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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมขั้นสูง และขั้นพื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เปนการวิจัยและพัฒนา โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหา 
และความตองการของทองถิ่นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาหลักสูตรเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ตามความตองการของทองถิ่น  
ขั้นตอนที่ 3 ใชหลักสูตรเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี และขั้นตอนที่ 4 ประเมิน
หลักสูตรเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  ประชากร และตัวอยาง คือ นักเรียน         
ชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4 และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีในจังหวัดลพบุรี  ปการศึกษา 2549 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี และประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรี เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบ
ประเมิน สถิติที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ 
ฐานนิยม อันดับที่ (rank) คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติเชิงอางอิง (inferential statistics) 
ไดแก  สถิติทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประชากร 2 กลุม คือ สถิติทดสอบที (t – test) ผลการวิจัย       
สรุปไดดังนี ้
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 ไดแกหลักสูตรที่ตองการพัฒนาทั้งหมด 20 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรที่ 1 
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 (ป.4) หลักสูตรที่ 2 คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 2 (ป.4) หลักสูตรที่ 3 วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3    
(ม.1) หลักสูตรที่ 4 คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1) หลักสูตรที่ 5 คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 4 (ม.4) หลักสูตรที่ 6 ฟสิกส 
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) หลักสูตรที่ 7 เคมีชวงชั้นที่ 4 (ม.4) หลักสูตรที่ 8 ชีววิทยาชวงชั้นที่ 4 (ม.4) หลักสูตรที่ 9 
คณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา (ชั้นปที่ 1) หลักสูตรที่ 10 ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา (ชั้นปที่1) หลักสูตรที่ 11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (ป.4) หลักสูตรที่ 12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 (ม.1) หลักสูตรที่ 13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 (ม.4) หลักสูตรที่ 14 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4 (ระดับอุดมศึกษา ชั้นป 
ที่ 1) หลักสูตรที่ 15 หลักสูตรทองถิ่น ไขเค็มใบเตยดินสอพอง  หลักสูตรที่ 16 หลักสูตรทองถิ่น ปลาสมฟก หลักสูตร  
ที่ 17 หลักสูตรทองถิ่น สุราแชพื้นเมือง (อุ) หลักสูตรที่ 18 หลักสูตรทองถิ่น เครื่องทองเหลือง หลักสูตรที่ 19 หลักสูตร
ทองถิ่นผาทอมัดหมี่  และหลักสูตรที่ 20 หลักสูตรทองถิ่น จักสานตะกรา 
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 ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพผูเรียน และทองถิ่นทั้ง 20 หลักสูตร        
โดยสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และหลักสูตรมีความสอดคลองกันอยูในระดับมาก 
 ผลการวิจัยระยะที่ 3 พบวาผลการทดลองใชหลักสูตร 20 หลักสูตร พิจารณาใน  6  ดาน ไดแก ความ
สอดคลองของแผนการกําหนดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และกิจกรรมเสริมทักษะ ผลการประเมินในแตละดานมีความเหมาะสมระดับมาก นอกจากนี้ยังไดนิเทศ
ติดตามการใชหลักสูตร 4 ประเด็น ไดแก 1) ความเขาใจหลักสูตรและการใชหลักสูตร 2) กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 3) การวิเคราะหการสอน และ 4) ปญหาและขอเสนอแนะ ผลการนิเทศในภาพรวมอยูในเกณฑดี 
 ผลการวิจัยระยะที่ 4 พบวาผูเรียนและผูสอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และมากที่สุด    
ในดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและอุปกรณ และดานการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวาทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ พบวา สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรทองถิ่น จํานวน 20 หลักสูตรในครั้งนี้ สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของผูเรียน ผูสอน และทองถิ่น
ในจังหวัดใกลเคียงไดตามความเหมาะสม 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to develop basic and advance level enrichment curriculums for Science, 
Mathematics, English and Technology. Type of research was research and development. Research 
procedures included 4 steps : step 1 studying the states, problems and needs of locals about the 
development of Science, Mathematics, English and Technology curriculums, step 2 constructing the 
drafts of basic and advance level enrichment curriculums for Science, Mathematics, English and 
Technology according to the needs of locals, step 3 implementing the curriculums and step 4 evaluating 
and revising the curriculums. The target population and samples were class level 2 students 
(Pratomsuksa 4), class level 3 students (Matayomsuksa 1), class level 4 students (matayomsuksa 4), and 
the first year students for the higher education stage.  All of them were ever studied in the Science, 
Mathematics, and English subjects for 2006 academic year. The another samples were the Science, 
Mathematics, English teachers and people who were interested in the development of the local 
curriculums in the rural aria. The research tools composed of questionnaires, interview forms, and 
evaluate forms.  The statistics for analyzing data were 2 types, the first one was the descriptive statistics 
such as frequency, percentage, mode, rank, mean and Standard Deviation (S.D.) and the second one 
was the inferential statistics such as t – test for comparing the population mean between two populations 
and t – test for comparing the population mean and the criteria. The research findings were as follows : 
 Phase 1 : The 20 obtained curriculums composed of curriculum 1 : The Science Class level 2 
(Pratomsuksa 4) Curriculum, curriculum  2 : The Mathematics Class level 2 (Pratomsuksa 4) Curriculum, 
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curriculum 3 : The Science Class level 3 (Matayomsuksa 1) Curriculum, curriculum  4 : The Mathematics 
Class level 3 (Matayomsuksa 1) Curriculum, curriculum  5 : The Mathematics Class level 4 (Matayomsuksa 4) 
Curriculum, curriculum 6 : The Physics Class level 4 (Matayomsuksa 4) Curriculum, curriculum  7 : The 
Chemistry Class level 4 (Matayomsuksa 4) Curriculum,curriculum 8 : The Biology Class level 4 
(Matayomsuksa 4) Curriculum, curriculum 9 : The Mathematics Higher Education (The first year students) 
Curriculum, curriculum 10 : The Physics Higher Education (The first year students) Curriculum, 
curriculum 11 : The English for Communication Level 1 (Pratomsuksa 4) Curriculum, curriculum 12 : The 
English for Communication Level 2 (Matayomsuksa 1) Curriculum, curriculum 13 : The English for 
Communication Level 3 (Matayomsuksa 4) Curriculum, curriculum 14 : The English for Communication Level 4 
(The first year students for higher education) Curriculum, curriculum 15 : The Local Curriculum : White 
Clay Salty Egg, curriculum 16 : The Local Curriculum : Pla Som Fuk, curriculum 17 : The Local Curriculum : 
Local Rice Ligour (Ou), curriculum 18 : The Local Curriculum : Metal Works, curriculum 19 : The Local 
Curriculum : Mat Mi Silk, and curriculum 20 : The Local Curriculum : Juk San Tra Kra. 
 Phase 2 : All of 20 obtained curriculums were evaluated with two aspects; the appropriating one 
and the corresponding one.  The first one was mostly evaluated at high level and the second one was 
evaluated at high level too. 
 Phase 3 : The implementation of 20 obtained curriculums were considered with 6 aspects such 
as the responding of learning plans, the determination of learning contents, the learning processes, the 
learning medias, the measurement and evaluation, and the enrichment skill activities.  The results for 
each aspects were at high level.  Moreover, the follow–up of teaching and learning for the 
implementation the 20 obtained curriculums by experts and researchers were considered.  There were 
four aspects for considering as follows :1) the understanding of curriculums and the implementing 
curriculums, 2) the process of learning and teaching, 3) the analyzing of instructing, and 4) the problems 
and guidelines for improving.  The obtained results were at good level. 
 Phase 4 : The learners and teachers had satisfied with high and the highest level as a whole for 
contents aspects, learning activities, medias and measurement and evaluation. Moreover, learning 
achievement were considered.  The results indicated that all developed curriculums the post – test were 
significantly higher than their    pre – test scores at the level 0.05 (p – value = 0.000) and the post – test 
scores were significantly higher than their criteria (greater than 60.00 score) at the level 0.05  (p – value 
= 0.000). 
 The 20 developed curriculums that corresponding to learners, teachers and the local needs can 
be applied or used in other provinces in Thailand. 
 
คําสําคัญ 
 หลักสูตรเสริมขั้นสูง และขั้นพื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  
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บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิต
ของทุกคนทั่วไปในการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพตาง ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู และ
ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก วิทยาศาสตรนําให
คนไดพัฒนาวิธีคิด  คิดเปนเหตุ เปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิ เคราะหวิจารณ  มีทักษะในการคนหาความรู                     
มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคม         
แหงความรู (knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy 
for all) เพื่อที่จะมีความรู ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยาง        
มีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม วิทยาศาสตรชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการใชประโยชน ดูแลรักษา 
พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน วิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศในสังคมโลก และดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข     
การสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนใหสามารถอยูในสังคม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้น ในวงการศึกษาบานเราขณะนี้ คือ เด็กรุนใหมขาดความสนใจที่อยากจะ
เรียนรูวิทยาศาสตร โดยเห็นวาเปนวิชาที่นาเบื่อ ยากเกินไป เนื้อหาเต็มไปดวยสูตร และกฎเกณฑตาง ๆ ทาง
ธรรมชาติ เรียนเทาที่จําเปน เพื่อใชในการสอบเรียนตอสอบคัดเลือกเทานั้น จึงใหเด็กรุนใหมไมพัฒนาแนวคิด และ
ความรูใหม ๆ ทางดานวิทยาศาสตร ทําใหความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลาหลังตามชาติเพื่อนบาน
ไมทัน จึงกลายเปนผูใชเทคโนโลยีมากกวาเปนผูผลิตเทคโนโลยี ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมกับจังหวัดลพบุรี ไดเล็งเห็นและตระหนักในปญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับ
เยาวชน โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี จึงไดรวมมือกันที่จะพัฒนาหลักสูตร  ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี โดยมุงที่จะผลิตกําลังคนที่สนองความตองการของทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู โดยมุงเนนการปฏิบัติควบคูทฤษฎี ยึดหลักการมี 
สวนรวมระหวางหนวยงานทางการศึกษากับชุมชน นําไปสูการพัฒนาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี ทําใหผูเรียนและประชาชน มีสมรรถนะตามวิชาชีพทั้งในดานเทคนิควิธี และการประกอบอาชีพ สภาพ
ปจจุบันสถาบันการศึกษา และชุมชน  ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการทางดานความรู ขาดความเขาใจที่จะนําความรู
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีไปใชพัฒนาทองถิ่น ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางสถาบันการศึกษากับทองถิ่น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้หลักสูตร
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ปจจุบันเนนดานทฤษฎีมากเกินไปขาดการนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมกับจังหวัดลพบุรี จึงไดรวมมือกันพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในระดับชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4 และ
ระดับอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยจัดทําเปนหลักสูตรเสริมขั้นพื้นฐานและ
เสริมขั้นสูง โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ในระดับ 
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) และระดับอุดมศึกษา (ชั้นปที่ 1) โดยใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา รวมจํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูสอน และทองถิ่น จํานวน 20 หลักสูตร       
การดําเนินการวิจัย และพัฒนาดังกลาว มีขั้นตอนศึกษาคนควา 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหา/
ความตองการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร (ยกรางและหาคุณภาพหลักสูตร และทดลองใชหลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตร) ขั้นตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช และ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลักสูตร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี สรุปผลตามความมุงหมายการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพปญหา และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
      การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาสรางหลักสูตรเสริมใหสอดคลองกับ  สภาพปญหา ความ
ตองการ  ของทองถิ่นและเหมาะสมกับผูเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) และ
ระดับอุดมศึกษา  (ชั้นปที่1) ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรดังกลาว และเก็บรวบรวมจาก 
ผูที่เกี่ยวของที่เปนตัวอยาง 3 กลุม คือ ครูผูสอน จํานวน 120 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,320 คน และ 
ประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด นําสาระการเรียนรูของกลุมสาระ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และทองถิ่น   ทุกสาระในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 1 
มัธยมศึกษาปที่ 4 และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 1 มากําหนดเปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหา ความ
ตองการ และขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยมีคาความ
เชื่อม่ัน มากกวา 0.80 และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลา 3 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549        
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2549 นอกจากนี้ เพื่อเปนการยืนยันสภาพปญหา และความตองการที่มีความเปนไปไดในการ
พัฒนาหลักสูตรดังกลาว ผูวิจัยไดสรางแนวทางการสนทนากลุม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปญหา
ความตองการ และขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร เสริมขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงกับครูผูสอน และผูเชี่ยวชาญ วิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี และหลักสูตรทองถิ่น ในวันเสารที่ 18 มีนาคม 2549 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี แลวนําขอมูลดังกลาวขางตน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อลําดับความตองการในการพัฒนา 
โดยใชความถี่ รอยละ และการจัดลําดับที่ สวนขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด และการสนทนากลุม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคิดการวิจัย  
  1.1 สภาพปญหาการพัฒนาหลักสูตร 
   จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพปญหา การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และหลักสูตรทองถิ่น สรุปไดดังนี้ 
   1.1.1 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
      1) ผูเรียนมีพื้นฐานคณิตศาสตรนอย 2) ตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 3) ผูสอนใชวิธีการสอนที่ไมหลากหลาย 4) ส่ือในการสอน
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คณิตศาสตรมีคอนขางนอย เนื่องจากขาดงบประมาณ ในการสนับสนุน และครูผูสอนมีเวลาในการจัดเตรียมส่ือ     
ไมเพียงพอ 5) ครูผูสอนใชวิธีการวัดผลที่ไมหลากหลาย และขาดความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร 6) ขาดคูมือการจัดกิจกรรมเสนอแนะ และ7) เนื้อหาที่สอนมีมากเกินไป (คณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา) 
   1.1.2 กลุมวทิยาศาสตร 
      1) เนื้อหาสาระไมตอเนื่อง และไมสอดคลองกับระดับความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียน และทองถิ่น 2) เนนทฤษฎีมากกวาการนําไปใชชีวิตประจําวัน 3) กิจกรรมที่ใชสอนไมหลากหลาย 4) ส่ือราคา
แพง แตประสิทธิภาพต่ํา และไมหลากหลาย  5) วิธีการวัดผลและประเมินผลไมหลากหลาย 6) บางเนื้อหาเนน
นามธรรม ยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน ตองใหผูเรียนเรียนรูจากสื่อที่หลากหลาย เพื่องายตอการทําความ
เขาใจ (เคมี ม.4) 7) ผูเรียนไมสนใจทําการทดลองในการฝกปฏิบัติ 8) หลักสูตรไมเรียงลําดับเนื้อหาตามความ
เหมาะสม ทําใหความรูไมตอเนื่อง (ชีววิทยา ม.4)  9) แหลงเรียนรูนอยเกินไป 10) ครูผูสอนไมคอยเขาใจการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และ 11) ผูเรียนสวนใหญมีพื้นฐานคณิตศาสตรไมดี ทําใหเรียนวิชาฟสิกสไดไมดีเทาที่ควร 
(ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา) 
   1.1.3 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสาร 
      1) หลักสูตรแกนกลางไมเอื้ออํานวยใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับดานทองถิ่นของตน 
2) กิจกรรมไมไดสงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนอยางจริงจัง 3) ผูเรียนมีพื้นฐานดานภาษาอังกฤษอยูใน
เกณฑต่ํา และ 4) ผูสอนวัดและประเมินผลไมตรงกับเนื้อหาที่สอน 
   1.1.4 หลักสูตรทองถิ่น 
      1) กระบวนการผลิต ไมมีความปลอดภัย 2) มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปน
อันตรายตอสภาพแวดลอมหรือบริเวณใกลเคียง 3) ปญหาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑใหสามารถมีอายุเก็บไวไดนาน 
และ 4) ขาดการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม 
     1.2 ความตองการพัฒนาหลักสูตร 
      จากการศึกษาความตองการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี จังหวัดลพบุรี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน จํานวน 1,320 คน ครูผูสอนจํานวน 200 คน และ
ประชาชน จํานวน 500 คน และวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ไดหลักสูตรที่ครูผูสอนและนักเรียน   
มีความตองการสอดคลองกันมากที่สุด และเปนเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2549 จาํนวน 20 หลักสูตร  
 2. ผลการยกรางและหาคุณภาพหลักสูตร 

        ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร คือ กําหนด
เปาหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู หรือกิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ/อุปกรณ และการวัดและประเมินผล 
จํานวน 20 หลักสูตร คือ  หลักสูตรที่ 1 คือ วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 คือ คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 2   
หลักสูตรที่ 3 คือ วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 หลักสูตรที่ 4 คือ คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 หลักสูตรที่ 5 คือ คณิตศาสตร 
ชวงชั้นที่ 4 หลักสูตรที่ 6 คือ ฟสิกสชวงชั้นที่ 4 หลักสูตรที่ 7 คือเคมีชวงชั้นที่ 4 หลักสูตรที่ 8 คือชีววิทยาชวงชั้นที่ 4 
หลักสูตรที่ 9 คือ คณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรที่ 10 คือ ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 11 คือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ระดับ 1 หลักสูตรที่ 12 คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 หลักสูตรที่ 13 คือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ระดับ 3 หลักสูตรที่ 14 คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4 หลักสูตรที่ 15 คือ 
หลักสูตรทองถิ่น ไขเค็มใบเตยดินสอพอง  หลักสูตรที่ 16 คือ หลักสูตรทองถิ่น ปลาสมฟก หลักสูตรที่ 17คือ หลักสูตร
ทองถิ่น สุราแชพื้นเมือง (อุ) หลักสูตรที่ 18 คือ หลักสูตรทองถิ่น เครื่องทองเหลือง  หลักสูตรที่ 19 คือหลักสูตรทองถิ่น 
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ผาทอมัดหมี่ และ หลักสูตรที่ 20 คือ หลักสูตรทองถิ่น จักสานตะกรา หลังจากนั้นจึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เชิญผูเชี่ยวชาญรายวิชา และผูเชี่ยวชาญหลักสูตรและการสอน จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม และความ
สอดคลอง ของหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
และคาความสอดคลอง ผลการวิเคราะหขอมูลนี้ สรุปไดดังนี้  
     2.1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรตางๆ 
      ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญรายวิชา และผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการสอน สรุปไดดังนี้  ความเหมาะสมของหลักสูตรเสริม 20 หลักสูตร พบวาสวนใหญมีความเหมาะสม
ของหลักสูตรระดับมาก ไดแก 1) ดานจุดมุงหมายหลักสูตร 2) ดานแผนการจัดการเรียนรู 3) ดานกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู และ 4) ดานสื่อการเรียนรู ตามลําดับ สําหรับความเหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
ไดแก1) ดานการวัดและประเมินผล และ 2) ดานเนื้อหาของหลักสูตร ตามลําดับ 
     2.2 สรุปผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตร   
      พิจารณาจาก ความเกี่ยวของจากการศึกษาความสอดคลองกันระหวางองคประกอบของ
หลักสูตร พบวา สวนใหญมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ไดแก1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล          
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรูกับส่ือการเรียนรูในแตละหนวย 3) เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรู    
4) เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 5) จุดมุงหมายของหลักสูตรกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
6) จุดมุงหมายของหลักสูตรกับเนื้อหา 7) เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูกับส่ือการเรียนรู 8) เนื้อหาแตละหนวยการ
เรียนรูกับเวลาตามลําดับ สําหรับความสอดคลองในระดับปานกลาง ไดแก 1) เนื้อหาของหลักสูตรกับจํานวนหนวย
การเรียนรู  และ2) เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู  ตามลําดับ 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร 
     ผลการทดลองใชหลักสูตร พิจารณาจากเครื่องมือ ซึ่งประกอบดวย 6 ประเด็นตอไปนี้ 
     1) ความสอดคลองของแผน ภาพรวมของแผนการสอนมีความสอดคลองและมีรายละเอียดดี และ
ชัดเจน 2) การกําหนดสาระการเรียนรูถูกตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ความชัดเจนของเนื้อหาไมสับสน เขาใจงาย 
ควรเพิ่มกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยไมตองทองจํา  3) กระบวนการเรียนการสอน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนน
การเรียนแบบปฏิสัมพันธ การเรียนโดยกระบวนกลุม การเรียนรูแบบรวมมือ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู และการวัดประเมินผล เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เชนนักเรียนที่เรียนออนควรไดรับความ
ชวยเหลือจากนักเรียนที่เรียนดีกวา เปนตน  4) ส่ือการเรียนการสอน ส่ือที่ใชในการสอนในใบงาน ทําไดคอนขาง
สมบูรณ มีปญหาในการพิมพหรือจํานวนขอมากเกินไปบาง ผูสอนสามารถใชส่ือการเรียน การสอนที่กําหนดผูเรียน
สนใจ และใชสรุปเนื้อหา แตถามีตัวอยางการตั้งคําถามและ แนวการตอบ แนวความคิดของผูเรียนอยางไร จะชวยให
ผูสอนมีแนวการสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 5) การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลเหมาะสม และ มีความ
สอดคลองกับกิจกรรม ควรมีโจทยปญหาเพื่อนักเรียนจะไดสังเกตตนเองวามีปญหาเชิงใดของโจทย และ6) เสนอ
กิจกรรมเสริมทักษะ ควรมีแบบฝกเสริมควรเพิ่มเติมแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เชน  แบบฝกหัดเสริมทักษะการ
คูณ ควรมีแบบฝกหาจํานวน ควรมีแบบฝกที่เนนการทายเลขปริศนา สําหรับวิชาคณิตศาสตร เปนตน 
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 4. ผลการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 
      สรุปผลการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 4 ประเด็น คือ 1) ความเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
การเตรียมการสอนของครูผูสอน 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) การวิเคราะหการสอน และ 4) ปญหาและ
ขอเสนอแนะจากครูผูสอน ดังนี้ 
    4.1 ความเขาใจหลักสูตรและการเตรียมการสอน  
     พบวาสวนใหญครูผูสอนเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับดี มีการเตรียมการสอน และ
รวมกันวางแผนชั่วโมงการสอน เตรียมส่ือและเอกสารไวพรอม 
     4.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      พบวาสวนใหญครูผูสอนสวนใหญมีเทคนิคในการเสริมแรง มีการดําเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมโดยเนนโครงงานตามความเหมาะสมของผูเรียน มีการใชส่ือที่เหมาะสม โดยการใหทดลอง
และปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง และใหผลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อปรับปรุงตัวเอง 
     4.1 การวิเคราะหการสอน 
      พบวาจุดเดนที่ชัดเจน คือ สวนใหญครูมีการเตรียมตัวในการสอนที่ดี มีเทคนิคการสอน และใชส่ือ 
/อุปกรณที่เหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล และประเมิน
ตามสภาพจริง และจุดที่ตองพัฒนา คือ การโนมนาว และกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจมากขึ้น 
     4.1 ปญหาและขอเสนอแนะจากครูผูสอน 
      พบวาครูผูสอนสวนใหญเนนใหนักเรียนมีการฝกทักษะใหมากขึ้น และชั่วโมงเวลาในการสอนบาง
แผนการจัดการเรียนรูนอยไปควรเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง 
 5. ผลจากการนําหลักสูตรไปใช  
      ผลการนําหลักสูตรไปใชพิจารณาจากเครื่องมือ 2 ประเภท คือ แบบวัดความพึงพอใจของผูสอน และ
ผูเรียนในดานตาง ๆ และแบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
     5.1 สรุปผลดานความพึงพอใจของผูสอนและผูเรียน 
       จากการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา 18 แหง และไดประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและ
ผูเรียนในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ/อุปกรณการเรียนรู การวัดและประเมินผล สรุปไดดังนี้ 
   5.1.1 ดานเนื้อหา  สวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก 14 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร    
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) เคมี ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ชีววิทยา ชวง
ชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา คณิตศาสตร 
ระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 (ม.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4 
(ระดับอุดมศึกษา) หลักสูตรไขเค็มใบเตยดินสอพอง หลักสูตรปลาสมฟก และหลักสูตรเครื่องทองเหลือง และ
หลักสูตรที่มีผลการประเมินดานเนื้อหามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ หลักสูตรคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (ป.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 (ม.1) หลักสูตรสุราแชพื้นเมือง (อุ) 
และหลักสูตรจักสานตะกรา  
   5.1.2 ดานกิจกรรมการเรียนรู   สวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร     
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) เคมี 
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ชีววิทยา ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส 
ระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (ป.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 (ม.1) 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 (ม.4)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4 (ระดับอุดมศึกษา) หลักสูตรไขเค็ม
ใบเตยดินสอพอง หลักสูตรปลาสมฟก และหลักสูตรเครื่องทองเหลือง และหลักสูตรที่มีผลประเมินดานความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด คือ หลักสูตรหลักสูตรสุราแชพื้นเมือง (อุ)  หลักสูตรผาทอมัดหมี่ และหลักสูตรจกัสานตะกรา 
   5.1.3 ดานสื่อ/อุปกรณ  สวนใหญหลักสูตรมีความพึงพอใจระดับมาก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร  
ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) เคมี  
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ชีววิทยา ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส 
ระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (ป.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 (ม.1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 (ม.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 4 (ระดับอุดมศึกษา) หลักสูตรไขเค็ม
ใบเตยดินสอพอง  หลักสูตรปลาสมฟก และหลักสูตรเครื่องทองเหลือง และหลักสูตรที่มีผลประเมินดานความพึง
พอใจระดับมากที่สุด คือ หลักสูตรหลักสูตรสุราแชพื้นเมือง (อุ)  หลักสูตรผาทอมัดหมี่ และหลักสูตรจักสานตะกรา 
   5.1.4 ดานการวัดและประเมินผล  สวนใหญหลักสูตรมีความพึงพอใจระดับมาก คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3 (ม.1)  คณิตศาสตร  ชวงชั้น
ที่ 3 (ม.1) เคมี ชวงชั้นที่ 4 (ม.4)  ชีววิทยา ชวงชั้นที่ 4 (ม.4)  ฟสิกส ชวงชั้นที่ 4 (ม.4)  คณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 4 
(ม.4)  ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา คณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 (ป.4) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ระดับ 2 (ม.1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 (ม. 4) ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ระดับ 4 (ระดับอุดมศึกษา)  หลักสูตรไขเค็มใบเตยดินสอพอง หลักสูตรปลาสมฟก  หลักสูตรเครื่องทองเหลือง 
และหลักสูตรผาทอมัดหมี่ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานการวัดและประเมินผลระดับมากที่สุด 
คือ หลักสูตรสุราแชพื้นเมือง (อุ)  และหลักสูตรจักสานตะกรา 
 5.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  จากการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา 18 แหง และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โดย
ใหมีการทดสอบความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูความกาวหนาและทดสอบความแตกตาง
ระหวางคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม ผลการ
ทดลองการเปรียบเทียบดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
  5.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน  พบวาหลักสูตรที่ทําการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียกอนเรียนกับหลังเรียน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (ป.4) วิทยาศาสตร         
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) เคมี ชวงชั้นที่ 4 (ม.4)  ชีววิทยา ชวงชั้นที่ 4 (ม.4)  ฟสิกส ชวงชั้นที่ 4 
(ม.4) คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส ระดับอุดมศึกษา และคณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย     
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 (p = 0.000) 
  5.2.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ   จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
กับเกณฑ (คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) พบวาเกือบทุกหลักสูตรคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนหลักสูตรชีววิทยา ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) ฟสิกส 
ระดับอุดมศึกษา และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนต่ํากวาเกณฑ (p = 0.202, 0.425 
และ 0.335 ตามลําดับ) 
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คําขอบคุณ 
การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เปนสวนหนึ่งของ

