


 

 

 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”  
(ภาคโปสเตอร)์ 

 
 

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต 

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ใน ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 93 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 6 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 28 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
22 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 18 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 12 บทความ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 12 บทความ และ 6) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 บทความ 

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 75 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 6 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 30 บทความ 
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 10 บทความ 
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 3 บทความ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 บทความ 
และ 6) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 บทความ 

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้  เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วิจัย นวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ธันวาคม 2562 

  

 

 

 

 

 



 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้ำวไกล ดว้ยวิจัยและนวัตกรรม” 

วันที่ 12 – 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

___________________________________ 
 

หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
มหำวิทยำลัยรังสิต 
สมำคมวิชำกำรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนำคม และสำรสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
นายนรินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ไวยกุล   คณบดีคณะครุศาสตร์ 



 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1168 /2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

บรรณำธิกำร/กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.สุขรักษ ์แซ่เจี่ย   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี  อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก    นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ 
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี    นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด 
นางสาวสุธีรา มูลดี    นางสาวบงกช สมหวัง 
กรรมกำรและเลขำนุกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์   นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ มอนไธสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวทิย์ ประมาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา สุดเสนาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกานต์ นานรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ปรุิสังคหะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุญ 
ดร.ธานี ชูก าเนิด 
ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช 
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 
ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตร ี

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุ พูนภักดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.ชุติวัฒน์ สวุัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ    มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.พรพิมล รอดเคราะห์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้ำวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 

วันที่ 12 – 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

................................................................................................. 
 

วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09.30 – 10.45 น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์กับเทคโนโลยีป่วน”  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
10.45 – 12.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ติดอำวุธทำงเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม”   
   โดย ดร.กุลชัย กุลตวนิช  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
วันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

1 ED104 การพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  
โดยใช้หลักการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย 

1 

    ธัชพล ทีดี  จุฑามาศ พรรณสมัย และ ชลิดา แสนวิเศษ  
2 ED107 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 6 
    ณภัทร ใจเอ็นดู  รัชกร ประสีระเตสัง และ ชวนพิศ รักษาพวก  
3 ED110 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาวิชาแคลคลูสั ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
13 

    สมภพ กาญจนะ  
4 ED116 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการรูส้ารสนเทศของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
19 

    มยุรี รตันเสริมพงศ ์  
5 ED117 สภาพและแนวทางการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 
24 

    ไตรรงค์ จันทะบาล  เชาว์ การวิชา และ กิติวัชร ถ้วยงาม  
6 ED120 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 
32 

    นทวีร์ ไชยจ า  
7 ED122 สภาพและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการ 

ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย ์
38 

    สารินี นุชนารถ ราชัย บณุยรตัผลนิ  ฉ  าทรัพย์ และ กิติวัชร ถ้วยงาม  
8 ED123 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสรมิการรักษาสุขอนามยัของเด็กวัยเรียน 45 

    เอกราช วรสมุทรปราการ  
9 ED127 ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมสาขาสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
51 

    สมกมล  กาญจนพิบูลย ์  
10 ED129 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
55 

    พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล  ศิรริัตน์ ชาวนา และ วรวุฒิ ธาราวุฒ ิ  
11 ED130 การศึกษารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคดิ เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้วรรณคดไีทย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
62 

    จันจิรา หาวิชา  
12 ED132 การศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 
68 

    พัชรีย์ นิกรโสม และ พรเทพ รู้แผน   
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

13 ED133 การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

71 

    กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ และ พรเทพ รู้แผน  
14 ED134 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณะผู้น ากับบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีน

กับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 

75 

    เจริญพร  มะละเจริญ  
15 ED135 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
81 

    นิอัสมีรา นิมะมิง และ ธรีะวัฒน์ มอนไธสง  
16 ED136 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา 
88 

    อภินุช พรมทา  
17 ED137 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะปฎิบตัิโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบตัิของ 

ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ รายวิชาการงานอาชีพ 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 

93 

    สันติชัย เทศวัตร และ สุภัทรา คงเรือง  
18 ED138 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง 99 

    ทัศนาทิพย์  เสือวงษ์  
19 ED139 การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
104 

    พัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์ และ พรเทพ รู้แผน  
20 ED141 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบฮิวรสิติกส์ทีม่ีผลต่อทักษะการคดิสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
109 

    ศุภราช วสุรตัต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั นเสยีง  
21 ED144 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคณุลักษณะใฝ่เรยีนรู้

วิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

117 

    กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว วริสรา จุ้ยดอนกลอย และ จริยาภรณ์ รุจิโมระ  
22 ED145 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการ 

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

123 

    อ๊อด โสนางรอง สุพัตรา รักการศลิป์ และ โกวิท วัชรินทรางกูร  

 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ 

สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

23 ED146 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แนวสมดลุภาษาที่มตี่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและทักษะ การอ่านการ
เขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

131 

    บุษบา กรุดประโคน  วรสิรา จุ้ยดอยกลอย  และ สุภัทรา คงเรือง  
24 ED149 บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง โรงต้นก าลังไฟฟ้า 137 

    สุรสิทธ์ิ แสนทอน  วิชยุตม์ ค าคุ้ม และ มัฆวตั สรงสุวรรณ  
25 ED150 ผลการใช้แผนการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลองเพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 
142 

    สุภกาญจน์ เสยีงดี  วันทนีย์ นามสวัสดิ์  และ เบญจพร วรรณูปถัมภ์  
26 ED151 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ที่เน้นศูนย์การเรียน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิและจติวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
149 

    กนกนุช เหล่าทองสาร  
27 ED154 แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

จังหวัดบุรีรมัย ์
157 

    พิทยพัฒน์ ลุนโน เทพพร โลมารักษ์ และ ศรีเพญ็ พลเดช  
28 ED159 การศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนและการเปลีย่นแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธติมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
163 

    วิชชุดา พลยางนอก  
29 ED161 การศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีท่ี 2 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
170 

    กฤษฎา ฮาดภักดี และ พูนศักดิ์ ศริิโสม  
30 ED162 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เรื่อง อาหารส ารับ ท่าฉลอม

พร้อมสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
175 

    นภัสชนันท์พร เหมือนจันทร ์   
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1 HS202 แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัย กรณีศึกษา นายชัยภคั ภัทรจินดา 182 

    นริศรา พันธุ์ธาดาพร  ชนัญชิดา สนสง  วรรธนัย รักแจ้ง และ สหชัย ไล้สอาด  
2 HS203 การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
187 

    พัชรี ศิลารัตน์  อภริมย์ สีดาค า  และ จิตรลดา ศิลารัตน์  
3 HS204 การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคาม 193 

    พระครสูารกิจประยุต  ศิลป์ ชื นนริันดร์  และพัชรี ศิลารัตน์  
4 HS205 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
198 

    พิพัฒน์ คันธา พระมหาอรรถพงษ ์สิริโสภโณ  และ พัชรี ศิลารตัน ์  
5 HS206 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า  

อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
204 

    ทรงวุฒิ ประสานวงค์ พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์ และ พัชรี ศิลารตัน์  
6 HS208 สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

(สายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุน) 
210 

    ดวงใจ ฉ  ามะนา  
7 HS222 ชุมชนบ้านลาวผ่านเครื่องมือการศกึษาชุมชน : แผนที่เดินดิน 216 

    นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ และ พรศักดิ ์ทรัพย์สมบัต ิ  
8 HS228 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 223 

    จงกล เฮงสุวรรณ  พัฑร์ แตงพันธ ์ และ ศุภสตุา ปรเีปรมใจ  
9 HS230 การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 230 

    ชาญชัย เพียงแก้ว พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ และ จิตรลดา ศิลารัตน ์   
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1 MB310 พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของคนรุน่ Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 236 

    สุวรรณี  หงษ์วิจิตร  
2 MB311 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี
243 

    ศิริมา แก้วเกิด  และ จุฑามาศ รื นโพธิ์วงศ ์  
3 MB320 การศึกษาการรับรู้เกีย่วกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
249 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้การน าเสนอการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย  ประชากรเป้าหมาย คือ 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 601947001 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา รป 2208210 การวิเคราะห์นโยบาย ภาค
การศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 33 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ และ 
แบบประเมินการพัฒนาทักษะการน าเสนอนโยบายสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที (One sample t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า   
1. ผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ พบว่า  คะแนนเฉลี่ยการน าเสนอหลังการเรียนรู้การใช้หลักการ

สื่อสาร เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้หลักการสื่อสาร ซึ่งมีผลต่างอยู่ที่ 7.58 โดยหลังการใช้หลักการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย (x ̄  = 14.68)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร ท าให้ผล
คะแนนการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการใช้หลักการสื่อสาร นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการสื่อสารในการ
น าเสนอมากขึ้น มีการเตรียมตัวก่อนน าเสนอ ฝึกฟัง ฝึกถาม ฝึกซ้อมการน าเสนอ และหาข้อมูลที่จะช่วยให้การน าเสนอราบรื่นยิ่งข้ึน  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะ, หลักการสื่อสาร, การวิเคราะห์นโยบาย 
 

Abstract 
 This research aimed to study the results from skill development and learning management plan of public 
policy analysis presentation through principals of communication performed by Public Administration students enrolled 
in Policy Analysis course. The population of the study was 33 Public Administration students section 601947001 for 
2208210 Policy Analysis in semester 2/2018 with purposive sampling. The instruments of the study were lesson plans 
and evaluation of the development of public policy analysis skill. Statistics used were mean, standard deviation, and 
One sample t-test.The findings showed that: 

1. The result of the development of presenting public policy analysis skill — the mean of presenting after 
learning communication was higher than before learning communication 7.58. The mean of after learning 
communication was 14.68 at the statistical level of .05. 

2. Applying lesson plans for the development of the presenting public policy analysis skill through 
communication made the scores of the students higher than before learning. The students leaned to improve 
communication in presenting, prepare before hand, practice listening and asking, practice presenting, and find the 
information that helps presenting go smoothly. 
Keywords: the development of skill, communication, public policy analysis 
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1. บทน า 
       ในปัจจุบันนี้การน าเสนอเข้ามามีบทบาทส าคัญในองค์กรทาง
ธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งก็ต้องอาศัยวิธีการน าเสนอเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอความเห็น 
เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อสรุปผลการด าเนินงานต่าง ๆ ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานทุกระดับ
จะต้องรู้จักวิธีการน าเสนอ เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ 
และเพื่อผลส าเร็จของการพัฒนางานของตน หรือขององค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ  
       การน าเสนอ คือหลักการสื่อสารประเภทหนึ่ง เป็นรูปแบบของ
การแสดงข้อมูลที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากกว่าธรรมดาจึงจ าเป็นต้องใช้
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการฝึกฝน และการใช้เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบกับความรู้ที่ต้องการน าเสนอ  
เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้รับข่าวสาร  โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่
จะท าให้ผู้รับข่าวสารนั้น เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งผู้ที่มีทักษะการ
น าเสนอที่ดีจะมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ได้ดีกว่า[1] ในการ
สื่อสารที่จะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์นั้น ผู้น าเสนอ
ควร ต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร บริบทใน
การสื่อสาร การอ้างอิง (frame of reference) สื่อหรือช่องทางที่
เหมาะสม  เตรียมตั วและเตรียมการล่วงหน้ า  การใช้ภาษา  
บุคลิกภาพเครื่องแต่งกายเหมาะสม [2] มีความเช่ือมั่น และกล้า
แสดงออก [3]เนื้อหาของการน าเสนอ และการประเมินผลการ
น าเสนอ [4] 
 วิชาการวิ เคราะห์นโยบายเป็นวิชาที่ ศึกษาหลักการและ
กระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิค การวิเคราะห์
แบบต่างๆ เช่น การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบ
นโยบายสาธารณะที่ส าคัญๆ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่ส าคัญ
ของประเทศไทย [5] ซึ่งในการวิเคราะห์นโยบายนั้นจ าเป็นต้องมี
ทักษะการน าเสนอเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายเข้าใจ 
และเห็นด้วยกับสิ่งท่ีผู้วิเคราะห์นโยบายน าเสนอ  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ในรายวิชา
การวิเคราะห์นโยบาย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พบว่า นักศึกษาร้อยละ 90  ขาดทักษะการน าเสนอและการสื่อสาร 
อาทิเช่น ยังไม่เข้าใจผู้ฟัง เนื้อหาและวิธีการน าเสนอไม่ถูกต้อง และ
ขาดความมั่นใจในการน าเสนอ 
 จากความส าคัญของการน าเสนอและการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร มาฝึกทักษะการน าเสนอ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้ฟัง การมีเนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่ดี และ
มีความมั่นใจในตนเอง อันจะส่งผลต่อการพูดในท่ีสาธารณะต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      2.1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย 

      2.2 เพื่อศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร 
3. ขอบเขตการวิจัย 
       ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยขอบเขต
ดา้นเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร และขอบเขตด้านระยะเวลาไว้
ดังนี ้
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษานี้ ผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอใน 
4 ประเด็น คือ 1) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 2) คุณภาพของสื่อใน
การน าเสนอ 3) บุคลิกภาพในการน าเสนอ และ 4) การอธิบายและ
ตอบข้อซักถาม 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร มีดังนี้ 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 601947001 ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา รป 2208210 การวิเคราะห์นโยบาย ภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 33 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
        การศึกษาครั้งน้ี มีตัวแปรอสิระและตัวแปร
ตามที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
  3.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การพัฒนา
ทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสาร ใน 4 ประเด็น แบ่งเป็น1) ความสมบูรณ์ ของเนื้อหา         
2) คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ 3) บุคลิกภาพในการน าเสนอ และ 
4) การอธิบายและตอบข้อซักถาม 
     3.3.2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาทักษะ
การน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร  

3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 จนถึงเดือน 
เมษายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน  

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา ท าให้ได้ข้อสรุปท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด การพัฒนาทักษะ
การน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร  
โดยผู้วิจัยได้ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นเป็นตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้  ดังแสดงได้ตามรูปที่ 1 
 
         ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
  
                                     
 
       
  
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาทักษะ
การน าเสนอการ
วิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ 
 
 

หลักการสื่อสาร 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  
- คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ 
- บุคลิกภาพในการน าเสนอ  
- การอธิบายและตอบข้อซักถาม 
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5.วิธีด าเนินการวิจัย 
       การวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย ใน ช้ัน เรี ยน  (Classroom 
Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 5.1 ประชากรเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  นั กศึ กษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 601947001 ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา รป 2208210 การวิเคราะห์นโยบาย ภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 33 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี   
 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการสื่อสาร 
โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นท า
กิจกรรม 4) ขั้นตรวจสอบ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล 
 5.2.2 แบบประเมินการฝึกทักษะการน าเสนอ
นโยบาย 
           5.3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอ   
 5.3.2 ก าหนดขั้นตอนการน าเสนอนโยบายแล้ว
ประเมินผลการน าเสนอ 
 5.3.3 สร้างแบบประเมินการน าเสนอ  แบ่งรายการ
ประเมิน 4 ประเด็น 20 คะแนน ได้แก่  
 1) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา แบ่งเป็น  
  1.1) น าเข้าสู่เนื้อหาอย่างน่าสนใจ  
  1.2) น าเสนอเป็นล าดับขั้นตอน  
  1.3) น าเสนอชัดเจน เข้าใจง่าย  
  1.4) น าเสนอเนื้อหาถูกต้อง  
  1.5) น าเสนอภายในเวลาที่ก าหนด 
 2) คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ แบ่งเป็น 
  2.1) สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม 
  2.2) ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย 
  2.3) ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 
  2.4) ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
  2.5) สื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาขณะน าเสนอ 
 3) บุคลิกภาพในการน าเสนอ  
  3.1) ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
  3.2) ใช้ท่วงทีวาจากิริยาท่าทางเหมาะสม 
  3.3) แต่งกายอย่างเหมาะสม 
  3.4) มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  3.5) น าเสนอได้น่าสนใจ 
 4) การอธิบายและตอบข้อซักถาม 
  4.1) แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจใน
เรื่องที่น าเสนอ 
  4.2) แสดงให้เห็นถึงการมีทักษะกระบวนการ
น าเสนอ 
 

  4.3) ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 
  4.4) มีความมั่นคงในอารมณ์ 
  4.5) แสดงไหวพริบในการแก้ปัญหา 
 โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
      ค่าคะแนน          ความหมาย  
      5 หมายถึง     ถ้ามีครบการและสมบูรณ์ทุกข้อ 
      4 หมายถึง     ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
      3 หมายถึง     ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ 
      2 หมายถึง     ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สามข้อ 
      1 หมายถึง     ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สี่ข้อ 
      ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินการน าเสนอ โดยน าแบบ
ประเมินฉบับร่างที่สร้างขึ้น พร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่ าน ซึ่ งมีความรู้ และประสบการณ์ ทางด้ านที่ จะ
ท าการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง 
ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกต้องในส านวนภาษา จากนั้นน า
ผลการตรวจสอบของผู้ เ ช่ี ย วชาญ มาหาค่ า  IOC (Index of 
Congruence) [6] ปรากฏผลของการหาค่าความสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  ( IOC) ได้คะแนน
เท่ากับ 1 ทุกข้อ และการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษาไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน 
และปรับปรุงจนสมบูรณ์ 
  5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บข้อมูลด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนแล้วสอบ  มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
        5.4 .1. ช้ีแจงให้นั กศึกษาได้ รับทราบเกี่ ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  มอบหมายให้นักศึกษา
รับทราบข้อมูล ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร  การน าเสนอ
การวิเคราะห์นโยบาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นล่วงหน้าเพื่อเก็บรวบรวมผล
การศึกษาไว้เพื่อน าไปวิเคราะห์แปลผล 
        5.4.2 ด าเนินการสอนนักศึกษาด้วยตนเองตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
บันทึกคะแนนการท ากิจกรรมการน าเสนอนโยบาย และคะแนนจาก
แบบประเมินการฝึกทักษะการน าเสนอนโยบายของนักศึกษา 
         5.4.3  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางสถิติ  และสรุปผลการวิจัย 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                      วิเคราะห์จากผลคะแนนท่ีได้จากการน าเสนอ 
โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (One sample t-test) เพื่อท าการเปรียบเทียบก่อน
ทดลองและหลังทดลอง โดยจะน าเสนอผลในรูปแบบของตารางและ
การบรรยายต่อไป  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการน าเสนอการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร   ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย  
ปรากฏผลดังตาราง 1 
ตารางที่ 1   ผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร (โดยรวม) 

 n X  S.D. df t Sig. 

ก่อน 33 7.10 2.43 32 -1.48 .149** 
หลัง 33 14.68 2.51 

** p> .05  

จากตารางที่ 1  แสดงว่านักศึกษาที่น าเสนอการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยทางการ
เรียนก่อนเรียน (x ̄ = 7.10)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
2.43)   และคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลังเรียน (x ̄= 14.68)       
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.51) เมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ค่า t = -1.48 
sig = .149 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร พบว่า นักศึกษาที่น าเสนอการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนใช้หลักการสื่อสาร ซึ่งมีผลต่างอยู่ที่ 7.58 
โดยหลังการใช้หลักการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย (x ̄ = 14.68)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร    
ท าให้ผลคะแนนการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนการใช้หลักการสื่อสาร นักศึกษาได้เรียนรู้
หลักการสื่อสารในการน าเสนอมากข้ึน  มีการเตรียมตัวก่อนน าเสนอ  
ฝึกฟัง ฝึกถาม ฝึกซ้อมการน าเสนอ และหาข้อมูลที่จะช่วยให้การ
น าเสนอราบรื่นยิ่งข้ึน  
 
7. อภิปรายผล 
       ผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร   พบว่า   นักศึกษาที่น าเสนอการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนใช้หลักการสื่อสาร ซึ่งมีผลต่างอยู่ที่ 7.58 
โดยหลังการใช้หลักการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย   (x ̄= 14.68)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้แผนการ
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการน าเสนอโดยใช้หลักการสื่อสารในการ
น าเสนอ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น  มีการเตรียมตัวก่อน
น าเสนอ  ฝึกฟัง ฝึกซักถาม ฝึกพูดคุยบ่อยๆ  และหาข้อมูลที่จะช่วย
ให้การน าเสนอราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น การติดตามข่าวสารทั้งในและ
ต่างประเทศ การสืบค้นนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสังคมใหม่ๆ 
การศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ  มีการตั้งเป้าหมายการสื่อสาร เช่น 

