่ืองหลายชนิด เชน สบู บะหม่ี                  

กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเค้ียวเปนตน การปลูกและการทําสวนปาลม

น้ํามันนั้นไมเปนของลําบากเกินกวาการทําสวนมะพราวหรือเพาะปลูกพันธุไม                

อื่น ๆ ใด ๆ เม่ือปาลมผลิตผลแลวก็ใหผลคุมคาและเปนพันธุไมที่ใหผลตอบแทน                

ในระยะเวลานานมาก ที่อาจเก็บผลประโยชนจากสวนปาลมน้ํามันนี้ไปไดชั่วอายุ

ลูกหลาน ปาลมนํ้ามันเปนพืชน้ํามันท่ีมีศักยภาพดานการผลิตและการตลาดสูงกวา           

พืชน้ํามันชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีตนทุนการผลิต ผลผลิตตอพื้นท่ีสูงราคาซื้อขาย                  

ในตลาดไมสูง มีความเส่ียงตอการเสียหายจากภัยธรรมชาตินอย น้ํามันปาลมมี             

สวนแบง การตลาดโลกรอยละ 48 ของน้ํามันโลก (น้ํามันพืชและสัตว) และมีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการท่ีเพิ่มขึ้นตาม                 

จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต (ปฏฐะ บุนนาค, 2549:106)  

นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดกําหนดยุทธศาสตรพลังงานทดแทนเปนวาระ

แหงชาติมีเปาหมายในป 2554 ใหมีการใชไบโอดีเซล รอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซล

ทั้งหมดโดยไดกําหนดยุทธศาสตร  ไบโอดีเซล เพื่อสรางความม่ันคงดานพลังงานของ

ประเทศและชุมชนอยางย่ังยืน สรางศักยภาพของชุมชนใหเปนแหลงผลิตพลังงานและ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและ

สหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรปาลมน้ํามัน มีเปาหมายที่จะขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม

น้ํามันใหได 10 ลานไร ภายใน พ.ศ. 2572 เพ่ือใหมีปริมาณผลผลิตปาลมสด 25 ลาน

ตัน หรือผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบ 4.5 ลานตัน โดยจะเพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามันตอไร                
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จั ง ห วั ดพั ง ง ามี ก า รป ร ะ กอบธุ ร กิ จ ก า รค า แ ละกา ร เ กษต รที่ ไ ม มี              

การแขงขันกันเทาที่ควรและสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก ทําใหมีอัตราการขยายตัว 

ในอัตราคอนขางตํ่า ประกอบกับเปนจังหวัดที่ต้ังอยูใกลกับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการแขงขัน

ทางดานการตลาดสูง สงผลใหราคาสินคาประเภทของใชที่จําเปนหลายชนิดใน              

จังหวัดภูเก็ตราคาตํ่ากวา  ประชาชนบางสวนนิยมเดินทางไปจับจายซ้ือสินคา              

ในหางสรรพสินคาขนาดใหญในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในชวงวันหยุด ทําใหปริมาณ

เงินหมุนเวียนในจังหวัดลดลง  รวมทั้ งผลกระทบจากนักทองเที่ ยวสวนใหญ              

มีการเดินทางเชาไปเย็นกลับของจังหวัดพังงา ทําใหการใชจายเงินของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดพังงามีนอย  คาดวาการใชจายเงินในการทองเที่ยวจะมีแนวโนมดีขึ้น              

จากการขยายตัวทางด านที่พัก  โดยเฉพาะอยาง ย่ิงบ ริ เวณแหลงทอง เ ท่ียว              

เขาหลัก การประกอบธุรกิจในจังหวัดพังงาสวนใหญเปนกิจการขนาดยอม มีลักษณะ

เปนกิจการเจาของคนเดียวหรือหางหุนสวน เนื่องจากผูบริโภคในจังหวัดพังงามี

นอย สินคาเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดพังงา ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน กาแฟ        

ไมผล และกุงกุลาดํา โดยปกติชองทางการตลาดสินคาเกษตรในจังหวัดพังงา

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย เ ก ษ ต ร ก ร ไ ป สู ผู บ ริ โ ภ ค โ ด ย ต ร ง  ส ว น ใ ห ญ เ ป น สิ น ค า              

เพื่อบริโภค อาทิ พืชผัก ไมผล สัตวจําพวกไก เปดและหาน การซื้อขายลักษณะน้ี              

มีปริมาณธุรกรรมตอคร้ังไมสูงมากนักและมีจํานวนไมมาก พอคาทองถ่ินหรือพอคา

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาจาก

กลุมผูใหขอมูลหลักท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามันจากสวนตาง ๆ 4 กลุมตัวอยาง ไดแก 

เจาของสวนปาลมที่มีสวนปาลมน้ํามันที่ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกรม

วิชาการเกษตร 35 ราย คนงานในสวนปาลมน้ํามัน 20 ราย และเจาของลานเทปาลม

น้ํามัน 10 ราย รวมทั้งเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการเกษตรในจังหวัดพังงา 3 ราย                  

รวมท้ังส้ิน 68 ราย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูใหขอมูลหลัก                      

(Key informants)  

 
การตรวจสอบขอมูล 
เพื่อใหขอมูลการวิจัยที่ผูวิจัยเก็บมาถูกตอง จึงตองใชวิธีการตรวจสอบแบบ

สามเสา (Triangulation) ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ            

วิธีตอการเ ก็บรวบรวมขอมูลเ ร่ืองเ ดียวกัน  สําห รับในการศึกษาคร้ังนี้ ผู วิจัย                    

ใชการสัมภาษณควบคูกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เพื่อพิสูจนวา 