วิสัยทัศนจังหวัด ที่ตองการใหจังหวัดลพบุรีเปนศูนยการศึกษา โครงการฯ นี้ จึงเปนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของ
จังหวัดลพบุรี คณะวิจัยจึงขอบพระคุณนายวิชัย ศรีขวัญ  ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ที่ไดจัดสรรงบประมาณจังหวัด 
แบบบูรณาการ ประจําป พ.ศ.2549 โดยมุงหวังและมีความเชื่อม่ันวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีปรัชญาเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่นไดเปนเจาภาพในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จนทําใหคณะวิจัยดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร ไดผลผลิต (out put) จํานวน 20 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรวิทยาศาสตร หลักสูตรคณิตศาสตร
ในชวงชั้นที่ 2 (ป.4) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) และอุดมศึกษา (ชั้นปที่ 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 ระดับ และหลักสูตรทองถิ่นอีก 6 หลักสูตร คือ ไขเค็มใบเตยดินสอพอง ปลาสมฟก สุราแชพื้นเมือง (อุ) ผาทอ
มัดหมี่ เครื่องทองเหลือง และจักสานตะกราหวาย ผลจากการวิจัยครั้งนี้สงผลกระทบ (impact) ตอคณะครูอาจารย
ของจังหวัดลพบุรีที่ไดเรียนรูการวิจัยและพัฒนา  โดยการปฏิบัติ (action learning) ทําใหสามารถสรางนักวิจัย
จํานวน 40 คน ที่มาจากหนวยงานตาง ๆ 24   หนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  
และเขต 2 และผลลัพธสุดทาย (out come) เกิดนวัตกรรมที่เปนกระบวนการศึกษาที่คณะครูอาจารยจะนําหลักสูตร
เสริมดังกลาวไปปรับใชในสถานศึกษาตามความเหมาะสมตอไป 
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กิจกรรมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จัดขึ้นในงานสัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเทพสตรี ระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2549 เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรไทย ซึ่งจัดเปน
ประจําเกือบทุกป ถาจําไมผิด กิจกรรมนี้จัดมาตั้งแตป พ.ศ.2523 หลังการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาโดย สสวท. รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเปนเจาของโครงการสนับสนุน
งบประมาณ วางแนวทาง ขั้นตอนการจัดการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาค ซึ่งไดแก ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 
และระดับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งขณะนั้นไดแก วิทยาลัยครูเทพสตรี เปนสถาบันหนึ่งในระดับ
ภูมิภาคที่ไดรับมอบหมายตั้งแตเริ่มโครงการใหดําเนินการจัดการแขงขันทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร         
ในระดับเขต ของเขตการศึกษา 6 ประกอบดวย จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อยุธยา อางทอง ชัยนาท และอุทัยธานี 
สงตัวแทน เขาแขงขัน จังหวัดละ 1 โรงเรียน ของระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย  

การแขงขันจัดเปนทีม ทีมละ 3 คน ตอหนึ่งโรงเรียน ทักษะที่ใชในการแขงขัน ไดแก ทักษะทั้ง 13 ทักษะคือ  
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการวัด 
- ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
- ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  
- ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
- ทักษะการทดลอง 
- ทักษะการจําแนกประเภท 
- ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาและสเปสกับสเปส 
- ทักษะการคํานวณ 
- ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
- ทักษะการตีความหมายขอมูล 
- ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
- ทักษะการพยากรณ 
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 ทักษะดังกลาวทั้งหมดขางตนสามารถตรวจสอบ หรือวัดการแขงขันไดจากการสังเกตผลการปฏิบัติการ 
ของนักเรียนผูเขารวมการแขงขันและพิจารณาการเขียนรายงานผลการทดลองเปนหลัก การแขงขันแตละครั้ง 
คณะกรรมการจะเปนผูกําหนดเนื้อหาในการแขงขัน ซึ่งตามความตองการที่จะเนนทักษะดานใด ซึ่งพบวานักเรียน
สวนใหญทดลองตรวจสอบตัวแปรคลาย ๆ กัน โดยทันกลุมผูอื่น ตัวสาร ก็นําไปตมบาง กลุมไหนเอาไปกลั่น  ก็กล่ัน
บาง กลุมไหนวัด pH ก็วัดบาง เลียนแบบกัน การตรวจสอบทักษะดวยการนําทดสอบตัวแปร หรือการออกแบบ     
การทดสอบจึงไมสามารถจําแนกผูแขงขันได และทําใหทักษะดานการเลือกใชเครื่องมือ และทักษะอื่น วัดจําแนก   
ไดยากเชนกัน ดังนั้น วิธีการแกไขที่จะสามารถจําแนกผูเขาแขงขันไดงายที่สุด ก็คือ การกําหนดใหนักเรียนอานโจทย
แลวดําเนินการออกแบบการทดลอง กําหนด ตัวแปรและวิธีการตรวจสอบ ตัวแปร วิธีการจํานวนชุด แนวทาง       
การเก็บรวบรวมขอมูลสงใหกรรมการประจําหองแขงขัน กอนทําการทดลอง ซึ่งคณะกรรมการจะสามารถตรวจสอบ
ทักษะตาง ๆ ตามแผน การทดลองที่ผูแขงขันกําหนดไดสะดวก เปนการบังคับใหนักเรียนตองคิดออกแบบการทดลอง
จากปญหาโจทยที่กําหนด  อยางรอบคอบ ไมสามารถเลียนแบบจากเพื่อนกลุมอื่น ๆ ได เพราะจะตองดําเนินการ
ทดลองตามแบบการทดลองของตนเองที่วางไวเทานั้น  
 ผมเชื่อวาการจัดการแขงขันดวยวิธีดังกลาว นาจะเปนการกระตุนให โรงเรียนตาง ๆ ไดนําไปฝกฝนนักเรียน    
ของตนไดรูจักคิดวางแผนการทดลองเปน ซึ่งเปนเรื่องของการ “คิดเปน ทําเปน” ตามที่เราอยากจะปลูกฝงใหบังเกิด
ขึ้นกับนักเรียนของเราตั้งแตระดับมัธยม จะเห็นไดวากระบวนการเรียนการสอนในระดับมัธยมเนนการเรียนแบบ  
ลอกเลียน หรือทําตามคําส่ัง ขั้นตอนที่กําหนดมาในตําราเรียน ซึ่งนักเรียนสวนใหญเมื่อถึงชั่วโมงเรียนจากการทดลอง
ก็จะปฏิบัต ิ ตามขั้นตอนตามตําราเรียนกําหนด โดยไมทราบดวยซ้ําวาอะไรคือส่ิงที่ตองการศึกษา (หรือตัวแปร)  และ
ไมมีโอกาสไดคิดวาควรจะทําอยางไร หรือมีวิธีการ แนวทางอื่นที่แตกตางไปจากตําราหรือไม ครูก็ไมเคยคิดวาจะสอน
ใหนักเรียนรูจัก “คิดแกปญหา” ทําไดอยางไร เมื่อจบกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกําลังสอบวัดผลการแขงขัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการกําลังตรวจสอบผลงาน 
และลงคะแนนใหนักเรียนในแตละทีม 
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ทานเคยยอมรับกันซินะวา ไมมีวิชาใดที่จะสอนใหผูเรียนคิดไดดีกวาวิชาคณิตศาสตร เพราะการคิดเปน

หัวใจสําคัญที่ทําใหทุกวันนี้ เราไดรับความสะดวกสบาย และทําอะไรไดรวดเร็ว ในระยะเวลาอันส้ัน เชน มีรถยนต    
มีพัดลม มีคอมพิวเตอร มีกลองถายรูป มีโทรศัพท และมีส่ิงอื่น ๆ อีกมากมาย จะเห็นวาส่ิงตาง ๆ เหลานี้เกิดจาก   
การคิดคนของมนุษยทั้งส้ิน ไมวาจะเปนวัสดุชิ้นใด ที่ผลิตขึ้นมานั้นจะตองใชความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรเปนบรรทัด
ฐานเสมอ แมกระทั่งนักธุรกิจ ที่จะดําเนินกิจการใด จะตองพึ่งพิงคณิตศาสตรชวยในการดําเนินการหรือบริหารทั้งส้ิน 
จะเห็นวาคณิตศาสตรเปนตัวเสริมหรือเปนตัวผลักดัน ใหศาสตรสาขาอื่น ๆ เจริญกาวหนา แตถาถามวาแลว
คณิตศาสตรชวยอะไรใหกับมนุษยบาง ปญหานี้คงตองชี้แจงใหรูเสียกอนวา ความจริงแลวตัวเนื้อหาของคณิตศาสตร
ที่เราเรียนกันอยูทุกวันนี้ ไมไดเอาไปใชประโยชนอะไรโดยตรงเทาไรนัก เพียงแตเราใชเนื้อหาของคณิตศาสตรเปนส่ือ 
เพื่อกอใหผูเรียนไดใชความคิดเพื่อหาทางแกปญหา หรือคิดหาทางที่จะดําเนินกิจการของตน ใหเปนไปตามจุดหมาย
ที่ตนตองการ และในการที่จะใหผูเรียนเกิดความคิดที่ดีนั้น เราจะลองใชวิธีการใดดี เชน ใหผูเรียนดัด หรือลอง
ประโยคซ้ํา ๆ กัน สักรอยจบวา ขอใหฉันคิดเกง ๆ เถิด วิธีการเชนนี้ ก็คงไมทําใหผูเรียนคิดไดแน ถาเชนนั้นเราจะใช
วิธีการใดดี และการที่จะผูเรียนคิดเปนนั้น คงเปนจุดประสงคใหญของคนเราทุกยุคทุกสมัย เพียงแตวาจะหาวิธีการใด
เทานั้นเอง บางทานอาจจะคิดวา หนามแหลมไมตองมีใครเส้ียมก็ได จริงอยูพวกที่หนามแหลมอาจจะไมตองมีใคร
สอนก็ได แตถาพวกที่หนามไมแหลมละ ทานจะไมสนใจเขาเลยหรือ ดวยเหตุนี้คณิตศาสตรจึงถูกจัดใหเรียนตั้งแต
ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยมุงหวังจะใหเนื้อหาคณิตศาสตรเปนส่ือ เพื่อปลูกฝงสมองของเด็ก     
ใหเกิดความคิด ทั้งนี้รวมถึงพวกที่มีหนามอยูแลว เมื่อมีการสงเสริมที่ดีก็จะทําใหหนามที่แหลมนั้นคมยิ่งกวาเดิม 
 ความจริงแลว เนื้อหาของคณิตศาสตร ไมไดปลูกฝงใหเด็กเกิดความคิดเพียงอยางเดียว ตัวเนื้อหาของ
คณิตศาสตร ยังเปนส่ือเพื่อกอใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคอื่น ๆ อีกมากมาย เชน เปนคนมีเหตุผล รูขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน มีความละเอียดรอบคอบ มีจินตนาการ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ของเนื้อหาในแตละบทเรียน 
เพราะเนื้อหาของคณิตศาสตรมีมากมายหลายสาขา การที่ผูเรียน ไดเรียนคณิตศาสตรหลาย ๆ สาขาก็จะทําให
ผูเรียนไดรับความรูหลาย ๆ รูปแบบ ทําใหเด็กเกิดความรูหลาย ๆ ดาน นอกจากเด็กจะไดรับรูคณิตศาสตรหลาย
สาขาแลวแตละสาขาก็มีการฝกซ้ํา เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญ ซึ่งจะเห็นวาในแตละบทเรียนมีแบบฝกชุดละ
หลาย ๆ ขอ เพื่อฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ 
 การปลูกฝงสมองใหผูเรียนไดรับความรูที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนั้นเปนการโชคดีของผูเรียนกลุม
นั้น แตในสภาพปจจุบันของประเทศไทยนั้น มิไดปลูกฝงใหผูเรียนไดรับในระยะแรก ๆ หรือในระยะประถมศึกษา  
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ทานคงนึกออกซินะวา ตอนที่เวลาเรียน ชั้นประถมศึกษานั้น ครูประจําชั้นของเราคนนั้นที่สอนเราทุกวิชาใชไหม    
ทานเชื่อหรือวา ครูประจําชั้นเราจะมีความสามารถสอนเราใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดทุกวิชา ปญหานี้แหละ    
ที่ทําความหนักใจใหกับครูระดับมัธยม ถึงแมจะใหครูที่จบตรงตามสาขามาสอนก็ตาม ถาผูเรียนสวนใหญไมได   
ถูกปลูกฝงที่ดีมากอนก็จะทําใหผูเรียนเหลานั้น ไมชอบหรือพาลเกลียดวิชานั้นไปเลย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 
เปนวิชาที่ตองมีความตอเนื่องในการเรียน กลาวคือ ตองใชความรูในระดับต่ํามาเปนพื้นฐานในการเรียนระดับสูง   
เมื ่อผูเรียนมีพื ้นฐานที่ไมดีแลว ยากที่ครูผูสอนจะแกไขใหดีได เราจะเห็นวาครูระดับมัธยมที่สอนคณิตศาสตร       
จะเอือมระอาตอการสอนเพราะพื ้นฐานของผู เร ียนไมดีแถมยังไมชอบอีกดวย เมื ่อไมชอบก็มักจะไมใสใจ              
ที่จะขวนขวายใหเกิดการเรียนรู ยกตัวอยางเชน ไมขวนขวายที่จะทองสูตรคูณใหได เชน ถามวา 7 คูณ 4 ไดเทาไร     
บางคนยังตองเริ่มทอง เจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดสองสิบส่ี เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด... และในที่สุดก็ตอบวา เจ็ดส่ีสามสิบสองจะเห็น
วาชามากกวาจะไดคําตอบ แถมคําตอบที่ไดยินยังผิดเสียอีก 
 ดวยเหตุนี้ ทางสาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงไดจัดประลองความรูคณิตศาสตรขึ้น 
เพื่อมุงหวังใหผูเรียน และครูผูสอนไดประเมินตนเองวา ความสามารถของผูเรียนและประสิทธิภาพของครูผูสอน     
อยูในระดับใดของผูเขาสอบทั้งหมด จริงอยูแบบทดสอบนี้มีเพียง 50 ขอ คงไมครอบคลุมเนื้อหาและจัดไดตรงตาม
วัตถุประสงคทั้งหมด แตทางสาขาคณิตศาสตร ก็พยายามเฟนหาขอสอบเปนอยางดีที่สุด แลว พอที่จะเปนเครื่องมือ   
ที่จะจัดความสามารถของผูเรียน และประสิทธิภาพ  ของครูผูสอนไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายกําลังสอบ 
ประลองความรูทางคณิตศาสตร ณ อาคาร 5/403 

  

นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกําลังสอบ 
ประลองความรูทางคณิตศาสตร ณ อาคาร 5/403 
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 กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง  
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท” 

 
ผศ.วันทนี  ปานเจริญ 

สาขาวิชาชีววทิยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

Asst.Prof.Wantanee Pancharoen 
Applied Biology Program  

Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University  
 

ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ กําหนดจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 และไดจัดกิจกรรม การเสาวนาทางวิชาการ ในชื่อเรื่อง “วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

วัตถุประสงคการจัดงาน คือ 
1.เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสฉลองศิริราช

สมบัติครบ 60 ป 
2. เพื่อเผยแพรแนวคิดและปรัชญาดานเศรษฐกิจพอเพียงดวยการประยุกตใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตที่

มีคุณภาพ 
วิทยากรเสวนาวิชาการ มี 3 ทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสายเมือง วิริยะศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการภาคกลาง (กปร.) : วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    วิทยาศาสตรมีบทบาทในการใหความสะดวกสบาย ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาใน การดํารงชีวิต    
ทําใหเกิดความเขมแข็งทั้งครอบครัว ชุมชน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะตองอยูในส่ิงแวดลอมที่สมดุล วิทยาศาสตรทํา
ใหเกิดปญญาเพราะเปนเรื่องของการสังเกต คิดมีเหตุมีผล ปจจัย 4 ตองอาศัยเรื่องของวิทยาศาสตรมาจัดการ   
ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ดังนั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีบทบาทตอ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งภายใน และภายนอก โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไวดังนี้ 

    เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับของครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
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     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ทางสายกลาง ไดแก ความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู (รอบรู 
รอบคอบ ระมัดระวัง ) และ เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) 

2. คุณผองศรี  ธาราภูมิ  อดีตอาจารยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปจจุบันเปนเครือขายประชาชนสุขภาพ 
จังหวัดลพบุรี และเปนคณะทํางานพรรคประชาธิปตยภาคกลาง : โครงการพระราชดําริ 

    โครงการพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่ในหลวงคิดขึ้น เมื่อมีพระราชดําริแลวตองมีการคิดวิเคราะห 
ถึงความเปนไปได แลวจึงลงมือทํา 

    โครงการในพระราชดําริที่กลาวถึง มี 4 ประเภท ไดแก 
     2.1 โครงการตามพระราชประสงค ใชทุนทรัพยเปนของพระองค พอทดลองไดผลก็มอบให หนวยงานไป

ดําเนินการ เชน สหกรณ 
    2.2 โครงการสวนพระองค ทดลองในวังสวนจิตเมื่อไดผลก็ขยายไปนอกวัง เชน นมผง  
    2.3 โครงการในพระราชานุเคราะห มูลนิธิ เอกชน ผูประสบภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะหทางการแพทย 
    ทฤษฎีของในหลวงเปนสายกลาง ปฏิบัติทดลองจนไดผลจึงเปนทฤษฎี และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มาเกี่ยวของตลอดเวลา เปาหมายของโครงการพระราชดาํริ คือ การพัฒนา 
 3. ครูสมหมาย  หนูแดง เจาของไรทนเหนื่อย บานพุน้ําทิพย อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี : เกษตรอินทรีย 

    เกษตรอินทรียทําไดโดยใชปุยคอก ปุยหมัก ผลคือผักที่ปลูก ไมงอกงามเทาที่ควร แตทําใหดินดี เมื่อมี
การวิเคราะหธาตุอาหาร พบวามีนอยมากจึงหันมาใชปุยพืชสด ใหมีการยอยสลาย มีธาตุอาหารเพียงพอ และ       
ยึดหลักหวงโซอาหาร ทุกชีวิตตองอิ่มทั้งหมด มีกินพอเพียง เพื่อจะไดไมกินพืช และยึดหลัก พืชที่ปลูกหมักและทําน้ํา
ชีวภาพ เพื่อใชเอง จัดระบบปลูกพืชรวมกันตั้งแต 2 ชนิด ขึ้นไป เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ซึ่งทําใหไมตองใชระบบ
เกษตรเคมีตอไป หัวใจของการทําเกษตรอินทรีย อยูที่การจัดการธรรมชาติทั้งหมด เชน การจัดระบบนิเวศใหสมดุล 
จัดการธาตุอาหารใหพอเพียงกับความตองการของพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเสวนาทางวิชาการ วันที่ 17 สิงหาคม 2549 ณ อาคาร 10 ชั้น 3 
มีนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจเขารวมรับฟงมากมาย 
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กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
 

                                                                           ตระกล  จนัทสนุทร 
สาขาวิชาฟสิกส 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
Trakol Chantasoontorn 

Physics Program  
Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University  

 
           นับตั้งแตรัฐบาลไดกําหนดใหวันที่ 18 สิงหาคมของทุกป เปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว องคพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย หนวยราชการ สถานศึกษาที่เกี่ยวของ  
ไดถือเปนโอกาสอันดี ที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง สงเสริม เผยแพรแสดงผลงานความกาวหนาทางวิทยาศาสตรใหแก
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ในชวงเดือนสิงหาคม และกิจกรรมหลักที่หนวยงาน และสถานศึกษา           
ตองดําเนินการ ก็คือ การจัดประกวดโครงงาน และสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร จากประสบการณที่ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรีไดมอบหมาย ใหรับผิดชอบการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมา เปนระยะเวลายาวนาน พบวา
กิจกรรมนี้ไดรับความสนใจจากโรงเรียนตาง ๆ สงโครงงานเขาประกวดจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะดําเนินการ   
ในปตอ ๆ ไปจึงใครเสนอแนวทางสําหรับการดําเนินงานที่รวบรวมจากขอเขียนตาง ๆ ของผูรู  และจากประสบการณ 
ที่ไดมีสวนจัดการประกวด เพื่อพัฒนากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครู  ผูควบคุม และที่ปรึกษาโครงงาน    
พอสังเขปความสําคัญ ดังนี้  
 
ความสาํคัญของโครงงานวิทยาศาสตร 
 หลักสูตรในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มิไดมุงหวัง
เพียงใหผูเรียนไดรับแตความรู ความเขาใจในเนื้อหาเทานั้น แตยังตองการที่จะปลูกฝง และพัฒนาทักษะที่สําคัญ   
ในการศึกษาคนควา และมีจิตวทิยาศาสตรดวย จึงไดมีการระบุคุณภาพของผูเรียนไวสวนหนึ่งวา 
 1. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา ในการเรียนวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติจริง 
ศึกษาคนความจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และจากเครือขายอินเตอรเน็ต และสื่อสารความรูในรูปแบบตาง ๆ    
ใหผูอื่นรับรู 
  2. เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําไปใชในชีวิตประจําวัน และศึกษา หาความรู
เพิ่มเติม  ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน 
 3. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร หรือมีจิตวิทยาศาสตร  ไดแก ความสนใจใฝรู ความมุงมั่นอดทน รอบคอบ 
ความซื่อสัตยประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความ มีเหตุผล และ       
การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 
 ดวยเหตุนี้ กิจกรรมสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได  
คือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไปใช
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ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา หรือประดิษฐคิดคนดวยตนเอง นอกจากนี้ การจัดทําและนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร ยังชวยเสริมสราง จิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน ทั้งในดาน สรางความสนใจใฝรู  ความรับผิดชอบ การ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางความสัมพันธระหวางนักเรียน ครู และชุมชน ตลอดจนการรวมทํางานเปนหมูคณะ
รูจักแสดงออก และการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอีกดวย   
  
 องคประกอบและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

มีผูใหความหมายของคําวา โครงงานวิทยาศาสตร ไวหลายความหมาย เชน ธีรชัย  ปุรณโชติ (ธีรชัย ปุรณ
โชติ. ออนไลน) ใหความหมายไววา กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร คือ กิจกรรมสําหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งดวยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตคําแนะนําปรึกษาของครูหรือผูเชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้
อาจทําเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได และจะกระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได โดยไมจํากัดสถานที่  เชน  
อาจทํานอกหองเรียน ในหองปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แมกระทั่งที่บานของนักเรียนก็ได กิจกรรมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรนี้เรียกไดวา เปนการวิจัยทางวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับนักเรียน 
 การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร สวนใหญจะจัดขึ้นระหวางที่มีการเรียนการสอน หรืออาจเรียกวาเปนการ
สอนวิทยาศาสตรแบบโครงงานซึ่งมีลักษณะสําคัญอยู 5 ประการ (วินัย คําสุวรรณ, 2543) คือ 

1. นักเรียน มีสวนในการกําหนดปญหาหรอืตั้งคําถาม  
2. นักเรียนไดพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องจากปญหาหรือคําถามที่ตั้งไว   
3. ยอมรับการมีสวนรวมสืบเสาะหาความรูของนักเรียน   
4. นักเรียน ครูและผูเกี่ยวของรวมมือกันไตสวนเพื่อตอบปญหาที่ตั้งไว และ 
5. โครงงานทุกโครงงานจะตองมีลักษณะที่สงเสริมการใชความรู ความคิดของนักเรียนเปนเครื่องมือ 

 โครงงานอีกประเภทหนึ่ง เปนโครงงานที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงในงานวิทยาศาสตร มานะ ทิพยคีรี (มานะ ทิพย
คีรี, 2545 ) ไดกลาวถึงองคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร วาประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นักเรียนเปนผูริเริ่ม และเลือกเรื่องที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามความสนใจ ตามระดับ

ความรู ความสามารถ 
3. เปนกิจกรรมที่มีการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาคนควา เพื่อตอบปญหาที่สงสัย 
4. นักเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา ตลอดจนดําเนินการปฏิบัติทดลองเก็บรวบรวม

ขอมูล หรือประดิษฐคิดคน รวมทั้งการแปรผล สรุปผล และเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  โครงงานวิทยาศาสตร  แบงออกไดเปน 4 ประเภท(มานะ ทิพยคีรี, 2545) ไดแก   

1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูลเปนโครงงานที่ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่
ตองการศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจ และรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูล
เหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษา 
  2. โครงการประเภททดลอง เปนโครงการที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปร  
อีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว 
  3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนโครงงานที่เกี่ยวของกับการประยุกตทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตรมาประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณเพื่อประโยชนใชสอยตาง ๆ ซึ่งอาจเปนการคิดประดิษฐ
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ของใหม ๆ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้นก็ได  โครงงานประเภทนี้รวมไปถึง
การสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิดตาง ๆ 
  4. โครงงานประเภททฤษฎี เปนโครงงานที่ผูทําโครงงานไดเสนอทฤษฎี หลักการ หรือ แนวคิดใหม  
ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายก็ได โดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือขอตกลงขึ้นมาเอง แลวเสนอทฤษฎี 
หลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา หรือขอตกลงนั้น หรืออาจใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมา
อธิบายส่ิงหรือปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่เสนอขึ้นอาจจะใหม 
ยังไมมีใครคิดมากอนหรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือเปนการขยายทฤษฎี หรือ
แนวคิดเดิมก็ได 
 