เลือกการพูดในสถานการณ์ต่างๆ  พูดเพื่อแจ้งให้ทราบ ใหค้ าแนะน า 
ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ  สร้างแรงบันดาลใจ หรือเพื่อกระตุ้นให้
ตัดสินใจ เป็นตน นักศึกษาเตรียมตัวอยู่เสมอ ท าให้นักศึกษารู้
ข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขของตนเอง และเกิดความมั่นใจในการ
น าเสนอ ซึ่ งสอดคล้องกับ  Cheryl Hamilton (1999. P. 6) [7]      
ที่ศึกษาเทคนิคการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การ
น าเสนอจะประสบความส าเร็จได้หากมีการเตรียมการที่ดี  “การ
เตรียมการเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการน าเสนอ
งาน” (Preparation is a major key to delivering a successful 
presentation) เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพประกอบไป
ด้วย 1) คือ เตรียมกายและใจ  คือผู้น าเสนอจ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งกายและใจก่อนที่จะน าเสนองาน การเตรียมกายเป็น
การเตรียมวิธีการสื่อสารของผู้น าเสนอ  2) เตรียมเนื้อหา เนื้อหาเป็น
สิ่งส าคัญที่สุดในการน าเสนองาน ถ้าไม่มีเนื้อหาการน าเสนองานก็
เกิดขึ้นไม่ได้ การเตรียมเนื้อหา คือการก าหนดว่าเนื้อหาที่น าเสนอมี
ประเด็นใดบ้าง ควรมีการจัดล าดับเนื้อหาอย่างไร  เนื้อหาเป็นสิ่ง
ส าคัญในการน าเสนอ ผู้น าเสนอจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่
ตนน าเสนอเป็นอย่างดี เรียกว่า รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่พูด   เมื่อเรารู้และ
เข้าใจในสิ่งที่เราน าเสนอ จะท าให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ง่ายขึ้น และ 3) เตรียมสื่อการน าเสนองานโดยการพูดหรือ
บรรยายให้ผู้ฟังฟังแต่เพียงอย่างเดียว บางครั้งอาจจะไม่สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ความยากของเนื้อหาที่น าเสนอหรือ ความสามารถในการอธิบายของ
ผู้น าเสนอไม่ดีพอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็ด้วยการใช้สื่อ
ประกอบในการน าเสนอ และยังสอดคล้องกับ จริยา เลิศอรรฆยมณี 
(2552, หน้า 38) [2] ที่ศึกษาเทคนิคการน าเสนอที่ดี  พบว่าในการ
น าเสนอ ต้องมี กฎ 3 ข้อคือ 1) ต้องเข้าใจผู้ฟัง โดยเริ่มตั้งแต่  การ
หาข้อมูลของผู้ฟัง เช่น อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ว่าผู้ฟังคือใคร 
และ ต้องเข้าใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ฟังด้วย  มี
จุดประสงค์ที่ชัดเจนของการน าเสนอ เพื่อให้สามารถเตรียมเนื้อหาที่
เหมาะสมที่ผู้ฟังควรได้รับ 2) ต้องมีเนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่
ถูกต้อง โดยมีขั้นตอน คือ 2.1) การเตรียมเนื้อหา เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
หากเนื้อหาไม่ถูกต้อง วิธีน าเสนอที่ยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถจะช่วยท า
ให้การน าเสนอมีคุณค่า 2.2) แบ่งเวลาและเนื้อหาของการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 2.3) การใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ 2.4) เทคนิคใน
การน าเสนอด้วยการพูด โดยก่อนถึงเนื้อหาควรมีการพูดเปิดก่อน
เสมอ ในตอนท้ายก็ควรมีการพูดปิด และลงท้ายด้วยการขอบคุณ
ผู้ฟัง การเสนอหรือบรรยายควรมีเอกสารประกอบการน าเสนอ 
รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด มีการเหลือเวลาไว้ให้ผู้ฟังสอบถาม ควร
เตรียมตัวในการตอบปัญหาให้ชัดเจน และต้องซ้อมพูดมาก่อน
ล่วงหน้า 2.5) เทคนิคในการน าเสนอด้วยการใช้ PowerPoint สไลด์
แรกควรมีช่ือผู้น าเสนอ ตัวสะกดและไวยากรณ์ต้องถูกต้อง ในแต่
สไลด์ไม่ควรมีตัวอักษรเกิน 10 บรรทัด การใช้สีตัวอักษรสีต่างๆ ช่วย
ให้การน าเสนอน่าสนในขึ้น และใช้เทคนิคข้อความปรากฏต่าง จะ
ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 2.6)  ขอความเห็นจากเพื่อน โดยซ้อมน าเสนอ
ให้เพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาเข้าใจง่ายหรือไม่ และ3) ต้องไม่ขี้อาย เริ่ม
ตั้งแต่การซ้อมบ่อยๆ ต้องแน่ใจว่าน าอุปกรณ์ไปครบถ้วนในวัน
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น าเสนอ ห้องที่จะน าเสนอถ้ารู้ว่าจะได้น าเสนอห้องใด เพื่อให้ทราบ
ขนาดห้องเป็นอย่างไร  วันน าเสนอควรแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการให้
เกียรติผู้ฟัง เมื่อจบการน าเสนอให้แสดงความเต็มใจที่จะรับฟังค าติ
ชมของผู้อื่นและตอบข้อซักถาม และส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
บุคลิกภาพ ตลอดการน าเสนอมีความส าคัญ ควรมีหน้าตาสดช่ืน
แจ่มใส น้ าเสียงไพเราะและฉะฉาน มีความกระตือรือร้นที่จะได้
น าเสนอ  
    การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการการพัฒนาทักษะการน าเสนอ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการสื่อสาร  ท าให้ผล
คะแนนการน าเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ของนักศึกษาสูง
กว่าก่อนการใช้หลักการสื่อสาร เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ผ่านการจัดท าอย่างเป็นระบบและวิธีการที่ เหมาะสม ได้แก่ 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เป็นประโยชน์และแนวทางต่อ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้วิเคราะห์
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบ่งประเด็นการ
น าเสนอการวิเคราะห์นโยบายที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบแก้ไขและได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ น าไปทดลอง
ตามล าดับ ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การน าเสนออย่างเป็น
ขั้นตอน เรียนรู้ถึงแสดงความสัมพันธ์ของการน าเสนอเป็นโครงสร้าง
ในภาพรวม  ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้การน าเสนอโดย
ใช้หลักการสื่อสารใน 4 ประเด็น  คือ 1) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  
2) คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ 3) บุคลิกภาพในการน าเสนอ และ 
4 การอธิบายและตอบข้อซักถาม แผนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนซึ่งได้แก่ 
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นท ากิจกรรม 4) ขั้นตรวจสอบ 
และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนา ความสามารถด้านการน าเสนอ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
  8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการพัฒนาทักษะการน าเสนอและการใช้แผนการ 
เรียนรู้ โดยใช้หลักการ ใน 4 ประเด็น  คือ 1) ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา  2) คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ 3) บุคลิกภาพในการ
น าเสนอ และ 4 การอธิบายและตอบข้อซักถาม ผลการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ได้ดังนี้ 
  8.1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหาที่จะน าเสนอ เป็น
ส่วนของสาระส าคัญในการน าเสนอ จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ชัดเจน กะทัดรัด กระชับความ น่าสนใจและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
  8.1.2 คุณภาพของสื่อในการน าเสนอ การน าเสนอนโยบาย
นั้นสื่อน าเสนอเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมเนื้อหา สื่อจึงมีบทบาท
ส าคัญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระท าได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ฟังสามารถ จดจ าเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น ประกอบด้วย 1) สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสม 2) ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย 3) 
ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4) ใช้ภาษาถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และ5) สื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาขณะน าเสนอ 
  8.1.3 บุคลิกภาพในการน าเสนอ คือ สภาวะทุกอย่างของผู้
น าเสนอ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกระท าระหว่างการน าเสนอ ท าให้ผู้ฟัง

ประทับใจสนใจติดตาม การน าเสนอนโยบาย ควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้  1) บุคลิกดี แต่งกายอย่างเหมาะสม 2) มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  3) ใช้ท่วงทีวาจากิริยาท่าทางเหมาะสม 4) ใช้ภาษาถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย มีน้ าเสียงชัดเจน และ 5) น าเสนอได้น่าสนใจ มี
จิตวิทยาโน้มน้าวใจ  มีความสามารถในการใช้โสตทัศนอุปกรณ์    
  8.1.4 การอธิบายและตอบข้อซักถาม  การตอบค าถาม
เป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอ การที่จะให้เกิดการสื่อสารที่สมบูรณ ์มี
ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ก็ควรจะมีช่วงเวลาที่เปิดให้มีการซักถาม
ข้อสงสัย หรือสิ่งที่ต้องการค าอธิบายเพิ่มขึ้น เป็นการสื่อสารสองทาง  
ผู้น าเสนอจึงต้องมีหลักการเป็นข้อยึดถือในการปฏิบัติดังนี้  1)  ต้อง
จัดเวลาให้เหมาะสมในการเปิดการซักถาม 2) ต้องคาดคะเนค าถามที่
จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมค าตอบที่เหมาะสม 3) ต้อง
แสดงความยินดีต้อนรับค าถาม แม้จะเป็นค าถามที่ไร้สาระ แต่ก็
สามารถจะเลือกตอบ และสงวนค าตอบไว้ตอบเฉพาะตัวผู้ถาม
ภายหลังก็ได้ แลดงถึงมีความมั่นคงในอารมณ์และการมีไหวพริบใน
การแก้ปัญหา และ 4) ตอบข้อซักถามให้ตรงประเด็น ตรงกับเรื่องที่
ถามไม่ตอบเลี่ยง หรือตอบคลุมเครือ ตอบเป็นภาษาวิชาการ 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการน าเสนอ ในสถานการณ์
ต่างๆ ส าหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การประชุม       
การเป็นวิทยากร การสัมมนา เป็นต้น 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] จริยา เลศิอรรฆยมณี. (5 สิงหาคม 2561). เทคนิคการน าเสนอที่

ดี . สืบค้นจาก file:///C:/Users/AjPai/Downloads/81962-
Article%20Text-198109-1-10-20170403%20(3).pdf. 

[2] นงลักษณ์ วิรัชชัย. ( 1 ตุลาคม 2561). เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานวิจัย. สืบค้นจาก 
http://eestaff.kku.ac.th/~virasit/research-
methodology/presentation%20technique.pdf 

[3] เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ.์ ( 1 ตุลาคม 2561).เทคนิคการน าเสนอ. 
สืบค้นจาก 
http://kmcenter.rid.go.th/kmc15/KMC15%202551-
2553/special/SP6/SP6-16.ppt. 

[4] สุภิตร อนุศาสน์, ทศันีย์ กระตา่ยอินทร์, และมานิตา ศรีสาคร. 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง. 2552. 

[5] หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง 2560. ลพบุรี. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 
2560. 

[6] Rovinelli,R.J., & Hambleton, R.K. On the use of content 
specialists in the assessment of criterion-referenced 
test item validity. Dutch Journal of Educational 
Research. 1997.  

[7]  Hamilton,Cheryl. Essentials of Public Speaking. USA: 
Wadsworth Publishing Company. 1996. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
5ภาคโปสเตอร์

file:///C:/Users/AjPai/Downloads/81962-Article%20Text-198109-1-10-20170403%20(3).pdf
file:///C:/Users/AjPai/Downloads/81962-Article%20Text-198109-1-10-20170403%20(3).pdf


 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร ์        
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

The Satisfaction of Students with teaching and learning management 
of the Faculty of Political Sciences Chaiyaphum Rajaphat University 

 

ณภัทร ใจเอ็นดู1 รัชกร  ประสีระเตสัง2 และ ชวนพิศ รักษาพวก3 
 

1สาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏชยัภูมิ 
2,3สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูมิ 

Email : napat-tal@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ปี 2562 ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตร
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จ านวน 364 คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 341 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 93.68 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านการทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค ด้วยค่า 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านรายวิชาในหลักสูตร        
2) ด้านผู้สอน 3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the Satisfaction of Students towards teaching and learning 

management in the course of Faculty of Political Science Chaiyaphum Rajabhat University in the 1st semester academic 
year 2019. The population used in this research is Students are studying in the course of the students in the Faculty of 
Political Science Chaiyaphum Rajabhat University in the 1st semester academic year 2019.  Include Public Administration 
Course , Human Resource Management Program, Political Science Program, Bachelor of Laws Program, Interdisciplinary 
Program for Local Development and Strategy for Development Program total of 364 people. And gets total 341 issues., 
93.68 %. The instrument for collecting data was validated five-rating scale questionnaire. The data was analyzed in 
percentage, mean and standard deviation. Through the test with an alpha coefficient of Cronbach 0.94 
 The results of this research was the current teaching and learning management satisfaction of the Faculty of 
Political Science Chaiyaphum Rajabhat University in the 1st semester academic year 2019 as a whole was at high score. 
When considering the data individually, the highest score is the 1) The Course 2) the instructor 3) teaching and learning 
4) Measurement and evaluation of teaching and learning and 5) Further factor supporting teaching in order. 
Keywords: satisfaction, teaching and learning management  
 
1.บทน า 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในปัจจุบันเปิด
ท าการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ นักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น และปริญญาโท 1 หลักสูตรคือ หลักสูตร

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในสมัยก่อนทุกหลักสูตรมีนักศึกษาเข้า
ศึกษาเป็นจ านวนมาก อย่างเช่นหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น จากนักศึกษาเป็นจ านวน 2 ,000 กว่าคนปัจจุบันเหลือ
นักศึกษาเพียง 21 คน จากทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาค กศ.ปช. 
หรือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น จากที่
เคยมีนักศึกษา เป็นพันคนปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้ถูกปิดลง ในกระแส
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โลกปัจจุบันที่อัตราการเกิดลดลง มหาวิทยาลัยมีจ านวนมากทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน จึงการการแข่งขันกันสูงมากในการดึงนักศึกษา
เข้าเรียน ทั้งด้านคุณภาพและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่
รอด ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบดูแล
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้หลักสูตรที่ได้มีคุณภาพจึง
จ าเป็นต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น่าเช่ือถือในการน าไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ให้
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการเรียน
การสอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 
3.ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ    
 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สถานะภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม หลักสูตรที่ศึกษาได้แก่ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตร
รัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความพึงพอใจต่อจัดการเรียน
การสอนในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประกอบด้วย 
5 ด้านได้แก่ ด้านรายวิชาในหลักสตูร ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน
และกิจกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน 
 
4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 และ
ผ่านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาแล้วอย่างน้อย 1 หนึ่ง
ภาคการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาระดับปริญญาโท จ านวน 9  คน นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน 147 คน นักศึกษาหลักสูตรบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน  10  คน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
จ านวน  119 คน นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ จ านวน  58  คน 
นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  21  
คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 364  คน  

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 

ถึงเดือนตุลาคม  2562 
 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ ได้ข้อมลูที่

น่าเชื่อถือในการน าไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการจดัการเรียนรู้ไดส้อดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน  
 
6.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ช้ันปี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 เป็นแบบสอบถาม
แบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 25 ข้อ ดังนี้  

1. ด้านรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 5 ข้อ  
2. ด้านผู้สอน จ านวน 5 ข้อ  
3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 

5 ข้อ  
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จ านวน 5 

ข้อ และ  
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 5 ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้  
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 

            มีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเท่ากับ 4  
            มีความพึงพอใจปานกลาง มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 
            มีความพึงพอใจน้อย มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 
            มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 

ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 
 
7.การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ร่างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) จ านวน 3 ท่าน 

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่ไม่ใช่
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการประมวลผล เพื่อ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 

5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
8.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จ านวน 
364 คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 341 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 93.68 

 
9.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มาท าการวิ เคราะห์ด้ วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป 
 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชาช้ันปี ด้วยการ

วิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ

การจั ดการ เรี ยนการสอนในหลั กสู ต รของคณ ะรั ฐศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  

  4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
             3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
             2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง     
             1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
             1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้หาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (AlphaCoefficient) สถิติ
พื้นฐาน ได้แก ่ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
10.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 เพศชาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83 เพศหญิง 219 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 
 นักศึกษาปริญญาตรี 364 คน คิดเป็นร้อยละ 97.52   
นักศึกษาปริญญาโท 9 คน คิดเป็นร้อยละ   2.47 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภมูิ ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ ด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ ด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนในหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และความพึงพอใจของนักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมา
คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
 6. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ด้านผู้สอนอยู่ ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
 7. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 
 8. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ช้ันปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายวิชาใน
หลักสูตร อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ด้าน
การวัดและประเมินอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และความ
พึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
 9. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิธีการสอน อยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ด้านผู้สอนอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และความพึงพอใจของนักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
 10. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ด้านรายวิชาปัจจัยสนับสนุน
อยู่ ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14 และความพึงพอใจของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 
 11. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
 12. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับ

มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
 13. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 ภาค กศ.ปช. ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
รายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมา
คือ ด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และความ
พึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 
 14. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ภาค กศ.ปช. ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
รองลงมาคือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และ
ความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 
 15. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 2  ภาค กศ.ปช. ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 รองลงมาคือ 
ด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93และความพึง
พอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวัดอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 
 16. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช้ันปีท่ี 2 ภาค กศ.ปช.  ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิธีการ
สอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ด้านรายวิชา
ในหลักสูตรอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และความพึงพอใจ
ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
 17. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ภาค กศ.ปช. ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้สอน อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และความพึงพอใจของนักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
 18. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ภาค กศ.ปช. ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิธีการสอน อยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 รองลงมาคือ ด้านผูสอนอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และความพึงพอใจของนักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 
 19. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ช้ันปีที่ 2 ภาค กศ.ปช. ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
วิธีการสอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ด้าน
การวัดอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และความพึงพอใจของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 20. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.ปช. ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัด  อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ด้านผู้สอนอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
 21. ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ า โท 
สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ 
ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และความพึงพอใจ
ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
 
11.อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจั ดการ เรี ยนการสอนในหลั กสู ต รของคณ ะรั ฐศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้าน
รายวิชาในหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ จากผลการวิจัยสามารถ
อธิบายได้ ด้านรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เป็นอันดับแรกเนื่องจากคณะรัฐศาสตร์มีรายวิชาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ จัดรายวิชาในหลักสูตรได้
เหมาะสมครอบคลุมหัวข้อที่ควรเรียน มีความทันสมัยซึ่งสอดคล้อง
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ที่ 5. 
หลักสูตร การเรียนการสอน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตรหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ และต้องมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทุกๆ 5 ปีและสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
วรรณภา โพธิ์ศรี [1]  ที่กล่าวไว้ว่า ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรควรเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้ครูน าไปสู่หรือก่อให้เกิด
ประสบการณ์กิจกรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยหรือฝึกให้ผู้เรียนได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องการ สังคมต้องการ
และชาติต้องการ ซึ่งเนื้อหาในรายวิชาควรจะสอดคล้องกับสภาพการ
ด าเนินชีวิต ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เนื้อหาที่จะก าหนดไว้ในหลักสูตรต้องมี
ความต่อเนื่องเรียงตามล าดับความ ยากง่าย เรียงล าดับของเนื้อหาให้
เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน 

ด้านผู้สอนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็น
อันดับที่ 2 เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีความรอบรู้ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาได้
อย่างถูกต้องแม่นย า มีความเป็นกันเอง รับฟังความคิดเห็นของนิสิต 
มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีลักษณะของความเป็นครูที่ปรารถนา
ดีต่อศิษย์ ช้ีน าสิ่งที่ดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อให้น าไปสร้างสิ่ง
ที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
รัตนา พรมภาพ [2]ที่กล่าวไว้ว่า ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริงให้แก่นิสิตได้เป็นอย่างดี และ
น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย า และสอดคล้องกับแนวคิดอาภรณ์ ใจเที่ยง [3] ที่
กล่าวไว้ว่า ครูที่ดีคือครูที่สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีลักษณะ
การสอนที่ดี เช่น มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า สอนอย่างค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคม สอนด้วยใจ 
มอบความรักความอบอุ่น ความเป็นกันเองสอนด้วยจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู  

ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับท่ี 3 เนื่องจากอาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ มีวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดได้อภิปราย ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้  ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน มีการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
บูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดของชนาธิป พรกุล[4] ที่
กล่าวไว้ว่า การสอนเป็นเรื่องของผู้สอนทีมี่ความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ผู้สอนควรมีความรู้  

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นิสิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่ 4 อาจเนื่องมาจาก การเปิดเผย
คะแนนที่ได้จากการวัดผลนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์แต่ละ
รายวิชา แต่ในส่วนอ่ืนๆ เช่น มีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่าง
ชัดเจนและยุติธรรม ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียนมี เทคนิคและวิธีการวัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
10ภาคโปสเตอร์



 

 

 

และประเมินผลหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ [5] ที่กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมินผลการศึกษา 
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนและตัดสินคุณภาพ
ของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ และสอดคล้องกับแนวความคิดของบัญชา แสนทวี [6] ที่
กล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพควรเลือกใช้
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เลือกเทคนิคการวัดให้เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ หรือสมรรถภาพของผู้เรียน โดยเครื่องมือนั้นต้องให้ผล
ที่ถูกต้อง มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการน าไปใช้ ควรเลือกใช้
วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของผู้เรียน รวมทั้งน าผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจใน
การจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหด้ี
ยิ่งข้ึน 

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้ายเนื่องจากคณะรัฐศาสตร์มี
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และ
นักศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องเรียน สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องเรียน หนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
รวมทั้ งคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ อัญชลี พริ้มพรายและคณะ [7] กล่าวไว้ว่า สื่อการ
เรียนการสอนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีครูสามารถใช้ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้การ
เรียนของนักศึกษาประสบผลดีที่สุด และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ พันธ์ดี ทับทิมและคณะ [8] กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุทางการศึกษา 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นเครื่องมือช่วยสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ มีความสนใจ และเข้าใจในสิ่งที่สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น 
ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างตรง
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 12. สรุปผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย 5 
ด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้าน
รายวิชาในหลักสูตร  2) ด้านผู้สอน 3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ตามล าดับ ซึ่ ง
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

13.ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้จากการวิจัย พบว่า 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562  

1.ด้านรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แต่ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่น าใช้ได้จริงและมีความ
ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

2. ด้านผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
แต่ควรให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรมหรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเนื่องจากอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอกและการได้ต าแหน่ง
ทางวิชาการมีน้อย 

3. ด้ านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก  ควรเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานจริงและฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นิสิตมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ควรมีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ไม่มีคะแนน
เก็บสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียวร้อยคะแนนเต็ม ท าให้นักศึกษา
สอบไม่ผ่านจ านวนมาก นักศึกษาอยากให้มีคะแนนเก็บเพื่อช่วย
ให้ผลการเรียนดีขึ้น 

5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้าย ควรจะต้องหากลวิธีในการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 14. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เจาะลึกลง
ไปเป็นรายวิชาให้ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน
ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้เรียน
มากยิ่งข้ึน  
 
15. กิตติกรรมประกาศ 
     รายงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลลุ่วงไปได้ดว้ยดี ด้วยความร่วมมือของ
นักศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้
สนับสนุนงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์  โพธิ
เวชกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุนันท์  สีพาย 
และนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน คุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน คุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) ศึกษาอิทธิพลของ ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ความตั้งใจเรียน คุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 และได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แคลคูลัส 1 จ านวน 142 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน รายวิชาแคลคูลัส 1 2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 3)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิด 4) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
เดิม ความตั้งใจเรียน และทักษะการคิด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.145–0.515 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัว
แปรพยากรณ์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความตั้งใจเรียน และทักษะการคิด กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 
1 เท่ากับ 0.732 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน (

1x ) ความตั้งใจ
เรียน (

5x ) และทักษะการคิดค านวณ (
2x ) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน 

ได้ร้อยละ 46.6 โดยมีสมการพยากรณ์ดังนี้  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ - 2.355 + 0.214
1x + 1.760

5x  + 0.035
2x  และ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.263
1z + 0.201

5z + 0.105
2z   

ค าส าคัญ : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน, แคลคูลัส   
 

Abstract 

The objectives of this research were 1) basic knowledge, study the attitudes toward Mathematics, attention, 
of Student, thinking skills, achievement motives, teaching quality of teachers and learning achievement in Calculus 1 
subject of students at Buriram Rajabhat University; 2) examine the influences of attitudes toward Mathematics, 
attention, in learning, thinking skills, achievement motives, teaching quality of teachers, basic knowledge that affected 
learning achievement of students at Buriram Rajabhat University. The sample used in this research was students of 
Buriram Rajabhat University in the 2018 academic year. They were derived by a simple stratified sampling. The research 
instruments were a learning achievement test, a questionnaire on the factors affecting a learning achievement, a think 
skill test, and a test of a basic knowledge. Statistics used in data analysis were standard deviation, Pearson’s correlation 
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coefficient and a multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1) The factors which were related 
to a learning achievement in Calculus one with a significance of 0.01 were an attitude, attention, achievement motives, 
thinking skills and teachers’ teaching quality. The value of a correlation coefficient between predictive variables of 
attitude, attention, motives, thinking skills and teachers’ teaching quality was equivalent to 0.732 2) The factors which 
influenced a learning achievement were thinking skills (

1x ), teachers’ teaching quality (
5x ), and attention (

2x ). These 
three factors could explain variance of learning achievement by 46.6%. An equation can be shown as followe: Equation 
in raw scores: - 2.355 + 0.214

1x + 1.760
5x  + 0.035

2x   Equation in standard scores: 0.263
1z + 0.201

5z + 0.105
2z  

Keywords : Ability to solve learning problems, Calculus 
 

1. บทน า 
     ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านหลักสูตร ครู นักเรียน สื่อการเรียนการ
สอน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [1] และยังมีสาเหตุของ
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมี
มากเกินไป มีโรงเรียนใหญ่ในเมืองจ านวนมากท่ีมีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนมากเกินไป เช่น 50  คนต่อห้องเรียนหรือมากกว่า ซึ่งเกิน
วิสัยที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการได้ มีครู
หลายคนพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรแต่ท าไประยะหนึ่งก็จะเกิดความท้อและเหนื่อยหน่าย 
ไม่สามารถดูแลให้ค าปรึกษาและตรวจงานนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
เพราะนักเรียนมีจ านวนมากเกินไป จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของไทยอ่อนด้อยลงอย่างมาก ระบบค่านิยมของสังคมที่มุ่งเรียนเพื่อ
สอบ ในปัจจุบันถ้าส ารวจสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองว่า เรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่ออะไร ค าตอบที่ได้คือเรียนไปเพื่อท า
คะแนนให้ได้ดี  และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาในสาขาท่ีต้องการได้ เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองมี
จุดมุ่งหมายในการเรียนเช่นนี้  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก็จะ
มุ่ งการเรียนเพื่ อท าข้อสอบ การที่ จะฝึกให้นัก เรียนมีทักษะ
กระบวนการ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้จึงเป็นไปได้ยากมาก เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของนักเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล ในปัจจุบันการ
วัดและประเมินผล เน้นการสอบที่ดูเพียงค าตอบ ไม่ได้ให้ความส าคัญ
ต่อวิธีท าหรือกระบวนการคิด ส่วนใหญ่จะให้นักเรียนเขียนค าตอบ
หรือกาค าตอบในกระดาษค าตอบ โดยไม่ต้องแสดงวิธีท า เมื่อ
กระบวนการวัดผลเป็นเช่นนี้ กระบวนการเรียนของนักเรียนก็จะมุ่ง
การหาค าตอบโดยไม่เน้นกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา 
นี่เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้คุณภาพการศึกษาด้าน
วิท ยาศาสตร์  คณิ ต ศ าสตร์ ของไทย ไม่ ก้ าวหน้ า เท่ าที่ ค วร 
เช่นเดียวกับที่ผู้ วิจัยได้พบจากการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ คือ ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งนักเรียนยัง
ขาดทักษะการแก้ปัญหา จะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และการฝึกความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นไม่ได้
ใช้ส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะ
เน้นและฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหา

เป็น โดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้และทักษะในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เข้าด้ วยกันท า ให้นัก เรียนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้เพราะล าดับขั้นตอนในการคิดแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาทั่วๆไป สมทรง สุวพานิช [2] กระทรวงศึกษาธิการ [3] 
ประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจากผลการสอบ  O-net ปี
การศึกษา 2554 พบว่านักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
ทดสอบทั่วประเทศ จ านวน 805,074 คน มีคะแนนทดสอบในวิชา
คณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 52.40 จากคะแนนเต็ม100 คะแนน และ
ภาพรวมของจังหวัดพิจิตรเฉลี่ยทั้งสองเขตมีคะแนนเฉลี่ย  54.44 
คะแนน ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ย 32.98 คะแนน ซึ่งทักษะทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมี
ปัญหามากที่สุดคือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ าเป็น ต่อการ
เรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญ หา
คณิตศาสตร์      
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลใน
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายหลังพบว่านักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนในทุกสาขาวิชาดังจะเห็น
ได้จากสรุปผลการเรียนของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สถิติพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละวิชาในสาขาต่ า 
หากไม่ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วอาจจะส่งผลเสียหายแก่
ประเทศในภายหน้าได้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่ งเป็นวิชาพื้นฐานส าหรับนักศึกษาทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาแคลคูลัส 1 
ส าหรับนักศึกษาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หากนักศึกษามีผลการสอบได้น้อย ท า
ให้มีปัญหาในเรื่องการเรียน แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษาในวิชาอื่นๆ ที่ใช้วิชาแคลคูลัส  1 เป็นพื้นฐานได้ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสาขาวิชา
คณาจารย์และฝ่ายบริการสนับสนุนก็ล้วนแต่ต้องการจัดการศึกษาที่
รับผิดชอบได้ผลดีมีคุณภาพทั้งสิ้นและตระหนักดีว่าองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพนั้นมีหลายส่วน จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บุรีรัมย์เพื่อทราบปัญหาตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเพื่อบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการไปท าหน้าที่
พัฒนาประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษา ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน และ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะ
การคิดค านวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความ
ตั้งใจเรียน และคุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความรู้พื้นฐานเดิม ทักษะการคิด
ค านวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจ
เรียน และคุณภาพการสอนของอาจารย์ ที่มีผลต่อความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
     3.1 ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน คุณภาพการ
สอนของอาจารย์ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 
       3.2 ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน และคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
 
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
     4.1 ประชากรและตัวอย่าง   
     4.1 .1 ป ระชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ นนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2561 และได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4091401 
แคลคูลัส 1 จ านวน 183 คน   
     4.1.2 ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้   ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2561 และได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4091401 
แคลคูลัส 1 จ านวน  142 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
Yamane ได้ มาโดยวิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบ ช้ันภู มิ อย่ าง ง่าย  
(Stratified Simple Random Sampling) โดยให้สาขาวิชาเป็นช้ัน
ภูมิ ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา

ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ก าหนดตัวอย่างแต่
ละช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน  (Proportional Allocation) อาธง 
สุทธาศาสน์ [4] 
     4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   
     4.2.1 ตัวแปรพยากรณ ์ได้แก ่ความรู้พื้นฐานเดมิ ทักษะการคดิ
ค านวณ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ความตั้งใจ
เรียน และคุณภาพการสอนของอาจารย ์
     4.2.2 ตัวแปรเกณฑ ์ได้แก่ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลสั   
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
     5.1 ประชากรและตัวอย่าง 
     5.1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  ได แก่  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ปีการศึกษา 2561 
ใน 4 สาขาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4091401 
แคลคูลัส 1 จ านวน 183 คน 
     5.1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้จาการสุ่มประชากร 
จ านวน 142 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างง่าย โดยให้
สาขาวิชาเป็นช้ันภูมิ  
     5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     5.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียน รายวิชาแคลคูลัส 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.82 คา
อ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.90 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
0.95 
     5.2.2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 ชนิดมาตราส่วนประเมิน 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ มี
ทั้งหมด 4 ด้าน ดังน้ี แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แบบวัดความ
ตั้งใจเรียน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และแบบวัดคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ ข้อค าถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความสอบคล้อง ( IOC) 
ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.657 ถึง 0.746 
และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.862 
     5.2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.33 ถึง 
0.79 คาอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.76 และมีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับ 0.87 
     5.2.4 แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.80 คา
อ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 32 ถึง 0.88 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
0.89    
     5.3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      5.3.1 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในตัวแปรพยากรณ์ 
และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปร
เกณฑ์ ซึ่งมีตัวแปรพยากรณ์ดังนี้ ความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิด
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ค านวณ  ความตั้ งใจเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ และตัวแปรเกณฑ์คือ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง  Pearson (Pearson Product – Moment 
Correlation Coefficient : xyr ) 
      5.3.2 สร้างสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
      5.3.3 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดค านวณ ความตั้งใจ

เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ กับตัวแปรเกณฑ์ คือความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
     6.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ 
ความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดค านวณ ความตั้งใจเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และคุณภาพการสอนของ
อ า จ า ร ย์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี ผ ล ป ร า ก ฏ ใ น ต า ร า ง ที่  1

 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เมื่อใช้ความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดค านวณ ความตั้งใจเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็นตัวแปรพยากรณ์ และใช้ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นตัวแปรเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     จากตารางที่  1 พบว่า ตั วแปรพยากรณ์ ทั้ ง 6 ตั วแปร มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ในกลุ่มรวมเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 46.628) โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.732 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 6 ตัวแปรร่วมกัน 
อธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาแคลคูลัสของ
นักนักศึกษาได้ร้อยละ 55 มีความคลาดเคลื่อน 2.51 โดยตัวแปรที่
ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ความรู้พื้นฐานเดิม
(   = 0.26 , t  = 14.62 )  

ความตั้งใจเรียน (  = 0.20, t = 5.72) และทักษะการคิดค านวณ 
(  = 0.10 , t  = 4.25 ) ตามล าดับ 
      6.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย เรียงล าดับตาม
ความส าคัญได้ดังนี้ 1) ความรู้พื้นฐานเดิม(

1x )  2) ความตั้งใจเรียน 
(

5x ) และ 3) ทั กษะการคิดค านวณ  (
2x ) โดยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยทั้ง 3 กับความสามารถในการแก้
โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ท า ง ก า ร เรี ย น มี ผ ล ป ร า ก ฏ ใน ต า ร า งที่  2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ และตัวสถิติที่ใช้ทดสอบความมีนัยส าคัญ 
ตัวแปรพยากรณ ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอด t   

b     

ความรู้พื้นฐานเดิม (
1x ) .214 .263 14.620* 

ความตั้งใจเรียน (
5x ) 1.760 .201 5.722* 

ทักษะการคิดค านวณ (
2x ) 0.035 .105 4.255* 

a = -2.355 R = .524     R2 = .274    R2
Adjusted = .512     SEcst = 2.5124     F = 46.628     

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์
การถดถอด 

 
t   

 
p   

 
Tolerance 

 
VIF 

b      

ความรู้พื้นฐานเดิม (
1x ) .214 .263 14.620* .058 0.667 1.4 

ทักษะการคิดค านวณ (
2x ) 0.035 .105 4.255* .042 0.692 .13 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (
3x  ) 1.353 .011 -1.684 .087 0.667 1.4 

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์ (
4x ) 1.550 .043 .172 .032 0.625 1.5 

ความตั้งใจเรียน (
5x ) 1.760 .201 5.722* .156 0.556 1.6 

คุณภาพการสอนของอาจารย์(
6x  ) -.223 -.135 -1.106 .188 0.149 5.6 

a = -2.355 R = .732     R2 = .536    R2
Adjusted = .550     SEcst = 2.5124     F = 46.628     
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     จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว เรียงล าดับตาม
ความส าคัญ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม (  = .263) ความตั้งใจเรียน 
(  =0.201)  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ค า น ว ณ  (  = 0.105)  มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 ในเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

(F = 46.628) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.524 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้งสามตัวนี้สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 46.62 และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 2.51 สามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ได้ดังนี้ 

     สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 


Y = - 2.355 + 0.214
1x + 1.760

5x  + 0.035
2x

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 


Z = 0.263
1z + 0.201

5z + 0.105
2z  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผล
ประเด็นส าคัญ ในการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษา ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน คุณภาพการ
สอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการ
เรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  2) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรูพื้นฐานเดิม ทักษะการคิด
ค านวณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจ
เรียน คุณภาพการสอนของอาจารย์ กับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 142 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีการสุ่มแบบช้ัน
ภูมิอย่างง่าย เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน 
รายวิชาแคลคูลัส 2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิด 4) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม ได้  ม าท าการวิ เค ราะห์ เพื่ อห าตั วแปรที่ ส่ งผลต่ อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน และ

เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดี ได้แก่ ความรูพื้นฐานเดิม ความตั้งใจเรียน 
และทักษะการคิดค านวณ 
       ความรู้พื้นฐานเดิม (

1x ) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางการเรียน เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์วิชาที่เนื้อหา
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน การที่จะเรียนเนื้อหาใหม่จะต้องอาศัย
เนื้อหาที่เรียนมาแลว  ความรูพื้นฐานเดิมจะช่วยให้นักเรียน เกิด
ความรูความเข้าใจเนื้อหาใหม่อย่างรวดเร็ว  และแจ่มแจ้ง  ถา
นักเรียนขาดความรูพื้นฐานในเนื้อหาเดิมที่จ าเป็นในการเรียนเรื่อง
ใหม ่ ก็จะท าให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นด้วยความยากล าบาก  และ
ไมบรรลุจุด  มุ่งหมาย  ดังนั้นความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงเป็น
สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การเรียน การสอนสัมฤทธิ์ผล  และจะเป็น
แนวทางที่น าไปสูการศึกษาในระดับสูง สอดคล้องกับสมมติฐาน
ความรู้พื้นฐานเดิมส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ 
หอมจันทร์ [5] ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบว่าความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
     ความตั้งใจเรียน (

5x ) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียน เนื่องจากความตั้งใจเรียนเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง
ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล และผลักดันให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการ
เรียนอย่างจริงจัง เป็นแรงผลักดันให้ผู้ เรียนพยายามประกอบ
กิจกรรมเกี่ ยวกับการเรียน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย คือความรู้ 
ความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังจะเห็นว่า ความตั้งใจ
เรียนมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้อง
กับสมมติฐานความตั้งใจเรียนส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคูลัส  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภา  เมืองมิ่ง [6] ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทาอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความตั้งใจเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางบ้าน 
     ทักษะการคิด (

2x ) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางการเรียน เนื่องจากรายวิชาแคลคูลัส เป็นรายวิชาที่
จะต้องมีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การท าความเข้าใจในเนื้อหา 
เพราะเนื้อหามีความยากอยู่แล้ว นักศึกษาควรท าด้วยความเข้าใจ 
และมีความสามารถในการคิดค านวณเบื้องต้น เกี่ยวกับจ านวนไม่
สามารถท าได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสมมติฐานทักษะการคิด
ค านวณส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน  กองเงิน [7] ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าทักษะการเรียน
คณิตศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีทักษะทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง 
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8. ข้อเสนอแนะ 
    8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาทางการเรียนวิชาแคลคลูัส ได้แก่ 
ความรู้พื้นฐานเดิม ความตั้งใจเรียนและทักษะการคิดค านวณ 
มหาวิทยาลยัควรใหส้าขาวิชาจัดโครงการพัฒนาทักษะการคดิให้กับ
นักศึกษา ควรมีการสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด เช่น โครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
โครงการอบรมทักษะการคิด การเข้าค่ายคณติศาสตร์ก่อนเขา้มา
เรียนที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นกัศึกษาที่มีความสนใจสามารถ
พัฒนาตนเองได้ ควรจัดอบรมเทคนิคการสอนตา่ง ๆ ให้กับอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิม่ทักษะการให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ เกีย่วกับ
การเรยีนการสอน มีการจดักิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความตั้งใจ
เรียนมากยิ่งข้ึน มีการเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรยีน มีการให้
ค าปรึกษาหรือการเรียนกับนักศึกษาท าให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจ
เรียน ผู้บริหารควรมหาวิทยาลยัควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
     8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาตวัแปรที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ นอกเหนือจากตัวแปรที่ศึกษา  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการรู้สารสนเทศด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์รายวิชาการรู้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการรู้สารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยกาเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านเนื้อหา ด้านครูผู้สอน และด้านการวัด
และประเมินผล  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์, การรู้สารสนเทศ  
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement in the Information Literacy subject  

of the students before and after learning by using Jigsaw techniques and learning together technique, 2) study the 
students’ satisfaction towards Jigsaw techniques and learning together technique. The sample group of the research 
were 30 students who enrolled in the Information Literacy subject in semester 2/2018 with purposive sampling. The 
instruments of the study was a lesson plan using Jigsaw techniques and learning together technique, tests, and the 
assessment of satisfaction. Statistics used were mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. The 
findings showed that The students who learned with Jigsaw techniques and learning together technique had higher 
learning achievement after learning than before learning at the statistical level of .05. and The students’ satisfaction 
towards Jigsaw techniques and learning together technique overall was at a high level when considered in each aspect, 
there were teaching and learning management, content, teacher, and assessment respectively. 
Keywords: Learning Achievement, Jigsaw techniques and learning together technique, Informatiom Literacy 
 
1.บทน า 
     แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้รับการกล่าวถึงและก าหนดให้มีความส าคัญมากขึ้นทั้งจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545 ซึ่งระบุแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ต้องยึด
หลักในการจัดการศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ อีกทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ(TQF) พ.ศ.2552  โดยเน้นให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1)ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  2)ด้านความรู้  3)ด้านทักษะทางปัญญา  4)ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5)ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา คือ 
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ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน   
พบว่า   ขาดการเตรียมความพร้อมในด้านกลยุทธ์การสอนและการ
เรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา และการสื่อสาร สุเมธ แย้มนุ่น [1]   ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกและประยุกต์
วิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการน าเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆมาใช้ โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมอืเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยหลาย
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบจิ๊กซอว์, รูปแบบ Group Investigation (GI), 
รูปแบบ Student Team Achievement Division (STAD) และ
รู ป แ บ บ  Team Games Tournament (TGT) Johnson and 
Johnson [2] 
 รูปแบบจิ๊กซอว์เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-6 คน โดยคละความสามารถ คือ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มบ้าน (Home 
Group) สมาชิกจะได้รับหัวข้อย่อยในการศึกษาต่างกัน นักศึกษาที่
ได้หัวข้อเดียวกันในแต่ละกลุ่มไปร่วมกันศึกษายังกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มผู้
มีประสบการณ์หรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Group) เมื่อเข้าใจดี
แล้วจึงกลับมารวมกันที่กลุ่มเดิมหรือกลุ่มบ้านและอธิบายเนื้อหาใน
หัวข้อที่ตนไปศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามล าดับเนื้อหา
ก่อนหลัง การประเมินผลจะรวมคะแนนของทุกคนเป็นคะแนนกลุ่ม 
อาจารย์อาจเสริมแรงโดยการให้รางวัลหรือชมเชยเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินผล นารี ค าจันทร์ [3, 5] อันเป็นกระบวนการฝึกทักษะการ
คิดควบคู่กับการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยเฉพาะในด้านความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร[4] 
     รายวิชา การรู้สารสนเทศ เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่ง
มุ่งเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าใจและมีทักษะในการแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอนพบปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาบางคนไม่มีความตั้งใจและ
ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน ขาดทักษะของการท างาน
เป็นทีม ขาดความร่วมมือในการท างานไม่แบ่งภาระงานท่ีชัดเจนและ
ขาดความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อื่นในทีม ท าให้งานที่
ออกมาไม่ประสบความส าเร็จและงานขาดประสิทธิภาพ เมื่อให้ท า
แบบทดสอบก็ท าไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้การเก็บ
คะแนนของนักศึกษามีคะแนนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นต้น จาก
ปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการน าเทคนิคการเรียนรู้
แบบจิ๊กซอว์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการรู้
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นการจัดประสบการณ์จริงผู้เรียนได้ฝึกการ
เรียนรู้ จากการปฏิ บั ติ จริ งและฝึ กทั กษะกระบวนการกลุ่ ม 
ความสามารถในการท างานร่วมกัน  
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจดักิจกรรม

การเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาการรูส้ารสนเทศ 
ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาการรูส้ารสนเทศ 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวจิัยซึ่งประกอบด้วยขอบเขต
ด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร และขอบเขตด้านระยะเวลาไว้
ดังนี ้

 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องทรัพยากร

สารสนเทศและการบริการ ในรายวิชาการรู้สารสนเทศ จ านวน 1 
แผน จ านวน 6 ช่ัวโมง ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ (ความหมาย 
และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ), ทรัพยากร
สารสนเทศที่ให้บริการ ประเภทวัสดุตีพิมพ์, ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์  และ ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ ประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร มีดังนี้ 
ประชากรเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีที่  1 ที่ก าลังเรียนวิชาการรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง        
 

3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาครั้งน้ี มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา 

ดังนี ้
3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ แผนการจดัการเรียนการสอนด้วย

เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ในรายวิชา
การรูส้ารสเทศ   

3.3..2 ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อน 
และหลังการเรียน เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ และ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว ์

 
3.4ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 จนถึงเดือน เมษายน 2562 รวมเป็น

ระยะเวลา 4 เดือน  

4.วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา 
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการ ช้ันปีท่ี 1 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการรูส้ารสนเทศ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง

One-Group Pre-Test Post-Test Desing พิสุทธา  อารีราษฎร์ [5] 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

4.2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ในรายวิชาการรู้สารสนเทศ 
จ านวน 1 แผน จ านวน 6 ช่ัวโมง  

4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระหว่างก่อน 
และหลังการเรียน เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ใน
รายวิชาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ  

4.2.3 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการ
บริการในรายวิชาการรู้สารสนเทศ เป็นแบบประเมินชนิดมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับมีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ  

 
4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก

ซอว์ โดยการเลือกเนื้อหาที่น ามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 เรื่อง
ย่อย ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ (ความหมาย และประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ), ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 
ประเภทวัสดุตีพิมพ์, ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประเภทวัสดุ
ไม่ตีพิ มพ์ , ทรัพยากรสารสน เทศที่ ให้บริการ ประเภทวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ 
จ านวน 1 แผน แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการสอน และการวัดประเมินผล แก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนการ
สอน แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 

4.3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการในรายวิชาการรู้สารสนเทศ 
เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ น าแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความถูกต้องเหมาะสมโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดย
คัดเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.79 ขึ้นไปคัดเลือกข้อสอบตาม
เกณฑ์ จ านวน 20 ข้อและน าแบบทดสอบไปทดลองให้กับนักศึกษาที่
เรียนวิชานี้ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยาก   จากนั้ นได้น า
แบบทดสอบไปหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร   KR-20   ของคูลเดอร์ ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.837 ซึ่ง
นับว่าแบบทดสอบมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

4.3.3 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(jigsaw) เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการในรายวิชาการรู้
สารสนเทศ เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.82 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

 
4.4 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ( jigsaw) เรื่อง
ทรัพยากรและการบริการในรายวิชาการรู้สารสนเทศ กับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2562  รวม 2 
สัปดาห์ จ านวน 6 ช่ัวโมง เริ่มจากช้ีแจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อช้ีแจงจุดประสงค์ วิธีการ
เรียนแบบจิ๊กซอว์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงบทบาทผู้เรียนและ
ผู้สอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปบบจิ๊กซอว์ที่พัฒนาขึ้น 
และให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pretest) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
จากนั้น ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ และการท า
แบบทดสอบหลังเรียน และน าคะแนนมาแปลผลโดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากนั้นด าเนินการให้นักศึกษาท าสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์(jigsaw) เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการในรายวิชาการรู้สารสนเทศ  

 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
4.5.1 วิเคราะห์หาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์(jigsaw) เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการในรายวิชา
การรู้สารสนเทศ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน และน ามา
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สูตร t-test of Dependent Samples 

4.5.2 วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์(Jigsaw) 
เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการในรายวิชาการรู้
สารสนเทศ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์(Jigsaw) ในรายวิชาการรู้
สารสนเทศ ได้ข้อสรุปส าคญัของผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้คือ 
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5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
(Jigsaw) ในรายวิชาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พบว่า การทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์(jigsaw) เรื่องทรัพยากรสารสนเทศและการบริการใน
รายวิชาการรู้สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.09 คะแนนและ 
คะแนน 15.59 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรยีนด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาการรู้
สารสนเทศ ปรากฏว่า นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X=4.09, S.D.=0.78)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ังหมด 4 
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรยีงล าดับได้ดังนี้ อันดับ 1  คือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (X=4.20, S.D.=0.39)  รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา 
(X=4.15, S.D.=0.72) รองลงมาคือ ด้านครูผูส้อน (X=4.06, 
S.D.=0.79) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการวัดและประเมินผล 
(X=3.94, S.D.=0.77) 
 
6.อภิปรายผล 

6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
รายวิชาการรู้สารสนเทศด้วยแบบทดสอบ พบว่า นักศึกษามีคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันเรียนรู้อย่างจริงจัง ท าให้
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรยีนมาท าแบบทดสอบได้คะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากการเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นและ
ถูกต้อง เนื้ อหาของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละส่วนมีความ
สอดคล้องตามล าดับขั้น ตลอดจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้สอนแบ่ง
เนื้อหาและบทบาทหน้าที่ในการศึกษาให้นักศึกษาตามใบกิจกรรม
ส่วนบุคคล แล้วจึงน าผลการศึกษาเสนอต่อกลุ่มทีละหัวข้อจน
ครบถ้วนซึ่งจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ จึงท าให้สมาชิกทุกคนมี
ความส าคัญและเห็นความส าคัญของตนเอง จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจจนสามารถน า
ความรู้มาเสนอความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน เข้าใจได้ ดังนั้นจึง
เท่ากับว่าคะแนนของทุกคนในกลุ่มนั้นมีความส าคัญ สอดคล้องกับ
จีรนันท์ ค าพิลา  [6] กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุขและสนุนสนานกับการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับ นารี ค าจันทร์ [7]  ที่ท าการวิจัยด้านการ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง ระบบคุณภาพวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา 
จ านวน 39 คน พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาการรู้สารสนเทศ  พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (X=4.09, S.D.=0.78) โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ด้วยแผนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อันดับแรก คือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  (X=4.20, S.D.=0.39)  รองลงมา คือ ด้าน
เนื้อหา (X=4.15, S.D.=0.72) รองลงมาคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน 
(X=4.06, S.D.=0.79)  และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล (X=3.94, S.D.=0.77) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สาวิตรี เถาว์โท [8]  ที่พบว่า นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มี
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบจิ๊กซอว์ รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ผลปรากฏว่า มีระดับ
ความพึงพอใจในแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
โดยรูปแบบจิ๊กซอว์มีกิจกรรมกระบวนการที่ท าให้นักศึกษาได้
รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าตามความสามารถของตนเอง มีการ
วางแผนร่วมกันในสมาชิกของแต่ละกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความเป็นกันเองในกลุ่มสมาชิกท าให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งการท าแบบทดสอบประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้
แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบทันที ท าให้นักศึกษาได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีความภาคภูมิ ใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจให้
นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะเรียนในช้ันต่อไป นอกจากนี้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถ ในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมๆ กับพัฒนาความดีงาม 
ความรู้ ความสามารถไปด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจส่งผลให้มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนและเพื่อให้สามารถ
ค้นพบความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พร้อมส าหรับการด ารงชีวิต และรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 ในอนาคตได้ต่อไป 
 