ขอมูลถูกตองเปนจริง เปนการยืนยันขอมูลจากหลายแหลง ไดแก แหลงบุคคล                
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตองกระทําเปนระยะ ๆ ทุกคร้ังที่ส้ินสุดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก          

ในแตละวัน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง และทําการจัด

หมวดหมูจําแนกประเภทขอมูลอยางเปนระบบทุก ๆ ประเด็น แลวนํามาเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกตางในคุณภาพของขอมูล เพื่อจะไดเขาใจกระบวน              

การจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชา 

การเกษตร และแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดเปาหมายตอไป 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาไดเสนอกระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของชาวสวนปาลม

น้ํามันในจังหวัดพังงา ที่ไดผลผลิตตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ลักษณะดินและพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม 

 พื้นที่ที่ เหมาะสมนั้นควรเปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่ราบท่ีมีเนินเล็กนอย              

เปนพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง และมีการระบายนํ้าท่ีดีถึงปานกลาง หากอยูใกลแหลงน้ําจะ

เหมาะสมมากขึ้น  ดินที่ เหมาะสม  คือ  ดินร วน  หรือดินรวนปนดินเหนียวที่ มี              

ความสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินตองระบายน้ําไดดี  

 ….พื้นท่ีตองเปนท่ีราบสวยเลย น้ําตองผานดี ระบายดี ถาท่ีแคแหลงนํ้าก็

ดีหนัด….(เจาของสวน อ.ทายเหมือง อายุ 63 ป)….ดินตองเปนดินเหนียว ดินรวน หรือ

เหนียวสมรวน ปาลมขึ้นดี....(เจาของสวน อ.ทับปุด อายุ 45 ป) 

 

2. การสรางถนนเขาสวนปาลม 

 การทําถนนหลักหรือถนนใหญในสวนปาลมมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

ทั้งนี้ เพื่อสะดวกใน การขนสงผลผลิตออกสูตลาด ซึ่งจะทําภายหลังการบุกเบิก              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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 ….มีสายหลักเขาออกสวน สองเสน ทําทางแยกในสวนอีกหลายเสน 

สะดวกเวลารถเขาไปเอาปาลม….(เจาของสวน อ.ตะก่ัวปา อายุ 61 ป)….มีส่ีเสน มีสาย

รองแยกไปอีกสิบเสนได เสนเล็ก ๆ พอใหรถเขาไปได….(เจาของสวน อ.ตะก่ัวทุง            

อายุ 55 ป) 

 3. พันธุปาลมน้ํามัน 

พันธุปาลมน้ํามันนั้นจะตองผานการทดสอบแลววาใหผลผลิตดีใน

ประเทศ ตองไดรับพันธุปาลมที่ถูกตองจากแหลงผลิตที่มีมาตรฐาน และตองมีใบรับรอง

คุณภาพจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร ซึ่งพันธุปาลมน้ํามันท่ีไดการรับรองตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

- น้ํามัน/ทะลาย (% โดยน้ําหนัก) > 22% 

- เปลือกนอก/ผล (%โดยน้ําหนัก) > 80% 

- น้ํามัน/เปลือกนอกสด (%โดยน้ําหนัก) > 45% 

- น้ํามัน/เปลือกนอกแหง (%โดยน้ําหนัก) > 65 % 

- กะลา/ผล (%โดยน้ําหนัก) < 10% 

- ผล/ทะลาย (การติดผล) (%โดยน้ําหนัก) > 70% 

- จํานวนทะลาย/ตน/ป > 6 ทะลาย 

          ….ตองแลทุกวัน ดินสําคัญนะ ตองปรับใหเหมาะสม พันธุก็ตองไดคุณภาพ 

ของผมพันธุ เทเนอราครับ 8 ปแลว กรมเกษตรรับรองใหไดมาตรฐาน….(เจาของสวน 

อ.เมือง อายุ 44 ป)….ผมใช เทเนอรา มีใบรับรองจากเกษตร….(เจาของสวน อ.กะปง 

อายุ 55 ป) 

4. ปุยปาลมน้ํามัน 

การใชปุ ยส วนใหญจะใชปุ ย สูตรสํา เ ร็จ ท่ี เหมาะกับปาลมน้ํ า มัน                         

เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาด สวนมากปลูกโดยใชปุย 0-3-0 ประมาณ                 

หน่ึงกํามือรองกนหลุม ใชปบครอบไวไมใหศัตรูพืชมาทําลายตนปาลม ตองปลูกสลับ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 93 

 ….สวนผมใชหลายสูตรเลยนะปุย แลวแตชวงของปาลมใช 16-11-14,12-

9-21,14-17-35,15-15-15 ซื้อจากรานประจํา ปุยดีมีคุณภาพ….(เจาของสวน อ.ตะก่ัว

ทุง อายุ 60 ป)….ผมใชปุย 0-3-0 ประมาณ หนึ่งกํามือรองกนหลุม ใชปบมันกาด           

ตัดหัวตัดทาย คลุมไวไมใหหนูกินยอด….  (เจาของสวน อ.ตะก่ัวปา อายุ 56 ป)….          

ของผมส่ังปุย จากรานประจํา ปุยตองมีย่ีหอนะ รานเขาจะชวยบอกวิธีการใชดวย….