วิธีการทาํโครงงานวิทยาศาสตร  
 การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังตอไปนี้ (ธีระชัย ปุรณโชติ, (ออนไลน) 
 ขั้นที่ 1     การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 
 ตามหลักการแลวนักเรียนควรจะเปนผูคิดและเลือกหัวขอเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง แตครูอาจมีบทบาท
หรือ มีสวนชวยเหลือใหนักเรียนสามารถคิดหัวขอเรื่องไดดวยตนเอง ดังจะไดกลาวตอไป 
 ขั้นที่ 2     การวางแผนในการทําโครงงาน 
 เปนการวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษาคนควาทั้งหมด เชน วัสดุอุปกรณ  ที่จําเปนตองใชในการ
ออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล การวางแผนปฏิบัติงานอยางคราว ๆ วาจะ
ดําเนินการอยางไรบางเปนขั้นตอน แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม และขอความเห็นชอบ 

ขั้นที่ 3     การลงมือทําโครงงาน 
เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวลวงหนาแลวในขั้นที่สองนั่นเอง ประกอบดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูล การสรางหรือการประดิษฐ การปฏิบัติการทดลอง ซึ่งสุดแลวแตจะเปนโครงงานประเภทใดและการคนควา    
จากเอกสารตาง ๆ แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล แบงความหมายของขอมูล และสรุปผลของการศึกษาคนควา 
 ขั้นที่ 4     การเขียนรายงาน 
 เปนการเสนอผลของการศึกษาคนควาเปนลายลักษณอักษรหรือเปนเอกสาร เพื่ออธิบายใหผูอื่นทราบ
รายละเอียดทั้งหมดของการทําโครงงาน ซึ่งจะประกอบดวยปญหาที่ทําการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษา 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใช ขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมได ผลที่ไดจากการศึกษาคนควา 
ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดจากการทําโครงงานนั้น ๆ 

ขั้นที่ 5     การแสดงผลงาน 
            เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จลงแลวใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจ ซึ่งอาจกระทําไดหลายรูปแบบ 
เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปลา ฯลฯ ในการจัดแสดงผลงานของการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรที่ครูอาจกระทําไดในหลายระดับ เชน  ภายในชั้นเรียน  ภายในโรงเรียน งานแสดงหรือประกวด
ภายนอกโรงเรียนเชน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับชาติ เปนตน 
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การจัดประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหความสําคัญกับกิจกรรมประกวดโครงงาน โดยจัดเปนกิจกรรมหลักที่ตอง
ดําเนินการทุกป ทั้งที่ใชงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และจากงบประมาณของ มหาวิทยาลัยเอง โครงงาน
วิทยาศาสตรที่จัดประกวด ในระดับชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 โดยมีโรงเรียนที่อยูในเขตจังหวัดลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี 
ชัยนาท และอางทอง สงโครงงานเขาประกวด การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น     
เปนการจัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงาน นอกเหนือจากที่จัดเองในโรงเรียน ซึ่งครูและนักเรียนที่ไดนําโครงงานเขา
ประกวดจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน 
อื่น ๆ ตามขั้นตอนที่ 5  ที่ไดกลาวแลว นอกจากนี้ยังเปนโอกาสที่นักเรียนจะไดเขามาสัมผัสบรรยากาศวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในชวงเวลานั้นดวย  สําหรับการดําเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร                    
มีขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกวดในทุกป โดยจะเริ่มใหสงผลงานชวงตนเดือนสิงหาคม โรงเรียน        
จึงสามารถจัดใหนักเรียนไดทําโครงการไวลวงหนาได 

2. การประเมินผลโครงงานจะเนนในเรื่องการใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การจัดทํารายงานเปนรูปเลม
ตามหัวขอที่กําหนด การจัดแสดงผลงานบนแผนปาย และการตอบขอซักถาม นักเรียนจึงตองเตรียมการในแตละสวน     
ใหพรอม 

3. ที่ผานมาไมมีการจํากัดจํานวนผลงานที่แตละโรงเรียนสงเขาประกวด ทั้งนี้เพื่อใหโอกาสนักเรียน          
ไดเผยแพรผลงาน ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของตนเอง และโรงเรียน   

4. ในการซักถามนักเรียนที่จัดทําโครงงาน กรรมการผูตัดสินทราบเปนอยางดีวา โครงงานที่จัดทําขึ้น     
เปนส่ิงสะทอนแนวคิดดานการพัฒนาวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่จะนําไปสูการปรับปรุงใหเกิดประโยชน               
ในชีวิตประจําวันทุกส่ิงไมอาจสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ทั้งในสวนที่เปนระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  และองคความรู 
กรรมการจะใหขอเสนอแนะเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง และเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป 

5. มหาวิทยาลัยรูซึ้งถึงการเสียสละของคณะครูที่ปรึกษาโครงงานแตละโครงงาน ที่ตองชวยดูแลตลอด
ระยะเวลาของการจัดทําโครงงาน รูถึงความยากลําบากที่ตองรับผิดชอบนํานักเรียนมารวมกิจกรรม บางโรงเรียน   
ตองเดินทางไกล นับรอยกิโลเมตร เงินรางวัลที่ไดรับไมเพียงพอเปนคาใชจาย ซึ่งคงจะไดมีการทบทวนการตอบแทน
ความเสียสละในสวนนี้ในโอกาสตอไป 

 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกําลัง
อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน ของโครงงาน 

คณะกรรมการกําลังลงคะแนน 
ใหนักเรียนที่ไดอธิบาย แสดงสาธิต โครงงาน 
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กิจกรรมการสาธิตทางการเกษตร (Method Demonstration) 
 

ผศ.มานะ  ถนอมภูวนาถ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
Asst.Prof.Mana Thanompovanat 

Agriculture Program 
Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University  

 
 การสาธิตวิธีเปนการถายทอดความรูทางดานสงเสริมการเกษตรดวยการบรรยายประกอบ การแสดงวิธีทํา  
เปนขั้นตอน ดําเนินไปตั้งแตเกริ่นนํา ความสําคัญหรือประโยชน ขั้นตอนการทํา และสรุป เกษตรกรหรือผูชมไดรับ
ความรูไดเห็นภาพและปฏิบัติ อาจมีการรวมปฏิบัติทดลองของเกษตรกรหรือผูชมและเกษตรกรหรือผูชมมีโอกาส
ซักถามขอของใจตาง ๆ จนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง การสาธิตวิธีทําใหเกษตรกรหรือผูชมไดรับความรู เจตคติและ             
มีประสบการณมากกวาการเรียนดวยการบรรยายเพียงอยางเดียว ดังนั้นในปจจุบันนี้จึงมีความนิยมใชสาธิตในการ
ถายทอดความรูอยางกวางขวางทั้งทางดานการศึกษาและการโฆษณาสินคา เพื่อเปนการใหความรู สงเสริมการขาย
สินคา ลักษณะการถายความรูลักษณะของการสาธิตวิธีเปนการสื่อสารระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร           
ครูอาจารยผูสอน ผูขายสินคากับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูซื้อสินคา เปนการสื่อสารแบบบุคคล (two ways 
process) เปนการที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ครูอาจารย ผูขายสินคา ทําหนาที่เปนผูสงสาร สงขอมูลความรู  
แนวปฏิบัติแกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผูซื้อสินคาที่ทําหนาที่เปนผูรับสาร และผูรับสารก็มีโอกาสทําหนาที่เปน   
ผูสงสารบาง ดวยการที่เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ผูซื้อสินคา ซักถามทดลองทําตามแบบที่ไดเห็นมาแลว การสาธิต
วิธีควรดําเนินการในระยะไมยาวนานจนเกินไป ปกติใชเวลาตั้งแตเริ่มตนสาธิตจนจบภายในระยะเวลา 15 – 30  นาที 
โดยที่เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผูซื้อสินคา สามารถชม สัมผัสหรือชิม และยังไดรับเอกสารอธิบายลําดับ
ขั้นตอนการกระทําแจก ฉะนั้นถาหากเนื้อหาของเรื่องที่จะใชสาธิตมีมาก เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ครูอาจารย 
และผูขายสินคา ตองมีการเตรียมผลงานที่ทําสําเร็จเปนขั้นตอนไวใหชม โดยเตรียมลวงหนา อันเปนการรวบรัดเวลา
ใหทําการสาธิตเสร็จภายในชวงเวลาที่กําหนดไวหรือเวลาที่เหมาะสม การสาธิตวิธีเปนการสอนในเชิงปฏิบัติใหรูวาทํา
อยางไร ที่ตางจากการสาธิตผลอันเนนใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติตามคําแนะนํา ตัวอยางของ การสาธิตวิธีทําได
หลายลักษณะ เชน การติดตา ตอกิ่งขยายพันธุพืช การตอนไก การผสมอาหารสัตว การเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบหอ
ผลไม การแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร การใชเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ฯลฯ 
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การเปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางสาธิตวิธีและสาธิตผล 
 

สาธิตวิธี สาธิตผล 
1. ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย 
2. ผูชมเห็นขั้นตอนแตละขั้น 
3. ภายหลังการแสดงมีผลสําเร็จใหเห็นภายใน  
15 – 30 นาที 
4. ผูแสดงมักเปนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหรือ 
ตัววิทยากร 
5. สามารถจัดจําลองภายในอาคารสถานที่ได ผล
จึงควบคุมได 
6. ตองการพื้นที่ในการจัดแสดงนอยกวา ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปริมาณผูชมเปนหลัก 
7. การเตรียมงานงายกวา 
 
8. เปนที่นิยมจัดมากกวา 

1. ใชเวลา แรงงาน และงบประมาณมาก 
2. เนนใหผูชมเห็นผลสําเร็จมากกวา 
3. จะตองใชระยะเวลาตอเนื่องจึงจําเปนตองรอเฝาดู 
 
4. ผูแสดงสวนใหญไดแก เกษตรกร เจาของจุดสาธิต หรือ
ผูนําในทองถิ่น 
5. ตองจัดอยูภายในแปลง ในฟารม ผลจึงควบคุมไดโดยยาก 
6. สถานที่จัดแสดงมีความสําคัญ ตองมีขนาดใหญเพียงพอ
เพื่อความเชื่อถือในการแสดง 
7. มีลําดับขั้นตอนในการเตรียมและการแสดงคอนขาง
สลับซับซอน 
8. มักไมคอยไดรับความนิยม 

 

 รูปแบบของการสาธิตวิธีจําแนกโดยยึดถือจํานวนผูแสดงสาธิตเปนเกณฑมี 2 วิธี ประกอบดวย 
 1. การสาธิตเดี่ยว  ผูแสดงสาธิตอธิบายไปพรอมกับการแสดงที่เปนลําดับขั้นตอน โดยใชผูสาธิตเพียง     
คนเดียว ดังนั้นผูสาธิตจึงจําเปนตองรับภาระหนาที่การสาธิตโดยลําพัง ทําใหผูสาธิตมีภาระหนาที่มากตั้งแต        
การเตรียมตัว การจัดวัสดุอุปกรณเพื่อการสาธิต การแสดงสาธิต และสื่อหรือเอกสารที่จะใหผูชม แตก็มีขอดีในแง       
เมื่องานทั้งหมดเปนของตนเอง ทําใหเกิดการตัดสินใจกระทําดวยตนเอง จึงเปนการตัดสินใจที่งาย ไมตองรอ     
ความคิดเห็นจากคนอื่น กรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็ตองตัดสินใจแกไขปญหา ดวยตนเอง ซึ่งผูชมก็อาจไมทัน
สังเกตเห็นขอผิดพลาด 
 2. การสาธิตคู  มีผูอธิบายคนหนึ่งและผูทําการสาธิตอีกคนหนึ่ง เปนการแบงหนาที่กันระหวาง การบรรยาย
และการแสดง ทั้งคูจึงมีความจําเปนทําการฝกซอมสาธิตรวมกันเปนอยางดี ในบางครั้งอาจสลับหนาที่กันบางก็ได  
แตทั้งนี้ผูสาธิตทั้งคูตองผานการฝกซอมรวมกันจนมีความชํานาญ ประสานงาน ไดเปนอยางดี จึงจะทําใหการสาธิต
บรรลุผลสําเร็จดวยดี ผูแสดงสาธิตทั้งคู จึงความรูบทบาทหนาที่ของตนตลอดเวลาการแสดง 
 
1.ลําดับขั้นตอนของการสาธิตวิธี 
 เพื่อชวยใหการจัดสาธิตวิธีประสบผลสําเร็จ เกษตรกรหรือผูชมไดรับความรู มีเจตคติที่ดี และไดรับ
ประสบการณ การสาธิตมีความดึงดูดกอใหเกิดความสนใจตลอดระยะเวลา เจาหนาที่ สงเสริมการเกษตรหรือ         
ผูสาธิตจะตองมีลําดับขั้นตอนการทํางานหลายอยาง บางอยาง อาจทําพรอม ๆ กันไปก็ได งานที่ทําประกอบดวย 

1.1 การเลือกเรื่อง (topic) 
       เรื่องที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ครูอาจารย ผูขายสินคา จะนําไปทําการสาธิตควรมีการพิจารณา

อยางละเอียดรอบคอบ ปจจัยตัวแรกควรเปนเรื่องที่อยูในระหวางความสนใจของเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ผูซื้อ
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สินคาในชุมชนนั้น ๆ มีความสอดคลองกับสภาพกาลในทองถิ่นและฤดูกาลสามารถนํามาใชแกไขปญหาที่มีอยู      
ในทองถิ่นได ตลอดจนคํานึงถึงความเปนประโยชนตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม เมื่อพิจารณาเรื่องไดแลว จึงตั้ง  
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่ตั้งควรเปนประโยคบอกเลา ส้ัน กะทัดรดั เขาใจงาย ส่ือความหมายชัดเจนไดใจความ  

1.2 การหาความรู (knowledge) 
      เพื่อแสดงการสาธิต เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ครูอาจารย ผูขายสินคาจะตองหาความรูรอบตัว

เกี่ยวกับการแสดงสาธิตอยางครบถวน เพื่อที่จะทําใหสามารถถายทอดความรูแกเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา           
ผูซื้อสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูที่เกี่ยวของกับงานสาธิตมีหลายลักษณะ ประกอบดวย 

      1.2.1 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่สาธิต เนื้อหาที่สาธิตมีทั้งสวนที่เปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
ภาคทฤษฎีประกอบดวย ความหมายของเรื่อง ประโยชน แนะนําอุปกรณที่สาธิต ภาคปฏิบัติเนนขั้นตอนงานที่จะ
สาธิต ดังนั้น ผูสาธิตตองมีการคนควาจากเอกสารตําราทางวิชาการ เอกสารเผยแพรหรือแผนพับ ที่หนวยงาน
ราชการและเอกชนผลิต ผูสาธิตตองมีความเขาใจเนื้อหาที่สาธิตอยางละเอียด มิฉะนั้นจะตองสอบถามผูรูให
ปราศจากขอสงสัย 
       1.2.2 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพูด เพื่อใหการสาธิตบรรลุผลสําเร็จ ทําใหผูชมการสาธิตมีความรู 
ความเขาใจ ความสนใจใครติดตาม และมีความประทับใจหรือคลอยตาม ผูสาธิตควรใชภาษาเดียวกันกับผูชม        
มีความเขาใจไดงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค และคําที่เขาใจยาก พูดไมชาหรือเร็วไปเนนสนทนา เปลงเสียงตัว
ควบกล้ํา ร.,ล. อยางชัดเจน พูดดวยความคลองตัวพอควร ไมตะกุกตะกักหรือติดอาง ทั้งนี้ผูสาธิตตองมีการฝกหัด 
อยูเสมอ ๆ เพื่อใหการพูดมีประสิทธิภาพ 
       1.2.3  ความรูเกี่ยวกับอุปกรณการสาธิต กอนที่จะแสดงสาธิต ผูสาธิตจะตองมีความรูเกี่ยวกับอุปกรณ
การสาธิต ทั้งจุดเดนหรือคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ วิธีใชอุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ ความสําคัญ ของอุปกรณ 
แตละชิ้น เพราะผูสาธิตตองแนะอุปกรณการสาธิตแกผูชมดวย 
       1.2.4 ความรูเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณและศึกษาวิธีใช การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อใหเกิดความนาสนใจ 
ชวยใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการสาธิต ทําใหสาธิตกับผูชมจํานวนมาก ๆ ไดและผูชมมีความ
กระตือรือรนอยากติดตาม 
     1.2.5 ความรูเกี่ยวกับผูชม ผูสาธิตจําเปนตองรูวาผูชมการสาธิตของตนวาเปนประชาการกลุมใด เชน 
อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู เจตคติตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การเมือง วัฒนธรรม 
ประเพณี และจํานวน ดวยความแตกตางในลักษณะที่กลาวนี้มีผลตอความสนใจ ความพรอมที่จะชมพื้นฐานความ
เชื่อถือและการยอมรับในส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูชมที่มีความสัมพันธกับการแสดง ทั้งนี้เนื่องจากยิ่งมี
จํานวนผูชมมากขึ้นความสนใจ ความพรอมที่จะรับรู มีความแตกตางกันมากขึ้น เมื่อผูชมมากจําเปนตองใช
โสตทัศนูปกรณชวย เครื่องขยายเสียง โทรทัศนวงจรปดและสไลด เพื่อใหผูชมไดรับชมอยางทั่วถึง ความสัมพันธ
ระหวางผูสาธิตกับผูชมจะลดลงไปดวย แตถาหากผูชมมีจํานวนนอย ผูสาธิตมีความสามารถแสดงความเปนกันเอง
ได ไมตองมีการวางตัวและการระมัดระวังมากเทากับผูชมมาก ๆ 
       1.2.6 ความรูเกี่ยวกับการแตงกาย ผูสาธิตจะตองมีการแตงกายใหเหมาะสมกับเรื่องที่สาธิตเหมาะสม
กับสถานที่จัดแสดง ตัวอยางเชน หากแสดงสาธิตในเมืองและในชนบทก็แตงตัวตางกัน หากแสดงสาธิตเกี่ยวกับ
อาหารตองมีผากันเปอน สีควรเปนชุดฟอรมหรือชุดปฏิบัติงาน รองเทาควรเปนรองเทาหุมสนธรรมดา สนไมสูง
จนเกินไป มีขนาดใหญพอจะยืนไดสะดวกและมั่นคง เครื่องประดับไมควรสวมใสทั้งสรอย ตางหู เข็มกลัด ควรมี
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นาฬิกา ผมถาผูสาธิตเปนชายควรตัดผมส้ันธรรมดา เพราะหากไวผมยาว มีจอนและเครา ทําใหเปนที่สะดุดตา แลดู
ไมเรียบรอย  ถาเปนหญิงควรรวบผม กรณีผมยาว ไมไวเล็บโดยเฉพาะการสาธิตวิธีเกี่ยวกับอาหาร 

1.3 การเตรียมบท (script) 
       การเตรียมบท  บท หมายถึง รายการที่เขียนขึ้นอยาละเอียด เพื่อเปนแนวทางในการแสดงสาธิตเพื่อ

ชวยใหการดําเนินงานสาธิตเปนไปตามลําดับขั้นตอน รูวาจะทําอะไร เมื่อไร และอธิบายวาจะทําอยางไรบาง           
มีประโยชนมากสําหรับผูสาธิตในการเตือนความจํา กอนสรางบทผูสาธิตตองกําหนดโครงรางของเรื่อง (outline)                    
อันประกอบดวยกัน 3 ตอน คือ บทนํา (Introduction) เพื่อใหเกิดความดึงดูด กอใหเกิดความนาสนใจพึงพอใจ และ
เห็นความสําคัญของเรื่องมีสัดสวนไมเกิน 19% ตัวเนื้อเรื่อง (body of Lecture) อันเปนตัวเนื้อหาที่สําคัญของการ
สาธิตวิธี โดยมีลําดับการแสดงงานตั้งแตตนจนจบ ควรมีสัดสวน 80 – 90 % และสรุป (conclusion) เปนการทบทวน
ส่ิงที่สําคัญ เปนประโยชนแกผูชม เพื่อใหผูชมมีความเขาใจ และฟนความจําสวนสรุปไมควรเกิน 10% เมื่อวางโครง
รางเสร็จแลวจึงมีการเขียนบท 
    แบบฟอรมการเขียนบทมี 3 สวนดวยกัน คือ 
                   1.3.1 การแสดง หมายถึง ผูสาธิตมีขั้นตอนในการสาธิตตั้งแตตนจนจบ เนนที่ขั้นตอนของงานสาธิต 
                   1.3.2 คําอธิบาย หมายถึง คําพูดที่ผูบรรยาย (กรณีแยกตางหากจากผูสาธิต) กลาวทั้งหมดคํากลาวตอง 

สอดคลองกับลําดับการแสดงเปนขั้น ๆ ไป 
                   1.3.3 หมายเหตุ มีไวเพื่อแสดงปฏิกิริยาของผูสาธิต จุดเดนอยูกิริยาของผูสาธิตที่สอดคลองกับการแสดง

และคําอธิบาย 
     ผูสาธิตที่ฝกหัดใหมจําเปนตองศึกษาบทอยางละเอียด ทั้งทองและแสดงตามบทบาทกําหนด เพื่อความ
สมบูรณของการแสดง และไมขาดตกบกพรอง แตถาผูสาธิตมีความชํานาญ ผานการแสดงมานานป มีประสบการณ
มาก บางครั้งก็อาจทําบทใหส้ันลงเพียงแตจดหัวขอที่สําคัญ ๆ ก็แสดงไดดีเชนกัน โดยเฉพาะเรื่องที่แสดงซ้ํา ๆ        
กันหลายครั้ง 
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ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชเขยีนบท 
 

การแสดง คําอธิบาย หมายเหต ุ
ผูสาธิตเดินขึ้นไปบนเวที 
พรอมกับกลาวทักทายผูชม 
และแนะนําตัว 

สวัสดีครับ (สวัสดีคะ) คุณผูชมวันนี้ผม (ดิฉัน) นายวิริยะ 
พูนพิริยาสวัสดิ์ และนางสาวสรอยฟา อรุณเชย ยินดีอยาง
ยิ่งที่ไดมีโอกาสมาแสดงการสาธิต เรื่องการทําปุยหมักโดย
ใชสารเรง ใหคุณ ๆ   ไดชม ผม (ดิฉัน) มาจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสมีความ   
เปนกันเอง 

ผูอธิบายกลาวถึงประโยชน 
ของการทําปุยหมัก 

ปุยหมักมีประโยชนตอพืช ดังนี้ 
1. ปรับปรุงสภาพโครงสรางของดินดีขึ้น 
2. ชวยลดการเปนกรดดางของดิน 
3. ทําใหดินอุมน้ําและถายเทอากาศดีขึ้น 

ใชไมชี้ทีละบรรทัดพรอม       
กับอธิบาย 

ผูอธิบายใชไมชี้วัสดุที่ใชทําปุยหมัก วัสดุที่ใชทําปุยหมักประกอบดวย 
1. เศษพืช  2. มูลสัตว   3. สารเรง พด.1  4.ปุยยูเรีย 

ชี้วัสดุที่ละอยางมั่นใจ 

ผูสาธิตเทเศษพืชหนา 30 การตั้งกองปุยหมักชั้นแรกเริ่มดวย ย่ําดวยความแข็งแรง 
เซนติเมตร ผูอธิบายบรรยาย 
ลักษณะ เศษพืช 

การนําเศษพืชทั้งแหงและสดมากองมีความหนาประมาณ 
30 เซนติเมตร ย่ําหรือกดใหแนนถาแหงเกินไปใหรดน้ําได 

 

ผูสาธิตเทมูลสัตวกองลงบน 
เศษพืชใหทั่ว ๆ 

ถัดจากเศษพืชก็นํามูลสัตวมาเทลงบนกองเศษพืช เพื่อใช
เปนอาหารของจุลินทรียที่ชวยใหการยอยสลายเศษพืช 

เทมูลสัตวลงอยางไมมีความ
รังเกียจ 

ผูสาธิตรดน้ําผสมสารเรง พด.1 
เทลงบนกองปุยหมักรดใหทั่ว ๆ 

น้ําผสมสารเรง พด.1 จะชวยใหการทํางานของจุลินทรีย  
ดีขึ้น และเปนการเรงปริมาณ จุลินทรีย 

ยกถังน้ําผสมสารเรง พด.1 
อยางทะมัดทะแมง 

ผูสาธิตเทเศษพืชชั้นตอ ๆ ไป กองปุยหมักในชั้นที่ 2 และชั้นตอ ๆ ไปเริ่มจากเศษพืช  
มูลสัตวและน้ําผสมสารเรง พด.1 ทําหลาย ๆ ชั้นจนกวา
จะหมดเศษพืช 

ตั้งกองปุยหมักทะมัดทะแมง 

ผูอธิบายบรรยายการกลับกอง 
ปุยหมักและชี้กองปุยหมัก 
ที่ใชไดแลว 

การกลับกองปุยหมักเพื่อชวยในการระบายอากาศ ทําให
การทํางานของจุลินทรียแข็งขันขึ้น ชวยใหการยอยสลาย
เศษพืชเปนไปอยางทั่วถึง การกลับกองควรทําสัปดาหละ
ครั้งประมาณ 4 ครั้ง เศษพืชก็จะพรอมนําไปใชประโยชน
ตอไปได 

ใชไมบรรทัดชี้กองปุยหมักที่  
สําเร็จแลว 

ผูอธิบายกลาวสรุป 
จบการทําปุยหมัก 

จะเห็นไดวาการทําปุยหมักไมใชเรื่องที่จะทําไดยากเลย 
หากทานประสงคจะทําขึ้นใชเองตามปริมาณ ที่ตองการใช
ในไรนาของทาน เพื่อปรับปรุงสภาพของดินใหเหมาะสม
แกการเพาะปลูกพืช พืชเจริญเติบโตดี ดังนั้นเกษตรกร 
ควรมีการทําปุยหมักจากเศษพืชในไรนาของตนเอง 