7.ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   7.1.1 ควรน ากิจกรรมฝึกทักษะการท างานเป็นทีม เช่น เพื่อน

ช่วยเพื่อน ใช้ปัญหาเป็นฐาน เกมส์ เป็นต้น มาใช้ก่อนการเรียนรู้
แบบความร่วมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนและ
ช่วยลดปัญหาการไม่ร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 

   7.1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์ เหมาะส าหรับจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ช่วยสร้าง
ความคุ้นเคยและปลูกฝังพื้นฐานการท างานเป็นทีม ฝึกทักษะกลุ่ม/
รายบุคคล พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   7.2.1 การน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  

ไปบูรณาการกับเทคนิคการเรียนรู้เทคนิคอื่น เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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สภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

State and Personnel Administration of School Administrator in school 
Under The Buriram primary Education Service Area Office 4 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 2)  เปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 3)  ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งมีการศึกษา 2 ระยะ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 55 คน และครูจ านวน 280 คน รวมทั้งสิ้น 335 คน โดยได้มาจาก
การสุ่มแบบช้ันภูมิ ตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .987 สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 เพื่อศึกษา
แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจ านวน 10 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คนและครู 
5 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามสถานภาพพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
พบว่า ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของการ
บริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่มีผลงานและความดี การฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานและด้านการออกจาก
ราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการดูแลส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตนเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการและควรมีการจัดอบรม ให้
ความรู้ ระเบียบ การออกจากราชการ อ านวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีความประสงค์
ลาออกจากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ค าส าคัญ : สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษา, แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา,  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4   
 

Abstract 
                This study was purpose to 1) investigate the state personnel administration of school administrator 2) 
compare the state personnel administration of school administrator 3) to examine the guidelines of personnel 
administration of school administrator which under Buriram primary educational service area office 4 with 2 phases of 
study. The first phase was to investigate and compare the state personnel administration of school administrator. The 
sample was 55 school administrators and 280 teachers with totally 335 people. The sample was chosen by using 
stratified random sampling according to the school size. The tool used for collecting the data was questionnaire with 
the reliability was at .987. The statistic used for data analysis was percent, mean, standard deviation, t-test and one way 
ANOVA. The second phase was to compare the guidelines of personnel administration of school administrator by 
interviewing 10 respondents consisted of 5 school administrators and 5 teachers chosen by purposive sampling. The 
tool for data collecting was interview form and analyzed by content analysis. The result was as followed: 1. the state 
personnel administration of school administrator was generally in the high level. 2. The finding of the administrators and 
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teachers’ opinion related to the status of personnel administration divided with the status found that it was similar in 
generally and separately, divided with school size revealed that it was significantly different  at .05 level in generally 
and separately. 3. The result of investigation the guidelines of personnel administration of school administrator in 
school which under Buriram primary educational service area office 4 according the school administrators and teachers’ 
opinion indicated that for enhancing the effective governmental operation aspect, the personnel should get the 
opportunity to participate with various operation about personnel administration whether considered on raising their 
salary, praising the government teachers’ achievement, training for the government teachers and education personnel 
development, providing pre and post - orientation for the government teachers and education personnel. The 
personnel should be controlled and supported about their appropriate behavior corresponded with their position by 
the administrator. The training should be conducted to inform about the regulation, retirement including documents 
facilitating to the government teachers and education personnel when they required for resignation or retirement. 
Keywords : State personnel administration of school administrator, the guidelines of personnel administration of school 
administrator, which under Buriram primary educational service area office 4 

 
1. บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการ [1] กล่าวว่าการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถมีขวัญก าลังใจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องด าเนินการในภารกิจ
หลัก คือ การวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และการบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการวินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ แต่งาน
บริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ่ งยากและซับซ้อน เพราะต้องท างาน
เกี่ยวข้องกับคน ผู้บริหารจึงต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ  ในการ
บริหารบุคลากร  ได้แก่ ปัญหาการวางแผนการบริหารบุคลากร 
ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคลากร ปัญหาการพัฒนาบุคลากร
ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน และปัญหาการควบคุมก ากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า  [2] การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจที่ มุ่ งส่ งเสริม ให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 
ในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลั ก ธรรมาภิบาล
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้
ความสามารถมีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความ
มั่นคงและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานต้องด าเนินการตามภารกิจหลัก คือการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัยและการ
ออกจากราชการ  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 [3]  
กล่าวว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่ 6 
อ าเภอ คือ อ าเภอพุทไธสง อ าเภอสตึก อ าเภอคูเมือง อ าเภอนาโพธิ์
อ าเภอแคนดง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนในสั งกัด 193 
โรงเรียน 1 สาขา มีส านักงานตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์
อนุสรณ์ ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์และการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความมุ่งมั่น
ที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากการ
ด าเนินการจัดการศึกษาในช่วงเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาพบว่าผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งส่วนมากไม่สามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ 
ได้แก่ ครูไม่ครบช้ัน งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ท า
ให้ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ า ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานโดยการรวมของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
มีความสนใจในการศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 เพื่ อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในการก าหนดนโยบายและภารกิจการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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 3. เพื่ อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครมูคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาในสถานศึกษา แตกต่างกนั 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี ้
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 194 คนและครู จ านวน 2,400 คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ 
เขต 4  รวมทั้งสิ้น 2,594 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร จ านวน 
335 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 55 คนและครู
จ านวน 280 คน ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ เครจซี่และมอร์แกน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตาม
ขนาดของสถานศึกษา 
 2.  ด้านตัวแปรที่ศึกษา ท่ีใช้ไนการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1  ตัวแปรต้น คือ  
   2.1.1  สถานภาพ แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
   2.1.2  ขนาดสถานศึกษาแบ่งเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
  2.2  ตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารในสถานศึกษา 
 3.  ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สภาพการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ 
 ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 4 
 1. กลุ่มเป้าหมาย มีจ านวน 10 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน
และครู 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้  
มีการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาขึ้นไปและเป็น

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี ้
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 1 ในการสร้างเครื่องมือ  ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารต าราวิทยานิพนธ์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อประมวลกรอบแนวคิด 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข  
 ขัน้ตอนท่ี  2  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
  1.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน 
พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามทั้ง 5 ด้าน  
  2.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try out) 
กับประชากร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
แบบสอบถาม พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00  
  3.  น าแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .987  
  4.  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปจัดพิมพ์ เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ส่งถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2.  น าแบบสอบถามไปแจกจ่ายและน าแบบสอบถามกลับคืน
จากกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. กรณีที่แบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบผู้วิจัยติดตาม
แบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อให้ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมดผล
ปรากฎว่าเก็บรวบรวมได้จ านวน 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100                                  
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
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  2.  กรอกรหัสแบบสอบถามและก าหนดตัวเลข แทนค่าข้อมูล
ในแต่ละข้อ 
  3.  ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้   
   3.1  การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอข้อมูล
เป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
   3.2  การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล วิเคราะหด์้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
การแปลความหมายและจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ 
   3.3  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก ตามขนาดโรงเรียน โดยการทดสอบค่า 
(t-test) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  .05 และจ าแนกตาม
สถานภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe′ Method) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ.05 
   3.4  ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะที่ เป็นค าถาม
ปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
 ขั้นตอนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบรหิารงานบุคคลในสถานศึกษาโดย
ประเด็นค าถามจะน าผลการวเิคราะห์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 2 อันดับ จาก
การวิเคราะหผ์ลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 มาเป็นประเด็นตั้งค าถาม 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  ด าเนินการดังนี้ 
 1.  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามผลที่ได้จากการศึกษาสภาพในระยะ 
ที่ 1 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ผลการ
วิ เคราะห์มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด  2 อันดับ  คือ  ด้ านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและด้านการออกจากราชการ  
 2.  น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3.  น าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปจัดพิมพ์ เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ การเก็บข้อมูลสมัภาษณ์
และด าเนินการตดิต่อขอสมัภาษณ ์ก าหนด นัดหมาย วัน เวลา 
 2.  ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยท าการบันทึกภาพและเสียง
ไว้ทุกครั้งโดยขออนุญาตในการบันทึกก่อนท าการบันทึก 

 ขั้นตอนท่ี  4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี ้
 1.  ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วท าความเข้าใจในภาพรวมตาม
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล 
 2.  น าข้อความที่ผู้ให้ข้อมูลจัดกลุม่ค าที่เป็นประเด็นเดียวกันแล้ว
ขีดเส้นเน้นค าหรือข้อความนั้นๆในแต่ละบคุคล 
 3.  อ่านกลุ่มค าทั้งหมดที่จัดกลุ่มไว้จนเข้าใจความคิดของผู้ให้
ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis)  
 
6. ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.1  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
 
ด้าน 

 
สภาพทางการ

บริหารงานบุคคล 
X  S.D. ความหมาย  ล าดับ

ที ่
1 ด้านการวางแผน

อัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง 

3.85 0.64 มาก 1 

2 ด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 

3.83 0.66 มาก 2 

3 
 
 
4 
 
5 

ด้านการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
ด้านวินัยและการ
รักษาวินัย 
ด้านการออกจาก 

3.69 
 
 

3.74 
 

3.71 

0.74 
 
 

0.71 
 

0.68 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

5 
 

 
3 
 
4 

 รวม 3.76 0.69 มาก  

  
จากตารางที่  1  พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  ( X =3.85)  
รองลงมาคือด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ( X = 3.83) ส่วนที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ( X = 3.69)  
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 6.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน ดังตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน 
 
 

ข้อ 
 

สภาพการ
บริหารงานบุคคล 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู  
t 

X  S.D. X  S.D 

1 
 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

ด้านการวางแผน 
อัตราก าลังและ 
การก าหนด
ต าแหน่ง 
ด้านการสรรหา
และการบรรจุ
แต่งตั้ง 
ด้านการเสรมิสร้าง 
ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัตริาชการ 
ด้านวินัยและ 
การรักษาวินัย 
ด้านการออกจาก 
ราชการ 

 

3.88 
 
 
 
3.87 
 
 
3.78 
 
 
3.80 
 
3.75 

0.70 
 
 
 
0.72 
 
 
0.69 
 
 
0.67 
 
0.66 

3.78 
 
 
 
3.76 
 
 
3.60 
 
 
3.69 
 
3.63 

0.61 
 
 
 
0.56 
 
 
0.73 
 
 
0.67 
 
0.69 

1.35 
 
 
 
1.39 
 
 
1.59 
 
 
1.95 
 
1.97 

รวม 3.81 0.69 3.70 0.65 1.63 
    
จากตารางที่  2  พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
ดังตาราง 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกและครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
 

 
ข้อ 

 

สภาพการ
บริหารงานบุคคล 

ขนาด 
เล็ก 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
F 

X  S.D. X  S.D X  S.D. 

 1 
 
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 4 
 
 5 
 

ด้านการวางแผน 
อัตราก าลังและ 
การก าหนด 
ต าแหน่ง 
ด้านการสรรหา 
และการบรรจุ 
แต่งต้ัง 
ด้านการเสริม 
สร้างประสิทธิภาพ 

ก   ในการปฏิบัติ 
ร   ราชการ 

ด้านวินัยและ 
การรักษาวินัย 
ด้านการออกจาก 
ราชการ 

 

3.85 
 
 
 
4.08 
 
 
3.78 
 
 
 
3.52 
 
3.75 

0.70 
 
 
 
0.72 
 
 
0.69 
 
 
 
0.67 
 
0.66 

3.76 
 
 
 
3.83 
 
 
3.67 
 
 
 
3.77 
 
3.63 

0.61 
 
 
 
0.56 
 
 
0.73 
 
 
 
0.67 
 
0.69 

3.80 
 
 
 
3.82 
 
 
3.80 
 
 
 
3.72 
 
3.71 
 

0.95 
 
 
 
0.68 
 
 
0.66 
 
 
 
0.69 
 
0.67 

11.41* 
 
 
 

10.78* 
 
 

11.87* 
 
 
 

11.95* 
 

10.80* 

           รวม 3.80 0.56 3.73 0.65 3.77 0.73 11.43* 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานตาม
ขนาดสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 คน และครู จ านวน 5 คน เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สรุปดังนี้  
 1.  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในด้านต่างๆ ของการบริหารงานบุคคลเช่นการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานและความดี 
  1.2  ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมี การฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และมาตรฐานต าแหน่งและครอบคลุมทุกคน สมรรถภาพทุกด้าน  
  1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ ปฐมนิเทศข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
 2.  ด้านการออกจากราชการ 
  2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการดูแลส่งเสริมบุคลากรให้
ประพฤติตนเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
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  2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ 
ระเบียบ การออกจากราชการ อ านวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีความประสงค์ลาออก
จากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
7.อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 7.1  ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง รองลงมาคือ ด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง   ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
ระเบียบกฎหมาย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ขวัญก าลังใจ การย่องเชิดชูเกียรติ 
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ และยังสอดกับสุรเดช  อักขระ [4] ได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการ
เสริมสร้างในการปฏิบัติราชการ และด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งตามล าดับและสอดคล้องกับสมพล อินทรัตน์ [5]  ได้สรุปว่า 
สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ด้านที่มีสภาพการบริหารงานบุคคลมากที่สุดคือด้านการวางแผน
อัตรากาลังและการก าหนดต าแหน่งรองลงมาคือด้านการออกจาก
ราชการด้านที่มีสภาพการบริหารงานบุคคลน้อยที่สุดคือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 7.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมี
การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษา
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในอนาคตมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายไปสู่

การแก้ไขปรับปรุงโดยเปรียบเทียบกับก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ตลอดจน
การเตรียมการด้ านบุคลากรให้พร้อมกับความต้องการของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับอวยพร สุรินทร์ประทีป [6] ได้ศึกษาปัญหา
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 4 ด้าน ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูต่อปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ 
และยังสอดคล้องกับบริสุทธิ์  สังชาตรี [7] ที่ พบว่า การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร เขต 3 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน ไม่
แตกต่างกัน 
 7.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการ
บริหารของแต่ละโรงเรียนซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณและ
จ านวนบุคลากรต่อความรับผิดชอบหน้าที่ภารกิจท าให้มีความ
ความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบัติงานตามขนาดสถานศึกษาแตกต่าง
กันและยังสอดกับ พักตร์วิภา  ทันอินทรอาจ [8] ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดในกลุ่มหนองบ่อก้านเหลืองค า
พี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนมเขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากและผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาริชาติ สติภา [9] การบริหารงานบุคคลของสถาน 
ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน ศึกษา และครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยคือ การ
เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ สถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร สถานศึกษาและครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 7.4  จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งมีการ
วิเคราะห์จ านวน 2 ด้าน ได้สรุป ดังนี ้  
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 1. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่มี
ผลงานและความดี การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาไว้ครบทุก
ด้าน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา พร้อมท้ังร่วมด าเนินการให้
งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต  สุดโต [10] ที่ได้ศึกษา
สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 พบว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็น
การด าเนินการให้ข้าราชการครูของสถานศึกษาท างานอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินการ
ปฐมนิเทศข้าราชการครูก่อนมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ี จัดส่งข้าราชการ
ครูเข้าอบรมตามความเหมาะสม ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของครู แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และให้ข้าราชการครูทราบผลการประเมินพร้อมเหตุผลในการ
พิจารณา  การมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและท างานที่ตนรับผิดชอบ
อย่างมีคุณภาพประสบความส าเร็จเป็นที่พอใจแก่สถานศึกษาและยัง
สอดคล้องกับ พรทิพย์   เอี่ ยมมาลา 2556 [11]ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การยกย่องเชิดชูเกียรติและจัดสวัสดิการ 
 ด้านการออกจากราชการ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการดูแลส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตนเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าท่ีราชการและควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ระเบียบ 
การออกจากราชการ อ านวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีความประสงค์ลาออก
จากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เนื่องมาจากการออก
จากราชการเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในอันที่จะสั่ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการตาม
กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ การลงโทษ 

การออกจากราชการ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับอุทัย ผินเครือค า[12] ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 2 พบว่า ด้านการออกจากราชการผู้บริหารโรงเรียนได้ให้
ความส าคัญกับบุคคลากร โดยมีการจัดท าเอกสาร อบรมสัมมนาให้
ความรู้กับบุคลากรในเรื่องระเบียบข้อบังคับ การลงโทษ การออกจาก
ราชการ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อเป็นการส่งเสริมและ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ
ทีเ่ป็นโทษต่ออาชีพรับราชการและสอดคล้องกับ นภาพร พรมประศรี 
[13] พบว่าการออกจากราชการมีหลายสาเหตุ จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องช้ีแจงแก่ครูให้รู้และเข้าใจในสาเหตุการ
ออกจากราชการในทุกกรณี ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ศึกษา จากเอกสาร 
ต ารา การประชุมช้ีแจง เพื่อให้ครูได้เลือกช่องทางการลาออกจาก
ราชการที่เหมาะสม 
 
 8.  สรุปผลการวิจัย 
 ระยะที่  1  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับสภาพทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษา
และครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูจ านวน 10 คน ซึ่งวิเคราะห์ 2 ด้าน สรุปได้ดังนี ้
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นในแนวทางการ
บริหารงานบุคคล ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในด้านต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่มีผลงานและความดี 
การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นในแนวทางการ
บริหารงานบุคคล ด้านการออกจากราชการคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการดูแลส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตนเหมาะสมกับต าแหน่ง
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หน้าที่ราชการและควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ระเบียบ การออก
จากราชการ อ านวยความสะดวกด้านเอกสารให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีความประสงค์ลาออกจากราชการหรือ 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
  
9.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งในแผนพัฒนาสถานศึกษาในแต่ละปีเพื่อก าหนด
ต าแหน่งให้ตรงกับสาขาที่สถานศึกษาต้องการ 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งโดยยึดกรอบนโยบายของแผนพัฒนาสถานศึกษาและพิจารณา
ในด้านความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสถานศึกษา 
  3.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคลและให้ค าชมเชยหรือ อบรม เพิ่มเติมให้ข้าราชการครู
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
  4.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดใน
เรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
  5.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรแจ้งระเบียบการลาออกจาก
ข้าราชการครูและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ขาด
คุณสมบัติในการปฏิบัติราชการกรณกีระท าความผิดหรือรับโทษจ าคุก
โดยศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากราชการ อย่างยุติธรรม  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาวิธีการวางแผนการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
  2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชา
หลักการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 3) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test แบบไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนสามารถท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษดีขึ้น นอกจากน้ียังทราบถึงปัญหาและจุดบกพร่อง
ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ศตวรรษที่ 21, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The research objectives were: 1) to study the learning process using brainstorming to promoting English 

vocabulary learning for undergraduate students 2) to compare english vocabulary learning achievement before and 
after learning by using brainstorming and 3) to assess the satisfaction of brainstorming to promoting English vocabulary 
learning for undergraduate students. The sample were 19 undergraduate students from Department of Electromechanic 
Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
selected by purposive sampling method. The research tools were: 1) Principles of electronics subject learning 
management plan 2) multiple-choice learning achievement test and 3) satisfaction assessment form. Statistic were 
analyzed using mean, standard deviation and dependent t-test. The results were: 1) the learning process using consists 
of 5 steps moreover, this learning process can improve students english vocabulary learning in addition, problems, 
weaknesses and solving problems method can be identify 2) the students learning achievement after learning was 
higher than before learning at .05 level of significance and 3) students satisfaction after using brainstorming to 
promoting English vocabulary learning for undergraduate students was at high level. 
Keywords : learning management process using brainstorming, learning achievement, 21st century, english vocabulary  
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1. ที่มาและความส าคัญ 
 การศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อข้าสู่
ศตวรรษที่  21 โดยปัจจัยหลักที่ มี ผลต่อการศึกษาคือความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการศึกษาเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน วิธีการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองและผู้สอนมีบทบาท
เป็น “โค้ช” มีหน้าที่แนะน าและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และให้ผู้เรียนน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้ [1] ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งส าคัญในการเรียน
ในศตวรรษที่ 21 คือ เปลี่ยนเป้าหมายจาก “ให้ความรู้” เป็น “ให้
ทักษะ” และเปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” 
ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาความสามารถให้เท่าทันโลกในปัจจุบัน
โดยเฉพาะความสามารถในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย [2] ได้กล่าวถึงทักษะของ
คนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 3RX7C ซึ่ง
แบ่งได้ดังนี้ 3R คือ 1) Reading  2) Writing 3) Arithmetics และ 
7C คื อ  1 ) Critical thinking & Problem Solving 2 ) Creativity & 
Innovation 3 ) Cross-cultural Understanding 4 ) Collabora tion, 
Teamwork & Leadership 5 ) Communications, Infor mation & 
Media Literacy 6 )  Computing & ICT Literacy 7 )  Career & 
learning skills และทักษะการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่  21 มี
ความส าคัญไม่ เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพื่อมี ชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยสาระวิชาหลักประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษา
ส าคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญส าหรับการศึกษาใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากในการ
เรียนแต่ละวิชานั้นจ าเป็นจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในโซเชียล
เน็ตเวิร์คส่วนใหญ่ข้อมูลที่ค้นหานั้นจะเป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงเมือ่
ผู้เรียนจบการศึกษาแล้วในการท างานผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆเช่น 1) การฟัง 2) การพูด 3) การ
อ่าน 4) การเขียน เช่น ด้านการพูดการพรีเซนต์งานให้หัวหน้าที่เป็น
ชาวต่างชาติฟัง หรือด้านการอ่าน การอ่าน e-mail ตอบกลับผู้ติดต่อ
ที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นต้น ค าศัพท์มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างยิ่งโดย [3] อ้างถึงใน [4] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
ค าศัพท์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
เพราะค าศัพท์เป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทุกทักษะของการเรียน
ภาษา ซึ่งถ้าบุคคลนั้นมีความรู้และความสามารถแสดงเป็นบุคคลที่มี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ค าศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการเนื่องจากเช่ือว่าถ้ายิ่งรู้ค าศัพท์มากจะแสดงถึงการพัฒนา

ความสามารถด้านภาษาของตนเองผู้สอนจึงควรเป็นผู้แนะน า
ช่วยเหลือเพื่อผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆและน าไปใช้ใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง [5] นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่
สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรืออาจจะพูดไม่คล่อง ขาดความ
มั่นใจเนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับศัพท์ ไม่สามารถเรียบ
เรียงเป็นปะโยคที่ถูกต้องได้ [6] จากประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาโดยวิธีการต่างๆ
เช่น 1) ให้ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาทั้ งระดับ
บัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเฉพาะของ
หลักสูตร และรายวิชาเลือกโดยมุ่งเน้นพัฒนาการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 2) ให้ทุก
สาขาวิชา/ทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาจัด
ให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ภาษาสร้างขึ้น 
หรือ เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดประสิทธิภาพภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ห รื อ
มาตรฐานอ่ืนเพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน
ซึ่ งระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาที่
เทียบเคียงกับ CEFR แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก (A, B, C) 6 ระดับคือ
A1, A2, B1, B2, C1 แล ะ  C2 ข้ อ ส อบ จะค รอบ ค ลุ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ 1) การฟัง 2) การพูด 3) การอ่าน       
4) การเขียน ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องอยู่ระดับ B2 [7] 
และจากผลการสอบวัดผลระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่าระดับคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ A1 ผล
การสอบของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับ A1 และผลการสอบของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตอยู่ในระดับ A1 [8] 
 การเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการเรียนรู้
วิธีการหนึ่งโดยเป็นการให้ผู้ เรียนนั้นแบ่งกลุ่มและช่วยกันระดม
ความคิดของสมาชิกในกลุ่ม โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดนั้นเป็น
ความคิดที่ถูกหรือผิด โดยจ านวนคนในกลุ่มจะอยู่ระหว่าง 4 ถึง 9 
คน จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งส าคัญในการระดมสมองคือ 1) ให้
ทุ กคน ได้ มี ส่ วน ร่ วม ในการแสดงความคิ ด เห็ นอย่ างอิ ส ระ              
2) ด าเนินการระดมความคิดให้ได้ปริมาณมากที่สุด 3) ไม่มีการตั้ง
กรอบ หรือประเมินถูกผิดขณะระดมความคิด [9] ซึ่งงานวิจัย [10] 
พบว่านักเรียนที่ ได้รับการระดมสมอง มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการ
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ระดมสมอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ [11] พบว่า
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างสูงขึ้นหลังการเรียนรู้  โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงได้น าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้
ค าศัพท์มากขึ้นและสามารถท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์
ที่ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนมีคะแนนในการท าแบบทดสอบหรือข้อสอบ
ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากข้ึนรวมถึงการท างานในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษของนักศึกษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 2) เพื่ อ เป รียบ เที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนรู้ ค าศั พท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนด
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง สามารถท าให้
นั กศึ กษามี ความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ การเรี ยน รู้ ค าศั พท์
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบระดมสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ระดมสมองอยู่ในระดับมาก 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษของนักศึกษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 มี
รายละเอียดของขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษา
ปริญ ญ าตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าเครื่ อ งกลการผลิต  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ เรียนรายวิชา

หลักการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 28 คน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ เรียนรายวิชา
หลักการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 19 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากนักศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการหาสืบค้นและศึกษางานวิจัย
ต่างประเทศส าหรับการท าโครงงานและจะต้องทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (CEFR) 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  4.2.2 ตัวแปรตาม คือ 
  4.2.2.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.2.2.3 ผลความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้ อหาที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คื อ  ค าศัพท์ ทางด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลังและวิศวกรรมสื่อสาร ที่ใช้ในการเรียนการสอน
วิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า 
ฉบับ วสท. ซึ่งมีล าดับความยากง่ายระดับปริญญาตรี เพื่อน ามา
จัดเตรียมแผนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบระดมสมอง 
 4.4 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้การเรียนรู้แบบระดมสมอง 
จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง ระหว่างเดือน สิงหาคมถึง
ตุลาคม 2562  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ขั้นเตรียมการ 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองจากหนังสือ งานวิจัย บทความ
วิชาการ แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบ
กิจกรรมการสอนในวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
  5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการ
อิเล็กทรอนิกส์และศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. 2) ก าหนดกรอบ
เนื้อหาการเรียนรู้ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์
และศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 3) 
เลือกรูปแบบแผงผังมโนทัศน์ที่ เหมาะสมกับเนื้อหา 4) ก าหนด
ขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) บักทึกสิ่งที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งถัดไป 
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จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
และภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา จ านวน 3 ท่าน จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ จ านวน 60 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1) 
การสะกดค าศัพท์ 30 ข้อ และ ตอนที่ 2) การใช้ค าศัพท์ในประโยค 
30 ข้อ แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษาและความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบ (Try Out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 คน จากนั้นน าผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (P) ที่อยู่ในช่วง 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนก (D) ที่มีค่า 0.2 
ขึ้นไป และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร 
KR-20 ส่วนข้อที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงที่ก าหนดจะต้องน ามาปรับปรุง
แก้ไขก่อนท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
  5.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะข้อค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการสอนวิชากี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และภาษาอังกฤษ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความและรูปแบบภาษา จากนั้นท า
การปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 5.3 ขั้นการทดลอง 
  5.3.1 ท าการทดสอบความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนการ
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  5.3.2 ด าเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา
สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง จ านวน 4 สัปดาห์ ระหว่างเดือน สิงหาคมถึง
ตุลาคม 2562 
  5.3.3 ท าการทดสอบความรู้ค าศัพท์ภาษอังกฤษหลังการ
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
หลังจากนั้นให้ผู้ เรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.4.1 ท าการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนและน าคะแนนมา
เปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่บงเบนมาตรฐานและสถิติแบบทดสอบ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน 
 
 
 
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษของนักศึกษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่  21 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และศัพท์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาการเรียนรู้
ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และศัพท์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 3) เลือก
รูปแบบแผงผังมโนทัศน์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 4) ก าหนดขั้นตอนการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5) บักทึกสิ่งที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งถัดไป สามารถ
ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษดีขึ้น นอกจากนี้ยังทราบถึงปัญหาและจุดบกพร่องใน
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 หลัง
เรี ย น สู ง ก ว่ า ก่ อ น เรี ย น  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย ก่ อ น เรี ย น คื อ  
 (x̄ = 22.00, S.D. = 6.50) และค่าเฉลี่ยหลังเรียน (x̄ = 34.79, S.D. 
= 5.49) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรุป
ได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N x ̄ S.D. t 

ก่อนเรียน 19 22.00 6.50  

7.58* 
หลงัเรียน 19 34.79 5.49 

*P < .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05, df 18 เท่ากับ 1.7341) 
 
 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.22, 
S.D. = 0.65) และแบ่งเป็นรายด้านดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.26, S.D. = 0.66) ด้านเนื้อหา 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.69) และด้าน
ประโยชน์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, S.D. = 0.59) 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 
 

รายการ x̄ S.D. ระดับ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้    
1. กิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามจดุประสงค ์ 4.47 0.51 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจ
ค าศัพท์มากขึ้น 

4.21 0.79 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้จ าค าศัพท์
ง่ายขึ้น 

4.32 0.67 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้คิดเปน็ระบบ
มากขึ้น 

4.16 0.69 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้กล้าคิดมากขึ้น 4.11 0.74 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้กล้าตดัสินใจมากขึ้น 4.26 0.73 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการท างาน
เป็นทีม 

4.26 0.50 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.26 0.66 มาก 
ด้านเนื้อหา    
8. ปริมาณค าศัพท์มีความเหมาะสมกับ
จ านวนช่ัวโมง 

4.11 0.81 มาก 

9. ค าศัพท์มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

4.21 0.71 มาก 

10. ค าศัพท์มีความยากง่ายที่เหมาะสม 4.21 0.54 มาก 
เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.18 0.69 มาก 
ด้านประโยชน์    
11. กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ เรียน
สนใจค าศัพท์มากขึ้น 

4.11 0.58 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าไปใช้
ในวิชาอื่นได้ 

4.16 0.51 มาก 

13. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้รู้จัก
เพื่อนมากขึ้น 

4.16 0.69 มาก 

14. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้จ าค าศัพท์
ได้นานขึ้น 

4.26 0.56 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.17 0.59 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 0.65 มาก 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษของนักศึกษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่  21 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน สามารถน ามาใช้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 
 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่  21 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก 
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอั งกฤษของนักศึกษาคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่  21 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และศัพท์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาการเรียนรู้
ค าศัพท์ให้สอดคล้องกับวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และศัพท์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 3) เลือก
รูปแบบแผงผังมโนทัศน์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4) ก าหนดขั้นตอนกา
ราอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 5) บักทึกสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งถัดไป สามารถท าให้
นั กศึ กษามี ความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ การเรี ยน รู้ ค าศั พท์
ภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยนักศึกษาสามารถเขียนความสัมพันธ์ของ
ค าศัพท์ที่มีความเชื่อมโยงกันและช่วยกันระดมความคิดภายในกลุ่ม
ของตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้สอดคล้องกับ [12] กล่าวว่าการใช้ผัง
มโนทัศน์เป็นการใช้ความสามารถที่ เป็นความคิดรวบยอดและ
สามารถช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ และ [11] กล่าวว่ากิจกรรม
แผนผังมโนทัศน์ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการอ่านและ
จะท าให้ผู้ เรียนอ่านได้ดีขึ้นและสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รายละเอียดต่างๆ ค าศัพท์ อีก
ทั้งช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการหา
สืบค้นและศึกษางานวิจัยต่างประเทศส าหรับการท าโครงงานและใช้
ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา (CEFR) ในส่วนของทักษะการอ่านและเขียน 
เนื่องจากเป็นทักษะที่นักศึกษาได้คะแนนน้อย 
 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 22.00 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 34.79 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่าการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น เนืองจากนักศึกษาช่วยกันระดมสมองออกความคิดเห็นโดย
เขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ซึ่งเป็นการท าให้นักศึกษารูค้ าศัพท์จากราก
ศัพท์เพื่อให้สามารถจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น อีกทั้งยังท าให้นักศึกษากล้า
คิด กล้าลงมือท าซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะให้ท าเกิดการเรียนรู้อย่าง
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เป็นระบบ สอดคล้อง [13] กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรีคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 8.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 
พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบระดมสมองเป็นการท าให้นักศึกษาที่มีความรู้ที่ต่างกัน
ช่วยกันออกความคิดและเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มเพื่อที่จะ
หาเทคนิควิธีการในการเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยัง
เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยที่ผู้สอนเป็นผู้แนะน าสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ควรเพิ่มเติมเนื้อหาภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบระดมสมองในรายวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์และวิชาอื่น
ในหลักสูตร 
 9.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ระดมสมองกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าแ ล ะ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
11. เอกสารอ้างอิง 
[1] วิจารณ์ พานิช, สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21, กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 2556. 
[2] วิจารณ์พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21, 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 2555. 
[3] พรสวรรค สีปอ, สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษ, กรุงเทพฯ: อักษร

เจริญทัศน, 2550. 
[4] ธนิตา วัชรพิชิตชัย, “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทน

ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท”์, ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณ,ี 2555. 

[5] บุญโฮม ชูสกุล, “ผลการจัดกิจกรรมของการเรียนรูค าศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบัตรค า”, 
การศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. 

[6] Pawapatcharaudom, R, “An Investigation of Thai 
Students’ English Language Problems and Their 
Learning Strategies in the International Program at 

Mahidol University.”, Masters’ thesis, King Mongkut’s 
Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 2007. 

[7] มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (15 มีนาคม 2562). 
น โย บ า ย ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม าต ร ฐ า น ภ าษ าอั งก ฤ ษ ใน
สถาบันอุดมศึ กษา . สืบค้ นจาก https://mis3.bsru.ac.th/ 
registrar/Download/file_download/EngCEFR.pdf. 

[8] ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2562. 

[9] ศศิมา สุขสว่าง. (ม.ป.ป.). การระดมความคิด (Brainstorm) 
เทคนิคความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม. สืบค้นจาก 
https://www.sasimasuk.com/15842591/brainstorm-
เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม.  

[10] พิตะวัน ศรีเจริญ, “ผลของการระดมสมองที่มีตอความสามารถ
ใน ก า รแ ก ป ญ ห าท า งค ณิ ต ศ าส ต ร ข อ งนั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงเขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

[11] อลงกรณ์ สิมลาและรินทร์ ชีพอารนัย ,  “การใช้แผนผังมโน
ทัศน์เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6”, วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, ปีท่ี 11, ฉบับที3่, หน้า 1348 -1361. 2561. 

[12] สุมนา โสตถิผลอนันต์ , “การพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบโดยใช้การเรียนรู้แบบระดมสมองในการจัดท า
ผังมโนทัศน์ ของนักศึกษาช้ันปีที่1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, วารสาร 
Technical Education Journal King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok, ปีที่  8, ฉบับที่ 
1, 200-208. 2560. 

[13] ศิริญา ดวงค าจันทร์และหล้า ภวภูตานนท์, “การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3”, วารสารศึกษาศาสตร ์
หาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี 38, ฉบับที่ 2, 63-70, 2558. 

[14] กัมปนาท คูศิริรัตน์และนุชรัตน์ นุชประยูร , “ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาสถิติ
วิจัยส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหา
วิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 12, 
ฉบับท่ี 2, หน้า 1-11, 2561. 

[15] กัมปนาท คูศิริรัตน์และนุชรัตน์ นุชประยูร , “ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการตัดต่อวีดิ
ทัศน์และเสียงของนิสิตระดับปริญญาตรี”, วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี, ปีท่ี 13, ฉบับที่ 1, หน้า 139-153, 2562. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
37ภาคโปสเตอร์
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์   เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  จึง
ด าเนินการวิจัยเป็น  2  ระยะ  โดยระยะที่  1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์   ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  217  คน  ได้จากการสุ่มจากประชากรด้วยวิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล  เป็นแบบประเมิน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนระยะที่  
2  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
บุรีรัมย์  กลุ่มเป้าหมายจ านวน  12  คน  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  1)  สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากและน้อย  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านสิ่งแวดล้อม   รองลงมา คือด้านอาคารสถานที่  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ด้านความปลอดภัย  เมื่อพิจารณารายข้อในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาคารสถานท่ี  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ด้านความปลอดภัย
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  2)  แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ แนวทางแก้ไขปัญหา จุดที่ควรพัฒนาและเร่งปรับปรุง มีดังนี้         
2.1)  ด้านอาคารสถานที่  มีแนวทางแก้ไขได้แก่  เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงอาคารให้ได้ตามแบบมาตรฐานก าหนด  
ติดตั้งเครื่องระบายอากาศภายในห้องเรียน  จัดท ารั้วกันและแยกบริเวณห้องครัวให้มิดชิด  ภาชนะที่ใส่อาหารมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
ห้องเรียนมีแสงสว่างที่เพียงพอ  พื้นที่ส าหรับเด็กต้องสะอาด  2.2)  ด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขได้แก่  จัดประชุมช้ีแจงผู้ดูแลเด็ก  เพื่อ
ด าเนินการคัดแยกขยะ  และด าเนินการโครงการธนาคารขยะ  ตลอดจนให้ผู้ดูแลเด็กได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่
ด ี 2.3)  ด้านความปลอดภัยมีแนวทางแก้ไขได้แก่  ติดตั้งเครื่องตัดไฟให้ครบทุกอาคาร  ติดตั้งตู้ยาให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งจัดท าบัญชีการใช้ยา
ตรวจสอบวันหมดอายุของยา  มีการซ้อมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า  ผู้ดูแลเด็กบันทึกการรั บ  -          
ส่งเด็กทุกวัน 
ค่าส่าคัญ  :  สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

Abstract 
The purposes of this research are 1) to study the condition of the environment management which supports 

child development in the Children Development Center of the Department of Local Administration in Buriram province, 
2) to explore the potential guideline to manage the environment which supports the development in the Children 
Development Center in the Department of Local Administration in Buriram province. According to this research conducted 
by qualitative and quantitative research method, this research has therefore been processed into two phrases. The first 
phrase focuses on studying the condition of management which directly supports to children development in the Children 
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Center of the Department of Local Administration using 217 participants as a sample by stratified sampling. The tool used 
to collect the data is the evaluation form. The  data  was  analysed  by  using statistic percentage, mean, and standard 
deviation. In the second phrase to explore the better guideline for managing  the environment to support children 
development  using 12 people as a target group selected by purposive sampling. The  interviews  technique  used  and  
the  data  was  analyzed  by content analysis.  The study found that:  1)  It revealed that the condition of the environment 
management which supports children development  in overall performance is in an average.  The highest mean is 
environment section, the buildings is the second lower than the environment, as well as security is the lowest. for 
environment and building sections, the performance is in high score, and security section is in an average.  2)  However, 
the guideline of environment management which supports the children development  is done by interview. There are 
the solutions, improvements, and challenges as followings. 2.1)  building section, there is the solution that  proposing to 
the board of the Department of Local Administration to renovate the building following the conducted standard, installing 
the ventilator in the classroom, making the fences, and separating the kitchen well along with having  hygienic  container. 
In terms of classrooms , there should have enough light and  the  space for the children should be clean.                            
2.2)  environment section, there is the solution that having the meeting with children’s parents in order to operate the 
waste management program and establish the waste bank. Further, there is the program which allows c hildren to 
participate the waste management seminar in  study  trip   the well  managed organizations.  2.3)  security section, there 
is the solution that installing circuit breakers in each building, having the medicine cupboard and having the medicine 
account to check the expiration date of the medicine. There also should  have  the emergency  practim frequently and 
regularly. Also, the staffs should record  the  children  transfer  daily.      
Keywords : Environmental management conditions, Environmental management guidelines, government organization 
Local 
 
1.  บทน่า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวด 4 มาตรา 24  (5) ระบุว่า การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  
      กระทรวงศึกษาธิการ   [1 ]  ได้ ให้ความส าคัญของการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่า  การที่สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบอื่นๆครบถ้วน  เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา
ครบถ้วนเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาด้วย 
 กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  [2]  ได้ให้ความส าคัญของ
การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาส่งเสริม
สุขภาพ  ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การอนามัยโลก  (WHO)  
ว่าสถานศึกษาต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขภาพ  
เพื่อให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  
โดยเน้นการด าเนินการตามศักยภาพทั้งหมดที่สถานศึกษาและชุมชน
มีอยู่ 

 นรา  สมประสงค์  และ  เสรี  ลาซโรจน์  [3]  ได้ให้ความส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดังนี้   สภาพแวดล้อมที่ดี ใน
สถานศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันใน
สถานศึกษาได้  สภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะ
ช่วยพัฒนาคนในสถานศึกษาได้อย่างรอบด้านสถานศึกษาที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในชุมชน   
 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  [4]   มาตรฐานที่  3  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู  
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก  ดังนั้น
ในการสร้างหรือปรับปรุ งอาคาร  สถานที่   และจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคาร  และภายนอกอาคาร ต้องค านึงถึง
ความมั่นคง  แข็งแรง  ถูกสุขลักษณะ  มีความเหมาะสมและปลอดภยั
แก่เด็กเล็ก  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ให้
ผู้ปกครองมั่นใจ  ไว้วางใจ  การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วย
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ  อันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการพฤติกรรม
ที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
     จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
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การสัมภาษณ์  
(Interview)   

พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.  เพื่อศึกษาสภาพการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย ์
     2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย ์
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
    1.  ขอบเขตของเนื้อหา 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบ
ประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานที่  3  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย  3  ด้าน  
คือ  ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านความปลอดภัย 
    2.  ประชากร  ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  หัวหน้า
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  495 คน   
    3.  กลุ่มตัวอย่าง  หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ได้
จากการสุ่มจากประชากร  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน  (Krejcie&Morgan)   ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน  217  คน  แล้วท าการสุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
กลุ่มย่อยแบบช้ันภูมิ  โดยสุ่มให้กระจายไปตามอ าเภอต่างๆ  ด้วยวิธี
สุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Samplimg)  โดยการจับสลาก 
     4.  การสัมภาษณ์  (interview)  บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีทั้งหมด  12  คน  ได้แก่  นายกเทศมนตรี  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน  นักวิชาการศึกษา  
จ านวน  2  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  คน  โดยคัดเลือกจากครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2  คน  พนักงาน
จ้างทั่วไป  จ านวน  2  คน  ในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยการเลือกแบบ
เจาะจง คัดเลือกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลการประกวด
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตั้งแต่ปี  พ.ศ.2557  -  พ.ศ.2559 
     5.  ขอบเขตด้านเวลา 
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2561  -  เดือนมิถุนายน  2562     

     6.  ตัวแปรที่ศึกษา  คือ  สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย ์
 
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ก าหนดกรอบการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2553     
 
 
 
 

 
 
 
5.  วิธีด่าเนินการวิจัย 
       การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี ้
    5.1  ขั้นตอนที่ 1 สร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ   
  ระยะที่  1  แบบประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์       
      5.1.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัย  ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      5.1.2  น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบประเมิน 
      5.1.3  น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความถูกต้อง  ด้านเนื้อหา  โครงสร้าง  และภาษา  เพื่อให้
ได้ข้อค าถามที่ครอบคลมุ                                            
  5.1.4  ปรับปรุง  แก้ไขแบบประเมิน  ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรง   Content  Validity    จ านวน  5  ท่าน   
      5.1.5  น าแบบประเมินท่ีได้จากการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ
มาหาค่า  IOC  ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้ได้แบบประเมินที่สมบูรณ์ 
  5 .1 . 6   น า แบบประ เมิ น ไปทดลอง ใ ช้   (  Try  out )               
กับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์   ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

ประเมินสภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 
ด้านที่  1  ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านที่  2  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่  3  ด้านความปลอดภยั 
              

แนวทางในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น   จงัหวดับรุรีมัย ์
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จ านวน  3  ศูนย์  โดยมีผู้วิจัยและผู้ร่วมประเมิน  ที่เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่เข้าทดลองใช้เครื่องมือประเมินซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงเก็บข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วยตนเอง ทีละศูนย์  จ านวน  3  ครั้ง   ผลการประเมินจะวัดความ
เช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน  คือ  ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ
วิจัยที่ต้องอาศัยผู้ประเมิน  ผู้เช่ียวชาญ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนน
ค่าความเชื่อมั่น  โดยประเมินพร้อมกันด้วยแบบประเมินเดียวกัน  
 5.2   สร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
  ระยะที่  2  การสัมภาษณ์  (Interview)     
 5.2.1  ก าหนดวัตถุประสงค์และศึกษาเพื่ อสร้ า งแบบ
สัมภาษณ์  (Interview)  ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะ
แนวทางแก้ ไขปัญหาการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อ
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์   
 5.2 .2  รวบรวมประเด็นแบบสัมภาษณ์  ( Interview)          
ฉบับร่าง  โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินในแต่ละด้านมา
พิจารณา  โดยเฉพาะด้านต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายเหน็เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  
ไปสร้างหัวข้อประเด็นในการสัมภาษณ์   (Interview)   และน าไป
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับ
เนื้อหา  และวัตถุประสงค์  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  5.2.3  ปรับปรุง  แก้ไขแบบสัมภาษณ์  ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรง   Content  Validity    จ านวน  3  ท่าน   
 5.2.4  น าแบบสัมภาษณ์  (Interview)  ท่ีแก้ไขปรับปรุงและ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ไปจดัพิมพ์ฉบบั
สมบูรณ์และด าเนินการสัมภาษณ์  (Interview)  กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   
  
 5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
      5.3.1  ผู้ วิ จั ย ข อค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เพื่อขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย  ถึงผู้น า
ท้องถิ่นเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
      5.3.2  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบประเมินจากผู้ตอบแบบ
ประเมินทางไปรษณีย์พร้อมทั้งก าหนดวันเวลาในการส่งแบบประเมิน   
      5.3.3  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้ตอบแบบ
ประเมิน  เพื่อกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
แบบประเมิน 
      5.3.4  การสัมภาษณ์  (Interview)  ผู้วิจัยด าเนินการนัดวัน
เวลาและสถานที่กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้เสนอความคิดเห็นครบถ้วนแล้ว  ขณะท าการ
สัมภาษณ์  ( Interview)   วิจัยท าการบันทึกผลการสัมภาษณ์  
(Interview)     
 
 

  5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.4.1  แบบประเมิน 
 5.4.1.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ  เสนอเป็นตารางแสดง
จ านวนและร้อยละ  (Percentage) 
 5.4.1.2 วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  แล้วแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 5.4.2  การสัมภาษณ์  (Interview)     
 ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเข้า
สัมภาษณ์  (Interview)   หาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
จากการสัมภาษณ์  (Interview)   
 
6.  ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วย  3  
ด้าน  คือ   
 ด้านที่  1  ด้านอาคารสถานท่ี  
 ด้านที่  2  ด้านสิ่งแวดล้อม   
 ด้านที่  3   ด้านความปลอดภัย 
 ผลจากการศึกษา ปรากฏผลดังนี ้
 6.1  จ านวนและสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินจ านวน  217  คน  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง  
มีผู้ตอบแบบประเมิน  หัวหน้าสถานศึกษาเทศบาลเมือง  จ านวน  3  
คน  (ร้อยละ  1.38)  หัวหน้าสถานศึกษาเทศบาลต าบล  จ านวน  52  
คน  (ร้อยละ  23.96)  และหัวหน้าสถานศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  162  คน  (ร้อยละ  74.66) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  จ านวนและสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

จ่านวนที่ตอบ 
แบบประเมิน 

(N=217) 

 
ร้อยละ 

สถานภาพต าแหน่ง 
1.  หัวหน้าสถานศึกษาเทศบาลเมอืง 
2.  หัวหน้าสถานศึกษาเทศบาลต าบล 
3.  หัวหน้าสถานศึกษาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