(เจาของสวน อ.คุระบุรี อายุ 59 ป) 

5. แรงงานคน 

แรงงานคนท่ีใชในกระบวนการทําสวนปาลมนํ้ามันน้ัน จะตองใชแรงงาน           

ก่ีคนก็ขึ้นอยูกับขนาดของสวนปาลมน้ํามันดวย ถาสวนปาลมขนาดใหญคนงาน              

ก็มีเกือบรอยคน  หรือบางสวนก็ใชวิธีจางเหมาในชวงที่ มีการเก็บเก่ียวผลผลิต 

แรงงานคนในสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญจะเปนชาวตางดาว เชน             

พมา มอญ และลาว เปนตน การวาจางก็มีทั้งรายเดือน รายวัน หรือจางแบบรับเหมา  

 ….ก็ตองดูแลมันใหดี ใหคาจาง ผมใหตนละ 600 บาท เวลาแทงปาลม          

นี่ยังไมรวม คาแตงทางตนละ 8 บาท ถาเราดูแลคนงานดีสวนเราก็ดีดวยจริงไหม          

ตองบริหารตรงน้ี คนงานสวนมากเปนพมา….(เจาของสวน อ.เมือง อายุ 44 ป)….ผมจาง

รายเดือน เดือนนึง หกพันหา ยกหนําใหมันอยูในสวนเลย เฝาสวนมันขาดเหลืออะไรมันก็

จะบอกเรา สบายใจดีเหมือนกัน….(เจาของสวน อ.คุระบุรี อายุ 47 ป) 

 6. เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการเก็บเก่ียว 

อุปกรณที่ใชเก่ียวปาลมหรือแทงปาลมตองพรอม เปนเหล็กยาวและตอง            

คมกริบตองมีจํานวนเพียงพอตอคนงานในสวน ตองมีระบบการขนสงผลผลิตที่สะดวก

และรวดเร็ว สวนมากในจังหวัดพังงาใชรถกระบะหรือรถบรรทุกในการขนสงปาลม

น้ํามันไปสงขายยังลานเท  

 ….ออ อุปกรณไง เชน ตะขอที่ใชเก่ียวปาลมตองมีเพียงพอ ตองลับใหคม

กริบ พื้นท่ีในสวนตองอยารกมากบางสวนเน่ียรกหญาทวมหัวก็ไมไหวนะ….(เจาของ
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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7. ผลผลิต  

ไดปาลมนํ้ามันที่นําไปสกัดแลวใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูง ตองเปนพันธุดีที่

ปลูกเปนการคา เปนลูกผสมลักษณะเทเนอรา เกิดจากการผสมขามระหวางลักษณะดู

รากับพิสิเฟอรา อาจเปนพันธุที่ไดจากภายในประเทศหรือตางประเทศก็ได มีการดูแล

รักษาสวนอยางถูกตองและเหมาะสมเชนการใสปุยตามหลักวิชาการ ไมใชสารเคมีหรือ

ใชเฉพาะท่ีจําเปน เพื่อปองกันพิษตกคางและรักษาส่ิงแวดลอม ซึ่งจะ    เก็บเก่ียวเฉพาะ

ปาลมสุกเทานั้น สงขายใหกับลานเทบริเวณใกลเคียงท้ังน้ีเพื่อประหยัดคาใชจายใน   

การเดินทาง  

 ….ของผมสิบหาวันตัดคร้ัง ปนึงใหผลผลิตรอยหาสิบกวาโล ตอปนะ ก็ได

ตามเกณฑวิชาการเขาละ ผมก็ขายลานเทแถวๆน้ีแหละใกลบาน เดินทางสะดวก….

(เจาของสวน อ.ตะก่ัวทุง อายุ 56 ป)….เอาแตทลายสุก ขายลานเท ตัดขายเดือนนึง

สองหน ของผม ตนนึง ก็รอยหกสิบโล ตอตนตอปนะ ก็ไดตามเกณฑเกษตร….(เจาของ

สวน อ.ทับปุด อายุ 49 ป) 

 แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา ซึ่งสามารถจําแนก

แนวทางพัฒนาเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

 1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน 

1.1 การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

มีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหไดพันธุปาลมนํ้ามัน

ใหม ๆ ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตลอดจนสรางปาลมนํ้ามันลูกผสมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูก

ของเกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในแตละพื้นท่ี มีการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันคัดเลือก

ตนพอแมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ นํามาผสมกันและคัดเลือกตนลูกที่ไดลักษณะที่ดีที่สุด

จากตนพอแม  

….ต อ ง วิ จั ย พั น ธุ ป า ล ม อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  ใ ช วิ ธี ก า ร ท า ง                     

ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อหาพันธุปาลมใหเหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดพังงา… .

(เกษตร อ.ทายเหมือง) 
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1.2 การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในการทําสวนปาลมใหเกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงท่ีสุด กลาวคือ มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม          

ใหชาวสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูทั้งเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนา          

พื้นที่ปลูกเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

….ผมอยากใหแนะนําเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเก็บเก่ียวผลผลิต         

นี่พอแทงปาลมทีนึงก็ตองใชคนงานมาก เก็บก็ยากตองใชตะขอแทงปาลม….(เจาของ

สวน อ.คุระบุรี อายุ 54 ป) 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสม ใชปุยให

ถูกตองตามหลักวิชาการ และปุยตองมีคุณภาพดีมีราคาท่ีเหมาะสม ตองมีการพัฒนา

ปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ การใสปุยปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัย

หลายอยาง เชน ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูใน     ดินเดิมสภาพภูมิอากาศ ความตองการ

ธาตุอาหารของปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ ชนิดของปุย อัตราการใสและราคาปุย 

….ปุยตองมีคุณภาพ ปุยปลอมก็มีนะ ราคาตองเหมาะสม ไมใชแพง

เกินแตคุณภาพไมดี วิธีใสปุยใสตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร….(เกษตร              

อ.ตะก่ัวทุง) 