หันหนาหาผูชมดวยความยิ้ม
แยมแจมใส 
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 1.4 การเตรียมอุปกรณเครื่องใชในการสาธิต (demonstration materials) 
         การเตรียมอุปกรณเครื่องใชในการสาธิต อุปกรณเครื่องใชเปนส่ิงจําเปนตองใชในการสาธิตเพื่อ

สามารถทําการสาธิต ผูสาธิตจําเปนตองเตรียมอุปกรณเครื่องใชไวลวงหนาเพื่อปองกันไมใหเกิดความขลุกขลักหรือ            
หาอุปกรณเครื่องใชไมได ก็จะหาสิ่งอื่นมาใชทดแทน หากใชแทนกันไดโดยมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน เชน ใชสอมพรวน
ดินแทนชอนปลูกในการยายตันกลาพืช ใชกระถางเคลือบพลาสติกที่ไมมีรูแทนถังใสน้ําได 
          มีขอควรระวังในการใชอุปกรณเครื่องใช ดังนี้ 
                         1.4.1 ถาเปนการสาธิตบนโตะภายในหองเพื่อปองกันความสกปรก ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการสาธิต
ตองหาภาชนะ เชน กระสอบ กระดาษหนังสือพิมพหรือถังขยะรองรับไวลวงหนา และมีผาหรือไมกวาทําความสะอาด
โดยเร็ว 
          1.4.2 เพื่อใหผูชมมองเห็นส่ิงที่บรรจุอาหารหรือผลิตผลเกษตรที่แปรรูปควรใชภาชนะเปนแกวโปรงใส 
           1.4.3 อุปกรณเครื่องใชที่นํามาใชตองใชงานไดดี เชน มีความคม แข็งแรง ม่ันคง ไมกอใหเกิด
อันตรายแกผูสาธิตหรือผูชมที่จะรวมฝกทําได 
           1.4.4 จํานวน และขนาดของอุปกรณเครื่องใชตองเตรียมมาใหมีปริมาณเพียงพอใชสาธิต และอาจ
เพื่อสําหรับผูชมฝกทําตามคําแนะนําของผูสาธิตได 
           1.4.5 เพื่อกันการลืมใหจดรายการสิ่งของและเตรียมอุปกรณเครื่องใชไวลวงหนา ตั้งแตการฝกสาธิต 
และชวยใหเกิดความเปนระเบยีบเรียบรอย 
           1.4.6 การจัดวางอุปกรณเครื่องใช ใหยึดความเปนระเบียบ โดยวางภาชนะทรงสูงอยูหลังสุด เพื่อจะ
ไดไมบังส่ิงอื่นที่อยูขางหนา และยึดหลักการเรียงตามความตองการใชกอนหลังตามลําดับ 
           1.4.7 เมื่อใชอุปกรณเสร็จจะตองวางอุปกรณเครื่องใชแตละอยางใหมีระเบียบ ไมไดดูรกหรือกีดขวาง     
การทํางานบนโตะสาธิต ทําใหไมนาดู 
           1.4.8 อุปกรณเครื่องใชนอกสถานที่ ควรใชภาชนะที่ยากแกการแตกเสียหาย ควรใชพวกที่ทําดวย         
เสตนเลสสตีล อลูมิเนียม แบคเคอไลท หรือพลาสติก 
            1.4.9 กอนการสาธิตใหตรวจดูสภาพอุปกรณเครื่องใชทุกชนิดวาอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ถาหากมี
ส่ิงใดขัดของใหแกไขปรับปรุงกอน เชน ตองการตัดกิ่งไมควรใชกรรไกรตัดแตงกิ่งโดยเฉพาะ 
    1.5 การเตรียมโสตทัศนูปกรณนําเสนอ (audio-visual materials) 

           การเตรียมโสตทัศนูปกรณนําเสนอ ในการนําเสนอสาธิตวิธีในปจจุบันนี้ มีส่ือโสตทัศนูปกรณ หลาย
ชนิดที่จะนําเสนอ แตในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะสื่อโสตทัศนูปกรณพื้นฐานที่ใชในการสาธิตและที่นําเสนองานไดงาย
ที่สุดเพียง 3 ประการ คือ 
           1.5.1 ระบบขยายเสียง (public address system) เพื่อใหเสียงธรรมชาติชัดเจน ไพเราะกวาเดิม 
เครื่องขยายเสียงจะขยายเสียงธรรมชาติโดยเปลี่ยนไปเปนรูปของพลังงานไฟฟาความถี่เสียง (audio frequency 
current) แลวสงเขาเครื่องขยายเสียง เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาใหมี amplitude สูงขึ้น เพื่อใหกระแสไฟฟาความถี่เสียงมี
กําลังพอที่จะไปขับ (drive) ใหลําโพงมีความดังตามความตองการของผูใช ระบบขยายเสียงประกอบดวย 3 สวน คือ 
สัญญาณเขา เครื่องขยายเสียง และลําโพง อุปกรณสัญญาณเขาที่สําคัญที่ผูสาธิตตองใชอยูประจํา คือ ไมโครโฟน 
(microphone) ทําหนาที่แปลงคลื่นเสียงเปนคลื่นไฟฟา ดังนั้นผูสาธิตจําเปนตองใชไมโครโฟนใหถูกตอง เชน เวลาพูด
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ไมโครโฟนตองอยูหางจากไมโครโฟนประมาณ 6 – 12 นิ้ว ไมโครโฟนบางชนิดมีความไวในการรับเสียงมาก เพียงแต
พูดอยูหางก็สามารถรับเสียงไดดีพอสมควร แตบางชนิดอาจตองพูดใหใกลถึง 1 – 4 นิ้ว ก็มี 
            ผูสาธิตการทดลองเสียงโดยการออกเสียงผานไมโครโฟน หรือรองเพลง เปลงเสียงตามธรรมชาติ
เพื่อใหทราบวาเสียงที่ออกไปมีคุณภาพอยางไร จากนั้นก็จะสามารถปรับเครื่องขยายและปรับลําโพง เพื่อใหมีความ
เหมาะสม เวลาทดลองเสียงอยาใชวิธีเคาะหรือเปาไมโครโฟน เพราะจะทําใหไมโครโฟนเสียหรือเส่ือคุณภาพ          
ไดส่ิงที่ควรปฏิบัติในการใชระบบเครื่องขยายเสียง มีดังนี้ 

           - ตอวงจรสัญญาณเขาและออกกอนที่จะเปด power switch 
           - เปดไฟฟา 2-3 นาที กอนเริ่มใชงาน 
           - ถาตั้ง Speaker หันเขาหาไมโครโฟนจะทําใหเกิดเสียงหอน (feed back) จึงควรเลือกทิศทางใน

การตั้งใหถูกตองดวย 
           - ตองตอสายลําโพงใหตรงกับความตานทานของลําโพง กรณีที่ตอสายผิดมีผลทําใหเกิดเสียงเพี้ยน 
           - การตอสายไฟฟาใชสายไฟธรรมดาตอกับสายไฟที่ใชกับไฟ (AC) และใชสาย shield ตอกับกระแส

คล่ืนไฟฟา (AFC) 
         1.5.2 ภาพพลิก (flip chart) มีลักษณะเปนแผนภูมิหลายแผนที่มีความตอเนื่องกันในดานเนื้อหา
รวมกันเขาเปนชุด ภาพพลิก 1 ชุด มีจํานวนระหวาง 10-15 แผน ที่ทําเปนแบบมีขาตั้งกับพื้น ตั้งโตะ หรือแบบแขวน 
วัตถุประสงคใชเพื่อประกอบการอธิบายเนื้อหาใจความในการสาธิต ผูอธิบายจะใชภาพพลิก โดยเปดภาพพลิก
อธิบายไปทีละแผนขณะที่ผูสาธิตอยูในชวงเวลาสาธิตงาน ทั้งนี้เพื่อใหผูชมเห็นกิจกรรมการสาธิตตอเนื่องตั้งแตตน 
จนจบ ดังนั้น  ผูอธิบายจะตองระลึกอยูเสมอวาภาพพลิกเปนประโยชนตอการบรรยายไดดีตอเมื่อนํามาใชใหถูกเวลา 
ภาพพลิกสามารถใชไดในทุกสถานที่แมไมมีไฟฟาก็ได เพราะภาพพลิกไมตองอาศัยแสงไฟชวย การทําภาพพลิกที่ดี
ควรเนนรูปภาพแสดงขั้นตอนการสาธิตมากกวาคําบรรยายเพราะคําบรรยายอาจมาจากคําพูดของผูอธิบายได 

       1.5.3 แผนพับ (folders) เปนเอกสารเผยแพรประกอบการสาธิตวิธี โดยทําในลักษณะการพับ  ตั้งแต 3 
ทอน หรือมากกวา 3 ทอนขึ้น พับเปนแผน รูปลักษณะตาง ๆ เชน รูปสัตว หรือพับเปนวงกลมก็ได การทําแผนพับ มี
วัตถุประสงคเพื่อย้ําเนื้อหาการสาธิตใหผูชมระลึกถึงได การสาธิตวิธีควรเตรียมแผนพับไวลวงหนา  แตจะแจก ขณะที่
การสาธิตเนื้อหาตอนทาย ๆ แลว ทั้งนี้เพื่อใหผูชมสนใจ การปฏิบัติของ ผูสาธิตไมใชมาสนใจแตแผนพับเทานั้น      
แตภายหลังจบการสาธิตแลวผูชมตองการนึกถึงเนื้อหาที่สาธิตก็จะดูไดที่แผนพับ การทําแผนพับ   มักเนนรูปภาพ
แสดงขั้นตอนการสาธิต สวนเนื้อหาในแผนพับมาใสเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ ๆ เทานั้น 

1.6 การฝกซอมการแสดง (rehearsal) 
       การฝกซอมการแสดง เมื่อมีการเตรียมตัว เตรียมบทแลวยังมีส่ิงสําคัญที่ผูสาธิตจะขาดเสียไมได          

ทั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจในขณะแสดงสาธิต ผูแสดงสาธิตใหม ๆ ควรมีการฝกซอมการแสดง การฝกซอมการแสดง
การกระทํามากกวา 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดความพรอม และถาหากมีส่ิงใดขาดตกบกพรองจะไดแกไขในการฝกซอม     
ครั้งตอมาการฝกซอมคร้ังแรกควรดําเนินการไปตามบทที่เขียนไวกอน โดยการพูดและการปฏิบัติทาทางไปตามบท 
เมื่อพบขอบกพรองจะแกไขในการฝกซอมครั้งตอมา อันเปนการฝกซอมที่ใชของจริงมีการจับเวลาแสดงแตละขั้นตอน
ตั้งแตตนจนจบ พรอมกับมีการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณควบคูไปดวย ถายังปรากฏมีขอบกพรองอีกก็จะไดแกไข
บทเพื่อใหรัดกุมยิ่งขึ้น ตอมามีการฝกซอมใหญเพื่อใหเหมือนกับการแสดงสาธิตจริง เพื่อเปนแนวทางในการแสดง 
จริง ๆ ในการฝกซอมหรือการแสดงจริงก็ไมจําเปนจะตองทองจําทุกคําพูด แตที่สําคัญผูสาธิตจะตองจดจําขั้นตอน  
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ใหไดอยางแมนยํา เพราะหากผูสาธิตพะวงกับบทเสียแลวจะทําใหการสาธิตไมราบรื่น หรือบางครั้งอาจเกิด          
การผิดพลาดได เพราะเกิดจากความประหมาและความไมแนใจเกิดขึ้น 

1.7 การโฆษณาประชาสัมพันธ (public relations) 
       การโฆษณาประชาสัมพันธ การโฆษณาประชาสัมพันธจะตองทํากอนที่จะสาธิตจริง ทั้งนี้เพื่อใหผูชม  

ไดทราบวาจะสาธิตเรื่องอะไร วันที่ เทาใด สถานที่ที่ไหน โดยใคร ผูสาธิตจะตองมีหลักยึดในการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหเกิดความนาสนใจ เราความตองการอยากชมการสาธิตของผูชมใหเกิดขึ้น ส่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธในที่นี้อาจทําไดหลายลักษณะ เชน โปสเตอร กระจายเสียงตามสาย และออกจดหมายขาว 
       1.7.1 โปสเตอร เปนขอความที่เขาใจงายประกอบการบรรยายความไมกี่คําพูด ควรเนนภาพประกอบ
เพื่อกอใหเกิดความเราใจ เกิดความสนใจในสิ่งที่ควรทราบในทันที การทําโปสเตอรอาจใชขนาด 2x8 ฟุต วัสดุที่ใชมี
ทั้งกระดาษ ผา และไมอัด ตลอดจนสังกะสีและแผนพลาสติก 
       1.7.2 กระจายเสียงตามสาย อาจเปนภายในหมูบานหรือภายในสถานศึกษาที่สามารถฟงการกระจาย
เสียงไดทั่วถึงตามระยะเวลาที่จะกระจายเสียง ทั้งนี้ ก็ใหผูชมภายในขอบเขตกระจายเสียงไดรับฟงขาวสารการสาธิต
ผานสื่อ ขอความที่กระจายเสียงไมควรยาวเกินไป แตควรเปนเสียงที่กระตุนใหเกิดความเราใจ อยากเขาชมการสาธิต 
และควรกระจายเสียงหลาย ๆ ครั้ง 
      1.7.3 ออกจดหมายขาว จดหมายขาวมีไวเพื่อแจงขาวใหผูชมที่อยูในหนวยงานเดียวกัน ไดรับรูขาว 
จดหมายขาวทําขึ้นงาย ๆ ไมมีการเย็บสัน สํานวนภาษาที่ใชควรเปนภาษาไมเปนทางการ ลักษณะพูดคุยกัน การทํา
จดหมายขาวโดยการพิมพอัดสําเนาไดครั้งละมาก ๆ เพราะราคาไมแพง 

1.8 การแสดง (presentation) 
       การแสดง เปนลําดับที่ผูสาธิตพบผูชมจริงดวยความประทับใจคร้ังแรกของผูชมเกิดขึ้น ในขณะที่        

ผูสาธิตปรากฏกายขึ้นหนาเวทีสาธิต ผูสาธิตควรแสดงบุคลิกภาพที่ดีดวยการมีความมั่นใจ ความรูสึกที่เปนกันเอง 
กับผูชมโดยการหันหนาไปทางผูชม แลวยิ้มทักทาย ปฏิบัติตัวใหเปนไปตามธรรมชาติมองไปทางผูชม ปรากฏกาย
ดวยบรรยากาศ  ที่เปนกันเองเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยลดชองวางหรือความรูสึกเปนคนแปลกหนาลงไดเปนอยางดี        
กอนเริ่มตนพูดควรใหผูชมไดมองผูสาธิตประมาณ 10-12 วินาที เพื่อทําใหเกิดความคุนเคย และเปนการเรียกความ
สนใจใหเกิดขึ้น จากนั้น จะมีการแนะนําตัวเอง หนวยงานที่ตนสังกัดประโยชนหรือวัตถุประสงคของการแสดงสาธิต
ครั้งนี้ ดวยคุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจจากผูชมมีความพึงพอใจ โดยใชเวลาประมาณ 3 นาทีองคประกอบของ   
การแสดงที่ผูสาธิตพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
       1.8.1 การวางตัวและทาที (posture) ควรวางตัวใหเปนไปตามธรรมชาติในระหวางการแสดงหรือ        
การอธิบาย การยืนใหสบายแตไมพักขา ควรทิ้งน้ําหนักตัวลงที่ขาทั้ง 2 ขาง แตไมลงที่สนเทาจนเกินไปเพราะจะทําให
เกิดความเมื่อยลาของกลามเนื้อที่ขา เวลาพูดไมควรยืนเทาโตะ 
       1.8.2 การเคลื่อนไหวตัว (movement) ถาผูสาธิตเคลื่อนไหวอันเนื่องจากการแสดงสาธิตเพียงอยาง
เดียวจะเปนเรื่องปกติ แตถาเคลื่อนไหวมากเกินสมควร หรือมีการเดินไปมาตลอดเวลาโดยไมจําเปนจะทําใหผูชม        
ขาดสมาธิ หรือถาหากผูสาธิตทําการแสดงโดยไมมีการเคลื่อนไหวใหเปนธรรมชาติ ก็จะทําใหผูชมขาดความ
กระตือรือรนที่จะติดตามเรื่องไดเชนกัน การแสดงของผูสาธิตที่มีลักษณะเปนขั้นตอน ควรเปนไปอยางคลองแคลว
รวดเร็วแตไมใหรีบรอนจนตามไมทัน ดังนั้นหากผูสาธิตผานการฝกซอมมาดี การแสดงก็จะเปนขั้นตอน ไมติดขัด 
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      1.8.3 กริยาทาทาง (manner) แสดงถึงบุคลิกภาพของผูสาธิต ที่ผูสาธิตจะเกิดการเรียนรู ฝกหัด และ
ควบคุมไดโดยอาศัยคําวิจารณของเพื่อนรวมงานและผูชม ดังนั้น ผูสาธิตจะตองฝกซอมและดัดแปลงแกไข เพื่อมี
กริยาทาทางที่เหมาะสม เชน บางคนอาจมีความเคยชินที่จะกมหนาเวลาพูด หรืออธิบาย ก็แกไขโดยฝกเงยหนาขึ้น
พูดกับผูฟง บางคนจะมีหนานิ่วคิ้วขมวดเวลาคิดถึงบทที่ใชแสดง ใหแกไขใหเกิดความสงาผาเผยดวยความพยายาม
ฝกซอม นานไปทาทางที่ไมดีก็จะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 
      1.8.4 สีหนาระหวางการพูด (facial Expression) ไมควรฝนสีหนาหรือสรางสีหนาจนเกินขอบเขต 
บางครั้งผูสาธิตบางคนคิดวาการสรางสีหนาใหสอดคลองกับเนื้อหาโดยตลอดเรื่อง จะชวยใหผูชมเกิดความเขาใจ
และประทับใจมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม อาจจะทําใหผูชมเกิดความเลื่อมใสและขาดสมาธิโดยเฉพาะการแสดง        
ที่เกี่ยวของกับวิชาการความรูหรือวิชาการ เพราะผูชมอาจหันไปสนใจสีหนา ผูสาธิตแทนการสนใจในเนื้อหาวิชาการ 
      1.8.5 การสบสายตาผูชม (eyes-Contact) สายตามนุษยเปนเครื่องมือส่ือสารที่ดีที่สุด การสบสายตา
ผูชมจะสามารถดึงดูดความสนใจไดมาก อยางนอยก็เปนการแสดงวาผูสาธิตมีความตั้งใจพูดกับผูชมการแสดงสาธิต
หลายครั้งลมเหลวเพราะผูสาธิตไมไดใชสายตาใหเปนประโยชน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูสาธิตบางคนจะกมหนากมตาหรือ
มองเพดานเวลาพูด ตลอดจนมองจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็มีผูสาธิตบางคนสายตามากเกินไป และผิดธรรมชาติ
ที่มีความคลายกับการสายตัวของพัดลม มิใชตั้งใจมองผูชมอยางแทจริง 

     1.8.6 การแสดง (Action) ควรเปนไปในลักษณะตามธรรมชาติของผูสาธิต ไมจําเปนตองแสดงทาทาง
มากจนเกินความจําเปน เพราะการแสดงสาธิตไมใชการแสดงละคร ทาทางที่แสดงออกควรเพียงพองามก็พอ 
บางครั้งผูสาธิตลืมบทเพราะเกิดจากความตื่นเตน และคุณภาพออกมาไมดี ที่เปนเชนนี้เพราะผูสาธิตมักจะทราบกอน 
ดังนั้น หากมีขอบกพรองจากการสาธิตเกิดขึ้น ผูสาธิตควรแจงผูชมทราบความจริงวาผลเกิดขึ้นควรเปนอยางไร อะไร
เปนสาเหตุของการผิดพลาด เพราะถาผูสาธิตจงใจ หลีกเลี่ยงหรือปดบัง และปลอยเหตุการณใหลวงเลยไป โดยไม
อธิบาย ถึงสาเหตุ ผูชมจะขาดความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ และเสื่อมศรัทธาผูสาธิตโดยลําดับ 

1.9 การประเมินผล (evaluation) 
      การประเมินผล เพื่อใหทราบผลการสาธิตวิธีของผูสาธิตวิธีของผูสาธิตจึงมีการประเมินผล ผลดีของการ

ประเมินผลทําใหเกิดความเขาใจอันดี ระหวางผูสาธิตและผูชม ผูสาธิตนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการสาธิต   
ในคร้ังตอไป การประเมินผลจะแบงการประเมินเปน 4 หัวขอ ประกอบดวย เรื่อง ลักษณะของผูสาธิตการแสดง และ
ความสัมพันธระหวางผูสาธิตกับผูชม  
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตรกําลังสาธิตวิธีการทางการเกษตร 
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คณิตกรรมอําพราง 
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สาขาวิชาคณติศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
Asst.Prof.Mana Akejariyawong 

Mathematics Program  
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 พวกเราคงคุนเคยกับคําวา “ฆาตกรรมอําพราง” มาบางแลว เพราะเปนฆาตกรรมที่อาชญากรพยายาม
ปกปดและเบี่ยงเบนประเด็นใหการสืบสวน สอบสวนหลงทางไป จนอาจไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได 
 ในชวงที่มีการรองเรียนของ ไอทีวี ที่ตองการใหรัฐจายคาเสียหายและไอทีวีตองการจายภาษีใหรัฐนอยลง 
ไดมีผูรูทานหนึ่งกลาวถึงความฉอฉล ซึ่งเกี่ยวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จนไดบัญญัติวา “คณิตกรรม   
อําพราง” ขึ้น ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนการหยิบยกเอาความรูทางคณิตศาสตรไปสรางความชอบธรรม หรือเบี่ยงเบน
ประเด็น โดยที่ ผูที่ไมรู ไมเขาใจ จะคลอยตามหรือหลงเชื่อได 
 เรื่องทํานองนี้ มีใหเห็นในสังคมไทยหลายแงมุม ไมเวนแมกระทั่งในวงการโหราศาสตร พอดีเพื่อนของผม
คนหนึ่งมาปรับทุกขเกี่ยวกับความเชื่อของภรรยาที่ไปหาหมอดูเพื่อทํานายโชคชะตา โดยเลาใหฟงเกี่ยวกับวิธีที่หมอดู
ใชตัวเลขและวิธีการทางคณิตศาสตรในการพยากรณ ดังนี้ ใหเอา อายุ ของผูถูกทํานาย บวก ดวย กําลังวันของวัน
เกิด เชน วันอาทิตย กําลังวัน เทากับ 6 วันเสาร  กําลังวันเทากับ 10 วันจันทร กําลังวัน เทากับ 15 จากนั้น คูณดวย 3 
เมื่อไดผลลัพธมาแลว จึงหารดวย 9 โดยหามตัดทอนระหวาง 3 และ 9 ทั้งนี้เพราะโดยปกติ ถานําจํานวนๆ หนึ่งคูณ
ดวย 3 แลวหารดวย 9 ยอมไดผลลัพธเทากับ การนําจํานวนๆ นั้นหารดวย 3 นั่นเอง เหตุผลที่มีขอหามดังกลาวของ
หมอดู ก็เพื่อไปดูวา เศษ จากการหาร เปนเทาไร แลวจะทํานายตามเศษที่ได ฟงดูแลวถูกหลักคณิตศาสตรโดยทฤษฎี
บทขั้นตอนของการหาร (division algorithm theorem) เพราะการหารดวย 9 ยอมไดเศษ 9 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, ... , 8 
แต การหารดวย 3 จะไดเศษเพียง 3 ตัวเทานั้น คือ 0 , 1 และ 2 ... แสดงวา ยอมรับ ขอหามดังกลาวไดโดยสนิทใจ 

คราวนี้มาถึงความทุกขของเพื่อนผมบาง เขาถูกรบเราจากภรรยา ใหไปชวยดําเนินการเกี่ยวกับพิธีสะเดาะ
เคราะหซึ่งหมอดูทํานายวา ถาไดเศษ 0 จะมีเภทภัย ไมดี และทุกคนในบานนับตั้งแตเพื่อนผม ภรรยา และบุตรชาย ป
นี้อายุของทุกคน เมื่อดําเนินการตามวิธีของหมอดูขางตนปรากฏวา ไดเศษ 0 หมดทุกคน ภรรยาจึงวิตกกังวลและ
พยายามใหสามีดําเนินการตอดวงชะตาตามที่หมอดูแนะนํา 

เมื่อผมไดฟงและวิเคราะหวิธีที่หมอดูใช ก็พบวา เกิด คณิตกรรมอําพราง ขึ้นแลว จุดที่ทําใหเกิดการอําพราง
อยางแนบเนียน คือ มีการนําเอากําลังวันเกิด ซึ่งแตกตางกันไปตามวันที่เกิด มาบวกกับอายุตัว ซึ่งก็แปรตามแตละ
บุคคลที่ไปหาหมอดู แตเมื่อคูณดวย 3 แลวหารดวย 9 ตรงนี้เองเปนประเด็นสําคัญ เพราะโดยการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เศษจากการหาร ไมมีทางได 9 ตรงดังที่กลาวมาแลวขางตน แตจะไดเศษเพียง 3 คาเทานั้น คือ 0, 3 
และ 6 ... ซึ่งแสดงการพิสูจนใหเห็นจริงได   
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 ทําไมตองศึกษาสถิติ? (ตอนที่ 2) 
         Why Statistics? 