 
3 
52 
162 

 
1.38 
23.96 
74.66 

รวม 217 100 
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 6.2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
บุรีรัมย์  ตามแบบประเมินของหัวหน้าสถานศึกษา   โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านที่  3  ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อย ( X =2.66) ด้านที่  1  
ด้านอาคารสถานที่  ( X =3.86) และด้านที่  2 ด้านสิ่งแวดล้อม                
( X =3.93)  อยู่ในระดับมากตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบประเมิน
หัวหน้าสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวม
และรายด้าน 
 
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับการปฏิบัต ิ

X  S.D. ความหมาย 

ด้านที่  1  ด้านอาคารสถานท่ี                                  
ด้านที่  2  ด้านสิ่งแวดล้อม                        
ด้านที่  3  ด้านความปลอดภัย 

3.86 
3.93 
2.66 

1.14 
0.88 
0.89 

มาก 
มาก 
น้อย 

รวมเฉลี่ย 3.48 0.97 มาก 
 
 6.3 ผลพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน  พบผลวิจัยดังนี้ 

6.3.1  ด้านที่  1  ด้านอาคารสถานที่  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง  โดยเรียงล าดับการปฏิบัติจากน้อยไปหามาก  ได้แก่  บริเวณ
พื้นที่การนอน  อุปกรณ์เครื่องนอน  ต้องท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ   โต๊ะเตรียมปรุงอาหารต่ ากว่า  60  ซม.  ที่เก็บภาชนะ
เครื่องใช้ต่างๆไม่ถูกสุขลักษณะ  ห้องเรียนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
พื้นที่อาคารไม่เหมาะสมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย  ประตูหน้าต่าง
ช ารุดและห้องครัวอยู่ใกล้พื้นที่ส าหรับเด็ก  หลังคาฝ้าเพดานช ารุด  
ตามล าดับ 

  6.3.2  ด้านที่  2  ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับการปฏิบัติจากน้อยไปหามากได้แก่  จัดให้มีเครื่องเล่นที่
ปลอดภัย  ให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย  1  ช่ัวโมงในแต่ละ
วัน  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมมีถังขยะแยกประเภทขยะและมีฝา
ปิด  ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  ตามล าดับ 

 6.3.3  ด้านที่  3  ด้านความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยเรียงล าดับการปฏิบัติจากน้อยไปหามากได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการซ้อมส าหรับป้องกันอุบัติภัย  บุคลากรได้รับ
การอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การป้องกันอุบัติภัยและ
ความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก  มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วน
ราชการต่างๆ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใน
การรักษาความปลอดภัยและเครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคาร  ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีตู้ยาและเครื่องเวชภัณฑ์  ส าหรับปฐมพยาบาล  
ติดตั้งตู้ยาสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  จากพื้นห้องแยก
ประเภทของยาใส่ไว้  3  ตอน  ตอนบนใส่ยารับประทาน  ตอนกลาง
ใส่ยาภายนอก  ตอนล่างใส่เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  มีป้ายติดแสดง
ชนิดยาและวันหมดอายุที่ชัดเจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้ง
ปลั๊กไฟสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  ถ้าติดตั้งต่ ากว่าที่ก าหนด
ต้องมีฝาครอบเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นได้  และควรหลีกเลี่ยงการใช้
สายไฟต่อพ่วง  มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเล็ก
มีมาตรการรับส่งเด็กอย่างเป็นระบบ  มีมาตรการด้านสุขอนามัยและ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันพาหะน าโรค   
   6.4  แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดบุรีรัมย์  ในแต่ละด้านมีดังนี้ 
   6.4.1  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ด้านที่  1  ด้านอาคาร
สถานที่  ได้แก่  เสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
งบประมาณซ่อมแซมอาคารและประตูหน้าต่างติดตั้งเครื่องระบาย
อากาศภายใน 
ห้องเรียน  ปรับปรุงห้องครัวให้ห่างจากพื้นที่ส าหรับเด็กเล็ก  ภาชนะ
ที่ใส่อาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  จัดเก็บในที่เหมาะสม  ซ่อมแซม
หลอดไฟภายในห้องเรียนที่ช ารุด  ท าความสะอาดพื้นท่ีส าหรับเด็กให้
สะอาดอยู่เสมอ  ขอความร่วมมือผู้ปกครองท าความสะอาดเครื่อง
นอนเป็นประจ า 
       6.4.2  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ด้านที่  2  ด้านสิ่งแวดล้อม  
ได้แก่  เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณ
จัดซื้อถังขยะแยกประเภท  รณรงค์ให้เด็กเล็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะหรือจัดท าธนาคารขยะ  จัดกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการ
บริหารจัดการขยะที่ดี  ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามหากช ารุดให้
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย  จัดให้เด็กเล็ก
ท ากิจกรรมกลางแจ้งไม่น้อยกว่าวันละ  1  ช่ัวโมง        
  6.4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ด้านที่  3  ด้านความ
ปลอดภัย  ได้แก่   เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้ง
เครื่องตัดไฟให้ครบทุกอาคาร ตรวจสอบสภาพเครื่องตัดไฟให้ใช้งาน
ได้ปกติ  ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าและมีฝาครอบ  งดใช้สายไฟต่อพ่วง  ติดตั้ง
ตู้ยาให้ได้ตามมาตรฐาน  จัดท าป้ายแสดงยา  บอกชนิดของยา  จัดท า
บัญชีควบคุมการใช้ยาและตรวจสอบวันหมดอายุของยา  ติดตั้ง       
มุ้งลวดหากช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซม  จัดท าโครงการเพื่อฝึกซ้อม
การป้องกันอุบัติภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  จัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดอบรม  ปรับปรุง
ฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ  ให้เป็น
ปัจจุบัน  ครูผู้ดูแลเด็กบันทึกสุขภาพให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
รายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7.  การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสภาพและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้จากเครื่องมือการวิจัยที่
เป็นแบบประเมิน  และการสัมภาษณ์  มีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะ
น ามาอภิปรายเพื่อตอบข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  
ดังนี ้
 7.1  สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากและน้อย  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ  
คือ  ด้านสิ่ งแวดล้อม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก  มีสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบอ่ืนๆครบถ้วน  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วน   ต้องจัด
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่ เอื้อต่อสุขภาพเพื่อให้เด็กได้อยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด  ปลอดภัย    เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยเน้นการ
ด าเนินการตามศักยภาพทั้งหมดที่สถานศึกษาและชุมชนมีอยู่   
สภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันใน
สถานศึกษา  หากได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาคนใน
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน  สภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
ก า ร พั ฒ น า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  
กระทรวงศึ กษาธิ ก า ร   [5 ]  ไ ด้ ให้ ค วามส าคัญของการจั ด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่า  การที่สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบอื่นๆครบถ้วน  เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา
ครบถ้วนเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาด้วย   
 7.2    แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ แนวทางแก้ไข
ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาและเร่งปรับปรุง  คือด้านความปลอดภัย  
สรุปผลการประเมินร้อยละ  2.66  ระดับการปฏิบัติ  น้อย  ควร
ปรับปรุงโดยเสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟให้ครบทุกอาคารและซ่อมแซมเครื่องตัดไฟที่ช ารุด  ซ่อมแซม
ปลั๊กไฟฟ้าให้มีฝาครอบงดใช้สายไฟตอ่พ่วง  ติดตั้งตู้ยาให้ได้มาตรฐาน
จัดท าป้ายบอกชนิดของยา  จัดท าบัญชีการใช้ยา  พร้อมท้ังตรวจสอบ
วันหมดอายุ  ติดตั้งมุ้งลวด ซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด จัดโครงการเพื่อ
ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน  อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า  จัดโครงการเพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าอบรมด้านการปฐมพยาบาล  การ
ป้องกันอุบัติเหตุ  การเตรียมรับสถานการณ์หากเกิดนักเรียนเจ็บป่วย
รุนแรง  และส่งบุคลากรเข้าร่วมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดอบรม  
จัดท าฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆตาม
จุดที่ส าคัญและเห็นได้ชัดเจน  บันทึกสมุดสุขภาพเด็กให้ครบจ านวน  
ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  จัดท าบันทึกรับ – ส่งเด็กนักเรียน  ให้
ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับ – ส่งเด็กทุกครั้ง  สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ  ฐิติญากานต์  ศาลาจันทร์ [6]  ได้วิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางรอง  อ าเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า  ด้านอาคาร
สถานที่  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  เช่นแก๊สดับเพลิง  ปลั๊กไฟที่ติดอยู่ตาม
ห้องเรียนและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในต าแหน่งที่ต่ า  ไม่มีฝา
ครอบปิดมิดชิด  และในบริเวณห้องน้ ายังมีอุปกรณ์กันลื่นอยู่น้อย  
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กได้  ตลอดจนขาดการฝึกซ้อมเด็ก
เล็กหากเกิดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัยเกิดขึ้น  รองลงมาคือด้านอาคาร
สถานที่  สรุปผลการประเมินร้อยละ  3.86  ระดับการปฏิบัติ  มาก  
ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง  เสนอผู้บริหารซ่อมแซม  หากจ าเป็น
เร่งด่วน  ให้ขออนุมัติด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซม  
ประตู  หน้าต่างไม่ได้มาตรฐานเพราะก่อสร้างก่อนกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  กรณีสามารถปรับปรุงได้ให้เสนอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการให้ได้ตามแบบ
มาตรฐานก าหนด   สถานท่ีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ใกล้หรืออยู่ในวัด  ไม่สามารถแก้ไขได้ภายนอกอาคารเรียน  
ติดตั้งเครื่องระบายอากาศภายในอาคารห้องเรียน  บริเวณห้องครัว
ควรก่อสร้าง  ปรับปรุงให้ห่างจากพื้นที่ส าหรับเด็ก  หรือจัดท ารั้วกัน
บริเวณห้องครัวให้มิดชิด  ภาชนะใส่อาหารให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  
จัดเก็บให้เหมาะสม  แยกประเภทการเก็บ  แสงสว่างภายในห้องเรยีน  
ต้องเพียงพอ  เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน  พื้นที่ส าหรับ
เด็กต้องท าความสะอาดอยู่เสมอ  ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน  
ท าความสะอาดเครื่องนอนเป็นประจ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
สายสมร  ช้ือทัศนประสิทธิ  [7]  ได้วิจัยปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก สั ง กั ด อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จั ง ห วั ด ชลบุ รี                      
ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่า  ปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี   ขาด
งบประมาณสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะงบประมาณในการสนับสนุนในการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่น  มีอุปกรณ์ของเล่นเหมาะสมกับวัย
ประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรีใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่นซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้  
ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบปัญหาในการก าหนดในการก าหนด
แนวทาง  วางแผนการจัดการอาคาร  สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัย  ด้านสิ่งแวดล้อม  
สรุปผลการประเมินร้อยละ  3.93 ระดับการปฏิบัติ  มาก  จุดที่ควร
พัฒนาและปรับปรุง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รณรงค์การคัด
แยกขยะแต่ละประเภท  จัดท าโครงการธนาคารขยะ  ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ   ก าจัดขยะทุกวัน  
ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามหากช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซม  ครูผู้แล
เด็กจัดให้มีกิจกรรมกลางแจ้ง  ไม่น้อยกว่าวันละ  1 ช่ัวโมง สอดคล้อง
กับงานวิจัย  ของ  อิททิยา  การัตน์ [8] ได้วิจัยแนวทางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าแงะ  
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พบว่า  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ถือว่าเป็นด้านที่มี
ศักยภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านอาคาร
สถานที่ ยั ง ไ ม่ มี ศั ก ยภาพและมาต ร ฐ านที่ เ พี ย งพอการจั ด
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  รวมถึงการจัดห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและมีกิจกรรมกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามไม่มีความ
มั่นคงปลอดภัย    
  
8. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาต้องเอื้อต่อสุขภาพเพื่อให้เด็กเล็กได้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด  ปลอดภัย    เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองเด็กเล็ก  ผู้น า
ชุมชน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า   โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่  3  ด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับน้อย   ด้านที่   1  ด้านอาคารสถานที่   และด้านที่   2              
ด้านสิ่ งแวดล้อม   อยู่ ในระดับมาก  ดั งนั้นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วย
ยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เด็กให้เหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเล็กในทุกๆ
ด้าน   
  
9.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรให้ความส าคัญในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  ปลอดภัย  เอื้อต่อการ
เรียนรู้    ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยควรด าเนินการ  ดังนี ้
 9.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 9.1.1  เป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   น าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 9.1.2  น าผลข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษาต้องก าหนด
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบแบบแผนมาจากความต้องการที่
แท้จริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไป
ได้ 

 9.1.3  น าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการด้วยวงจร
คุณภาพ  เด็มมิ่ง  (Deming  cycle  PDCA)  
 9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   
 9.2.1  ควรศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอื่นๆ 
 9.2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9.2.3  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมชุมชนกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมกับกลุ่มตัวอย่างอื่น  เช่น  คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 3) ศึกษาการรับรู้ของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัย 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนประถมต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างแบบบังเอิญ และ
เครื่องมือที่ใช้ คือ สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน เรื่องแมลงสาบแมน แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญแบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้ อหา  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิทธิภาพ 
แบบวัดการรับรู้ของนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า สื่อส าหรับเด็กวัยเรียนที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้สัดสว่นตัวละครในอัตราสว่นศีรษะต่อล าตัวเป็น 1:1 และการสร้างฉาก
แบบลดทอนความสมจริง เรื่อง แมลงสาบแมน ที่มีขนาด 1920 x 1082 pixel ความยาว 2.30 นาที ให้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการรับรู้ต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน มีการ
รับรู้อยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  
ค าส าคัญ : ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 
 

Abstract 
 This research has these following purposes: 1) to design and development 3D animation media to enhance 
school age sanitary; 2) to ensure effective animation media for enhance school age sanitary; 3) study the recognition of 
students effective animation media for enhance school age sanitary; and 4) to satisfaction with effective animation 
media for enhance school age sanitary. The samples of the research were selected by accidental specific from 30 
primary school students whose age between 8-12 years old in The Secondary Demonstration School of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The tools of this research are the 3D animation media: “The cockroach man”, 
the Structured Interview opinions for expert, the questionnaire from of contents and designs for expert, the efficiency of 
media questionnaire, the content and design appropriate analysis from,  the information evaluation from for students 
and the satisfaction form for evaluation. The statistics for this research are mean and standard deviation. The results 
were as follows 
 1. The 3D animation media “The cockroach man”, 1920 x 1080 pixels, 2.30 minutes in super deformation 
character style and simplicity environment design. 
 2. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a high level. 
 3. The recognition of secondary school students is at a high level 
 4. The summary of secondary school students’ attitude is at a high level. 
Keyword: 3D animation, media, sanitary, children, primary school 
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1. บทน า 
 เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเพราะคืออนาคต
ของชาติ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมีเป้าหมายประเด็นหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 
รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถปรับตัวเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มี
จิตส านึกต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564, 2561) [1] 
การให้ความสนใจในการพัฒนาทางด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ และ
สังคมของเด็กจึงมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อกันเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตสู่ช่วงวัยอื่น ๆ โดยในทฤษฎีจิต
สังคม (Psychosocial theory) ของอีริค อิริคสันกล่าวว่ามนุษย์จะ
พัฒนาไปในแนวทางใดนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมที่บุคคล
นั้นเติบโตมา โดยเด็กวัยเรียนหรือช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี จะเริ่มมี
ความมั่นใจในตัวเองและต้องการการยอมรับจากเพื่อน ซึ่งการสร้าง
สุขลักษณะที่ดีให้กับเด็กในวัยนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและความ
ภูมิใจในการเข้าสังคม อีกทั้งเด็กช่วงอายุนี้สามารถเรียนรู้ผลของการ
กระท าของตัวเองได้ การปลูกฝังให้เด็กรู้จักมีระเบียบวินัย รู้จักการ
รักษาความสะอาดในห้องของตนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอันจะน ามาสู่การ
อยู่ร่วมในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเช่น ในโรงเรียน เป็นต้น 
 แอนิเมชันเป็นสื่อประเภทภาพยนตร์ที่มีตัวละครการ์ตูนด าเนิน
เรื่องและส่วนใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน ตัวละครที่
ลดทอนสัดส่วนให้มีลักษณะเหมือนเด็กจะช่วยดึงดูดความสนใจกับ
เด็กได้มากขึ้น อีกทั้งการเคลื่อนไหวตลอดเวลาของตัวละครจะช่วย
ดึงดูดความสนใจของเด็ก แอนิเมชันนอกจากเป็นสื่อที่สร้างความ
บันเทิง ยังสามารถสอดแทรกความรู้รวมถึงแง่คิดต่าง ๆ ได้อย่างแยบ
ยล งานวิจัยครั้งนี้จึงใช้แอนิเมชันเป็นสื่อกรณีศึกษาของการไม่รักษา
สุขอนามัยและผลที่เกิดน ามาสู่ปัญหาการเข้าสังคมเป็นอีกหนึ่งวิธี 
ดังที่  กรภัทร์ จิตต์จ านง [1] กล่าวว่า แอนิเมชันมีลักษณะของการ
เล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวท่ีโน้มน้าวความสนใจ ความสวยงามหรอื
น่ารักของตัวละครเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่ผู้ชมให้ความสนใจ แต่
นอกเหนือจากความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมแล้ว 
แอนิเมชันที่ดีนั้นอยู่ที่เนื้อหาของเรื่องเป็นส าคัญดังที่นับทอง ทองใบ 
[5] กล่าวไว้  โดยโครงเรื่องนั้นประกอบด้วย การเปิดเรื่อง การด าเนิน
เรื่อง ภาวะวิกฤติ การคลี่คลาย และการปิดเรื่อง     
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนในในการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียนเพื่อน ามาทดลองวัด
ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนา สื่อแอนิเมชันแบบ 3 มิติส่งเสริม
การรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สื่อแอนิเมชันแบบ 3 มิติส่งเสริม
การรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 
 2.3 เพื่อศึกษาการรับรู้  สื่อแอนิเมชันแบบ 3 มิติส่งเสริมการ
รักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติส่งเสริม
การรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยคือ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน 
      3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 
 3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา  
     3.2.1 ตัวแปรต้น คือ สื่อแอนิเมชัน 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและการ
รับรู้ของนักเรียนประถมศึกษา  
     3.2.3 เนื้อหาที่ศึกษา คือ ความส าคัญในการรักษาสุขอนามัย
ด้านความสะอาดที่มีผลต่อการเข้าสังคม 
 
4. เครื่องมือที่ใช ้
     4.1.1 สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัย
ของนักเรียน เรื่อง แมลงสาบแมน 
     4.1.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแบบมี
โครงสร้าง ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มี
ค่าเฉลี่ย 0.82 
     4.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ออกแบบและเนื้อหา  ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.86 
     4.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
ออกแบบและเนื้อหา  ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.85 
     4.1.5 แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิทธิภาพ
ของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัย
เรียน ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 
0.86  
     4.1.6 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการ
ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้ตาราง Matrix ที่ประยุกต์จาก
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ระบบ Manga Matrix ของ Tsukamoto [8] ที่ผ่านการหาค่าสัม
ประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.82 
     4.1.7 แบบวัดการรับรู้ต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นลักษณะ
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.75 
      4.1.8 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน  3 มิติ 
เพื่อเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็ก เป็นลักษณะข้อค าถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.75 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการ
รักษาสุขอนามัยของเด็ก เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) และมีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
     5.1 ขั้นเตรียมการ 
  การเก็บข้อมูลได้แบ่งเป็น 2 ระดับคือ  
  5.1.1 ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งการผลิตสื่อด้านแอนิเมชัน การเข้าสังคมของเด็ก 
สุขอนามัยเด็กจากหนังสือ บทความ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
  5.1.2 ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ การการเก็บข้อมูลจากการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สื่อแอนิเมชัน รวมถึงใช้ตารางการออกแบบ Manga Matrix ของ 
Tsukamoto ในการออกแบบตัวละคร 
     5.2 ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองมือ 
  5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากขั้นเตรียมการมา
วิเคราะห์ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบตัวละคร และฉาก 
  5.2.2 ท าการพัฒนาแอนิเมชัน แบ่งเป็นขั้นตอนการ
พัฒนาได้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
       5.2.2.1 ขั้นตอนวางแผนการผลิต (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์ (Script-Writing) การวาดภาพ
ล าดับเรื่อง (Storyboard) การพัฒนาแผนภาพตัวละคร (Character 
Sheet) การจัดท าตัวอย่างแอนิเมชัน (Animatic)  
       5.2.2.2 ขั้นตอนตรวจสอบแผนการผลิต เป็นขั้นตอนที่
น าบทภาพยนตร์ การออกแบบตัวละคร ฉากและตัวอย่างภาพยนตร์
น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทางด้านแอนิเมชันจ านวน 3 คน และน าค า
วิพากษ์มาปรับปรุง 
       5.2.2.3 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นการ
พัฒนางานแอนิเมชัน 3 มิติ จากแอนิเมติกที่ได้ในขั้นตอนก่อนหน้า 
โดยขึ้นโมเดลตัวละครจากแผนภาพตัวละคร ใส่กระดูกเพื่อควบคุม
การเคลื่อนไหว ขึ้นโมเดลฉากแต่ละฉาก จากนั้นแบ่งการท าการ
เคลื่อนไหวในแต่ละฉากตามแผนงานที่ก าหนดไว้ จัดแสงและ
ประมวลผลภาพให้เป็นภาพเคลื่อนไหว   
       5.2.2.4 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production)
เป็นขั้นตอนการน าผลลัพธ์ภาพเคลื่อนไหวที่ ได้จากการผลิต
แอนิเมชันมาท าการตัดต่อ ใส่เสียงประกอบ เสียงพากย์ ตัวหนังสือ
และประมวลผลให้เป็นไฟล์วิดีทัศน์สุดท้าย 

  5.2.3 ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ น าผลงานแอนิเมชัน 
3 มิ ติ  ให้ ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนตรวจสอบ ประเมินจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นและน าข้อมูลที่ได้รับมาแก้ไข ก่อนน า
ผลงานที่ปรับปรุงแล้วรับการรับรองประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน  
  5.2.4 ขั้นน าไปใช้ น าสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการ
รักษาสุขอนามัยของเด็กไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30  คน  โดย
ใช้แบบวัดการรับรู้  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ น ามาสรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
หลักทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน   3 มิติ ส่งเสริม
การรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน เรื่องแมลงสาบแมน มีผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติดังนี ้
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์การออกแบบเนื้อหาและออกแบบ 
 

รายการ     S.D. แปลผล 
แนวเร่ือง 
แนวเรื่อง Drama   3.67 0.58       มาก 
แนวเรื่อง Romantic  1.33 0.58    น้อยที่สุด 
แนวเรื่อง Comedy   4.00 1.00    มากที่สุด 
แนวเรื่อง Sci-fi   1.33 0.58    น้อยที่สุด 
ทิศทางการออกแบบ 
แบบสมจริง (Realistic)  1.00 0.00    น้อยที่สุด 
แบบลดทอนสัดส่วน (Super Deform) 4.62 0.65    มากที่สุด 
 