1.4 การเลือกใชพันธุปาลมที่เหมาะสม 

การเลือกใชพันธุมีความสําคัญมาก ถาเกษตรกรเลือกใชพันธุผิด

จะทําใหเสียเวลาและคาใชจาย จะตองเปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา (DxP)  

ซึ่ ง ไดจากการผสมระหวางพอพันธุ  คือ  ฟ สิ เฟอรา  (Pisifera) และแมพันธุ คือ              

ดูรา (Dura) ทั้งพอและแมพันธุนี้จะตองผานกระบวนการ ปรับปรุงพันธุเพื่อคัดเลือก 

สายพันธุที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยในจังหวัดพังงานิยมปลูกปาลมนํ้ามันลูกผสม 

เทเนอราเปนสวนมาก เพราะจะใหผลผลิตทะลายผลปาลมสดสูงและสม่ําเสมอ 

องคประกอบของน้ํามันตอทะลายดีและมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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…..ในพังงาลูกผสมเทเนอรา นิยมมาก สําคัญนะพันธุอะ ตองหาพันธุ

ดี ๆ พังงาตอนน้ีลูกผสมเทเนอราเหมาะท่ีสุด ตอไปอาจมีการพัฒนาอีกในอนาคต….

(เกษตร อ.ทับปุด) 

1.5 เทคนิคพิเศษในการจัดทําสวนปาลมน้ํามัน 

ในแตละสวนเกษตรกรได มีเทคนิคในการจัดทําสวนปาลม              

เพื่อเพิ่มผลผลิตใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมีเทคนิคใน           

การจัดทําสวนที่แตกตางกัน ตามความเคยชินและภูมิปญญาของเกษตรกร 

….ของผมไดซื้อแมปุยมาแลวผสมปุยใชเอง ผมยังรับจางผสมปุยให

เกษตรกรรายอ่ืนดวย การผสมปุยเองจะทําใหใสปุยปาลมไดตามสูตรที่ตองการ               

ในสวนของผมผมใชวิธีการวางแนวปลูกแบบขวางหวัน เพื่อใหปาลมไดรับแสงแดด

เต็มที่ ตองดูทิศทางของแสงในการปลูกดวย….(เจาของสวน อ.ทับปุด อายุ 52 ป) 

 

2. แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนของสวนปาลมน้ํามัน 

    2.1 การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 

 ตองลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุยให               

ราคาถูกคุณภาพดี ควบคุมราคาตนกลาปาลมน้ํามันใหเหมาะสม 

….เด๋ียวน้ีปุย ตนกลาปาลม คาแรงคนงานมันสูง ถามีการพัฒนาลด

ตนทุนตรงจุดนี้ได ก็จะเปนผลดีกับเกษตรกรมาเลย….(เกษตร อ.ตะก่ัวปา) 

    2.2 สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตสําหรับทุกฝาย 

ประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามันที่เปนธรรมสําหรับ          

ทุกฝาย ทั้งเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน เจาของลานเท และโรงงานปาลมน้ํามัน 

….ราคาปาลมมันขึ้น ๆ  ลง ๆ เรารับซื้อตลอด สงโรงงานบวกคาขนสง

ดวย บางโรงงานกดราคาจนเราเกือบขาดทุน บางทีเรารับซื้อจากชาวสวนเขาก็บนวา

ทําไมราคาลงเร็วจัง นั่นเพราะโรงงานน่ันเองควบคุมราคาหมด….(เจาของลานเท              

อ.ตะก่ัวปา อายุ 39 ป) 
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2.3 ใหการรับรองสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกร 

                       มีการใหการรับรองสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงา              

ที่มีการจัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสมตามเกณฑของกรมวิชาการ

เกษตร 

….สวนที่ไดตามเกณฑเกษตร เกษตรตองรับรองใหเขาดวย เพื่อเปน

แบบอยางใหเกษตรกร พื้นที่อื่นมาแลเปนแบบอยาง วานี้ทําแบบนี้นะจึงไดตามเกณฑ 

ถาไดตามเกณฑแสดงวาสวนนั้นผลผลิตดี….(คนงานในสวน อ.ตะก่ัวทุง อายุ 42 ป) 

 

3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

    3.1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 

           เจาหนาวิชาการเกษตรของแตละอําเภอใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง

กับเกษตรกรในการทําสวนปาลมในจังหวัดพังงา ใหเปนไปตามหลักการของกรม

วิชาการเกษตร เพ่ือสรางเกษตรกรที่มีคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันในจังหวัด

พังงา พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหความพรอมในการพัฒนาอาชีพดานปาลมน้ํามัน

ครบวงจร ใหเกษตรกรไดรับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ สรางความเขาใจถูกตอง ซึ่งจะ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองและถายทอด

ความรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการตอไป 

….เพิ่มศักยภาพเกษตรกร เราตองใหคําปรึกษาแนะนํา การทําสวน 

การใสปุย การจัดการสวน การเก็บเก่ียว ตองจัดการใหความรูเชิงวิชาการใหมากกวาน้ี 

เพราะเด๋ียวนี้ปาลมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีชาวสวนพังงานิยมปลูกมากเกือบเทา

ยางพารา….(เกษตร อ.ทายเหมือง) 

3.2 สรางเครือขายเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน 

       มีการรวมกลุมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของเกษตรกรสวนปาลม           

น้ํามันในพ้ืนที่จั งหวัดพังงา  เพื่อใชตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือลานเท              

เพื่อเปนการรวมมือกันในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณรวมกันทั้งในเร่ือง              

การทําสวนปาลมน้ํามัน มีการสรางมาตรฐานรวมกันของเครือขาย อีกทั้งยังเปน              

การสรางการเรียนรูใหกับชุมชนอีกดวย 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

….กลุมของเกษตรกรปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา ไมชัดเจน คือสวน

ใครสวนมัน ไมยุงเก่ียวกัน จริง ๆ แลวถารวมกลุมกันได สรางเปนเครือขายชาวสวน

ปาลมนํ้ามันได จะมีผลดีมาก มันมีผลตอราคาของปาลมในจังหวัดนะ เพราะสวนมาก

ราคาผลผลิตปาลม มักถูกควบคุมโดยพอคาคนกลางหรือโรงงาน….(เกษตร อ.เมือง) 

 

 3.3 จัดทําแปลงสาธิต (แปลงตนแบบ) ปาลมน้ํามัน 

 สรางแปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อเปนแนวทางใน

การศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและผูที่สนใจที่จะทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัด ใหบริหาร

จัดการสวนปาลมน้ํามันถูกตองตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร 

….เกษตรกรบางคน ทําแลวไมไดผลตามเกณฑ นั่นเพราะเขาทําสวน

ตามความเขาใจที่ผิด ถามีแปลงสาธิตไวแลเปนแนวทางก็จะดีมาก ควรมีทุกอําเภอดวย 

เพราะสภาพพื้นที่แตละอําเภอ ปาลมบางพันธุก็ปลูกไมได….(เจาของสวน อ.ทับปุด 

อายุ 40 ป) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

 กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามัน ชาวสวนตองเขาใจลักษณะดินและ            

พื้นที่ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม พื้นที่ที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่ราบท่ี

มีเนินเล็กนอย เปนพื้นท่ีที่ไมมีน้ําทวมขังและมีการระบายนํ้าที่ดี หากอยูใกลแหลงน้ํา           

จะเหมาะสมมากขึ้น ดินที่เหมาะสมคือ ดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว มีการสราง

ถนนเขาสวนปาลม โดยการทําถนนหลักหรือถนนใหญในสวนปาลมมีความสําคัญเปน

อยางย่ิง ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการขนสงผลผลิตออกสูตลาด ซึ่งจะทําภายหลังการบุกเบิก

พื้นที่แลว โดยจะมีถนนเสนหลัก 2-4 เสน มีความกวางประมาณ 5 เมตร แลวมี                 

ถนนสายรองแบงเปน ซอยยอยอีกหลายเสน สอดคลองกับ การเตรียมพื้นที่                       

ในการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของฉกรรจ สังขทอง (2547 : 101) ที่กลาววา ถนน                 
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พันธุปาลมน้ํามันนั้นจะตองผานการทดสอบแลววาใหผลผลิตดี และตอง 

ไดรับพันธุปาลมถูกตองจากแหลงผลิตท่ีมีมาตรฐาน และตองมีใบรับรองคุณภาพจาก

กรมสงเสริมวิชาการเกษตร สอดคลองกับ สุรกิตติ ศรีกุล (2547 : 2) ที่กลาววา              

พันธุปาลมน้ํามันที่ใชปลูกในทวีปเอเชีย ซึ่งปลูกเปนการคานั้นจะเปนพันธุลูกผสม

ระหวางแมพันธุดูรากับพอพันธุฟสิเฟอรา ไดพันธุใหมชื่อ เทเนอรา มีผลดิบสีดํา              

เม่ือสุกเปลือกนอกสีสมแดง เปนพันธุที่ไดการรับรองจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร 

การใชปุยซ่ึงสวนใหญจะใชปุยสูตรสําเร็จท่ีเหมาะกับปาลมน้ํามัน เพื่อ             

ความสะดวกและลดความผิดพลาด สวนมากปลูกโดยใชปุย 0-3-0 ประมาณ              

หน่ึงกํามือรองกนหลุม ใชปบครอบไวไมใหศัตรูพืชมาทําลายตนปาลม ตองปลูกสลับ 

ฟนปลาหางกันประมาณ 8-10 เมตร การเลือกซ้ือปุยตองเลือกจากรานประจําและ             

ปุยตองเปนย่ีหอที่มีชื่อเสียงเปนท่ีนาเช่ือถือมานาน โดยรานประจําที่ ส่ังซ้ือจะให

คําแนะนําเก่ียวกับสูตรปุย วิธีการใสปุยและการปรับปรุงสภาพดิน รวมถึงการวางแนว

ปลูกปาลมน้ํามันแบบฟนปลาเพ่ือรับแสงแดด สอดคลองกับ ฉกรรจ สังขทอง (2547 : 

106) กลาววาการวางแนวปลูกปาลม หลังจากการเตรียมพื้นที่และทางระบายนํ้า              

แลวจึงเร่ิมทําการวางแนวหรือทําแผนผังแปลง ซึ่งตองทําใหสอดคลองกับการทํางาน

และการระบายน้ํา ความลาดเทของพื้นที่ และที่ สําคัญคือทิศทางของแสงแดด              

ซึ่งอาจกําหนดตามแนวทิศตะวันออก-ตก เพื่อใหตนปาลมไดรับแสงแดดมากที่สุด 

แรงงานคน โดยแรงงานคนท่ีใชในกระบวนการทําสวนปาลมน้ํามันนั้น  

จะตองใชแรงงานก่ีคนก็ขึ้นอยูกับขนาดของสวนปาลมนํ้ามันดวย ถาสวนปาลมขนาด

ใหญคนงานก็มีเกือบรอยคน หรือบางสวนก็ใชวิธีจางเหมาในชวงท่ีมีการเก็บเก่ียว

ผลผลิต แรงงานคนในสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญจะเปนชาวตางดาว 

เชน พมา มอญ และลาว เปนตน การวาจางก็มีทั้งรายเดือน รายวัน หรือจางแบบ

รับเหมา สอดคลองกับกรมวิชาการเกษตรที่กลาววา การจัดการแรงงานคนภาย             

ในสวนปาลมมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในการเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บเก่ียวท่ี

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 
ในสวนของแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา สามารถ

จําแนกแนวทางพัฒนาเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน  

 มีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหไดพันธุปาลมน้ํามันใหม ๆ              

ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตลอดจนสรางปาลมน้ํามันลูกผสมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูกของ

เกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในแตละพ้ืนที่ มีการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันคัดเลือก              

ตนพอแมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ นํามาผสมกันและคัดเลือก ตนลูกที่ไดลักษณะที่ดีที่สุด

จากตนพอแม ตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําสวนปาลมให

เกษตรกรสวนปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงท่ีสุด กลาวคือ                

มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหชาวสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูทั้ง          

เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ปลูกเดิมใหมีประสิทธิภาพ           

เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสม ใชปุยใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

และปุยตองมีคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสม ตองมีการพัฒนาปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ 

การใสปุยปาลมนํ้ามันในระยะตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน 

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินเดิมสภาพภูมิอากาศ ความตองการธาตุอาหารของ

ปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ ชนิดของปุย อัตราการใส และราคาปุย มีการเลือกใชพันธุ
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2. แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนของสวนปาลมน้ํามัน 

    ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุยใหราคาถูกคุณภาพดี 

ควบคุมราคา ตนกลาปาลมน้ํามันใหเหมาะสม สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิต

สําหรับทุกฝาย โดยประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมนํ้ามันท่ีเปนธรรมสําหรับ           

ทุกฝาย ทั้งเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน เจาของ ลานเท และโรงงานปาลมน้ํามัน ตองมี

การใหการรับรองสวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงา ที่มีการจัดการสวน

ปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสมตามเกณฑของกรมวิชาการเกษตร สอดคลองกับ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

    พัฒนาคุณภาพเกษตรกร โดยเจาหนาวิชาการเกษตรของแตละอําเภอให

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองกับเกษตรกรในการทําสวนปาลมในจังหวัดพังงา                     

ใหเปนไปตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร เพื่อสรางเกษตรกรที่ มีคุณภาพ              

ในการเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ใหความ

พรอมในการพัฒนาอาชีพดานปาลมน้ํามันครบวงจร ใหเกษตรกรไดรับรูขาวสาร              

จากส่ือตาง ๆ สรางความเขาใจถูกตอง ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดทักษะ 

สามารถปฏิบั ติไดดวยตนเอง  และถายทอดความรูที่ ถูกตองตามหลักวิชาการ                  

ตองมีการรวมกลุมสรางเครือขายที่เขมแข็งของเกษตรกร  สวนปาลมนํ้ามันในพื้นที่

จังหวัดพังงา เพื่อใชตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือลานเท เพื่อเปนการรวมมือกัน 

ในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณรวมกันทั้งในเร่ืองการทําสวนปาลมน้ํามัน          

มีการสรางมาตรฐานรวมกันของเครือขาย อีกทั้งยังเปนการสรางการเรียนรูใหกับ            

ชุมชนอีกดวย มีการสราง แปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพ่ือเปนแนวทางใน

การศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและผูที่สนใจที่จะทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัด                   

ใหบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามันถูกตองตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร 

สอดคลองกับ ประยงศ สุขเตชะพันธ (2551 : 70) กลาววา การพัฒนาคุณภาพ

เกษตรกรใหมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสรางความชํานาญใหกับเกษตรกร                    

ในการจัดทําสวนปาลมน้ํามันเปนแนวทางท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีจะชวยเพ่ิมผลผลิต 

ใหกับเกษตรกรอยางม่ันคงและย่ังยืนตอไป รวมทั้งสรางรูปแบบเครือขายเกษตรกร             
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หนวยงานรัฐควรสงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเร่ืองปาลมน้ํามัน มาให

ความรูความเขาใจแกชาวสวนเปนระยะ ๆ เก่ียวกับการปลูกปาลมน้ํามันอยางถูกหลัก

วิชาการ ต้ังแตเร่ิมปลูกตลอดจนการดูแลรักษา  

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน ควรมีการตรวจสอบสภาพดิน              

ของแตละอําเภอในจังหวัดพังงา เพื่อจะไดทราบถึงคุณภาพของดินและปรับโครงสราง

ดินกอนที่เกษตรกรจะปลูกปาลมน้ํามัน 

3. หนวยงานรัฐที่ เ ก่ียวของตองใหความสําคัญและสนับสนุนให เ กิด              

การรวมกลุมของเกษตรกรปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อจะทําใหเกษตรกรมี            

ความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการคนควาวิจัยถึงพันธุปาลมที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะมาใชปลูกใน            

พื้นที่จังหวัดพังงา เน่ืองจากชาวสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงามีการใชพันธุปาลม

หลายชนิด ซึ่งทําใหผลผลิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

2. ชาวสวนปาลมน้ํามันรายใดที่ไดผลผลิตนอย ควรมีการศึกษาถึงเทคนิค

พิเศษตาง ๆ  จากสวนปาลมน้ํามันท่ีไดผลผลิตตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ

เกษตร เพื่อจะไดเพิ่มผลผลิตของ  สวนปาลมน้ํามันใหสูงขึ้น 

3. เกษตรกรควรจัดทําสวนปาลมน้ํามัน โดยวิธี เกษตรแบบผสมผสาน              

ซึ่งมีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ไมรบกวนการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน เพื่อจะทําให