 
ผศ.ดร.ชนะ  ปรีชา 

สาขาวิชาสถิติประยุกต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

Asst.Prof.Chana Preecha 
Applied Statistics Program  

Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University  
 
บทนํา 

วิชาสถิติซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา statistics เปนศาสตรสาขาที่มีพัฒนาการเปนเวลายาวนาน แตก็ยัง     
ไมนานมากเทาศาสตรสาขาที่ใกลเคียงและเกาแกกวามากอยางเชน คณิตศาสตร แตสถิติก็ไดกลายเปนศาสตร 
สาขาที่มนุษยไดเพิ่มความสําคัญและความตระหนักในความจําเปน ความตองการ และความพยายามที่จะเรียนรู
และนําสถิติไปใชมากยิ่งขึ้นเปนลําดับในสังคมมนุษยสมัยใหม สังคมสมัยใหม ที่ผูเขียนกลาวถึงหมายถึงสังคม        
ที่ดําเนินอยู ในโลกที่กาวเขาสู  ยุคซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วมาก  จนมนุษย เองก็แทบจะติดตาม                   
การเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของโลกไมทัน สถิติศาสตรถึงแมวาโดยประวัติศาสตรจะเปนศาสตรสาขา       
ที่มีพัฒนาการโดยการแตกแขนงออกมาจากคณิตศาสตร แตสถิติเองก็มีปรัชญาของศาสตรที่เปนเอกลักษณและ  
เปนปรัชญาที่ ลํ้าลึกแตกตางไปจากปรัชญาของคณิตศาสตร ไมนอยเลยทีเดียว ผูเขียนไดศึกษาสถิติศาสตร          
โดยเริ่มตนจากความชอบและความพอใจที่จะศึกษาแตวิชาคณิตศาสตรแตเพียงดานเดียว เปนความโชคดี              
ที่โดยธรรมชาติของคณิตศาสตรในระดับเบื้องตนมักจะบังคับหรือกึ่งบังคับใหผูเรียนคณิตศาสตรเกือบทุกคนตอง     
มีโอกาสไดแวะเวียนมาศึกษาหรือมาเกี่ยวของกับสถิติดวยบางเปนบางครั้ง ประกอบกับไดมีเหตุการณหลาย
เหตุการณและหลายครั้งในชีวิตที่ทําใหตองศึกษาสถิติอยางจริงจังโดยที่ความรูสึกภายในใจจริง ๆ ยังไมชอบหรือ   
ยังไมเปนที่ดึงดูดใจใหอยากจะศึกษาสถิติอยางแทจริงเพราะผูเขียนคลั่งไคล  ที่จะศึกษาแตดานคณิตศาสตรอยาง
เดียวมากกวา ซ้ํารายไปกวานั้นผูเขียนเองมีความคิดเห็นสวนตนมานานแลววาสถิติไมใชคณิตศาสตรอยางแนนอน        

ผูเขียนไดใชเวลาในการศึกษาสถิติแบบไมเต็มอกเต็มใจรอยเปอรเซ็นตอยูนานเกินกวาสิบหาปจนในที่สุดจึง
ไดพบและเดินทางสูการศึกษาระดับสูงสุดและเขาใจไดในปรัชญาของสถิติศาสตรและประสบความสําเร็จใน
การศึกษาวิชาสถิติถึงระดับสูงสุดในทางโลก แตโดยหลักปรัชญาอันลํ้าลึกอยางยิ่งของศาสตรสถิติตามความคิดและ
ความเขาใจของผูเขียนนี้เองที่ทําใหผูเขียนไดขอสรุปจากการที่ไดศึกษาสถิติมามากในระดับหนึ่งวา เมื่อเขาใจวาได
พบส่ิงใด ที่พอใจหรือชอบใจนั้นโดยแทที่จริงแลวคงจะไมใช และการมีความสําเร็จสูงสุดแลวนั้นโดยแท  ที่จริงแลวนั้น
คงจะหาใชไม จุดผกผันตรงนี้เองสงผลทําใหอิทธิพลที่ไดจากการศึกษาสถิติและสงผลตอทัศนคติแนวใหมที่จุด
ประกายขึ้น  ในตัวผูเขียนใหไดมีโอกาสไดคนพบสิ่งที่ผูเขียนถือวาเปน ขอคนพบเฉพาะตนที่มีคามากยิ่งในชีวิตและ มี
ความเชื่อถือและศรัทธาในสถิติศาสตรเสนทางสายพุทธปรัชญา และคิดวานาจะเปนส่ิงที่มีคุณคามากที่สุด           
ตอสังคมไทยดวย    จึงมีความตั้งใจที่จะทําหนาที่เปนผูรับใชและสืบทอดเจตนารมณเกี่ยวกับมรดกทางสังคมที่ได
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จากการศึกษาสถิติ (statistics : the way to Buddhist philosophy) ใหกับชนรุนตอไปจนตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู
ไมมากในชีวิตของผูเขียน บทความที่ผูเขียนจะบรรยายตอไปนี้จึงถือวาเปนการเผยแพรแนวคิดนี้ครั้งแรกซึ่งผูเขียน
ตั้งใจ  ที่จะอุทิศตนตอวิชาการสาขาสถิติของประเทศและโดยแทที่จริงแลวของโลกใบนี้ดวยตามลําดับและมีความ
ตั้งใจอยางสูงที่สามารถกลาวไดวาชวงความเชื่อม่ันเกาสิบหาเปอรเซ็นตจะเปนประโยชนตอผูอานและผูที่สนใจทั่วไป
รวมไปถึงประโยชนอันจะเกิดตอประเทศชาติไมวาผูนั้นจะเกี่ยวของกับวิชาสถิติโดยตรงหรือไมก็ตาม บทความนี้จึง
ไมไดมีเจตนาจะสรางหรือปลุกเราใหเยาวชน (ไทย) เกิดความนิยมแบบเพอฝนตอวิชาสถิติ แตกลับตองการชี้ใหเห็น
โอกาสใหมในการสรางสังคมแบบใหมที่สงเสริมความรูคูกับปรัชญาไดมากขึ้นโดยการฉกฉวยจากความไดเปรียบที่มี
อยูแลว ไดแกความไดเปรียบจากการที่ประเทศไทยเปนดินแดนพุทธศาสนารุงเรืองมามากเปนเวลาอันยาวนานตั้งแต
อดตีและฉกฉวยความไดเปรียบจากการที่ประเทศไดผลิตนักสถิติใหมาทํางานรับใชสังคมไทยเปนจํานวนมากขึ้นจาก
เดิมในระดับหนึ่งโดยที่ นักสถิติเหลานั้นจะทราบและตระหนักในบทบาทที่ตนเองเปนอยูหรือไมก็ตาม หลังจากผูอาน
ไดอานและคิดตามแนวที่ผูเขียนบรรยายตอไปนี้ ความคาดหวังในลักษณะรูปธรรมของผูเขียนคือผูอานจะไดเผยแพร
แนวคิดนี้และคาดวานาจะเกิดความเห็นและการวิพากษวิจารณกันมากยิ่งขึ้นตอ ๆ ไปทั้งในดานที่เห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย และมีการกระจายความคิดที่เกี่ยวกับบทบาทของนักสถิติที่มีตอการพัฒนาประเทศหรือแมแตตอการแกปญหา
ของประเทศที่มีอยูมากมายในปจจุบัน นักสถิติที่ทํางานรับใชประชาชนอยูในสังคมคงจะเปนที่รูจักและสามารถทํา
ประโยชนใหแกประชาชนไดมากยิ่งขึ้นและคาดวานักสถิติคงจะไดรับการเรียกรองและสงเสริมใหไดมีโอกาสแสดง
บทบาทในการชวยเหลือประชาชนไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนแนวทางที่ดีที่สุดที่จะเผยแพรอาชีพนักสถิติให
เปนที่รูจักในสังคมและเกิดความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นในบทบาทหนาที่ที่นักสถิติกําลังกระทําอยู ไมวาจะเปนสวนใด
ของสังคมก็ตาม หัวขอโครงรางที่ผูเขียนจะเขียนตอไปในบทความนี้ประกอบไปดวย 

1. ผูที่ศึกษาสถิติศึกษาอะไร 
     โดยความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนเห็นวาความหมายของสถิติศาสตรซึ่งคอนขางจะเปนที่ยอมรับกัน

สากลทั่วไปไดแกความหมายซึ่งพยายามที่จะอธิบายวา สถิติศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการและการจัดการกับขอมูล (all procedures for data processing and management) เพื่อใหไดขอมูล
ขาวสารที่เปนระบบ (information system) โดยมีจุดมุงหมายสําคัญในภาพรวมเพื่อตองการใหผลที่ไดเปนประโยชน
ตอการวางแผนและการตัดสินใจ (planning and decision making) สําหรับการบริหารงานของรัฐหรือองคกรใด     
ก็ตาม (administration of states governments or any other organizations) กระบวนการในการดําเนินการและ
การจัดการกับขอมูลดังกลาวนี้มีขอบเขตซึ่งประกอบไปดวยวิธีการที่สําคัญส่ีขั้นตอนคือ การเก็บรวบรวมขอมูล  
(data collecting) การนําเสนอขอมูล (data presentation) การวิเคราะหขอมูล (data analysis) และการ
ตีความหมายขอมูล (data interpretation) สําหรับขั้นตอนสุดทายนี้มีบางทานอาจเผลอใชคําผิดไปจะดวยความ
ตั้งใจหรือไมก็ตามนั่นคือใชคําวา “แปลความหมายขอมูล” ซึ่งผูเขียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะการแปลความหมาย
ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา translation นั้นไมลึกซึ้งหรือกินใจความไดเหมาะสมเพียงพอเทากับ “การตีความหมาย
ขอมูล”  นั่นก็คือ การแปลความหมายเปนเพียงสวนหนึ่งของการตีความหมายเทานั้นเอง การตีความหมายขอมูล   
ในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ (procedures) หรือวิธีการ (method) ทางสถิติถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากที่จะ
สามารถ ทําใหงานทางดานสถิติที่ไดเริ่มดําเนินงานมามากมายตั้งแตขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่สามไดสําเร็จ
ประโยชนลุลวงเปนรูปธรรมขึ้นจนสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งบุคคลที่มาจากศาสตรสาขาอื่น ไมสามารถทําได
หรือถาทําไดก็มีลักษณะของผลลัพธและความพิถีพิถันของวิธีการทําที่แตกตางไปจากการตีความหมายขอมูล        
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ซึ่งดําเนินการโดยนักสถิติ การตีความหมายเพื่อที่จะกอใหเกิดเปนผลผลิตขั้นสุดทายของการดําเนินงานทางสถิติ    
จะสงผลหรือมีอิทธิพลรวมทั้งมีบทบาทอยางมาก  ที่จะไปชี้แนะใหแกผูที่ทําหนาที่ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
ในการดําเนินงานไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางรวดเร็วเด็ดขาดโดยมีความเชื่อม่ันไดในส่ิงที่วางแผนและตัดสินใจ เพราะ
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) และปฏิบัติอยูบนรากฐานของความเปนธรรม (fairly) สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ตามนโยบายของรัฐหรือองคกรที่ไดประกาศไว (responsible for 
strategic objectives) ดังนั้นการตีความหมายขอมูลจึงตองอาศัยมิใชเพียงแตคําบรรยายสรุปจากผลที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่สามเพียงเทานั้น แตตองอาศัยวิจารณญาณของนักสถิติมืออาชีพ (professional 
statistician) วิจารณญาณดังกลาวเกิดขึ้นจากการไดฝกฝนและฝกหัดมาอยางมากเพียงพอจนชํานาญเพื่อใหการ
ดําเนินการกับขอมูลทุกขั้นตอนกระทําโดยมีจริยธรรมตอวิชาชีพสูงที่สุด  

     กลาวงาย ๆ ก็คือ นักสถิติตีความหมายขอมูลโดยยึดถือหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับขอมูลนั่นคือให
ความเอาใจใสในขอมูลที่ตนกําลังจัดการหรือที่เกี่ยวของอยูดวยอยางเครงครัดและดวยความระมัดระวังมากที่สุด   
ในทุก ๆ ขั้นตอน ยกตัวอยางใหเห็นไดงาย ๆ เชน นักสถิติจะเคารพหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือมีวินัยในการปฏิบัติการกับ
ขอมูลไดทําการเก็บรวบรวมมา การเก็บรักษาไวและการถายโอนขอมูลจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งกระทําดวย
วิธีการที่สุจริตยุติธรรม ใหความเอาใจใสในการวัดคาของขอมูลแมวาตนเองจะไมใชผูที่ไปวัดมาดวยตนเองก็ตาม 
การเลือกใชสถิติ   ในการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับระดับการวัดของขอมูล การใชทฤษฎีตาง ๆ ทางสถิติไป
สรุปผลหรือสรุปลักษณะตาง ๆ จากขอมูลที่มีอยูกระทําอยางรอบคอบระมัดระวังและยอมรับผลสรุปจากขอมูล        
ที่ไมจําเปนตองเปนไปตามทฤษฎีที่มีการพิสูจนไวแลวในตํารา เชนจะไมเพิกเฉยหรือละเลยแตกลับมีความพยายาม 
ที่จะคนหาสาเหตุที่แทจริงใหไดเมื่อตรวจสอบพบวาขอมูลที่ตนกําลังดําเนินการวิเคราะหอยูนั้นมีคาผิดปรกติ 
(outliers) ทั้งนี้ก็เพราะวา นักสถิติตองทํางานซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องราวการดํารงชีวิตอยูของผูคนในสังคมอยูเสมอ
ตลอดเวลาและเหตุที่เพราะวาตองทํากับ ”คน” นี้เอง   ซึ่งเปนส่ิงที่ซับซอนและสับสนยิ่งนักและยากกวากระทํา       
กับส่ิงอื่นใดทั้งปวง ดังนั้นบอยครั้งที่ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมักไมสามารถคาดเดาผลลัพธตาง ๆ ไดหรือไม
สามารถคาดคะเนลวงหนา ไดถูกตอง 100 เปอรเซ็นตดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกเลยที่ผลลัพธตาง ๆ ในทางปฏิบัติที่ได
จากการศึกษาไมเปนไปตามที่เคยมีผูพิสูจนไวแลวในทางทฤษฎี และ   ที่สําคัญยิ่งคือนักสถิติเปนผูที่ใหความสําคัญ
อยางมากจนอาจถือไดวาความสําคัญมาเปนอันดับหนึ่งไดแกความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน จนอาจพูดเปน
ภาษาแบบงาย ๆ ไดวาเคารพในความผิดพลาดชนิดตาง ๆ (errors) ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทุกเมื่อไมวาความผิดพลาด
เหลานั้นสามารถคาดคะเนลวงหนาไดหรือไมก็ตาม ณ จุดนี้นั้นตามความคิดเห็นสวนตัวแลวผูเขียนมองเห็นวา
เนื้อหาวิชาสถิติที่ศึกษากันเกือบทั้งหมดลวนแตเปนการศึกษาถึงความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเกือบทั้งส้ิน 
การยอมรับและตระหนักถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอยูเสมอนี้เองเปนจุดสําคัญที่โยงใยไปถึงปรัชญาของ
สถิติศาสตรตามแนวพุทธปรัชญา ที่ผูเขียนเปนผูดําริขึ้นไดตามแนวทางของผูเขียนเองและจะยืนยันขอคิดแนวทางนี้
ใหผูคนไดเห็นคุณประโยชนจากการการศึกษาสถิติ ซึ่งจะนําเสนอเปนความคิดสวนตัวของผูเขียนเอง  ในลําดับถัดไป   

    พจนานุกรมฉบับอเมริกันเฮอริเทจ (American Herritage Dictionary, 1981) ไดใหคําจํากัดความ
สถิติศาสตรวา “วาเปนคณิตศาสตรของการเก็บรวบรวม การจัดระเบียบ และการตีความหมายขอมูลเชิงตัวเลข
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหคุณลักษณะตาง ๆ ของประชากรดวยวิธีการอนุมานจากการชักตัวอยาง” ("the 
mathematics of the collection, organization, and interpretation of numerical data, especially the analysis 
of population characteristics by inference from sampling.") เมอเรียมเว็บสเตอรคอลลิจิเอทดิคชันนารี 
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(Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 1995) ไดใหคําจํากัดความในทํานองเดียวกันวาสถิติศาสตรเปน “สาขา
หนึ่งของคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห การตีความหมาย และการนําเสนอกลุมของขอมูล
ปริมาณมากที่เปนเชิงตัวเลข” ("a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation, 
and presentation of masses of numerical data.") นิยามที่ยกมาใหดูจากสองพจนานุกรมอาจทําใหผูอานเกิด
ความสับสนไดวาสถิติศาสตรนี้เปนศาสตรที่เปนคณิตศาสตรโดยแท หรือวาเปนแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร นิยาม
สําหรับสถิติศาสตรที่จะยกมาใหดูตอไปนี้ไดมาจากดิคชันนารีที่ไดตีพิมพไวนานมากแลว เรียกวาเปนดิคชันนารี  
ฉบับที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรของการพัฒนาสถิติศาสตรนับตั้งแตยุคตน ๆ กันเลยทีเดียว นั่นคือ  
ดิคชันนารีที่บันทึกอัตชีวประวัติบุคคลทางดานวิทยาศาสตรหรือวิทยาการของศาสตรสาขาตาง ๆ (dictionary of 
scientific biography, 1997)ไดระบุไววาสถิติศาสตรนั้นมาจากคําวา statistik มีความหมายวา statswissenschaft 
นาจะไมใชภาษาอังกฤษ แตเปนคําที่มาจากภาษาอื่นซึ่งผูเขียนเดาวานาจะเปนคํามาจากภาษาเยอรมนี คําจํากัด
ความของสถิติศาสตรระบุไวในดิคชันนารีเลมนี้ กลาววาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับรัฐเสียมากกวา  ที่จะเกี่ยวของกับ
ดานอื่นๆ (states) ตอมาที่มหาวิทยาลัยแหงเยอรมนี ไดมีการริเริ่มกลาววาสถิติศาสตรประกอบ    ไปดวยการเก็บ
รวบรวมอยางเปนระบบในสิ่งที่รัฐมีความอยากรูอยากเห็นซึ่งสถิติศาสตรที่นิยามตามนัยนี้อาจจะครอบคลุมตาม
ความหมายที่กลาวนี้ไดมากหรือนอยไปจากที่กลาวนี้ไดบาง แตก็ยังไมใครที่จะครอบคลุมไปถึงสาระหรือวิธีการ    
เชิงปริมาณ (“state curiosities” rather than quantitative material) (Weiss, 1999).  

    จอหน แคตเตนริง (John Kettenring,1997) ผูดํารงตําแหนงประธานสมาคมนักสถิติแหงสหรัฐอเมริกา    
ในอดีต ไดกลาวเกี่ยวกับวิชาสถิติวา “ผมชอบท่ีจะคิดถึงสถิติวาเปนศาสตรของการเรียนรูจากขอมูล ขอมูล            
จะนําเสนอโอกาสที่นาตื่นเตนใหแกนักสถิติมืออาชีพ สถิติเปนสาระสําคัญที่ใชในการดําเนินงานที่ถูกตองของ
ภาครัฐบาล เปนหัวใจที่ใชในการตัดสินใจในการดําเนินงานอุตสาหกรรม และเปนองคประกอบที่เปนแกนกลางของ
หลักสูตรการศึกษาสมัยใหมทุกระดับชั้น” 

    เปนที่ประจักษกันโดยชัดแจงวาวิทยาการสมัยใหมทางดานสถิตินั้นไดขยายขอบเขตกวางขวางออกไป
มากกวาการเก็บรวบรวมขอมูลในส่ิงที่รัฐอยากรูอยากเห็นเทานั้น สถิติศาสตรสมัยใหมครอบคลุมวิธีการทางสถิติ 
สองประเภท   ที่สําคัญคือ สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน(inferential statistics)  
โดยประวัติศาสตรนั้นสถิติเชิงบรรยายเกิดขึ้นกอน หลักฐานที่พบคือการที่มนุษยรูจักการทําสํามะโนประชากร
(censuses) ตั้งแตยุคโรมัน หลังจากนั้นเปนเวลาหลายปตอมาการบันทึกส่ิงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในการทําสํามะโน
ประชากร เชน การเกิด การตาย  การแตงงาน การเสียภาษีก็ไดมีวิวัฒนาการโดยธรรมชาติมาจนกระทั่งกลายเปน
สถิติเชิงบรรยาย  สวนสถิติเชิงอนุมานนั้นเกิดขึ้นภายหลัง พัฒนาการที่เห็นเดนชัดอันเปนที่มาของสถิติเชิงอนุมาน
เริ่มตนขึ้นพรอม ๆ กับงานวิจัยของคารล เพียรสัน (Carl Pearson, 1857-1936) และโรนัล ฟชเชอร (Ronald A. 
Fisher, 1890-1962) นักสถิติระดับปรมาจารยสองทานนี้ไดตีพิมพผลงานของเขาออกมาเมื่อราวๆตนศตวรรษที่ 20 
เนื่องจากผลงานของเพียรสัน และฟชเชอร ไดมีสวนผลักดันเปนอยางมากใหสถิติเชิงอนุมานมีวิวัฒนาการที่กาวหนา
ตอมาอยางรวดเร็วจนกระทั่ง ถึงยุคปจจุบันที่สถิติเชิงอนุมานสามารถนําไปประยุกตใชไดกับวิทยาการสาขาตาง  ๆ 
ไดอยางมากมาย ซึ่ง  อันที่จริงแลวอาจจะกลาวไดเลยวาความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่เปนพื้นฐานของสถิติ
เชิงอนุมาน ไดกลายเปนสถิติภาคบังคับที่ตองศึกษากันในทุกสาขาอาชีพที่ตองการศึกษาเพื่อแสวงหาความจริงให  
ถึงแกนแทของศาสตรสาขาอาชีพตาง ๆ หรือเพื่อการคนพบสิ่งใหมที่ไมเคยมีการคนพบมากอนในสาขาอาชีพ 2. งาน
สาขาอาชีพสาขาตาง ๆ สําหรับผูที่ศึกษาสําเร็จสาขาสถิติ 
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2. งานอาชีพสาขาตางๆ สําหรับผูที่ศึกษาสําเร็จสาขาสถิติ 
    นักสถิติเปนผูที่ใหขอเสนอแนะในการตัดสินใจวาขอมูลขาวสารใดที่เชื่อถือไดและการทํานายชนิดใดที่มี

ความนาเชื่อถือ นักสถิติมักจะชวยนําทางในการคนหาคําตอบเพื่อไขปญหาที่ยังมีความลี้ลับหรือเคลือบแคลงสงสัย
อยู และบางครั้ง ชวยสืบเสาะหาทางออกจากการถูกชักนําไปในทางที่ผิดโดยการสรางความประทับใจที่เปนเพียง
ภาพลวง นักสถิติจึงเปนผูที่ทํางานอยูในทามกลางอาชีพหลากหลายสาขา อาทิเชน การแพทย เภสัชศาสตร         
การบริหารของรัฐบาล การศึกษา การกสิกรรม ธุรกิจ และกฎหมาย โดยเฉพาะวิธีการทางสถิติจะถูกนําไปใชบอย
ในทางการแพทย  อุตสาหกรรม การวิจัยเชิงสํารวจที่เปนเครื่องมือการบริหารงานภาครัฐ  และการวิจัยทางการตลาด 
นอกจากนี้นักสถิติ   มีบทบาทที่สําคัญอยูในหลายสาขาอาชีพเพิ่มเติมอีกมายมายไดแก สัตวแพทย ดาราศาสตร 
ชีวสถิติ การทําสํามะโนประชากร เคมี การทดลองทางคลินิก คอมพิวเตอรศาสตร การใหคําปรึกษาหารือ นิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร วิศวกรรม ระบาดวิทยา การเงินการคลัง การปาไม พันธุกรรม ภูมิศาสตร การออกกฎขอบังคับตาง ๆ 
ของรัฐประวัติศาสตร ระบบการประกันชนิดตาง ๆ (insurance) กฎหมาย การผลิต การตลาด การรักษาความมั่นคง
ของชาติ ฟสิกส การวิจัยเกี่ยวกับประชากร จิตวิทยา  วิทยาศาสตรสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพ ความเชื่อม่ัน 
(reliability) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) สังคมวิทยา วิทยาศาสตรเกี่ยวกับอวกาศ  การกีฬา 
สังคมศาสตร การคํานวณทางสถิติ(statistical computation) การสํารวจ และการเขียน หนวยงานขนาดใหญ        
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความจําเปนและตองการนักสถิติเปนจํานวนมากเพื่อไปปฏิบัติงาน ไดแก องคการบริหาร
อาหารและยาแหงชาติ (The Food and Drug Administration, FDA) นักสถิติที่ไปทํางาน ที่หนวยงานนี้ไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานในการแกปญหาที่นาสนใจหลายปญหาและประสบความสําเร็จอยางมากมายโดยไมมีขีดจํากัด          
การปฏิบัติงานที่หนวยงานนี้ตองตองบูรณาการความคิดสรางสรรคทางดานสถิติเขากับประเด็นตาง ๆ เพื่อการ
พัฒนาและความกาวหนาในทางการแพทยและเภสัชศาสตร ความกาวหนาเหลานี้อาจกลายเปนผลตอเนื่องที่มี     
ตอสุขภาพหรืออนามัยชุมชน คําถามที่ทาทายและมีบทบาทอยางสําคัญมากมายหลายคําถามเกิดขึ้นในการทํางาน
ของนักสถติิที่หนวยงานเอฟดีเอนี้ไดแก  

     2.1 จะตองมีขอมูลประเภทใดและขนาดเทาใดที่จําเปนตองใชเพื่อการตัดสินใจวาวัคซีนตัวใหม          
จะไมเพียงแตชวยรักษาอาการปวยอยางมีประสิทธิภาพเทานั้นแตยังสรางความมั่นใจวาปลอดภัย  เมื่อใชกับกลุม
เด็กเปนจํานวนหลายลานคนในแตละป 

     2.2 การศึกษาแบบใดที่จะนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคนหาใหไดวาผลขางเคียง
ของยาสงผลที่แตกตางกันตอเพศชายและเพศหญิงหรือไม 

    2.3 จะมีความเปนไปไดหรือไมที่จะพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นเพื่อใชบงบอกไดแตเนิ่นๆถึงระดับที่เหมาะสม
ที่สุดของปริมาณยาตัวใหมที่ใหกับผูปวยซึ่งอยูระหวางการศึกษาคนควาประสิทธิภาพในการรักษาของตัวยานั้น  