 ผลการออกแบบเนื้อหาของแอนิเมชัน 3 มิติส่งเสริมการรักษา
สุขอนามัยของเด็กวัยเรียน ได้มีการสรุปช่ือเรื่องคือ แมลงสาบแมน 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสกปรกและมักง่ายของเด็กชายคนหนึ่งที่
หมักหมมขยะไว้ในห้องจนมีแมลงสาบอาศัยอยู่ แมลงสาบนั้นได้บิน
เข้าปากเด็กชายท าให้กลายร่างเป็นตัวประหลาดครึ่งคนครึ่ ง
แมลงสาบ เด็กชายออกไปพบเพื่อน แต่เพื่อนจ าไม่ได้วิ่งหนี แม้มนุษย์
แมลงสาบจะไล่ตามและช่วยเพื่อนจากอุบัติเหตุ แต่เพื่อนก็ไม่ยอมรับ
ความน่ารังเกียจนี้ได้ มนุษย์แมลงสาบเสียใจจึงกลับบ้านอาบน้ าและ
ท าความสะอาดตัวเอง ปรากฏว่าความเป็นแมลงสาบได้หายไป และ
เพื่อนกลับมาคบด้วยอีกครั้ง โดยสื่อแอนิเมชันนี้มีขนาดภาพ 1920 x 
1080 pixel ความยาว 2.30 นาที 
 การออกแบบใช้วิธีการยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่างส าหรับประเด็นต่าง ๆ 
และให้กรรมการให้คะแนน ดังตาราง 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ด้านการออกแบบตัวละครหลัก 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
ลักษณะทางจิตใจ 
ตัวละครรักความสนุกสนาน  1.33 0.58    น้อยที่สุด 
ตัวละครรักสบายมักง่าย  4.33 0.58    มากที่สุด 
ตัวละครรักเพื่อนฝูง   4.33 0.58    มากที่สุด 
ลักษณะทางกายภาพ 
ตัวละครสกปรกมอมแมม  4.62 0.65    มากที่สุด 
ตัวละครสุขภาพแข็งแรง  1.33 0.58    น้อยที่สุด 
ตัวละครสวมเสื้อผ้าขาด  2.33 1.15 น้อย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการออกแบบตัวละครหลักสามารถพัฒนา
เป็นแผนภาพตัวละครเด็กชายที่มนีิสัยรักสบายมักง่าย สวมใสเ่สื้อผา้
สกปรกมอมแมม ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพผลการออกแบบตัวละครหลักในร่างมนุษย ์
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ด้านการออกแบบตัวละครรอง 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
ลักษณะทางจิตใจ 
ตัวละครรักความสนุกสนาน  1.33 0.58    น้อยที่สุด 
ตัวละครรักความสะอาด  4.33 0.58    มากที่สุด 
ตัวละครมีจิตใจโอบอ้อมอารี  1.33 0.58 น้อย 
ลักษณะทางกายภาพ 
ตัวละครมีผิวพรรณสะอาดผ่องใส 4.67 0.58    มากที่สุด 
ตัวละครสวยงามน่ารัก  3.00 1.00    ปานกลาง 
ตัวละครสวมเสื้อผ้าราคาแพง  2.33 1.15 น้อย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการออกแบบตัวละครรองสามารถพัฒนา
เป็นแผนภาพตัวละครเด็กหญิงที่มนีิสัยรักความสะอาด มผีิวพรรณ
ผ่องใส ได้ดังนี ้

 
รูปที่ 2 แผนภาพผลการออกแบบตัวละครรอง 

 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ด้านการออกแบบฉาก 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
ลักษณะของฉาก 
ลดทอนรายละเอียด เน้นรูปทรงหลัก 4.33 0.58     มากที่สุด 
แสดงรายละเอียดสมจริง  2.33 1.15     น้อย 
ลักษณะของสีที่ใช้ 
โทนเย็น    4.33 0.58     มากที่สุด 
โทนร้อน    2.33 1.15     น้อย 

 

 
รูปที่ 3 ภาพผลการออกแบบฉาก 

 
 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน
ประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของ
เด็กวัยเรียน (n=5) 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
เนื้อหาสอดคล้องวัตถุประสงค ์   4.60 0.49   มากที่สุด 
ตัวละครเหมาะสม     4.60 0.49   มากที่สุด 
ฉากหลังเหมาะสม      4.20 0.40 มาก 
การเคลื่อนไหวเหมาะสม     3.80 0.40   ปานกลาง 
ด้านเสยีงเหมาะสม      4.20 0.40 มาก 
ด้านตัวหนังสือเหมาะสม    4.60 0.49   มากที่สุด 
ด้านประโยชน์จากการรับชม     4.60 0.49   มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม     4.37 0.21 มาก 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรอง 
แอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน (n=5) 
 
รายการ     ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  100 รับรอง 
ด้านตัวละครในงานแอนิเมชัน 3 มิต ิ  100 รับรอง 
ด้านฉากหลังในงานแอนิเมชัน 3 มิต ิ  100 รับรอง 
ด้านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน  3 มิต ิ  100 รับรอง 
ด้านเสยีงในงานแอนิเมชัน 3 มิติ  100 รับรอง 
ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม 100 รับรอง 
ค่าเฉลี่ยรับรอง    100 รับรอง 
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 6.3 ผลความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการ
รักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรยีน ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
สรุปได้ตามตารางที่ 7 
 
ตาราง 7 แสดงผลการรับรู้ของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน (n=30) 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
การจดจ าเนื้อเรื่อง   4.48 0.91    มากที่สุด 
ความเข้าใจเนื้อเรื่อง  4.48 0.79    มากที่สุด 
ความเข้าใจบทบาทของตัวละคร 4.05 0.58 มาก 
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสื่อ 4.29 0.45 มาก 
ความสามารถถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น 4.19 0.50 มาก 
ความสามารถวิพากษ์ เหตุการณ์ได้ 4.62 0.65    มากที่สุด 
ความสามารถประยุกต์ความรู้  4.62 0.79    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยการรับรู้   4.37 0.21 มาก 
 
 6.4 ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมการ
รักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
สรุปได้ตามตารางที่ 8 
 
ตาราง 8 แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน  3 มิติ ส่งเสริม
การรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน  (n=30) 
 
รายการ     S.D. แปลผล 
ฉากมีความสวยงาม   4.48 0.91 มาก 
ตัวละครมีความน่ารักน่าสนใจ  4.48 0.79 มาก 
สีสันและแสงเงามีความเหมาะสม 4.05 0.58 มาก 
เสียงมีความชัดเจนเหมาะสม  4.29 0.45 มาก 
การตัดต่อมีความเหมาะสม  4.19 0.50 มาก 
ระยะเวลาของเรื่องเหมาะสม  4.38 0.84 มาก 
การด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.33 0.94  มาก 
เนื้อเรื่องส่งเสริมการรักษาสุขอนามัย 4.62 0.79 มาก 
ได้รับประโยชน์ของแอนิเมชัน  4.71 1.12 มาก 
เข้าใจเนื้อหาของแอนิเมชัน  4.48 1.50 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  4.36 0.20 มาก 
 
7. สรุปและอภิปรายผล 
 7.1 ผลการออกแบบและพัฒนา การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ 
เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะของเด็กวัยเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่
รักษาสุขลักษณะของเด็กชายจนเป็นที่ไม่ชอบของสังคม ได้ให้แง่คิด
และบทสรุปในการสอนผู้ชมซึ่งเป็นเด็กในวัยเรียน โดยมีระยะเวลา
การด าเนินเรื่อง 2.30 นาที  แนวทางของเรื่องเน้นความตลก 
(Comedy) เป็นแนวทางน า เนื่องจากลักษณะของภาพยนตร์ตลกจะ
สร้างความรู้สึกสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ง่าย
กว่าประเภทอื่น ลักษณะตัวละครที่เหมาะกับเด็กคือตัวละครแบบ
ลดทอน เนื่องจากเด็กจะมุ่งความสนใจไปที่ตัวละครที่น่ารักเหมือน

การ์ตูน การให้รายละเอียดของฉากใช้วิธีการลดทอน เพื่อให้ผู้ชม
สนใจในตัวละครมากขึ้นและการใช้สีในการออกแบบเป็นไปใน
ทิศทางเย็นสบายตาให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับสมชาย 
พรหมสุวรรณ  [7 ] ที่ กล่ าวเกี่ ยวกับการใช้สี ในทฤษฎี สีและ
องค์ประกอบศิลป์ว่าสีในวรรณะเย็นจะสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สี
อ่อนช่วยให้เกิดความรู้สึกสบายตาสบายใจ 
 
 7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  ในการ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ
ของเด็กวัยเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าเฉลี่ยประเมินด้านความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (4.37    0.21)  มีประสิทธิภาพสูงในด้าน
ของเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  การออกแบบตัวละคร 
ตัวหนังสือที่ใช้ รวมถึงมีประโยชน์ในการรับชม มีเพียงส่วนของการ
สร้างการเคลื่อนไหวท่ีไดค้่าประสิทธิภาพน้อยกว่าข้ออื่น แต่เนื่องจาก
เป็นแอนิเมชันส าหรับเด็กวัยเรียน จึงลดทอนการเคลื่อนไหวบางส่วน
ลง และเน้นการออกแบบตัวละครให้ดึงดูดความสนใจมีความน่ารัก
มากขึ้น ส าหรับค่าคะแนนการออกแบบตัวละครมีมากกว่าการ
ออกแบบฉากเพื่อให้ตัวละครมีความโดดเด่นกว่า  สอดคล้องกับ 
พิสุทธา อารีราษฎร์ [6] ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ (Perception)   จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ซึ่งในงาน
แอนิเมชันนี้ตัวละครเป็นผู้ด าเนินเรื่อง จึงจ าเป็นต้องให้ตัวละครเป็น
สิ่งหลักท่ีชักจูงความสนใจของเด็กวัยเรียนท่ีเป็นผู้ชม 
 
 7.3 ผลการรับรู้ของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ในการ
ประเมินผลการรับรู้ของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.37 
     0.21)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสามารถในการ
วิพากษ์เหตุการณ์และความสามารถในการประยุกต์ความรู้มีค่าสูง
ที่สุดคืออยู่ในระดับมาก (4.62     0.79) รองลงมาคือนักเรียน
สามารถจดจ าและเข้าใจในเนื้อเรื่องได้ โดยอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 สอดคล้องกับธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ [4]  ที่กล่าว
ว่าสื่อภาพเคลื่อนไหวสามารถเร้าความสนใจของเด็ก การน ามา
ประกอบกับการเรียนการสอนจะช่วยสร้างรู้สึกสนุก ไม่รู้สึกว่าก าลัง
เรียนหนังสืออยู่ จึงช่วยลดความเครียดและไม่สร้างความเบื่อหน่าย 
ส่วนด้านความเข้าใจในบทบาทของตัวละคร เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็น
ล าดับสุดท้าย เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่เข้าใจในบทบาทของตัว
ละครหญิงท่ีกลัวแมลงสาบ 
 7.4 ผลความพึงพอใจของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
ในการประเมินผลการรับรู้ของเด็กวัยเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.36     0.20) โดยจ าแนกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านที่ได้คะแนนเป็นอันดับสูงสุดได้แก่ การได้รับ
ประโยชน์ของแอนิเมชันในระดับดีมาก (4.71    1.12) ล าดับ
รองลงมาคือเนื้อเรื่องส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยอยู่ในระดับดีมาก 
(4.62     0.79) ล าดับถัดไปในค่าเฉลี่ยเดียวกันคือ 4.48 ได้แก่ด้าน
ฉากที่มีความสวยงาม ตัวละครมีความน่ารักน่าสนใจ และเนื้อหาที่
เข้าใจได้ของแอนิเมชัน เนื่องจากผู้วิจัยได้น ากระบวนการออกแบบ
และพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและ
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รับรองประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเนื้อ
เรื่องที่น าเสนอในสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ผ่านการศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิว่ามีความเหมาะสมกับเด็กวัยเรียน การ
ออกแบบตัวละครได้ใช้ตาราง Matrix ท าการวิเคราะห์ จึงท าให้ผู้ชม
เข้าใจเนื้อหาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติสนับสนุนสุขภาวะของเด็กวัยเรียน 
เรื่อง แมลงสาบแมน เป็นอย่างดี ประกอบกับการออกแบบตัวละคร
มีลักษณะในเชิงการ์ตูนที่ลดทอนสัดส่วนประเภทเดียวกันกับตวัละคร
ญี่ปุ่นท าให้เด็กนักเรียนรู้สึกคุ้นเคย การให้สีที่สดใส สบายตา ฉาก
และตัวละครเน้นความน่ารักและกระตุ้นอารมณ์ผู้ชม  ซึ่งเป็นการจูง
ใจต่อสิ่งเร้าตามพื้นฐานตามแนวคิดสิ่งล่อใจ และการกระตุ้นให้ผู้ชม
เกิดรู้สึกความสบายใจในการชมสื่อ สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ 
[3] ที่กล่าวถึงการวิเคราะห์การใช้และความพึงพอใจของผู้รับสารที่
มองผู้รับสารเป็นผู้ใช้สื่อ  
 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2560 - 

2564, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561. 
[2] กรภัทร์ จิตต์จ านง, “ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเลือกชมภาพยนตร์

แอนิเมชันไทยเรื่อง ก้านกล้วย 2,” วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

[3] กาญจนา แก้วเทพ, สื่อสารมวลชน: “ทฤษฎีและแนวทาง
การศึกษา” , กรุงเทพฯ: คณะนิ เทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543. 

[4]  ธี รารักษ์   โพธิสุ วรรณ , “พัฒ นาการวัย เด็ ก ,”  เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น , ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย นิ เว ศ วิ ท ย า , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. 

[5] นับทอง ทองใบ, “นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ,” วิทยานิพนธ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

[6] พิสุทธา  อารีราษฎร์. “การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ,” 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2550. 

[7] สมชาย พรหมสุวรรณ , “หลักการทัศนศิลป์ ,”กรุงทพฯ : 
ส านักพิพม์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

[8] Tsukamoto, H., “Manga matrix : create unique 
characters using the Japanese matrix system”, China: 
Everbest Printing Co,Ltd. 2004. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
50ภาคโปสเตอร์



 
 

 

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจดักิจกรรมสาขาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Expectations of students on activity management of the Faculty of Education, 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

 
สมกมล กาญจนพิบูลย์ 

 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

Email : somkamolkan@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 93 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมของ
คณะครุศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมทั้งหมดเป็น 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความคาดหวังสูงสุด คือ กิจกรรมส่งเสริม
ภาวะผู้น าและผู้ตาม (ค่าเฉลี่ย = 4.46) รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม และกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.41) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.43) 
รองลงมา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, นักศึกษา, กิจกรรม 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to study expectations of students towards the Faculty of Education 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample group consisted of 93 students in the social studies program 
of the academic year 2019. The instrument used was a questionnaire constructed by the researcher. By analyzing 
quantitative data with descriptive statistics such as mean and standard deviation. The research found that Expectations 
on the activities of the Faculty of Education The average of all expectations was 4.36. When considering each item 
Found that the highest expectations were leadership and follower activities (mean = 4.46), followed by teamwork 
promotion And personality promoting activities (mean = 4.41) When considered in each aspect, it was found that the 
highest expectations were skills, interpersonal skills and responsibilities (mean = 4.43), followed by morality, ethics 
(mean = 4.37) and learning management methods (mean = 4.37). 
Keywords : Expectations, Students, activity 
 
1. บทน า 
 การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ที่ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้และความสามารถที่ ได้รับจาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (1) มาตรา 6 ที่ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าต้องจัดการศึกษาให้
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้มี
เจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น และนักศึกษาต้องมีลักษณะ ทั้ง 3 ด้าน คือ 
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข รวมถึงการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว ได้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้ผล
ลัพธ์ตามที่ ก าหนด โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้าน ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  โดย
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มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีแนวคิดที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม
ส่วนรวม รวมทั้งประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งมียุทธศาสตร์ใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ได้นั้นต้องมีการ
พัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสมดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การ
พัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (2) ได้กล่าวไว้ว่า การ
พัฒนานักศึกษาต้องอาศัยหลักส าคัญในการพัฒนานักศึกษาโดยมี
การบูรณาการทักษะวิชาชีพและทักษะคนและสังคม พัฒนานิสิต
นักศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการให้เป็นประสบการณ์ประจ าวันของ
นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งต้องมีการพัฒนานักศึกษาที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่
ควรพัฒนา คือ บัณฑิตไทยเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ในศตวรรษ
ที่ 21 และเป็นก าลังส าคัญใน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
สถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาภายใต้ปรัชญา “คุณภาพ 
คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล” ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ และเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้ เกิดการเรียนรู้ ไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่ งหวัง ที่ ช่วยสร้างให้
นักศึกษาเป็นบุคคลที่เข้มแข็งของประเทศและพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย สามารถด ารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้และใช้ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน แต่มีความแตกต่างในการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านที่แตกต่างกัน จึงต้อง
มีการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการให้มีการจัดให้
สอดคล้องกับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของกิจกรรมของนักศึกษาท่ีคาดหวังโดย
น ามาใช้ส าหรับพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แก้ปัญหา และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ จึงเสนอวิจัยเรื่องนี้
เพื่อให้ เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาใน
หน่วยงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรทั้งหมดที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาสั งคมศึ กษา ในภาคเรียนที่  1 ปี การศึ กษา 2562      
จ านวน 121 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สุ่มของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (3) คือ นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 93 คน 
 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลวิจั ย  เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ครอบคลุมการจัดกิจกรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 
ข้อ ประกอบด้วย เพศ ช้ันปี อายุ 
  ตอนท่ี 2 ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคณะครุศาสตร์ 
ทั้งหมด 16 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้
  5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ 
     มากที่สุด 
  4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ 
     มาก 
  3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ 
     ปานกลาง 
  2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ 
     น้อย 
  1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ 
     น้อยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
  แบบสอบถามานี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งมีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถาม และวัตถุประสงค์ (IOC) รายข้อตั้งแต่ 0.60-1.00 ซ่ึงสามารถ 
น ามาใช้ได้ 
 4.2 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากระบบออนไลน์ โดยส่ง
แบบสอบถามให้กับนักศึกษาผ่านทางสังคมออนไลน์และให้นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ด้าน โดยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผล 
ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากทึ่สุด  
 ค่าเฉล่ึยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก  
 ค่าเฉล่ึยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
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 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยทึ่สุด 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ค วาม คาดห วั งขอ งนั กศึ กษ าที่ มี ต่ อ คณ ะครุ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล มี
ผลการวิจัยดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานรายข้อของความ
คาดหวังนักศึกษาที่มีต่อคณะครุศาสตร ์
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อกิจกรรม        
คณะครุศาสตร์ รวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังที่มีค่าสูงสุด คือ กิจกรรม
ส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตาม (ค่าเฉลี่ย = 4.46) ความคาดหวังที่มีค่า
น้อยที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
(ค่าเฉลี่ย = 4.19) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานรายด้านของความ
คาดหวังนักศึกษาที่มีต่อคณะครุศาสตร ์
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อกิจกรรม        
คณะครุศาสตร์ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคาดหวังที่มี
ค่าสูงสุด คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ(ค่าเฉลี่ย = 4.43) ความคาดหวังที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.28)  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรม
ของคณะครุศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมทั้งหมดเป็น 
4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความคาดหวังสูงสุด คือ 
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตาม (ค่าเฉลี่ย = 4.46) รองลงมา 
คือ กิจกรรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม  และกิจกรรมส่งเสริม
บุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
 

ความคาดหวัง ระดับความคาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. ระดับ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนักในคณุธรรม 
จริยธรรม 

4.29 0.70 มาก 

2. กิจกรรมส่งเสริมความ
เสียสละหรือการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

2.38 0.64 มาก 

3. กิจกรรมส่งเสริมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

4.39 0.68 มาก 

4. กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ 4.41 0.73 มาก 
5.กิจกรรมส่งเสริมภาวะความ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 

4.40 0.69 มาก 

6. กิจกรรมส่งเสริมการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 

4.37 0.73 มาก 

7. กิจกรรมส่งเสริมการ
ประยุกตค์วามรูสู้่การปฏิบัต ิ

4.39 0.68 มาก 

8. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคดิ 

4.40 0.71 มาก 

9. กิจกรรมส่งเสริมการสืบค้น 
ตีความ ประเมินข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ 

4.29 0.72 มาก 

10. กิจกรรมส่งเสรมิการ
ท างานเป็นทีม 

4.43 0.68 มาก 

11. กิจกรรมส่งเสรมิความ
รับผิดชอบในการท างาน 

4.40 0.68 มาก 

12. กิจกรรมส่งเสรมิภาวะ
ผู้น าและผูต้าม 

4.46 0.68 มาก 

13. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะ
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

4.30 0.75 มาก 

14. กิจกรรมส่งเสรมิ
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 

4.19 0.81 มาก 

15. กิจกรรมส่งเสรมิการ
เลือกใช้และน าเสนอ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

4.27 0.71 มาก 

16. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ที่มีความ
หลากหลาย 

4.37 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.71 มาก 

ความคาดหวัง ระดับความคาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. ระดับ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.37 0.69 มาก 

2. ด้านความรู ้ 4.39 0.70 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.35 0.72 มาก 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.43 0.68 มาก 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

4.28 0.76 มาก 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 4.37 0.71 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.71 มาก 
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7. อภิปรายผล 
 จากภาพรวมความคาดหวัง 6 ด้าน ความคาดหวังของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจัดกิจกรรม ทั้ง 6 ด้าน ที่พบว่า กิจกรรมที่นักศึกษามีความ
ต้องการในภาพรวมอยู่นะดับมากทุกด้านซึ่งเห็นได้ว่ากิจกรรมที่
นักศึกษาต้องการให้คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมให้เกิดขึ้น ถ้าคณะครุ
ศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญและด าเนินการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนที่ส าคัญในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา ไชยทะ และ ศิริรักษ์ 
ขาวไชยมหา(4) พบว่า ระดับความคาดหวังที่มีต่อคุณลักษณบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความ
คาดหวังในภาพรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมากทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาจเนื่องจาก
นักศึกษาเห็นความส าคัญของการท างานเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการ
ช่วยกันท างาน อบรมขัดเกลาให้อยู่ในความถูกต้องและกฎเกณฑ์ของ
สังคม รวมถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
การเรียนมีการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูล เน้นทักษะการแก้ปัญหาที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารระหว่าง
กันที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในอนาคตได้ พร้อมทั้ง
กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริม ให้
นักศึกษาที่มีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการข้องผู้ใช้บัณฑิต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิดาพร ทับทิมศรี และคณะ (2562)(5) 
พบว่า ผู้ ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับดี คือ 3.97 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  นักศึกษามีความคาดหวังด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงที่สุด สาขาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์จึงควรน าผลการวิจัยไปวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อความคาดหวังของนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาทุกสาขาวิชา
และทุกช้ันปี เพื่อดูความคาดหวังในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ ภาคเรียน   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 2) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลความสอดคล้องของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า การจัดกิจกรรมท าให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งโดยภาพรวม นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  =4.44, S.D.=0.77)   2) แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ควรมีการพัฒนาทักษะของวิชาชีพครู ความรักในวิชาชีพ
ครูและจิตวิญญาณในการเป็นครู มากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ และการพัฒนากิจกรรมสานสัมพันธ์  ส่วนในด้านการพัฒนากิจกรรม พบว่า ควรมีการจัดการเรื่องระยะเวลากิจกรรมมากที่สุด 
รองลงมาคือรูปแบบของกิจกรรม และฐานกิจกรรม  
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การเตรียมความพร้อม, วิชาชีพครู, นักศึกษาครู 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study effectiveness and satisfaction of conducting a teaching 

profession preparing activity for student teachers, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University      
2 ) find guidelines for preparing teaching profession from the viewpoint of the student teachers. 302 student teachers 
were used as a sample group. The research was conducted during 1st semester of academic year 2019. The instruments 
were 1 ) satisfaction questionnaire 2 ) structured interview form. Mean, standard deviation, and content analysis were 
used. The research revealed that 1) the activity could make the students learn about interpersonal skill, knowledge, 
morality and ethics domain which overall, the  students were satisfied with the activity overall the satisfaction was very 
satisfied ( x = 4 .4 4 , S.D. = 0 .7 7 ) . 2) guidelines for preparing teaching profession from the viewpoint of the student 
teachers that the activity management model for student teachers development, the love of teaching profession and 
the spirit of being the teacher were completely satisfied ,developing knowledge for career, learning management and 
transferring knowledge, and relationship activity. As for the activity development, it was found that the activities 
duration should be managed the most. Followed by the form of activity and activity base. 
Keywords : Effectiveness, Preparation, Teacher Profession, Student Teacher 
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1. บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดีไว้เมื่อ 28 
ตุลาคม 2523 ดังนี้ "…ครูที่แท้นั้นต้องเป็นผู้กระท าแต่ความดี คือ
ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และ
เสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย ส ารวม
ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้อง
ปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกสนานรื่นเริงที่
ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้อง
ซื่อสัตย์รักษาความจริงใจต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่
ปล่อยไปตามอ านาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้ง
ในด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล…" และการ
เตรียมนักศึกษาครูเพื่อให้ออกไปเพื่อให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นที่
ต้องการนั้น กระทรวงศึกษาธิการ [1] ได้ก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework 
for Higher Education) เพื่อเป็นทิศทางส าหรับการผลิตครูให้กับ
สถาบันผลิตครูใน ประเทศไทยน าไปใช้พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ป
โดยไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูไว ดา้น ไดแก ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู  
 ภารกิจที่ส าคัญนอกจากจะให้ความรูด้านทฤษฎีในช้ันเรียนแลว 
อีกส่วนที่สถาบันผลิตครูต้องจัดให้กับนักศึกษาได้ เข้าร่วม คือ 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ท าให้นักศึกษาเกิดขึ้นทั้งทางด้านความรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ดังที่จตุพร น าคิด [2] 
กล่าวว่า งานด้านกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ เช่น การเป็นผู้น ามีโอกาสตัดสินใจ    
มีการท างานร่วมกับบุคคลอื่น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็น
จริงของสังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ญาดา นิลประดิษฐ์ [3] ได้เสนอแง่มุมในการพัฒนา
กิจกรรมของนักศึกษาว่าควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างแท้จริงและเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฏีนักศึกษา
จะได้เกิดความสนุกสนานในการท ากิจกรรมไปพร้อมๆกับการพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครู  
 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ศึกษาประสิทธิผลใน
การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูและเพื่อเสนอแนวทางการ
เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่ อศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะ    
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูใน
ทัศนะของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ประสิทธิผลความสอดคล้องของแนวทางการจัดกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
 3.3 ความต้องการจ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์
ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 5 จ านวน 10 สาขา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 รวมทั้งสิ้น 1,398 คน  
 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครู คณะ      
ครุศาสตร์  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่ งก าหนดขนาด      
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan [4] โดย
ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 302 คน  
 4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
  1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
  2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 3 ข้อ  
 4.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน 
ดั งนี้  1) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม        
ความพึงพอใจ  2) วิเคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้
ชัดเจนโดยแบบประเมินความคิดเห็น ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ด้านความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม 3) จัดท าโครงร่างแบบสอบถามความ
พึงพอใจตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ 4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 3 คน เพื่ อดูความ
สอดคล้องระหว่างรายการ ข้อค าถามกับนิยามของพฤติกรรมเพื่อหา
ค่าความเที่ยงตรง (IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้คือมีค่า
ตั้ งแต่  0.5 ขึ้ น ไป  ซึ่ งได้ ค่ า เฉลี่ ยระหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่ า
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แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสม 5) ปรับปรุงแก้ไข และ
จัดพิมพ์เป็นฉบับเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2) การสร้างและหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 2) วิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดให้ชัดเจน
โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการจัดกิจกรรมและ
การปรับปรุงกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาครู 3) จัดท าโครงร่างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ 4) น าแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 
3 คน เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างรายการ ข้อค าถามกับนิยามของ
พฤติกรรมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
ที่ยอมรับได้คือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67-
1.00 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีความเหมาะสม              
5) ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เป็นฉบับเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ 
ค่าเฉลี่ ย  และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  การวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content Analysis) 
 4.6  เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังตารางต่อไปนี ้