เกษตรกรไดผลผลิตจากพืชชนิดอื่นในระหวางที่ไมมีการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาการจัดทําและแนวทางการพัฒนาปาลมน้ํามันใน

จังหวัดพังงา ดังนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดทําสวนปาลมน้ํามันกับ                

จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดกระบ่ี จังหวัดภูเก็ต เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการตลาดของปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา                

เพื่อจะไดเปนแนวทางใหเกษตรกรปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาไดเขาใจเก่ียวกับ                

การสงออกผลผลิตรวมถึงความตองการของตลาด  

3. ควรศึกษาวิจัยดานการเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลในการเก็บเก่ียวผลผลิต         

ใหรวดเร็ว เนื่องจากในการเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงาใชแรงงานคน

ทั้งหมดทําใหลาชาและใชเวลามาก 
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บูรณาการคูมือการเรียนรูและทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบ 
ที่มีชีวิตเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะในสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานิศ ลือวานิช 

 

 คําวาบูรณาการเปนคําท่ีมักไดยินในสังคมปจจุบันในทุกแวดวง อยางไร

เรียกวาการบูรณาการ และจะบูรณาการอยางไร หนังสือเลมดังกลาวผูเขียนได              

สะทอนถึงการบูรณาการท่ีไดจากการปฏิบัติจริงและมีการแนะนําการบูรณาการ             

อยางเปนขั้นตอน โดยสาระในหนังสือสามารถกลาวถึงการบูรณาการพอสังเขปดังนี้  

 การบูรณาการเปนการประสาน เชื่อมรอยส่ิงตางๆ เขาดวยกัน จึงตองอาศัย

มุมมองแบบองครวม การฝกคิดแบบกระบวนระบบจะชวยใหเห็นความเปนเอกภาพ  

ของส่ิงตางๆ ที่สัมพันธและสงผลกระทบถึงกัน โดยการเรียนรูแบบบูรณาการเนน              

หลักคิด (know why)  ไมเนนเทคนิคและวิธีการ (know how) และมองวางานบูรณาการ

เปนการสรางทุนทางสังคม เพราะตองหลอมรวมคนทั้งพลังกาย ใจและสติปญญา              

เพื่อสังคม บูรณาการมี 2 ระบบ ดังนี้ 

 

บูรณาการแบบระบบกลไก บูรณาการแบบระบบที่มีชีวิต 

เนนควบคุม ส่ังการ เนนประสานความรวมมือ คิดรวมกัน ทํา

ดวยกัน สรางสัมพันธระหวางมนุษย บม

เพาะเงื่อนไข ปจจัยใหคนเติบโต งอกงาม 
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บูรณาการแบบระบบกลไก บูรณาการแบบระบบที่มีชีวิต 

ผูนําเนนการส่ังการ ควบคุม บังคับบัญชา ผูนําทําหนาที่เหมือนคนสวนคอยดูแลคน

ให เ ติบ โต  และคน ท่ี เ ติบ โต น่ัน เองที่   

จะผลิดอกออกผลที่งดงาม 

โครงสรางการทํางานในองครกรเปน

แนวด่ิง 

โครงสรางบริหารงานองคกรเปนแนว

ระนาบ คนทํางานรวมกัน 

เนนการวัดผลที่จับตองได 

เปนรูปธรรมและเนนปริมาณ 

เปนเ ร่ืองของพลังแหงความสัมพันธที่

อาจจะจับตองไมได แตรูสึกได และเห็น

ผลได เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ 

คงท่ี ไมเรียนรู ไมยืดหยุน พยายามเปล่ียน

ปจจัยภายนอก 

ยืดหยุน เรียนรูและปรับตัวเองใหเขากับ   

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ 

มองส่ิงตางๆ แบบแยกสวนทําเปนสวนๆ 

แลวคอยเอามาประกอบกันใหม 

มองส่ิงตางๆ แบบองครวม เปนเอกภาพ

และเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ใน

ระบบและเครือขาย 

มีคําตอบสําเร็จรูป สูตรสําเร็จ โมเดลท่ี

สามารถเอาไปลอกเลียนแบบแลวคิดวา

ไดผลเหมือนตนแบบ 

ไมมีสูตรสําเร็จหรือโมเดลที่จะเอาไปลอก

แบบ แลวจะประกันวาไดผลตามตนฉบับ 

ส่ิงมีชีวิตตอบสนองตามเหตุปจจัยและ

บริบท 

อะไหลแทนกันไดเสมอ มนุษยทุกคนมีศักยภาพภายในท่ีอาจจะ

แตกตางกัน แตเติมเต็มกันได 

คํานวณผลลัพธไดวาจะเกิดขึ้นเม่ือไรเปน

อยางไร 

ไมอาจคาดเดาไดชัดเจน เพราะผลลัพธ

เปนไปไดมากมาย ส่ิงท่ีทําได คือ หม่ันให

เงื่อนไขท่ีจะนําไปสูผลที่ปรารถนาเหมือน

การปลูกตนไม  ไมอาจกะเกณฑไดวา

ผลไมจะตองออกในเวลาที่เราตองการ 
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 อยางไรก็ตาม ระบบบูรณาการทั้ง 2 ระบบจะชวยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

ประเด็นสําคัญอยูที่ การทําความเขาใจ รูจักคุณคาของท้ัง 2 ระบบ และเลือกใชให

เหมาะสมกับบริบทในชีวิต ผูเขียนมองวา การบูรณาการไมใชงาน ไมใชโครงการ              

แตเปนกระบวนการของชีวิต ไมมีที่ส้ินสุด 

 ดังน้ัน ทามกลางความซับซอนของโลก ผูนําสําหรับโลกสมัยใหม จึงควรมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. นําการเรียนรู 