    องคการบริหารอาหารและยาแหงชาติของสหรัฐอเมริกายังไดอาศัยนักสถิติในการกําหนดนโยบายในการ
ประเมินยาที่ใชในการรักษาโรคเอดสและอื่น ๆ และหนวยงานนี้ไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของนักสถิติ            
ที่ตองการปฏิบัติงานไวหลายประการเชน ตองผานการฝกอบรมมาแลวอยางดีและมีพื้นฐานความรูแข็งแกรงทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เปนผูที่มีความสนใจในวิทยาศาสตรทางดานการแพทย เปนผูที่มีทักษะการติดตอส่ือสารอยาง
ดีเยี่ยม ตองเปน   ผูที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานรวมกับบุคคลตาง ๆ ที่มาจากหลากหลาย
อาชีพ นอกจากการทํางานในองคกรภาครัฐ เชน เอฟดีเอ ดังที่ไดยกตัวอยางไปแลวนั้น ยังสามารถทํางานในองคกร
ทางดานการเกษตร   อีกดวย มีปญหามากมายที่นักสถิติรวมกันเปนทีมผูเชี่ยวชาญขึ้นเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
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ปญหาทางดานการเกษตรเชน ถามนุษยหยุดใชสารเคมีหรือสารฆาแมลงในวันนี้ จะตองใชเวลาอีกนานเทาใดที่จะทํา
ใหน้ําใตดินปลอดจากการปนเปอนของสารฆาแมลง เหลานี้เปนตน นักสถิติที่ทํางานในภาคการเกษตรจะติดตอกัน
แบบวันตอวันเพื่อความรวมมือในการทําวิจัยรวมกับนักวิทยาศาสตรจากหลายสาขาทั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาการ
วางแผนการวิจัย แผนแบบการทดลอง (design of experiments) การวิเคราะหขอมูลในแผนแบบทดลองชนิดตาง ๆ 
และการตีความจากขอคนพบ  ที่ไดจากการทําวิจัย ขั้นตอนในการวิเคราะหเชิงสถิติ (statistical analysis)แบบงาย ๆ 
จะเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร ประเมินคา (evaluate) ขอมูลเหลานั้นแลวจึงหาขอสรุปจากขอมูล
ขาวสาร ตัวอยางงาย ๆ ไดแก การทดสอบปริมาณความหวานที่โปรดปรานในน้ําผลไมยี่หอหนึ่ง จํานวนชายและ
หญิงที่ถูกวาจางโดยสวนราชการของจังหวัด ความเร็วในการเผาไหมของแกส ณ บริเวณพื้นผิวของดวงอาทิตย สาขา
สถิติที่มีความใกลชิดและเชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตรมากที่สุดไดแก ทฤษฎีความนาจะเปน (probability theory 
or probability) ซึ่งเริ่มตนเมื่อประมาณ ค.ศ.1654ซึ่งจุดกําเนิดของวิชาการสาขาเฉพาะนี้กลาวกันวาเนื่องมาจากการ
ที่แฟมาร (Fermat)และ ปาสคาล(Pascal) ไดเขียนจดหมายถึงกันและกัน 

นอกจากนี้นักสถิติยังสามารถทํางานที่ เกี่ยวของทางดานกฎหมาย นักสถิติโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สหรัฐอเมริกากลายเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งยวดในคดีตางๆที่ดําเนินการอยูในศาลโดยไดมีบทบาท ในการพูดหรือ
ใหความเห็นในปญหาที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในบางกรณีนักสถิติวิเคราะหขอมูลเพื่อชวยใหศาลหรือผูพิพากษา
ตัดสินวาบุคคลที่กระทําความผิดหรือผูที่ตกเปนอาชญากรควรจะตอง จายคาเสียหายในกรณีที่เปนตนเหตุทําให   
เกิดการบาดเจ็บจากรายละเอียดวานักสถิติทํางานอะไรบางตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ผูสนใจสามารถติดตาม            
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได จากเว็บไซตของสมาคมนักสถิติอเมริกัน (www.amstat.org) แมวาในประเทศไทยเราจะยัง
ไมมีการพัฒนาไปไกลถึงขั้นที่หนวยงานตาง ๆ ดังที่ไดกลาวไปแลวจะเปดโอกาสแกผูจบการศึกษาทางดานสถิติ      
ไดมีโอกาสปฏิบัติงาน ในองคกรของเขาเหลานั้นแตผูเขียนมองเห็นแนวโนมในอนาคตวาปรากฏการณทางสังคม
ทํานองเดียวกันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได เพียงแตวาผูนําหรือผูบริหารประเทศหรือผูที่มีบทบาท
ตอการพัฒนาประเทศจะใหความสําคัญแกสถิติศาสตรมากนอยเพียงใด สวนประชาชนเองก็มีสวนในการพัฒนา
ประเทศโดยใชวิชาสถิติเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนา  ในความเปนจริงแลวประชาชนในทุกสาขาอาชีพไดใชสถิติ 
ในการวางแผนและตัดสินใจอยูแลวโดยธรรมชาติเพียงแตในการการนํามาใชนั้นไมไดกลาวถึง ใหความสําคัญและ 
ใหการสงเสริมสนับสนุน หรือรณรงคการนําสถิติมาใชอยางตอเนื่องและเปนระบบ ถามองในแงของสังคมกวาง ๆ 
ทั่วไปนักสถิติเปนผูท่ีชวยกําหนดเกี่ยวกับการชักตัวอยาง (sampling) การเก็บรวบรวมขอมูล (data collecting) 
ตรวจสอบ (monitor) การดําเนินการศึกษาหรือการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาหากประชาชนทั่วไปไดคุนเคยอยูเสมอ
กับขอมูลสถิติก็มีสวนชวยใหประชาชนสามารถใกลชิดกับสถิติ รูจักใชวิชาสถิติชวยใหเปนประโยชนในการปฏิบัติ 
หรือการพัฒนางานสาขาอาชีพตาง ๆ ไดอยางแทจริง  ผูเขียนเชื่อวาในโลกแหงความจริงนั้นประชาชนระดับลางหรือ
ระดับกลางเปนจํานวนมากหรือแทบจะทั้งหมดยังไมทราบวาวิชาสถิติคืออะไร ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
โดยธรรมชาติของวิชาที่จําเปนตองมีการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไมสามารถนําไปใชไดโดยตรงทันที 
ประชาชนจึงอาจยังไมสามารถมองเห็นประโยชนที่เปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลยังตองตอสูดิ้นรนในเรื่อง
ของปากทองเปนหลัก โอกาสยากมากที่เขาเหลานี้จะเขาใจไดอยางถองแทและพิจารณาเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญไดถึงขั้นปรัชญาของศาสตรสาขานี้ 
 
 



 
วารสารวิทยาศาสตร ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  

- 37 -

3. ธรรมชาติของวิชาสถิติ 
     ตามความคิดเห็นของผูเขียนโดยประมวลจากประสบการณการสอน การไดไปพบเห็นการจัดการเรียน
การสอนวิชาสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน วิชาสถิติโดยเฉพาะหลักการเบื้องตนทางสถิติที่สอนกันในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมีขอสังเกตเกี่ยวกับอุปสรรคปญหาอยูสองประการ 
สําหรับในทุกชาติทุกประเทศทุกภาษา เมื่อพิจารณาในแงของกระบวนการ ในการถายทอดความรู และการปลูกฝง
ความคิด และทัศนคติโดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่สถานการณความเปนไปในโลกเชนในยุคปจจุบันที่กําลัง
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในหลาย ๆ ดาน  นั่นคือ มีขอนาคิดเกี่ยวกับปญหาในการใหการศึกษาวิชาสถิติอยู 2 
ประการไดแก 1) ระบบการใชสัญลักษณ (notation ) และ 2)ระบบการคิดคํานวณ (calculation) สองสิ่งนี้จึงอาจจะ
นับไดเลยวาเปนลักษณะธรรมชาติของวิชาสถิติที่ผูเรียนตองตระหนักเมื่อเริ่มตนการเรียนหรือการศึกษาวิชาสถิติ 
ระบบการใชสัญลักษณ มีลักษณะทําใหดูคลายกับวาสถิติจะเปนเหมือนวิชาคณิตศาสตร แตระบบสัญลักษณ
เบื้องตนในวิชาสถิติมีลักษณะที่เปนเอกลักษณและอยูในขอบเขตที่จํากัดขอบเขตหนึ่ง ระบบการใชสัญลักษณเปนส่ิง
ที่จําเปนและหลีกเลี่ยงไมได  แตผูเรียนหรือผูศึกษาจะไมชอบและมีความรูสึกทอถอยเบื่อหนายในวิชาไดงายและ
ทัศนคติตอส่ิงนี้อาจจะทําใหไมอาจทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจหรือดึงดูดใจใหวิชาสถิติเปนวิชาที่นาสนใจมาก
เทากับที่มันมีความสําคัญ ระบบการใชสัญลักษณเปนส่ิงจําเปนในการศึกษาวิชานี้เพราะมุงหมายตองการจัดระบบ
ความคิดของคนใหเปนระเบียบซึ่งจะนําไปสูการสรางสมาธิที่ดีใหเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่งกอนที่จะเริ่มแกปญหาหรือ
กอนที่จะพบและรับรูวาปญหาที่แทจริงคืออะไร เมื่อระบบความคิดที่เปนพื้นฐานเบื้องตนมีระเบียบไมสับสน และเริม
คิดที่จะแกปญหารวมทั้งไดรับรูปญหาที่ตองการแกไขอยางชัดเจนแลวจะทําใหการคิดวิเคราะหในการแกไขปญหามี
ความชัดเจน ราบรื่น มีพลัง มีความสุขหรือปราศจากความกดดัน ทําใหการระดมสติปญญาทําไดอยางรวดเร็ว เฉียบ
คมและมีอานุภาพแข็งแกรงกวาการไมกําหนดใหมีการสรางระบบของสัญลักษณขึ้นมาใช นั่นคือจะไมทอถอยงาย
เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความยากมากยิ่งขึ้น ณ ถึงเวลานี้ผูอานอาจจะยังนึกภาพไมออกวาระบบการใชสัญลักษณใน
วิชาสถิติผูเขียนหมายถึงอะไรกันแน ถาจะกลาวถึงตัวอยางงาย ๆ ไดแกเมื่อเริ่มศึกษาสถิติเบื้องตนผูศึกษาควรจะตอง
เริ่มมีความคุนเคยกับการเขียนและใชสัญลักษณงาย ๆ ทางคณิตศาสตรที่สําคัญเสียกอนเชน สัญลักษณแทนการ
บวกΣ หรือการคูณ Π   หรือสัญลักษณทั่ว ๆ ไปที่มีใชกันอยูแลวในวิชาคณิตศาสตร ผูอานบางทานอาจเห็นวาส่ิงนี้
เปนประเด็นที่ไมมีความสําคัญหรือเปนประเด็นที่ละเอียดหยุมหยิมเกินไปที่นํามากลาว แตผูเขียนเห็นวามันมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลมากตอวิชาการสถิติทุกสาขาและทุกระดับทุกขนาดของขอบเขต ที่ตองการพิจารณา 
เพราะหากผูเรียนหรือผูที่ตองการรับรูวิชาสถิติมีพื้นฐานการรับรูทั่วไปหรือมีทัศนคติที่ไมใครจะเกิดความสุขหรือความ
พึงพอใจในการับรูวาส่ิงนี้มีอยูคูกับสถิติศาสตรเสมอและจริง ๆ แลวมันมีประโยชนและมีความสําคัญ ผูเรียนจะเกิด
ความคิดหรือทัศนคติที่ไมดีไปตลอดเวลาจนไมสามารถจะนําสถิติ ไปใชใหเกิดประโยชนไดเลยอยางแทจริง ดังนั้น
การสรางความตระหนักและใหคําอธิบายที่ทําใหมีแรงจูงใจที่ดีและมีความกระจางชัดเสียตั้งแตแรกเริ่มโดยครูหรือ
โดยนักสถิติเองมีความสําคัญมากและสงผลในระยะยาวตอการยอมรับของประชาชนในสังคมวาสถิตินาสนใจและมี
ความสําคัญ ผูที่เริมสอนหรือใหความรูสถิติเบื้องตนอาจไมไดใหความสําคัญมากเทาที่ควรในเรื่องระบบการใช
สัญลักษณเพราะอาจคิดวาเปนส่ิงที่ยากเกินไปสําหรับผูเริ่มเรียนที่จะไปสนใจหรือไดรับการปลูกฝงในเรื่องนี้ จึงได
ขามมันไปกอนหรือคิดวาจะเก็บไวภายหลังใหผูเรียนหรือผูศึกษาไดคอยเรียนรูไปเองในที่สุดโดยอัตโนมัติ  

สวนอีกประการคือเรื่องของการคํานวณ ในที่นี้ผูเขียนหมายถึงการคิดคํานวณที่ทําใหผูเรียนหรือ ผูศึกษา
เกิดทัศนคติวาการคิดคํานวณไดถูกตองเปนส่ิงที่ทาทายความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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เขามามีบทบาทอยางมากที่ชวยอํานวยความสะดวกในการคิดคํานวณจนทําใหส่ิงที่ทาทาย นี้หมดอุปสรรคและผาน
พนไปอยางงายดาย การนําสถิติไปใชใหเกิดมรรคผลตอการดําเนินชีวิตไมควรจะถูกสกัดกั้น ขัดขวางหรือเปนส่ิงที่
ตองวิตกกังวลหรือจะยอมใหกลายมาเปนอุปสรรคในการใชสถิติไดอีกตอไปแลว การนําสถิติไปใชหรือการเรียนรูที่จะ
นําสถิติไปเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตไมควรจะถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคขวากหนามเกิดขึ้นเนื่องมาจากการคิด
คํานวณ ผูเรียนควรวางใจไดเลยวาเรื่องการคิดคํานวณในการปฏิบัติการทางสถิติเปนส่ิงที่หายหวง หมดกังวลไดเลย
เพราะความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากในปจจุบันชวยรับประกันความสําเร็จใน
ภาระทางดานการคิดคํานวณไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ  ถาจะหาคํากลาวงาย ๆ ที่ทําใหผูอาน
มองเห็นภาพในการวิพากษวิจารณในประเด็นนี้ก็คือ การสอนหรือการเผยแพรความรูวิชาสถิติขั้นเบื้องตนนั้นอยาได
ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาการคิดคํานวณเปนอุปสรรคเชนเดียวกับวิชาคณิตศาสตรเปนอันขาด หรือพูดงาย ๆ อีก
แบบหนึ่งไดวาการเรียนหรือการนําสถิติไปใชใหเกิดประโยชนไดนั้นไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการคิดคํานวณอีก
ตอไปแลว  

4. ปรัชญาสถิติตามวิถีพุทธ 
     หัวขอทางสถิติที่สําคัญมากหัวขอหนึ่งไดแกการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติซึ่งถาเปรียบเทียบวิชาสถิติ
วาเปนเหมือนรางกายคนเรา การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติก็จะเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่ประเภทคือ  
ความผิดพลาดประเภทที่ 1 (เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิเสธสิ่งที่สมมุติวาเปนจริง) และ ความผิดพลาดประเภทที่ 2 
(เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับส่ิงที่สมมุติวาเปนเท็จ) ความพยายามของนักสถิติคือการใชวิธีการทางสถิติ (statistical 
methods) และความรูจากทฤษฎีทางสถิติเอง (statistical theories) หรือทฤษฎีสาขาอื่นที่เกี่ยวของหาวิธีที่จะใชใน
การสรุปผลโดยใช ดลุยพินิจ ใชการพิจารณาเหตุและปจจัยตลอดรวมไปถึงการประนีประนอมยอมใหความผิดพลาด
ทั้งสองประเภทมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสมและเกิดอํานาจของการทดสอบสูงที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
(optimized power) ลักษณะซึ่งเห็นไดชัดในทางปฏิบัติในการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติคือ การกําหนด α  ขึ้นมา
กอนอันดับแรกมีจุดประสงคเพื่อกําหนดขอบเขตที่สามารถยอมรับไดในภาวะที่ตองปฏิเสธสมมุติฐานวาง              
ถาสมมุติฐานวางนั้นเปนจริง อยาลืมวาสมมุติฐานวางก็คือความจริงหรือความเชื่ออยางหนึ่งซึ่งเชื่อวาเปนจริงใน
ปจจุบัน (ภายใตสมมุติฐานวาง) ดังนั้นถาปฏิเสธสมมุติฐานวางหมายถึงพรอมที่จะเชื่อหรือยอมรับความจริงอันใหม
ซึ่งไดแกสมมุติฐานทางเลือกนั่นเอง ในเวลาเดียวกันนักสถิติ พิจารณาถึง β โดยมีจุดมุงหมายที่จะคํานึงถึงภาวะที่
ตองยอมรับสมมุติฐานวางถาสมมุติฐานวางเปนเท็จ จะเห็นไดวาไมวาการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติจะดําเนินไปสู
ขอสรุปซ่ึงเปนการปฏิเสธสมมุติฐานวาง หรือจะไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานวางก็ตาม ทุกส่ิงดําเนินการอยูภายใต
กฎเกณฑที่สมมุติทั้งส้ิน (all are assumed) เมื่อฟงดูเชนนี้แลวไมไดหมายความวาการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
เปนส่ิงที่เหลวไหลหรือใชไมไดเพราะกระบวนการทั้งหลายอาศัยการสมมุติ แตกฎของการสมมุตินี้เองที่เปนกฎเกณฑ
สําคัญที่สรางขึ้นเพื่อชวยใหมนุษยดํารงอยูไดทามกลางความไมแนนอนทั้งหลายที่มีอยูจริง ๆ ในชีวิต  ความไม
แนนอนนี้ในทางสถิติใชคําศัพทเทคนิควา errors เปนตัวแทน ซึ่งในทางพุทธปรัชญาใชคําศัพทวา uncertainty ณ  
จุดนี้เองที่แนวทางของสถิติศาสตรบรรจบเขาสูเสนทางเดียวกันกับความเชื่ออันเปนหลักการสูงสุดของพุทธศาสนา 
กฎของความไมแนนอนดังกลาวขางตนก็คือกฎของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งหมายถึง ความไมเที่ยงเปนทุกข และ
เปนตนเหตุ นําไปสูความไมมีตัวตน   

การกําหนดคาของα ที่เหมาะสมและการคํานวณคา β เพื่อตรวจสอบและพิจารณาถึงอํานาจของการ
ทดสอบ จึงนับไดเปนความพยายามใชหลักและวิธีการทางสถิติเพื่อดําเนินการในการพัฒนาความรูความจริงใหม
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ขึ้นมาดวยความเชื่อม่ันไดในระดับหนึ่งโดยยึดตามแนวทางสายกลางเปนสําคัญ การกลาวถึงหรือประกาศคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ α วาไดกําหนดใหอยูในระดับใดเปนหลักการทางสถิติที่จะใหผูนําผลสรุปที่ไดไปใชดวยความ
ตระหนักและระมัดระวัง    ในการศึกษาสถิติเบื้องตนโดยทั่วไปการกลาวถึง คาระดับนัยสําคัญ α  ดูเหมือนวาจะมี
นอยคนที่เกี่ยวของทั้งผูที่ศึกษาและผูที่ทําหนาที่ถายทอดเขาใจไดถองแทและชัดเจนในหัวใจสําคัญนี้ หลายคนหรือ
คนสวนมากอาจเขาใจไดแคเพียงวาการกําหนดระดับความมีนัยสําคัญขึ้นมาใชรวมถึงการไดรับการแนะนําใหตอง
ประกาศคานี้ไวเสมอทุกครั้งของการรายงานผลเปนเพียงสวนประกอบหรือเปรียบเสมือนเครื่องประดับอยางหนึ่งที่
ตองนํามาตั้งโชวไวใหมองดูแลวสวยงามนาเชื่อถือและดูดีขึ้นเทานั้น  ผูเขียนเห็นวาจุดนี้เปนสาระที่สําคัญมาก
เพราะวาคาระดับนัยสําคัญα ใชเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่ชวยบงชี้วาความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการ
ดําเนินการจนถึงขั้นของการสรุปผลโดยใชหลักและวิธีการทางสถิตินั้นเกิดขึ้นแนนอนและอยูภายใตการควบคุมหรือ
ดูแลเอาใจใส ถานําแนวคิดดังกลาวนี้มาอธิบายวิธีการทางสถิติในระดับเบื้องตนก็สามารถทําไดและมองเห็นภาพ ได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวาหลักของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แทรกซึมอยูทั่วทุกขั้นตอนและไดถูกนําไปใชทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงานทางสถิติ ยกตัวอยางงายๆเชน เมื่อมีการนําเสนอผลลัพธเบื้องตนจากการวิเคราะหขอมูลไมวาจะเปนการ
ใชสถิติเชิงบรรยายหรือเชิงอนุมานที่ใชสวนมากไดแกการรายงานคาเฉลี่ยเลขคณิตหรือคาเฉลี่ยเลขคณิตตัวอยาง
ควบคูไปกับความแปรปรวนหรือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (arithmetic mean or sample mean and variance or 
standard deviation) อาจจะยังมีผูคนไมกี่คน ที่ยังไมสามารถเขาใจไดแจงชัดวาสองสิ่งนี้ตองนําไปใชคูกันเสมอ 
สามารถอธิบายเหตุผลโดยใชหลักพุทธปรัชญาแบบสั้นๆไดวาทําไม คาเฉลี่ยเลขคณิตที่รายงานนั้นแสดงถึงการสรุปที่
ยึดทางสายกลางเปนทางเลือกหนึ่งที่มีอยูในบรรดาทางเลือกอื่น ๆ ที่มีอีกมากในการพิจารณาเรื่องราวที่กําลังดําเนิน
อยู แตจําเปนจะตองรายงานความแปรปรวนมาคูกันไปดวยเพื่อเปนสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระดับความผันแปรที่
เกิดขึ้นซึ่งผูนําผลสรุปไปใชจะตองตระหนักใหดีดวยวามีอยู ในระดับมากนอยเพียงใด สามารถยอมรับไดหรือไม     
ถาความผันแปรเกิดขึ้นมากจนไมสามารถยอมรับไดคงจะตองมาวิเคราะหหาสาเหตุหรือมิเชนนั้นอาจจําเปนตอง
เปล่ียนไปใชทางเลือกอื่นที่เหมาะสมมากกวา ดังนั้นการยึดเอาทางเลือกโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตเปนตัวที่นําไปชี้วัด
ส่ิงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในขั้นตอนลําดับตอไปจึงตองกระทําดวยการไมยึดมั่น  ถือม่ัน หรือกลาวงาย ๆ วาไมใหไปหลง
หรือยึดติดกับส่ิงนี้รอยเปอรเซ็นตเปนอันขาด ยังสามารถหยิบประเด็นการดําเนินการโดยใชหลักและวิธีการทางสถิติ
มาอธิบายดวยกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดอีกมากมายจนมิอาจนํามากลาวไดในที่นี้ไดทั้งหมด และผูเขียนเชื่อวา
ทุกขั้นตอนและทุกยางกาวลีลาของการใชกระบวนการทางสถิติอธิบายไดดวยหลักการที่วา “ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
ลวนไมเที่ยง” ไดทั้งส้ิน โดยสรุปแลวสถิติจึงเปนศาสตรที่มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งและสวยงามยิ่งนัก ผูที่ศึกษาสถิติ   
หรือ ผูที่เล่ือมใสศรัทธาแลวนําหลักและวิธีการทางสถิติไปประยุกตใชกับงานที่ตนทําอยู จึงนับไดวาเปนผูที่ตั้งตน   
อยูในความไมประมาทเสมอ และเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลซึ่งใกลเคียงลักษณะของปราชญ(philosopher) ที่แท 
ซึ่งอยูคนละขั้วกันกับหรือหางไกลจากความเขลา (ignorant) สถิติศาสตรจะสงเสริมและสนับสนุนใหผูที่ใชความรู   
ในศาสตรทุกสาขามีความรอบคอบไมทะนงตนโดยเล็งผลเลอเลิศแลวอวดอางตนเองมากจนเกินไป วาความรูที่ตน
คนพบหรือ ที่ทราบนั้นสามารถใชเปนแกวสารพัดนึกได เพราะถาเล็งผลเลิศหรืออวดอางมากเกินไปก็อาจเดินทาง
ไปสูเสนทางหายนะ หรือความเสื่อมได อาจจะโดยการเขาใจหรือหลงผิดไปวาความรูที่ตนมีน้ันวิเศษเหนือกวาความรู
อื่นใดทั้งปวงและเปนอาจเปนเหตุใหเกิดอคติหรือลําเอียง (bias) มากยิ่งขึ้นจนเกิดการลบหลู จิตใจคับแคบ ดูถูก      
ดูแคลนศาสตรหรือความรูในสาขาอื่น ๆ ที่ไมใชเปนตามแบบของตนได ส่ิงเลวราย ๆ เหลานี้จะนํามาซึ่งความทุกข
และความไมสงบ ขาดสมาธิหางไกลออกไปหนทางแหงการพนทุกขเรื่อย ๆ 
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5. ความกาวหนาและโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผูที่ศึกษาสําเร็จทางดานสถิติ 
      นับวันการดํารงชีวิตของมนุษยในโลกของเรานี้จะเกี่ยวของดวยกับส่ิงตาง ๆ ที่เปนเชิงปริมาณมากขึ้น
เรื่อย ๆ (the world is becoming quantitative.) ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ นับตั้งแตการประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ ราย
วันที่เห็นอยูทั่วไปไปจนกระทั่งถึงอาชีพใหม ๆ อื่น ๆ ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ลวนแลวแตตองมีวิถีชีวิตที่ขึ้นอยูขอมูลและการ
ใหเหตุผลหรือการอธิบายเหตุผลเชิงปริมาณ ขอมูลที่ไดกลาวนั้นไมไดหมายถึงหรือเปนเพียงตัวเลขเทานั้น แตขอมูล
จะนํามาซึ่งขอมูลขาวสารในเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและตองการการตีความหมายที่เปนแบบเฉพาะแตละแบบ
แตกตางกัน การใชขอมูลในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกอใหเกิดการเติบโตของการใชงาน และนําไปสูความตองการ       
การบริการวิชาการจากนักสถิติเพิ่มมากขึ้น นักสถิติคือผูเชี่ยวชาญในดาน ผลิตขอมูลที่มีคุณคาเพียงพอที่จะเชื่อถือ
และใหความไววางใจ ทําการวิเคราะหขอมูลทําใหมีขอมูลความหมายที่ชัดเจน และ ทําการสรุปผลจากขอมูลที่มีอยู
ใหสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติ 

   5.1 ตัวอยางงานอาชีพของผูที่ศึกษาสถิติไปแลว 
        5.1.1 ทางดานการแพทย 
                     คนควาหาทรีตเมนตทางดานการรักษาที่ปรับปรุงใหดีขึ้นโดยทําการทดลองอยางพิถีพิถัน

ระมัดระวังในหองปฏิบัติการแลวทําการเปรียบเทียบผลจากของทรีตเมนตที่กําลังใชอยูกับผลของทรีตเมนตชนิดใหม 
ในกรณีนี้นักสถิติทํางานรวมกับทีมของแพทยในการวางแผนแบบทดลอง (to design the experiments) และ
วเิคราะหขอมูลที่อยูในรูปที่ซับซอนที่เขาหามาได 

       5.1.2 ทางดานส่ิงแวดลอม 
                    ศึกษาสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองใชขอมูลเปนจํานวนมากและตําแหนงที่ตั้งหรือที่อยูอาศัยของ

พืชและสัตว การแพรกระจายของมลภาวะที่เปนพิษจากแหลงที่มันเกิด และอิทธิพลที่ของมลพิษเหลานี้ที่สงผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย ขอมูลมักไดมาในรูปที่ไมสมบูรณหรือในลักษณะที่ไมมีความ
แนนอนแตนักสถิติมีบทบาทชวยสรางความหมายที่ชัดเจนในสวนที่ยังไมถูกเปดเผยออกมาใหทราบ 

      5.1.3 ทางการอุตสาหกรรม 
                   อนาคตของการดําเนินการอุตสาหกรรมหลายชนิดรวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรม

เหลานี้ขึ้นอยูกับการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการที่เขากระทําอยู รวมทั้งประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและ   
การบริการที่เขาดําเนินงานการผลิตและการขนสง การปรับปรุงคุณภาพจะตองดําเนินการอยูบนรากฐานของขอมูลที่มีอยู
มากกวาที่จะเปนการคาดเดา (guesswork) หรือแมแตการที่บริษัทตาง ๆ จํานวนมากกําลังดําเนินการติดตั้งระบบอยาง
ประณีตในการเก็บรวบรวมและกระทํากับขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น 

     5.1.4 ในการดําเนินการสํารวจของรัฐบาล 
                  มีจํานวนผูวางงานในเดือนนี้กี่คน  เราควรจะสงออกสิ่งใดไปจําหนายแกประเทศจีน หรือส่ิงใด

ที่เราควรนําเขา  อัตราการกออาชญากรรมความรุนแรง (violent crime) เพิ่มขึ้นหรือลดลง รัฐบาลตองการขอมูลที่
เกี่ยวกับประเด็นเหลานี้เพื่อใชสําหรับการวางนโยบายในการบริหารประเทศ ตัวแทนหรือองคกรของนักสถิติจะเปน    
ผูจัดหาจากการดําเนินการสํารวจรายครัวเรือนและจากกผูประกอบธุรกิจ  

     5.1.5 ในการวิจัยการตลาด 
                  รสนิยมในการเลือกชมรายการโทรทัศนของผูบริโภคเปลี่ยนไปแลวหรือยังและเปลี่ยนไปมาก

นอยเพียงใดแลว ตําแหนงใดที่เปนตําแหนงที่สามารถยืนยันการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจคาปลีก 
นักวิจัยการตลาดจําเปน   ที่ตองหาขอมูลทั้งที่มาจากภาครัฐและมาจากการสํารวจในภาคธุรกิจของเขาเองเพื่อที่จะ
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ตอบคําถามดังกลาวเหลานี้  นักสถิติเปนผูชวยออกแบการสํารวจที่ประณีตรัดกุมในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชอยูทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน 

     จะเห็นไดวาธรรมชาติของสถิติศาสตรเปนศาสตรที่กอใหเกิดทั้งเหตุผลและวิธีการในการดําเนินการและ
การทําความเขาใจในขอมูล นักสถิติเปนผูที่ประกอบวิชาชีพที่ชํานาญการเฉพาะดาน (specialists) แตตัว
สถิติศาสตรเองในเวลาเดียวกันพยายามสรางใหนักสถิติกลายเปนบุคคลกลางหรือบุคคลทั่วไป(generalists) ที่เปน  
ที่ตองการของทุก ๆ ดานและทุก ๆ สาขาอาชีพ  

     ขอสังเกตเกี่ยวกับสาขาอาชีพของผูที่ศึกษาสถิติอีกประการหนึ่งก็คือสถิติศาสตรมักจะตองเกี่ยวของ  
ดวยเสมอกับคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร นักสถิติใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือ แตไมใชคณิตศาสตรที่เปน
นามธรรม หรือไมใชคณิตศาสตรบริสุทธ นักสถิติทํางานรวมกับบุคคลที่มีพื้นฐานจากหลากหลายอาชีพเพื่อที่จะ
ชวยกันแกปญหาในเชิงปฏิบัติ นักสถิติจะใชเครื่องคํานวณหรือเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณที่ทันสมัยเสมอ
ในการจัดการและการวิเคราะหขอมูล นักสถิติเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรโดยมีจุดเนนอยูที่ตัวขอมูล และการ
กระทําดังกลาวจะตองทําไปเพื่อการทําความเขาใจไดที่ดีกับขอมูลและนําไปใชแกปญหาไดมากกวาเพื่อตองการ
เพียงการคํานวณแตอยางเดียว นักสถิติจะตองมีความรูกวางขวางออกไปกวาการรูแคเพียงสถิติศาสตรเพียงอยาง
เดียวเทานั้น นักสถิติ ที่ปฏิบัติงาน  ในดานการแพทย ในโรงงานที่ดําเนินการผลิตสินคาหรือในการทําการวิจัยตลาด 
จะตองเรียนรูเพิ่มเติมเพียงพอทั้งดานการแพทย วิศวกรรม การตลาด เพื่อที่จะสามารถทําใหเขาเขาใจในตัวขอมูล    
ที่เขาจะตองดําเนินการ นักสถิติจึงตองมีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ ตองมี
ความสามารถที่จะฟงและการสื่อสารไดอยางดีกับบุคคลหลากหลายอาชีพเหลานี้  

       โดยสรุปแลวถาจะตรวจสอบใหแนใจไดวาในอนาคตตนเองตองการที่จะเปนนักสถิติจริง ๆ ใชหรือไม 
และจะเปนไดหรือไม ก็อาจตรวจสอบไดจากรายการงาย ๆ ตอไปนี้  เปนผูที่ชอบคณิตศาสตรและการคิดคํานวณ
หรือไม มีความตองการใชทักษะเชิงปริมาณในการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติหรือไม เปนผูที่ชอบและ     
มีความอุตสาหพยายามที่จะรวมทีมงานกับผูอื่นหรือไม และ เปนผูที่มีความรูสึกทาทายในการเรียนรูส่ิงใหมหรือลง
มือที่จะตอสูกับอุปสรรคหรือปญหาใหม ๆอยางสม่ําเสมอใชหรือไม 

5.2 สรุปลักษณะงานที่ทําของผูที่เปนนักสถิติ 
       5.2.1 ใชขอมูลที่มีอยูแกปญหาที่เกิดขึ้นหลากหลายสาขาอาชีพ 
       5.2.2 ประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อทํางานที่ เกี่ยวของกับปญหาทางดาน

สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร การแพทย การเมืองการปกครอง และนิเวศวิทยา 
5.2.3 ปฏิบัติโดยลําพังแตผูเดียวหรือปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของทีมงานสหวิทยาการ 

      5.2.4 เดินทางไปใหคําปรึกษาหารือกับคนอาชีพสาขาอื่น ๆ หรือไปเขารวมประชุมหรือการสัมมนา
สําคัญ ๆ ตาง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 

      5.2.5 ขยายขอบเขตความกาวหนาของสถิติศาสตร  ของคณิตศาสตร  และของความนาจะเปนให
กระจายไปทั่วทั้งในดานการศึกษาและการวิจัย 

6. ทําอยางไรจึงจะกลายเปนนักสถิติ 
    6.1 ในระดับเตรียมอุดมศึกษา     

               ตองลงทะเบียนเรียนทุก ๆ รายวิชาที่สามารถเรียนไดในรายวิชาตางๆตอไปนี้ สถิติ คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ เดี่ยวนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหงก็เริ่มสรางทางเลือกใหผูเรียน  
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ใหไดเลือกเรียนรายวิชาทางสถิติระดับกาวหนาไปบางแลว(ถายังไมเปนดังที่กลาวนี้โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ก็ควรริเริ่มที่จะจัดใหมีไดแลว) ซึ่งรายวิชาเหลานี้ที่เปดโอกาสใหไดเรียนกันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้นั้น    
ควรสามารถที่จะถายโอนหรือนับหนวยกิตทดแทนใหแกกันไดกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผูเรียนทีจะเปนนัก
สถิติในอนาคตตองเรียนรูคณิตศาสตรและเขาใจภาษาและทฤษฎีของสถิติ ความรูทางวิทยาศาสตรจะชวยสามารถ
ทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาหรือพื้นฐานทางดานเทคนิคของปญหาที่เรากําลังทํางานอยูไดดียิ่งขึ้นซึ่งส่ิงเหลานี้จะ
ชวยใหเปนนักแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ผูที่จะเปนนักสถิติตองเรียนรูที่จะใชคอมพิวเตอรไมเพียงแตตองการผลลัพธ
ในการคํานวณเทานั้น แตตองการสรางการนําเสนอขอมูลที่ทําใหเห็นภาพไดอยางดีและที่พัฒนารูปแบบการนําเสนอ
ดวยสื่อมัลติมีเดียดวยเชนกัน ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทั้งในดานการพูดและการเขียนจะชวยให
นักสถิติทําการสื่อสารในผลลัพธที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

   6.2 ในระดับอุดมศึกษา 
            ผูที่ตองการมีอาชีพเปนนักสถิติโดยตรง ในระดับปริญญาตรี ตองศึกษาวิชาตาง ๆ ตอไปนี้เปน

วิชาเอก สถิติ  คณิตศาสตรประยุกต หรือวิชาเอกอื่น  ๆ  ในสาขาที่ใกลเคียง แตสําหรับผูที่ไมตองการเลือกศึกษาวิชา
สถิติเปนวิชาเอก ก็อาจเลือกศึกษาวิชาสถิติหรือคณิตศาสตรเปนวิชาโทก็ได เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร แลวก็เลือกที่จะศึกษาความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือดานใดดานหนึ่ง  
ที่เรามีความชอบหรือถนัดเปนพิเศษ  

            สวนการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกเปนความตองการที่จําเปนและมีประโยชน และ
แนะนําวาควรจะตองศึกษาสําเร็จในระดับสูงเหลานี้ถาหากงานที่จะไปปฏิบัติเปนงานในตําแหนงระดับสูง ๆ สําหรับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโปรแกรมวิชาสถิตินั้นมีขอบเขตที่กวางขวางนับตั้งแตจากสุดขอบเขตทางดานทฤษฎีสถิติ 
และไปจนกระทั่งถึงอีกขอบเขตอีกดานหนึ่งคือสถิติประยุกต ภาควิชาที่จัดการศึกษาดังกลาวเหลานี้นอกเหนือไปจาก
ภาควิชาสถิติโดยตรงแลว ยังมีปรากฏในหลากหลายภาควิชาอาจจะเปนภาควิชา คณิตศาสตร ชีวสถิติ สาธารณสุข 
จิตวิทยา  วิศวกรรมศาสตร การศึกษา ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร   

            การฝกงานและทุนสนับสนุนสงเสริมการศึกษาทางสถิติ(Internships and fellowships) เปน
เสนทางในทัศนคติ ที่จะทําใหไดเพิ่มพูนประสบการณในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะในขณะที่ยังศึกษาอยูในระบบ ใน
ระยะหลัง ๆมานี้พบวามีสวนราชการ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายแหงใหทุนสนับสนุนใหบุคคลไดศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยองคกรตาง ๆ ดังกลาวจะรับผิดชอบทั้งดานคาเลาเรียน คาใชจายในการทําวิจัยและใหเงินชดเชย
ตาง ๆ ในระยะเวลาระหวางที่ไดรับทุน 
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สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
                                  Asst.Prof.Srisupa Nakthon 

                                                                Library and Information Science Program 
Faculty of Humanities and Social Science Thepsatri Rajabhat University 

        
บทนํา 
 คําวาสารสนเทศในภาษาไทยใชกันหลายคํา เชน ขอมูลขาวสาร สารนิเทศ และสารสนเท ซึ่งเปนคําที่มี
ความหมายเดียวกันคือ ตรงกับคําวา อินฟอรเมชั่น (information) ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2535, หนา 
11) แตคําที่พบวามีการใชบอยคือ คําวา สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชไดทั้ง 2 คํา ซึ่ง
สรุปไดวา สารสนเทศ คือ ขอมูล ความรู ที่ผานการประมวลผลและมีการบันทึกไวในส่ือรูปแบบตาง ๆ ทั้งส่ือตีพิมพ
และไมตีพิมพเพื่อการเผยแพรและนําไปใชประโยชนขอมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธกัน คือ ขอมูลถาไดผาน
กระบวนการประมวลผลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมาย และผูรับสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได   
ขอมูลนั้นก็จะกลายเปนสารสนเทศ 
 คําวา “วิทยาศาสตร” สวนใหญใชคูกับคําวา “เทคโนโลยี” เปน “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
      วิทยาศาสตร (science) หมายถึง ความรูที่ไดจากการสังเกต คนควาทดลองถึงความสัมพันธระหวางสวน
ตาง ๆ ในธรรมชาติทั้งในสภาพนิ่งสภาพเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและการกระตุนทั้งจากสภาพภายในหรือจาก
สภาพภายนอกเปนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ (ชุติมา สัจจานันท, 2530, หนา 1) 
 เทคโนโลยี (technology) หรือวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาการเกี่ยวกับศิลปะการนําวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม เกี่ยวของกับการทํา การสราง การประดิษฐ หรือการ
ผลิตส่ิงตาง ๆ เปนการแสวงหากระบวนการและรูปแบบ ซึ่งวัดไดในรูปผลผลิต เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนตอมนุษย 
และความสะดวกสบายในสังคม กลาวโดยสรุปเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตรประยุกต เปนการนําเอาวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์มาประยุกตใหเกิดส่ิงที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  ซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึงฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรในความหมายดังกลาวเทานั้น 

1. ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     จากที่ทราบแลววาสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญกับชีวิตมนุษย เพราะถามนุษยปราศจากสารสนเทศก็ไม
สามารถที่จะดํารงชีวิตและพัฒนาจนกระทั่งเปนสังคมปจจุบันได จากความหมายของสารสนเทศรวมทั้งความรู 
ความเชื่อ และแนวความคิดตาง ๆ ที่ไดจากคําบอกเลา รวมทั้งจากประสบการณและมี การถายทอดสืบตอกันมา 
ความรูซึ่งเปนสารสนเทศอยางหนึ่ง ในสมัยกอนจะเกี่ยวของกับศาสนา ไสยศาสตร ส่ิงลึกลับมหัศจรรย ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ โดยนําวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแกการประมวลขอเท็จจริง ทําใหเกิดความเขาใจและเกิดความรู 
ใหม ๆ ภายหลังไดนําวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชกับการศึกษาเรื่องของมนุษย ทําใหความรูตาง ๆ พัฒนาเรื่อยมาจน
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เกิดเปนสาขาวิชายอยอีกหลายสาขาวิชา ซึ่งราชบัณฑิตยสถานไดแบงประเภทของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ประเภทวิทยาศาสตรกายภาพ (physical sciences) วาดวยเรื่องราวของ
ส่ิงไมมีชีวิต 2) ประเภทวิทยาศาสตรชีวภาพ (biological sciences) วาดวยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต และ 3)ประเภท
วิทยาศาสตรประยุกต (applied sciences)  วาดวยเรื่องราวตาง ๆ ที่มุงประโยชนในทางปฏิบัติยิ่งกวาทฤษฎี ดังนั้น
ในที่นี้จึงใชขอบเขตดังกลาวในการพิจารณาถึงเนื้อหาของสารสนเทศที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล เพื่อนํามาใชจัดวา
ฐานขอมูลนั้น ๆ เปนฐานขอมูลในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 2. การพิจารณาเลือกใชฐานขอมูลสําหรับการคนคืน 
      การคนคืนสารสนเทศจากฐานขอมูลแตละครั้ง จําเปนตองพิจารณาเลือกใชฐานขอมูลใหเหมาะสมกับ
เรื่องที่ตองการคนคืนใหไดสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ เพราะถาขาดการพิจารณาที่ดี จะทําใหเสียเวลาและ
คาใชจายโดยเปลาประโยชน 

     2.1 ขอพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของฐานขอมูล 
           2.1.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรม การใชฐานขอมูลบรรณานุกรมตองพิจารณาวาหองสมุดมีในรูป
ส่ิงพิมพอยูแลวหรือไม ถามีอาจพิจารณาใชในรูปส่ิงพิมพ แตถาไมมีในรูปแบบส่ิงพิมพและการคนคืนในระบบ
ออนไลนมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชฐานขอมูลบรรณานุกรมและติดตามหาตัวเลมจริงอีกครั้ง  

           2.1.2 ฐานขอมูลเนื้อหาเต็ม ฐานขอมูลเนื้อหาเต็มมีลักษณะคลายกับฐานขอมูลบรรณานุกรม        
มีโครงสรางคลายกัน  บางครั้งมีสาระสังเขป และดรรชนี  อยางไรก็ตามการคนคืน ในฐานขอมูลเนื้อหาเต็มปจจุบัน 
จะไดเพียงสําเนา ไมสามารถคนคืนภาพ ภาพถาย หรือภาพชนิดอื่น ๆ ยกเวนการคนคืนจากอินเทอรเน็ต แตจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี บางครั้งอาจไดภาพแสกนจากการคนคืนฐานขอมูลซีดี-รอม แตคุณภาพอาจไมดีเทา
จากสิ่งพิมพตนฉบับ 

   2.2 ขอพิจารณาทั่วไปสําหรับเลือกฐานขอมูลในการคนคืน เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการและเสียเวลาในการคนคืนนอยที่สุด มีดังนี้ 
   2.2.1 ขอบเขตของเนื้อหาวาเกี่ยวของกับสาขาวิชาใด 
   2.2.2 จุดที่เขาถึง คือ เขตขอมูลที่สามารถคนคืนได 
   2.2.3 ประเภทของวัสดุสารสนเทศ เชน หนังสือ งานวิจัย บทความวารสารฯลฯ 
   2.2.4 ประเภทของขอมูล เชน บรรณานุกรม ตัวเลข ฯลฯ 
   2.2.5 ระยะเวลาของสารสนเทศที่ครอบคลุม เปนการกําหนดวาสารสนเทศที่จัดเก็บในฐานขอมูล 
เปนชวงเวลาใด 
   2.2.6 ความทันสมัยของขอมูล ทันสมัยหรือไม มีการปรับปรุงขอมูลบอยเพียงใด 
 3. ฐานขอมูลสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ควรรูจกั 

   ฐานขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีใหบริการปจจุบันมีเปนจํานวนมากทั้งในรูปแบบ     
ซีดี-รอม  ออนไลน และบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เชน 
      3.1  ACM Digital Library    
    ฐานขอมูลบทความวารสาร มีเอกสารฉบับเต็มกวา 300 ชื่อ จากวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความกาวหนา เอกสารการประชุมและขาวสาร ครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอมูล
ตั้งแตปคริสตศักราช 1960 ถึงปจจุบัน 
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      3.2  ACS Publications  
         ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารจากสํานักพิมพ 
American Chemical Society จํานวน 24 ชื่อ 
       3.3  AGRICOLA    
       ฐานขอมูลสาระสังเขปของ National Agricola Library เปนฐานขอมูลทางดานการเกษตร และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน สาขาสัตวศาสตร สัตวแพทยศาสตร กีฏวิทยา พืชศาสตร ปาไม การประมง ฟารม 
เศรษฐกิจการเกษตร การสงเสริมการเกษตร อาหารและโภชนาการ ดิน และส่ิงแวดลอม ครอบคลุมเอกสารสิ่งพิมพ
ทุกประเภท โดยมีขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1970 ถึงปจจุบัน 
     3.4  AIDSLINE  (http://www.nlm.nih.gov/) 
    เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปเกี่ยวกับโรคเอดส (กลุมอาการภูมิคุมกันบกพรอง) หรือ
โรคภูมิคุมกันเสื่อม จากฐานขอมูลสําคัญตางๆ ไดแก MEDLINE, HealthStar, CANCERLIT, CATLINE, AVLINE 
และ BIOETHICSLINE รวมจํานวนระเบียน มากกวา 156,000 ระเบียน จากเอกสารประเภทตางๆ เชน วารสาร 
รายงานของรัฐ รายงานการปฏิบัติการ หนังสือ ส่ิงพิมพพิเศษ และวิทยานิพนธ ครอบคลุมขอมูลจากปคริสตศักราช 
1980 จนถึงปปจจุบัน 
       3.5  AIP / APS    
       เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดานฟสิกสของ American Institute of 
Physics และ American Physical Society 

    3.6  American Society of Civil Engineers (ASCE)    
     ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 29 ชื่อ ทางดานวิศวกรรมโยธา 

      3.7 Aquatic Science & Fisheries Abstract 
    เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปดานสิ่งแวดลอมทางน้ําและทางทะเล รวมถึงชีววิทยา 
นิเวศวิทยา วาริชศาสตร สมุทรศาสตร และเทคโนโลยีทางทะเล รวบรวมสารสนเทศจากบทความวารสาร หนังสือ 
วิทยานิพนธ รายงานการประชุม และรายงานการวิจัย 

      3.8 CAB Abstracts  (http://www.ovid.com/site/index.jsp) 
     เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปสาขาการเกษตร วนศาสตร พฤกษศาสตร สัตวแพทย 
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ชีววิทยา ดิน น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ 
มีขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1972 จนถึงปปจจุบัน ครอบคลุมเอกสารประเภทตางๆ มากกวา 10,000 ชื่อ 
แหลงขอมูลสําคัญ ประกอบดวย วารสารวิชาการสาขาการเกษตร และบทความวิชาการจากหนังสือ รายงานการ
ประชุมสัมมนา รายงานการศึกษาวิจัย เปนตน มีจํานวนระเบียนมากกวา 3 ลานระเบียน และมีการเพิ่มขอมูล
มากกวา 160,000 ระเบียน ตอป ใหขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1973 ถึงปจจุบัน 
        3.9 CAPSXpert  (http://www.ihs.com/) 
    เปนฐานขอมูลทางบรรณานุกรมสาขาวิศวกรรมศาสตร  โดยมีฐานขอมูลยอย 4 ฐานขอมูล ซึ่งเปน
ฐานขอมูลสําคัญในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไดแก 1)CAPSXpert Semiconductors มีขอมูลมากกวา 1.8 
ลานระเบียน 2)CAPSXpert Passives มีขอมูลมากกวา 11,000 ระเบียน 3)CAPSXpert Multipin Cylindrical 
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Connectors ครอบคลุมขอมูลมากกวา 1.4 ลานระเบียน และ 4)CAPSXpert  PCB Connectors มีขอมูลใหบริการ
มากกวา 1.3 ลานระเบียน 

     3.10 Chromatography 
   เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เสนอสารสนเทศเกี่ยวกับสารประกอบทางดานโครมา     
โตกราฟ ประกอบดวยขอมูลจากบทความวารสาร หนังสือ สิทธิบัตร รายงานการประชุม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ 

       3.11 CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) 
    เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป บางรายการมีเอกสารเนื้อหาเต็มทางดานพยาบาล
ศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ประกอบดวยขอมูลจาก บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ และ
โสตทัศนวัสดุตาง ๆ 

        3.12 Deutsches Institute fur Medizinische Dokumentation and Information (DIMDI)   
(http://www.dimdi.de) 
   DIMDI เปนฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเยอรมัน มี วัตถุประสงคหลักในการใหบริการ 
คือ ใหบริการเขาถึงสารสนเทศที่ทันสมัยอยางรวดเร็ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ชีววิทยา โดยเนนดานสุขภาพ อนามัย 
และการแพทย ปจจุบัน DIMDI ไดขยายขอบเขตออกไปเพื่อใหครอบคลุมทางดานสังคมศาสตรดวย  เปนบริการที่สําคัญ
บริการหนึ่งของทวีปยุโรป มีฐานขอมูลยอยประมาณ 100 ฐานขอมูล มีระเบียนขอมูลประมาณ 70 ลานระเบียน ระบบที่
นํามาใชในการประมวลผลและคนคืนสารสนเทศ คือ GRIPS ซึ่งสามารถคนคืนผานเครือขายอินเทอรเน็ตได 

        3.13 EI Compendex  
    ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมวารสาร รายงานการ
ประชุมทางวิศวกรรมศาสตร กวา 5,000 ชื่อมีขอมูลกวา 5 ลานรายการ  

       3.14 Elsevier Engineering Information Inc. (http://www.ei.org) 
   เปนการใหบริการคนคืนสารสนเทศของบริษัท Engineering Information (Ei) Inc.เริ่มใหบริการ
ในปคริสตศักราช 1998 ซึ่งพัฒนาโดย Elsevier Science, and Elsevier Engineering Information Inc. ครอบคลุม
สารสนเทศที่จัดพิมพตั้งแตปคริสตศักราช 1884 นอกจากนี้ไดจัดทําฐานขอมูล COMPENDEX ใหบริการ ทั้งระบบ
ออนไลนและซีดี-รอม มีบริการจัดสงเอกสารถึงตัวผูใชบริการ ประมาณปคริสตศักราช 1990 ไดใหบริการ EiVillage 
ซึ่งมีสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สามารถคนคืนไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต 

      3.15 Encyclopedia of Polymer Science & Engineering  
  เปนฐานขอมูลเอกสารเนื้อหาเต็มของสารานุกรมในสาขาวิชาโพลิเมอรและเทคโนโลยีพลาสติก 

      3.16 Food Science & Technology Abstract  
  เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ในสาขาวิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยีอาหาร 
ประกอบดวยขอมูลจากบทความวารสาร เอกสารมาตรฐาน สิทธิบัตร หนังสือ วิทยานิพนธ และรายงานการประชุม 

      3.17 GEOREF    
   เปนฐานขอมูลบรรณานุกรม ใหสารสนเทศเกี่ยวกับปฐพีวิทยา เศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอม 
ธรณีวิทยา แร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กวา 1.7 ลานรายการ จากวารสารมากกวา 3,000 รายชื่อ ใน 40 ภาษา 
รวมถึงหนังสือ แผนที่ รายงาน สวนใหญเปนส่ิงพิมพของ U.S. Geological Survey และวิทยานิพนธระดับปริญญา
โท ปริญญาเอกของแคนาดา 
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      3.18 HighWire journals  (http://library.stanford.edu/hosted.html) 
    เปนฐานขอมูลบทความวิชาการซึ่งเปนขอมูลเนื้อหาเต็มจากวารสารออนไลนสาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพและชีวการแพทย ประมาณ 80 ชื่อ มีเปาหมายที่จะรวบรวมใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
       3.19 HortCD  

      เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานพืชสวน ประกอบดวยขอมูลจากบทความ
วารสาร หนังสือ รายงานการประชุม และรายงานการวิจัย  

       3.20 IEEE Xplore  
  เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพสาขาวิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และสาขาที่
เกี่ยวของ เชน คอมพิวเตอรศาสตร อวกาศ  ฟสิกสประยุกต  วิศวกรรมอุตสาหการ นิวเคลียร การขนสง   

      3.21 IEEE/IEE Electronic Library (IEL)   
  ฐานขอมูลฉบับเต็มของวารสารทางดานวิศวกรรมไฟฟา  วิทยาการคอมพิวเตอร  และ
อิเล็กทรอนิกส  มีบทความฉบับเต็มกวา 950,000 รายการ จากสิ่งพิมพที่จัดพิมพโดยสมาคม IEEE/IEE 

      3.22 Institute of Physics   
  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสดานฟสิกส 

     3.23  International Pharmaceutical Abstract  
  เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานเภสัชศาสตร เสนอ ขอมูลจากบทความ
วารสาร รายงานการประชุม และวิทยานิพนธ  

      3.24 Life Science Collection  
  เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานชีววิทยา แพทยศาสตร และสัตวศาสตร 
ประกอบดวยขอมูลจากบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม 

    3.25 MEDLINE  (http://www.nlm.nih.gov/) 
   เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
และสาธารณสุขทั่วโลก จํานวนระเบียนมากกวา 9.2 ลานรายการ จากวารสารการแพทยมากกวา 3,800 ชื่อ           
ซึ่งจัดพิมพเผยแพรในสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ประมาณ 70 ประเทศ นอกจากนี้ยังใหขอมูลเลือกสรรจาก
หนังสือทางการแพทย และสาธารณสุข มีขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1966 จนถึงปปจจุบัน 

      3.26 Nature Publication Group (http://www.nature.com หรือ http://www.npg.nature.com)      
เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสสาขาธรรมชาติวิทยาประกอบดวยฐานขอมูลยอย คือ 
  - Nature      - Nature structural biology  
  - Nature biotechnology     - Nature materials 
  - Nature genetics  
   - Nature cell biology 
  - Nature immunology  
  - Nature medicine  
  - Nature neuroscience  
    



 
วารสารวิทยาศาสตร ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  

- 49 -

      3.27 NTIS  (National Technical Information Service)  (http://www.ovid.com/site/index.jsp) 
  เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปงานวิจัยและรายงานผลการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร  
ธุรกิจ ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย สังคมศาสตร  ฟสิกส  การแพทย  วิทยาศาสตร  และสุขภาพ จากหนวยงานสําคัญ    
ที่เกี่ยวของ ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส  เยอรมัน และญี่ปุน ตั้งแตปคริสตศักราช 1983 จนถึงปปจจุบัน 

       3.28 ProQuest Medical Library    
  ฐานขอมูลทางดานการแพทย พยาบาล และสุขภาพ ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และ
เอกสารฉบับเต็ม มีขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1985 ถึงปจจุบัน 

       3.29 Science Citation Index (SCI) (http://www.isinet.com/) 
      เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสารทั่วโลก สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากวารสารประมาณ 3,500 ชื่อ 

        3.30 Science Direct 
                                เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  สามารถคนคืนสาระสังเขปของบทความวารสารได 5,500 ชื่อ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 1,500 ชื่อ สําหรับวารสารที่บอกรับเปนสมาชิก ผูใชบริการสามารถถายโอนเอกสารฉบับเต็ม
ไดมีขอมูลตั้งแตปคริสตศักราช 1995 ถึงปจจุบัน 

       3.31 SciFinder Scholar   
                      เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความจากวารสาร สิทธิบัตร รายงานการ
ประชุมสัมมนา และบทคัดยอวิทยานิพนธ   สาขาเคมี  ชีวเคมี  ฟสิกส  และสาขาที่เกี่ยวของ จัดทําโดย American 
Chemical Society 

     3.32 STN International (http://www.fiz-karlsruhe.de) 
     เครือขาย Scientific and Technical information Network (STN) International เปนบริการ       
ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของหนวยงาน 3 หนวยงาน คือ Japan Information Centre of Science and 
Technology (JICST) จากประเทศญี่ปุน FIZ – Karlsuhe (Fachinformations Zentrum Energie, Phusik, 
Mathematik) จากประเทศเยอรมัน และ Chemical Abstracts Service, a Division of the American Chemical 
Society จากประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย  JICST  ไดดําเนินการใหบริการระบบสารสนเทศออนไลนในประเทศญี่ปุน
มาตั้งแตปคริสตศักราช 1976 และในปคริสตศักราช 1985 ใหบริการคนคืนสารสนเทศขามทวีป เพื่อคนคืน
สารสนเทศจากฐานขอมูลในกรุงโตเกียว  JICST ไดทําหนาที่จัดเตรียมสาระสังเขปของสารสนเทศภาษาญี่ปุน สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการแพทย ที่ตีพิมพในญี่ปุน และ FIZ - Karlsuhe และ Chemical Abstracts Service  
ทําหนาที่จัดเตรียมฐานขอมูล ออกแบบระบบการคนคืน และการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพของฐานขอมูล และ
ใหบริการฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต พัฒนาขึ้นมาและรูจักกันในชื่อ STN Easy เพื่อใหบริการสารสนเทศ            
ทางวิทยาศาสตรระดับสากล ในสาขาหลัก คือ เคมี และวิศวกรรมศาสตร 

  3.33 Springer Link 
      เปนฐานขอมูลหนังสือและวารสารทางดานวิทยาศาสตร  แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร  
ส่ิงแวดลอม กฎหมาย เศรษฐศาสตร  ผูใชบริการสามารถถายโอนเอกสารฉบับเต็มได 
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    3.34 TOXLINE  (http://www.nlm.nih.gov/) 
     เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานพิษวิทยาโดยรวบรวมจากแหลง ขอมูล 16 
แหง มีจํานวนระเบียนมากกวา 2.4 ลานรายการ จากสิ่งพิมพที่จัดพิมพเผยแพรทั่วไป ตลอดจนงานวิจัยที่อยูระหวาง 

     3.35 Worldwide Standards Service Plus Index  (http://www.ihs.com/) 
      เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและดรรชนีเอกสารมาตรฐานดานอุตสาหกรรมและมาตรฐานระหวาง
ประเทศ จํานวนมากกวา 300,000 รายการ จากหนวยงานมาตรฐานชั้นนํากวา 440 แหงทั่วโลก ทั้งนี้สามารถ
เชื่อมโยงกับ Worldwide Standards Service Plus ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็มกวา 175,000 
รายการ ที่ใชกันแพรหลายในประเทศตาง ๆ 

     3.36 ฐานขอมูลส่ิงพิมพดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรไทย  (Thai Envir. Pub. )  
      เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวยขอมูลจาก 
บทความวารสาร หนังสือ และวิทยานิพนธ 

      3.37 ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (Dissertaton Fulltext in PDF Format)  
(http://ebook.thailis.or.th/) 
        เปนฐานขอมูลรวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มที่จัดทําโดยคนไทย     
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ นํามาจากฐานขอมูล 
ProQuest Digital Dissertations โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโครงการ ThaiLis - UniNet ได
คัดเลือกและจัดซื้อลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธฉบับเต็มในรูปแบบ PDF บางสวน จํานวนทั้งส้ิน 3,850 ชื่อเรื่อง เพื่อใหบริการ
แกสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 80 แหง ทั่วประเทศไทย  
       3.38 ฐานขอมูลงานวิจัยของประเทศไทย (http://www.nstda.or.th/grants/) 
  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติรวมกับ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จัดทําเปนโครงการนํา
รองระบบฐานขอมูลงานวิจัยของแตละสถาบัน เผยแพรทางอินเทอรเน็ต  สามารถบริการสืบคนฐานขอมูลตางระบบ
ไดเริ่มบริการตั้งแต เดือนกันยายน 2544 รวมงานวิจัยมากกวา 6,000 เรื่อง  

      3.39 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย   (http://thesis.tiac.or.th/) 
  เปนฐานขอมูลขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในประเทศไทย  จัดทําโดยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี   

      3.40 ฐานขอมูลหองสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (http://library.hsri.or.th/th/index.php) 
  ใหบริการคนคืนและสามารถเรียกดูและถายโอนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) กวา 900 เรื่อง รวมทั้งสามารถคนขอมูลงานวิจัยดานสุขภาพของหนวยงานอื่น ๆ ที่ไดรวมมือกันเชื่อมโยง
ขอมูลภายใตชื่อ ศูนยกลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
Dr.Prasan Chalardkid 
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 ฤดูฝนที่ผานมาไดเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํา
สาขาที่แยกออกจากแมน้ําเจาพระยา เชน แมน้ํานอย แมน้ําสุพรรณบุรี ปริมาณน้ําฝนที่มาก ทําใหเกิดการไหลบา    
ทวมพื้นที่ราบลุม เปนเวลานานนับตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนมา แมน้ําเจาพระยาเริ่มมีระดับสูงขึ้นนับตั้งแตเดือน 
กันยายน เปนตนมา แมน้ําเจาพระยาเริ่มมีระดับสูงขึ้นจนหลายพื้นที่ตองเฝาระวังอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น บางพื้นที่
ปองกันได แตอีกพื้นที่ตองจมอยูใตน้ํา โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมของแมน้ําเจาพระยาและที่เสียหายมาก คือบริเวณ
ที่ราบลุม ฝงตะวันตก ตั้งแตจังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ทําความเสียหายใหแก 
บานเรือน  ที่อยูอาศัย ไรนา สวนผัก ผลไม  เปนจํานวนมาก ทรัพยสินที่อยูในอาคารบานเรือ ตองจมสูญหายไปกับน้ํา 
เดือนตุลาคม 2549 หลังสอบปลายภาคเสร็จเปนชวงเวลาปดภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาหลายคนที่ประสบอุทกภัยตอง
กลับไปชวยเหลือครอบครัว นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งไดตระหนักถึงความเดือดรอนและทุกขยากของ
ประชาชนที่ถูกน้ําทวมอยางรุนแรงในครั้งนี้ จึงไดจัดทําโครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัย 
โดยไดรับการสนับสนุนโครงการและปจจัยจาก อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาปริญญาโท และศิษยเกาสาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนา ที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี  ส่ิงของตาง ๆ จํานวนหลายรายการ เงินที่ไดรับจากการ
บริจาคนําไปจัดซื้อขาวสาร อาหารแหง เพื่อบรรจุลงในถุงยังชีพ จํานวน 400 ถุง เพื่อนําไปมอบใหกับประชาชน  

กิจกรรมความชวยเหลือครั้งแรก นักศึกษา ศิษยเกา อาจารย และเจาหนาที่ ไดเดินทางไปเยี่ยม พี่นองที่
ประสบอุทกภัยพื้นที่ตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง และหมู 1 ต.โรงชาง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี  
 ครั้งที่ 2 ไดเดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จํานวน 200 ถุง มอบใหแกประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําทวม
ในพื้นที่ อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 ครั้งที่ 3 ไดเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขต หมู 11 ตําบลสิงห อําเภอบางระจัน และได
มอบถุงยังชีพจํานวน 90 ถุง 
 การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุย ชวยเหลือผูที่ประสบอุทกภัย ทําใหนักศึกษาไดสัมผัสกับความเดือดรอน 
และความทุกขยาก การไดพูดคุย เยี่ยมเยือน และบริจาคสิ่งของเปนการชวยบรรเทาความเดือดรอนไดสวนหนึ่ง ทําให
ขวัญและกําลังใจของชาวบานที่ถูกน้ําทวมดีขึ้น ที่มีคนหวงใย และเขาใจถึงความทุกขยากในสถานการณอยางนี้ 
 นักศึกษาไดเห็นคุณคาของการชวยเหลือสังคมเกิดจิตสาธารณะที่หวงใยและเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม   
ตอผูที่ลําบาก และเดือดรอน เกิดความรวมมือรวมแรงรวมใจของบุคคลหลายฝายทั้งนักศึกษา ศิษยเกา อาจารย 
เจาหนาที่ พอคา ประชาชน  ทั้งหมดทําใหเกิดสายสัมพันธที่ดีตอกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคน 
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มหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ  2549 
(International Horticultural Exposition for  

His Majesty the King Ratchaphruek 2006) 
 

ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 
อาจารยสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
Dr.Prasan Chalardkid 

Agriculture Program 
Faculty of Science and Technology Thepsatri Rajabhat University 

 
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 เปนงานที่จัดขึ้นบนพื้นที่ราบกลางหุบเขา   

470 ไร ณ. ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2550 รวม 92 วัน ตราสัญลักษณของการจัดงานเปนรูปดอกราชพฤกษที่มีกลีบดอกเปนสีเหลือง 5 กลีบ 
เกสรของดอกออกแบบใหเปนเลข ๙ ของไทย เพื่อส่ือความหมายของการจัดงานมหกรรมที่ยิ่งใหญนี้เพื่อนอมเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 

ราชพฤกษ (Cassia fistula Linn.) เปนตนไมประจําชาติไทย ดอกของพรรณไมชนิดนี้ออกดอกและ       
บานสะพรั่งในฤดูแลง ในยามที่ออกดอกจะผลัดใบเกือบหมดตนจนเห็นดอกสีเหลืองสวางทั้งตนสีเหลืองเปนสีแหง
พระพุทธศาสนาและสีประจําวันจันทร ซึ่งเปนวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 มหกรรมการจัดงานที่ยิ่งใหญระดับโลกนี้อยูในระดับ A รับรองมาตรฐานการจัดงานโดยสํานักงานมหกรรม
โลก (Bure of International Exposition - BIE) และสมาคมพืชสวนระหวางประเทศ (Association of Horticulture 
Producers – AIPH) ภายใตการสนับสนุนจากสมาพันธดอกไมโลก (World Flower Council - WFC) สมาคมพืชสวน
นานาชาติ (International Society for Horticultural Science - ISHS) 

1. การจัดแสดงในงาน 
      บนพื้นที่  470 ไรของการจัดแสดงในงานระยะทางเดินชมงาน 7.2 กิโลเมตรใชระยะเวลาในการเดินชม 
ประมาณ 6 ชั่วโมง พื้นที่จัดแสดงไดถูกจัดแบงเปนโซนตาง ๆ แยกตามวิถีหรือ เสนทางเดินชมงาน แตละเสนทาง     
จะแบงแนวคิดในการจัดโซนประกอบดวย 3 แนวคิด 

     แนวคิดที่ 1 วิถีแหงปญญา (way of light)  
       เปนเสนทางเดินหลักของงานแหงนมองไปยังจุดสูงสุดของโครงการเปนที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยคําแทน
ความหมายดวยแสงแหงปญญาในทางพุทธศาสนา และแสงสวาง (light) ยังเปนพลังงานที่ใหตนไมเจริญเติบโตงอกงาม
สรางความอุดมสมบูรณใหแผนดิน แกนทางเดินสายหลักสามารถมองเห็น วัดพระธาตดุอยคํากับอาคารหอคําหลวง แกน
นี้เปรียบเหมือนแกนหลักของสังคมไทยที่มีทั้งพระมหากษัตริยและพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
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    แนวคิดที่ 2 วิถีแหงประชา (way of life)  
    บริเวณนี้เปนเสนทางทิศตะวันตกของโครงการ ใชแสดงความเจริญแบบไทย ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม ความเจริญงอกงามตามเอกลักษณของชนชาติ ความสัมพันธระหวางพันธุไมกับคนไทย 
    แนวคิดที่ 3 วิถีแหงภารดา (way of rise)  

     เปนเสนทางที่ตองการสื่อความหมายของความสัมพันธ การพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน การถายทอด
ความเจริญจากชุมชนสูสังคม สังคมสูประเทศ และประเทศสูอารยะประเทศ แสดงใหเห็น ถึงความเจริญ ประเทศไทย
ที่จะเติบโตสูระดับสากล 

   วิถีทั้ง 3 วิถีมีส่ิงสําคัญหลัก (Main highlight) คือ 
      1.1 บริเวณจัดแสดงหลักที่สําคัญในงาน เรียกวา Royal Pavilion Zone ประกอบดวยสวนยอย 3 สวน คือ 

           1.1.1 ลานราษฎรเฉลิมพระเกียรติ (Royal Path) 
           1.1.2 หอคําหลวง (Royal Pavilion) 
           1.1.3 สวนถวายพระพร (Homage Garden) 
    1.2 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรต ิ(The Gardens of the King) ประกอบดวย 2 สวนยอย คือ 

   1.2.1 สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จากทั่วโลก 4 ทวีป 23 ประเทศ คือ  
     - ลาว    - เวียดนาม  - จีน 
     -  อินเดีย    - เนเธอรแลนด  - เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ 
     - เนปาล    - ตุรกี   - กัมพูชา 
     - อินโดนีเซีย   - สเปน   - โมร็อกโก 
     - กาตาร    - มอริเตเนีย  - ซูดาน 
     - บังคลาเทศ    - เบลเยี่ยม  - แอฟรกิาใต 
     - ญี่ปุน    - ภูฏาน   - อิหราน 
     - มาเลเซีย    - เคนยา 

  1.2.2 สวนองคกรเฉลิมพระเกียรติฯ จาก 22 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน คือ 
      - สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (สวนรวมพันธุไมไทย เทิดไทมหาราชา) 
      - กรุงเทพมหานคร (สวนดวยพระบารมี...กรุงเทพฯ ชีวิตที่ดีที่ลงตัว) 
      - การทาเรือแหงประเทศไทย (สวนภูมิพลมหาราชเฉลิมราชย 60 ป) 
      - จังหวัดราชบรีุ (สวนเมืองแมนพิมานมาศ ราชบุรี) 

    - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภูมิปญญาแหงแผนดินสวนวัฒธรรมภูมิปญญาเมืองลํ้าคาอยุธยา 
มรดกโลก) 

      - กลุมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (สวนดิน น้ํา ปา คน พลังสรางความยั่งยืน) 
      - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (สวนโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ) 
      - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (สวนสื่อสายน้ํา ส่ือพระราชหฤทัย) 
      - บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (สวนพลังแผนดิน) 
      - บริษัท ปราณ เดอ สยาม จํากัด (สวนลมหายใจแหงสยาม) 
      - บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (สวนเฉลิมพระเกียรติโตโยตา) 
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      - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (สวนพอเพียง ธ.ก.ส.) 
      - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (สวนรูรักสามัคคี) 
      - บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (สวนใตรมโพธิ์ รมไทร ใตรรมพระบารมี) 
      - บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด (สวนนิทรรศการชาเฉลิมพระเกียรติ) 
      - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (Water Orchid Garden) 
      - เทศบาลนครเชียงใหม (สวนสุวรรณลานนา ภมิูปญญาทางสังคม) 
      - จังหวัดเชียงใหม (สวนภูมิสังคม) 
      - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สวนน้ําพระทัย) 
      - การประปานครหลวง (สวนสายธารพระเมตตา สูการประปานครหลวง) 
      - จังหวัดฉะเชิงเทรา (สวนนาวานอมธรรมนําความพอเพียงเรียงรอยภูมินทร) 
      - มูลนิธิโครงการหลวง (สวนโครงการหลวง) 

2. บริเวณสวนไทย (Thai Tropical Garden) ใชจัดแสดงพันธุไมเขตรอนชื้น แบงออกเปน 
พืชที่จัดแสดงภายในอาคารและภายนอกอาคาร คือ  
     2.1 นิทรรศการภายในอาคาร จํานวน 8 อาคาร และ 1 หอ 

           2.1.1 เรือนรมไม (Shaded Paradise) 
           2.1.2 หอประวัติพืชสวนไทย (Hall of Frame) 
           2.1.3 บานชาวสวน (Grower’s House) 
           2.1.4 อาคารไบโอเทคโนโลยี (Bio-technology Greenhouse) 
           2.1.5 อาคารปลูกพืชไรดิน (Soiless Greenhouse) 
           2.1.6 อาคารพืชไมเมืองหนาว (Temperate Greenhouse) 
           2.1.7 เรือนพืชทะเลทราย (Desert Plant Greenhouse) 
           2.1.8 โดมไมเขตรอนชื้น (Tropical Dome) 
           2.1.9 หอสูงชมวิว (Green Tower) 
   2.2 สวนภายนอกอาคาร จํานวน 20 สวน คือ 
           2.2.1 สวนปรง   2.2.11 สวนบัว  
           2.2.2 สวนปาลม   2.2.12 สวนไมดอก  
           2.2.3 ดงตาล   2.2.13 สวนไมเสียบยอด  
           2.2.4 สวนผัก   2.2.14 สวนลั่นทม   
           2.2.5 สวนสับปะรด   2.2.15 สวนไมเล้ือย  
           2.2.6 สวนไมประดับ   2.2.16 สวนไมหอม  
           2.2.7 สวนไมดัด   2.2.17 สวนบอนไซ 
           2.2.8 สวนไมดาง   2.2.18 ไมพุทธประวัติ 
           2.2.9 สวนชุมน้ํา   2.2.19 สวนไมมงคล 
           2.2.10 สวนไมน้ํา   2.2.20 ไมประจําจังหวัด 
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 3. ศูนยนิทรรศการ (Expo Center) แสดงนิทรรศการพรรณไม เทคโนโลยีและการประกวดพรรณไม    
แบงออกเปน 2 สวน คือ 

     3.1 สวนนานาชาติในอาคาร (International Indoor Garden) เปนอาคารจัดแสดงพรรณไมถาวรจาก
ตางประเทศตอเนื่องนาน 92 วัน 

     3.2 นิทรรศการหมุนเวียนในอาคาร (Revolving Indoor Exhibition) ประกอบดวยอาคารชั่วคราว 2 
หลัง จัดแสดงพรรณไมผลัดเปลี่ยนกันทุกสัปดาห สําหรับวันที่ 1 ธันวาคม ที่นักศึกษาจะเดินทางเขาชมจะเปน
นิทรรศการไบโอเทคโนโลยี และนิทรรศการพันธุไมแปลก หายา และพันธุใหม 

     นอกจากการจัดแสดงหลักสําคัญทั้ง 4 บริเวณแลว ยังมีการแสดงพิเศษอีกดังนี้คือ 
    1. อาคารกลวยไม (Orchid Pavilion) มีการจัดแสดงและประกวดกลวยไมบนพื้นที่ 4 ไร ภายใตแนวคิด 
“Orchids of the World” 
      2. สวนสวัสดี (Sawasdee Garden) ตั้งอยูบริเวณทางเขาสวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 1.25 ไร ภายใต
แนวคิดวาเปนจุดแรกที่แสดงออกถึงการตอนรับดวยมวลบุปผาชาติ 
      3. สวนไมผลไทย (Fruit Pavilion) 

    4. อาคารไมผล (Fruit Hub) 
    5. โลกแมลง (Bug World) ภายใตแนวคิด “แมลงมีคาลํ้า นําธรรมชาติสมดุล” 
    6. สวนสมุนไพร (Herb Garden) แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับสมุนไพรของชาวเขา 
    7. สวนใตรมยาง (Rubber Forest) ภายใตแนวคิด “พืชใตรมยางเสริมสรางสิ่งแวดลอม พรอมพึ่งพาตนเอง” 
    8. สวนเกษตรทฤษฎีใหม  
    9. เรือนไทย 4 ภาค และอาคารชานพักเรือนไทย (Thai Traditional Village) จัดแสดงเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และภูมิปญญาทองถิ่น เนนเกี่ยวกับประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
    10. กิจกรรมแสดง (Performances) การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
    11. การจัดประชุมวิชาการ  ประชุมวิชาการนานาชาติ และประชุมวิชาการในประเทศ 
    12. ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (Sculpture in the Park) ทั้งประติมากรรมไทยและนานาชาติ 

มหัศจรรยพืชพรรณไมงามอรามตา 
     ในงานที่ยิ่งใหญนี้มีการนําพืชพรรณไมตางๆมากกวา 2,200 ชนิด มากกวา 3.5 ลานตน 
     ตนสนดึกดําบรรพ หรือ โวเลเมียพาย (Wollemia nobillis) มีอายุยาวนานถึง 250 ลานป ยุคเดียวกับ
ไดโนเสารพบคร้ังแรกในฟอสซิลที่ประเทศจีนถูกนํามาจัดแสดงที่อาคารโดมไมเขตรอน พรรณที่นาสนใจอีกชนิด
หนึ่งที่คนไทยไมคุนเคยคือ ตนขวด (Bottom Tree) อายุกวา 300 ป รูปทรงคลายขวด เปนพืชเขตรอนพบตอนเหนือ
ของประเทศออสเตรเลีย จัดอยูในพวกไมโอกที่มีอายุยืนยาวนานไดถึง 1,000 ป 
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4. ศิลปะและวัฒนธรรม 
    หอคําหลวง เปนสถาปตยกรรมลานนาประยุกต ออกแบบและตกแตงโดยชาง รุง จันตาบุญ และชางสิบ
หมู ในลานนาอีกกวา 60 คน ชั้นลาง รวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่ทรงเปนพระมหากษัตริยนักการเกษตร 
และ ชั้นบน จัดแสดงตน บรมโพธิสมภาร องคประธานของหอคําหลวง และภาพจิตกรรมฝาผนังลงรักปดทอง ผลงาน
ของ อาจารย ปรีชา เถาทอง จิตกรเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร 
     เวทีวัฒนธรรม (Grand Amphitheater) การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประเทศตางๆ 
มากมาย 
     คีตอุทยาน (Music Theater) ภายใตรมเงาของแมกไม ผสานกับความงดงามและเสียงแหงความไพเราะ
ของดนตรีในบทเพลงพระราชนิพนธ Jazz for the King 
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วันที่ วันที่ 88 กันยายน  กันยายน 25492549  



 
วารสารวิทยาศาสตร ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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กิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพัฒนานักศึกษา  

กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตรกีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตร  
วันที่ วันที่ 1515 กันยายน  กันยายน 25492549  



 
วารสารวิทยาศาสตร ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา  
วันที่ วันที่ 1 1 มีนาคม มีนาคม 25492549  