2. นําการสนทนาที่สรางสรรคเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เปนปญญา 

รวมกัน 

3. สรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจอันงดงามใหผูคน 

4. เช่ือมประสาน collaborative leadership สามารถรวมมือขามภาคสวน 

และองคกร 

5. เห็นความเชื่อมโยงและพลังปฏิสัมพันธของผูคนและส่ิงตางๆ 

6. มีจิตกรุณา รับใชผูอื่นและสังคม 

 

ผูนําบูรณาการตองเปนผูเปดความคิด เปดหัวใจ เปดเจตนารมณ เพ่ือนําไปสู

การเปล่ียนแปลงการกระทํา เปล่ียนความคิด เปล่ียนตัวตน โดยการเปล่ียนแปลง              

ทั้ง 3 ระดับนี้เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน โดยผูนําตองมีทักษะตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก จิตนุมนวล 

เรียนรูอยางลึกซึ้ง คิดลึกซึ้ง การสังเกตและการฟง  อาศัยคําถามเปนตนทางแหง              

การเรียนรู และการถอดบทเรียน 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผูที่สนใจทุกทานสงบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย  เพื่อพิมพ

เผยแพรในวารสารฯ  ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่สงตองไมเคยตีพิมพใน

วารสารอื่นมากอนหรือไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพในวารสารฉบับอื่น  ผูเขียนจะไดรับ

วารสารที่ลงผลงาน  จํานวน  5  เลม 

 
การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยกําหนดวาระการออก  2  ฉบับ

ตอป  สําหรับฉบับแรกกําหนดใหออกเดือนธันวาคม  2548  ทั้งนี้เพื่อใหวารสารฉบับ

แรกมีความสมบูรณมากท่ีสุด  สําหรับป  2549  เปนตนไป  กําหนดออก  2 ฉบับ  คือ  

ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
 
การเตรียมตนฉบับ 

1. ตนฉบับตองพิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟเวิรด  วินโดว  

ตนฉบับ  ภาษาไทย  Cordia New Size 16  ตนฉบับภาษาอังกฤษ  Time New Roman 

size  12  และใชกระดาษ  เอ  4  เวนหางจากขอบ  1  นิ้วโดยรอบ  ความยาวไมเกิน                    

10 – 15  หนา 

2. ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  พิมพไวหนาแรกตรงกลาง                        

ชื่อผูเขียนพรอมทั้งคุณวุฒิอยูใตชื่อเร่ืองเย้ือไปทางขวามือ  สวนตําแหนงทางวิชาการ               

และสถานท่ีทํางานของผูเขียนใหพิมพไวเปนเชิงอรรถในหนาแรก 

3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยตองมีบทคัดยอภาษาไทย  

พรอมทั้งคําสําคัญ  (key  words)  ภาษาไทย  2 - 5  คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจัยประกอบดวย 

1)  ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  วัตถุประสงค 
7)  วิธีการวิจัย 
8)  ผลการศึกษา 
9)  สรุปและอภิปรายผล 
10) ขอเสนอแนะ 
11)  เอกสารอางอิง 

4.2 การเขียนบทความทั่วไป 

1)  ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บทนํา 5)  
6)  เน้ือหา 
7)  บทสรุป 
8)  เอกสารอางอิง 

4.3 บทวิจารณหนังสือ 

1)  ขอมูลทางบรรณานุกรม  ของหนังสือที่วิจารณพรอมปกหนังสือ 
2)  ชื่อผูวิจารณ 
3)  บทวิจารณ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะตองบรรยายและพิมพแยกจากเน้ือหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ  ถาเปนภาพลายเสนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษอารต

เสนขนาดพองาม  ถาเปนภาพถายใหใชขนาดโปสการด  เขียนหมายเลขลําดับภาพ  

และลูกศรแสดงดานบนและดานลางของภาพดวยดินสอท่ีหลังภาพเบาๆ  โดยจัดทําเปน

ไฟลสรุปรูป  (กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์การเลือกตีพิมพภาพสี) 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 
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การเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบ  APA  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   การอางอิงในเนื้อเรื่อง 
เม่ือส้ินสุดขอความที่ตองการอางอิง  ใสชื่อผูแตง  ปที่พิมพและเลขหนา  ไวใน

วงเล็บตอทายขอความนั้น  คนอื่นๆ  ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา  6  คนขึ้นไป  ใหเขียนชื่อ       

ผูแตงคนแรกตามดวย  et  al  หรือ  และคนอื่นในการอางอิงทุกคร้ัง  เชน 

1.1  ผูแตง  1  คน 

       -  ภาษาไทย :  (สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, 2544 : 20) 

       -  ภาษาอังกฤษ :  (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผูแตง  2  คน  หรือมากกวา 

           -  ภาษาไทย :  (สมเกียรติ  พงษไพบูลย,  สิทธิศักด์ิ  จุลศิริพงษ 

                                       และสมพงษ  สิงหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาอังกฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผูแตงมากกวา  6  คน 

       -  ภาษาไทย :  (จุมพล  วนิชกุล  และคนอื่นๆ, 2543 : 72) 

       -  ภาษาอังกฤษ :  (Kneip, et  al,  2002 : 2) 

2.   การอางอิงทายบทความ  ใหปฏิบัติดังนี้ 

2.1  เรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 

2.2  เรียงลําดับตามตัวอักษรชื่อผูแตง  ถาผูแตงคนเดียวกันใหเรียงลําดับ

ปที่พิมพ  สําหรับภาษาอังกฤษ  ใชชื่อสกุลในการเรียงลําดับ 
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