ระดับคณุภาพ ช่วงคะแนน 
มากที่สุด 4.51-5.00 

มาก 3.51-4.50 
ปานกลาง 2.51-3.50 

น้อย 1.51-2.50 
น้อยที่สุด 0.00-1.50 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
 1. ประสิทธิผลความสอดคล้องของกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักศึกษาเกิดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของความสนุกสนานท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม การดูแลเอาใจใส่ ความรัก
ความสามัคคี ความอบอุ่นและการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้ งกับ
อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความรู้ ที่นักศึกษา
เห็นว่าได้ความรู้และเข้าใจค าว่าครู แนวทางปฏิบัติตนในการเข้า

ศึกษาคณะครุศาสตร์ ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ท าให้เข้าใจใน
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น ล าดับที่ 3 คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแง่
ของการเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูและการมีแรงบันดาล
ใจในการเป็นครูที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  1.1 ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมมีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละและ
เป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักศึกษาเกิด
ความรู้สึกรักและศรัทธาในอาชีพครู  เห็นถึงคุณค่าและรู้จัก
ความส าคัญของการเป็นครู เกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิใจต่อ
วิชาชีพครู รวมถึงได้แง่คิดและแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาชีพครู
และการเป็นครูที่ดี นอกจากนี้ท าให้รู้สึกรักคณะครุศาสตร์และอยาก
เป็นครูมากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อไปนี ้

 “ความรู้สึกภาคภูมิใจต่อวิชาชีพครูและรู้สึกรักในอาชีพครูมากขึ้น” 
 “มีความรู้สึกประทับที่ว่าการที่จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นการท าให้เกิด

ความสามัคคีในคณะและท ารักในวิชาชีพครูมากขึ้นและยังได้มีพี่ๆที่ก าลังไป
ฝึกสอนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ได้ความสนุกและความประทับใจมากมายเลย
ค่ะ” 

“กิจกรรมนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการเป็นครูมากขึ้น” 
 “แรงบันดาลใจและความส าคัญของวิชาชีพครู การท ากิจกรรมร่วมกัน

รู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการเป็นครูท่ีดี” 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2562 

 
1.2 ทักษะด้านความรู้ ได้แก่ มีความรอบรู้ในด้านการศึกษา 

วิชาชีพครู วิชาที่ เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
รวมทั้งความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก พบว่า 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักศึกษาได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าว่าครูและวิชาชีพครู รวมถึงได้ค าแนะน าและแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการเข้าศึกษาและการเป็นนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์
มากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้  

 “ได้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์” 
 “ประทับใจที่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น” 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
 

  1.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ได้แก่ 1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น มีความรู้สึก            
มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 2) มีความ
เอาใจใส่ในการรับฟัง ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น พบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้
นักศึกษาเกิดความรู้สึกดีใจและสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ท าให้รู้จักความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกัน 
รวมถึงได้รับความอบอุ่น ความจริงใจ ความเป็นกันเอง ความทุ่มเท
และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของรุ่นพี่ๆ ครอบครัวครุศาสตร์ นอกจากนี้
ยังรู้จักและมีความสนิทสนมกับเพื่อนใหม่ๆทั้งในสาขาและต่างสาขา 
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รุ่นน้อง รุ่นพี่ และอาจารย์มากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

“ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น กิจกรรมสนุกสนานมาก” 
“ประทับใจในทุกๆกิจกรรมที่พี่จัด รู้สึกอบอุ่นมากที่พี่ๆดูแลพวกเรา

อย่างใกล้ชิด” 
“รู้สึกว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสาขาอื่น 

พวกพี่สนุกสนาน เฮฮา น่ารัก เป็นกันเอง พวกพี่ทุกคนเป็นผู้น าและตัวอย่างที่ดี
ให้กับหนูเป็นอย่างมาก” 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
 

  1.4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ได้แก่ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม พบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักศึกษาได้ฝึกการ
สื่อสารและความกล้าแสดงออกมากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

 “ท าให้กล้าแสดงออกมากขึ้น” 
“กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นจากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน” 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2562 
 
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้า  

สู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการสอบถามความ  
พึงพอใจเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาครูนั้น พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x  =4.44, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก ( x =4.47, S.D.=0.74) รองลงมาคือด้านความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 
( x =4.37, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญของวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด 
( x =4.74, S.D.=0.60) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรู้สึกรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ( x =4.71, 
S.D.=0.64) และนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.65, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณารายข้อ
ค าถามในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูที่จัดขึ้นมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก ( x =4.49, S.D.=0.73) 
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x =4.38, S.D.=0.80) และความเหมาะสมของ    
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น วัสดุอุปกรณ์หรือสื่อในการจัดกิจกรรม      
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.38, S.D.=0.81) 
 

ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะ
ขอ งนั ก ศึ ก ษ าค รู  ค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า จากการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู ในเรื่อง

ความต้องการจ าเป็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครูและ
หาแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูนั้น ได้ผล     
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะของ
นักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์ในด้านการรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาครู จากการศึกษาความต้องการจ าเป็น พบว่า มี
ความต้องการจ าเป็นในเรื่อง การพัฒนาทักษะของวิชาชีพครู ความ
รักในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณในการเป็นครู มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ด้านการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการ
สอนและการถ่ายทอดความรู้ ล าดับที่ 3 คือ การพัฒนากิจกรรม        
สานสัมพันธ์ เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 1) ด้านการพัฒนา
ทักษะของวิชาชีพครู ความรักในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณใน      
การเป็นครูนั้น พบว่า ควรเพิ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะความเป็นครูมากขึ้น รวมถึงการปลูกฝัง การสร้าง
แรงบันดาลใจ การเตรียมความพร้อมในการเป็นครู โดยจัดเป็น
กิจกรรมต่างๆ ในการให้ความรู้หรือจัดค่ายแนะแนว เป็นต้น 2) ด้าน
การพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอน
และการถ่ายทอดความรู้นั้น พบว่า ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพครู รวมถึงทักษะต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ถ่ายทอดหรือต่อยอดความรู้ได้ต่อไป 3) ด้านการพัฒนา
กิจกรรมสานสัมพันธ์นั้ น  พบว่า ควรจัดกิจกรรม เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้องในสาขา และเพื่อนต่ าง
สาขามากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ืน่  
 2.  แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะของ
นักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์ในด้านการพัฒนากิจกรรม จาก
การศึกษาความต้องการจ าเป็น พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรื่องระยะเวลากิจกรรม มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ
รูปแบบของกิจกรรม อันดับที่ 3 คือ ฐานกิจกรรม เมื่อจ าแนกความ
คิดเห็นรายข้อนั้น 1) ด้านการจัดการเรื่องระยะเวลากิจกรรม พบว่า 
ควรปรับเรื่องเวลาให้มีความเหมาะสมมากข้ึน การบริหารเวลาในแต่
ละฐานกิจกรรม รวมถึงเวลาในการพักระหว่างกิ จกรรมด้วย          
2)รูปแบบของกิจกรรม พบว่า ควรจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 
เพิ่มจ านวนวันของกิจกรรม เพิ่มเวลาของกิจกรรมที่จัดขึ้น 3) ฐาน
กิจกรรม พบว่า ควรเพิ่มฐานกิจกรรมมากขึ้น เป็นฐานที่มีกิจกรรม
และเกมที่สนุกสนานเพิ่มขึ้น  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามประเด็น
ได้ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
  1. ประสิทธิผลความสอดคล้องของกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่า นักศึกษาเกิดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่อง
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ของความสนุกสนานท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม การดูแลเอาใจใส่ ความรัก
ความสามัคคี ความอบอุ่นและการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้ งกับ
อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
กิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และ
รุ่นพี่ โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เป็นฐานกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะ โดยสอดแทรกทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านการคิด
วิ เคราะห์  และด้ านคุณ ธรรม จริยธรรมท าให้ นั กศึ กษาเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เกิดความรู้สึกดีใจและสนุกสนานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคีช่วยเหลือกันและกันจากกิจกรรม
กลุ่ม นอกจากนี้กิจกรรมยังช่วยให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจกับ
เกี่ยวกับค าว่าครูและวิชาชีพครูมากขึ้น และเกิดความรักความศรัทธา
ในวิชาชีพครูและการมีแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่ดี อีกทั้งได้
แนวทางปฏิบัติตนในการเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จตุพร น าคิด [2] ซึ่งกล่าวว่า งานด้านกิจกรรมเป็นการ
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงทักษะ ความสามารถท่ีมีอยู่ เช่น 
การเป็นผู้น า มีโอกาสได้ตัดสินใจ มีการท างานร่วมกับบุคคลอื่น เป็น
ต้น นอกจากการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการท ากิจกรรมแล้ว การเข้า
ร่วมกิจกรรมยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริงของสังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ทักษะและประสบการณ์อย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแสดงความคิดเห็นและการน าแนวคิดไป
ปฏิบัติ ให้นิสิตนักศึกษารู้จักคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้  ดังนั้น 
การเข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นการได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ และยัง
เป็นการฝึกฝนในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษา
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา นิลประดิษฐ์ [3] ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : การวิจัยแบบผสม พบว่า การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในเรื่อง กิจกรรมพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูนั้น นิสิตนักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็น
ครูในเรื่องความรักในวิชาชีพครู การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ความ
มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรม
ส่งเสริมความศรัทธาในวิชาชีพครู พบว่า นิสิตนักศึกษามีระดับ
คุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องความรักในวิชาชีพครู ความศรัทธา
ในวิชาชีพครู และการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ ในระดับปานกลาง ยกเว้น
คุณลักษณะความเป็นครเูรื่องการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู อยู่ในระดับมากเท่าเดิม 
  2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครูมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เนื่องจากมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
เห็นถึงความส าคัญของความเป็นครูที่ให้นักศึกษาได้แก่ กิจกรรมก้าว

แรกสู่วิชาชีพครู กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพครู กิจกรรม
ระดมสมองเกี่ยวกับครูที่เคยพบเจอ รวมถึงกิจกรรมเขียนปณิธาน
ความเป็นครูซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญ      
มีความรู้สึกรักและศรัทธาในวิชาชีพครู อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจใน
วิชาชีพครูมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษามีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นครูมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศริญญา นิลมิตร [5] ได้ท าการศึกษา    
เจตคติต่ออาชีพครูของนักศึกษาภาคปกติ  สาขาการศึกษา          
(ครุศาสตร์) ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่ออาชีพครูของนักศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบเจคติต่ออาชีพครู
จ าแนกตามเพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับช้ันปี
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทุกกลุ่มตัวแปร และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชนีย์  เชาว์ด ารง [6] ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุ
ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ
ของนิสิตนักศึกษาครู พบว่า ในด้านคุณลักษณะ พบว่า นิสิต
นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 มีลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้าน
ความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก และงานวิจัย
ของญาดา นิลประดิษฐ์ [3] ได้ท าศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : 
การวิจัยแบบผสม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครูมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็นครู 2) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 3) กิจกรรมด้าน
วิชาการ นอกจากนี้ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในด้านลักษณะของกิจกรรม นิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคิดเห็นว่าลักษณะของ
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยของตนว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครมูากที่สุดรองลงมา คือ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีส่วนเสริมให้เกิดความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีส่วนเสริมการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

6.2 แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า  

  1. แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะ
ของนักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์ในด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาครูนั้น จากการศึกษาความต้องการจ าเป็น พบว่า 
มีความต้องการจ าเป็นในเรื่อง การพัฒนาทักษะของวิชาชีพครู ความ
รักในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณในการเป็นครู มากที่สุด เพราะว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการเข้ามาศึกษาต่อในคณะครุ
ศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์ และกระบวนการต่างๆ 
ในการเข้าสู่การเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่
วิชาชีพครูในอนาคต ดังนั้นการจัดกิจกรรมช่วยสร้างแรงบันดาลใจใน
ความเป็นครูให้กับนักศึกษามากขึ้น จึงท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่
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ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมและอยากให้คณะครุ
ศาสตร์ช่วยพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพท้ังด้านวิชาการและด้าน
จิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริง สอดคล้องกับ ทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมของนิสิตนักศึกษาของ Astin [7] ที่เช่ือว่าระดับของการมีส่วน
ร่วมเกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีการพัฒนาได้ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา และถือว่าเป็นการประสบความส าเร็จ
อย่างหนึ่งของความเป็นเลิศทางการศึกษาคือ สามารถผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญา
ดา นิลประดิษฐ์ [3] ได้ท าศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : การวิจัยแบบ
ผสม ผลการวิจัยพบว่า พบว่า นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สรุปได้ดังนี้ คือ ควรมี
การสอบถาม หรือให้แสดงความคิดเห็นในการเสนอกิจกรรมที่จะจัด
เพื่อพัฒนาครู จัดกิจกรรมในการพัฒนาครูให้ต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้
รุ่นน้องได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการดูงานส าหรับรุ่น
น้องที่เรียนวิชาชีพครูต่อไป ควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้สนุกในการ
ท ากิจกรรม และเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้พร้อมในการเป็น
ครู รวมทั้งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการติดตามผลที่เกิดขึ้น
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหากิจกรรมที่เหมาะสมในการ
พัฒนาความเป็นครูต่อไป ส าหรับลักษณะของกิจกรรมที่จัดนั้น ควร
เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดไปดูงานนอกสถานที่ บอกกล่าว
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ท่ีควรรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูอาจมีบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครูควรมีการจัดอบรมแนวทางการสอบ หรือการ
สมัครงาน แนวทางการท างานเมื่อจบการศึกษาวิชาชีพครู จะท าให้
ได้วิสัยทัศน์ ได้พบปะสังคมภายนอก และมีมุมมองที่ใหม่ ๆ จาก
เพื่อนต่างสถาบัน หรือจากวิทยากรผู้แนะน า มีการจัดกิจกรรมให้ไป
ช่วยนักเรียนตามโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความ
รักในวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ทันเหตุการณ์ และดึงดูดความสนใจ และควรมีการปลุกความรักใน
วิชาชีพครูและความศรัทธาในวิชาชีพครูลงไปในกิจกรรมให้มากกว่า
นี้ นอกจากนี้ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูในมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมากที่สุด         
3 อันดับแรก คือ 1) กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู        
2) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 3) กิจกรรมด้านวิชาการ 
  2.  แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในทัศนะ
ของนักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์ในด้านการพัฒนากิจกรรม จาก
การศึกษาความต้องการจ าเป็น พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรื่องระยะเวลากิจกรรมมากท่ีสุด รวมถึงรูปแบบของกิจกรรม 
และฐานกิจกรรม อาจเป็นเพราะกิจกรรมบางกิจกรรมอาจยากต่อ
การควบคุมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่
ค่อนข้างมากในแต่ละฐานการเรียนรู้  รวมถึงบางกิจกรรมเป็น
กิจกรรมที่ยังให้ไม่ได้ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติมากนักในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละ
คนท าให้รู้สึกเบื่อหน่ายได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดา            
นิลประดิษฐ์ [3] ได้ท าศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : การวิจัยแบบ
ผสม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มี
ต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในด้านปัญหาและอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทั่วถึง รองลงมา คือ กิจกรรมที่จัดมีรูป
แบบเดิม ขาดความหลากหลายและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
นานเกินไป นอกจากนี้ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มี
ต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม ใน
เรื่องคณะมีการประเมินผลกิจกรรมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
มากที่สุด รองลงมา คือ นิสิตนักศึกษาได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการ
ใช้อาคารสถานท่ีจากคณะเป็นอย่างดี และผู้จัดกิจกรรมและอาจารย์
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรม นิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับการด าเนินงานจัด
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยของตนว่า คณะมีการประเมินผลกิจกรรม
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง รองลงมา คือคณะน าผลจากการ
ประเมินกิจกรรมมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น และนิสิตนักศึกษา
ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานท่ีจากคณะเป็นอย่างดี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 4 ด้าน ดังนั้น 
สามารถออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม
เพื่ อพัฒ นานั กศึ กษาให้ ค รอบคลุ ม กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครอบคลุมในด้านทักษะทางปัญญา โดย
สามารถออกแบบกิจกรรมในรูปแบบสถานการณ์จ าลองในการ
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความ
เข้าใจ และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการ
เห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพครู มากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้สึก
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเกิดแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู นั่น
คือการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมช่วยส่งเสริมความเป็นครู 
หากต้องการพัฒนาและเสริมในด้านดังกล่าวอาจปรับรูปแบบ
กิจกรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลามากขึ้น 
โดยอาจมีการก าหนดนโยบาย และวางแผนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมที่ ช่วยส่งเสริมการเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการติดตามประเมินผลถึงคุณลักษณะดังกล่าว  

3. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมีความต้องการจ าเป็นใน
เรื่อง การพัฒนาทักษะของวิชาชีพครู ความรักในวิชาชีพครูและจิต
วิญญาณในการเป็นครู มากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาความรู้
ในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ ซึ่งควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน 
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิตนักศึกษา โดยเน้นการด าเนินงานร่วมกันทุก ๆ ฝ่าย 
มิใช่ขึน้อยู่กับฝ่ายกิจการนักศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจมีการประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกัน
คุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
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ผู้สอน เห็นความส าคัญในการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาเห็นคุณค่า
ของการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพมากข้ึน 

4. จากผลการวิจัย พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรื่องระยะเวลากิจกรรมมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการประชุมวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วย
ปรับระยะเวลาให้มีความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม มีแผนการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีต่างๆ เช่น เรื่องสถานที่ สภาพฝนฟ้า
อากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการปรับกิจกรรมให้มีความน่าสนใจสอดคล้องกับ
ระยะเวลาเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ชัดเจนมากขึ้นโดยวางแผนร่วมกัน
กับคณาจารย์เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อช่วยเสริมทักษะความเป็น
ครูให้ครอบคลุมมากขึ้น หรืออาจเน้นกิจกรรมที่พัฒนาในแต่ละกรอบ
ให้ครอบคลุมและต่อเนื่องกันโดยการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ อาจส่งผลต่อการพัฒนาการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด และพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด 
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ และแบบสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t –test dependent และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนบทเรียนหลังการเรียนรู้ รูปแบบการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนได้ โดยผลจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดี หลังจากท าแบบทดสอบวัดทักษะการ
เรียนรู้วรรณคดี พบว่า เมื่อจัดการเรียนการสอนวรรณคดีโดยใช้รูปแบบแผนที่ความคิด นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 27.50 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกหลังการเรียนรู้และแบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วม
ของครูก็พบว่า นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องหลังจากเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด นอกจากนั้นนักเรียนยังมีความตั้งใจ สนใจและ
มีสมาธิในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: แผนที่ความคิด, การสอนวรรณคดีไทย, ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย, โรงเรียนสาธิตราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study an instructional model on Thai literature by using the mind 
mapping and 2) to develop Thai literature learning skills for Mathayomsuksa 4 students. The population comprised 39 
students in Mathayomsuksa 4, secondary laboratory school of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University in the first 
semester of the 2019 academic year. The research instruments were the 1) lesson plan on Thai literature using          
the mind mapping; 2) Thai literature learning skill test; 3) Thai literature learning skill evaluation form; 4) teachers’ 
notes, and 5) participant observation form. For the quantitative data, the statistics method used to analyze data were 
mean ( x̄ ) , standard deviation (S.D.), and T-test dependent. Fo r the qualitative data, the content was analyzed after 
learning. The instructional model by using the mind mapping has obviously developed Thai literature learning skill for 
students. The result on Thai literature learning skill evaluation form found that the students’ ability after learning        
via the mind mapping was higher than before one. The research was statistically significant difference at .05 level. The 
students could enhance their Thai literature learning skill at the highest level. (X̅= 27.50 (Full score was 30.), S.D. = 1.29) 
For the qualitative data via teachers’ notes and participant observation form, the finding revealed that the students 
could correctly summarize the content and concept by using the mind mapping. Moreover, they focused on the 
literature content. This attention has affected the Thai literature learning more efficiently. 
Keywords:  Mind Mapping, Thai literature teaching, Thai literature learning skill, Secondary laboratory school of    
      Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
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1. บทน า (Introduction) 
   วรรณคดีไทยคือผลงานการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษไทยที่
ทรงคุณค่า เป็นการเรียงถ้อยค าออกมาเป็นเรื่องราวอย่างประณีต
บรรจงครบองค์ศิลปะ ได้สืบทอดความงดงามนี้มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง นอกจากจะสื่อสารเรื่องราว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ แล้ว วรรณคดีไทยยังมีความงาม 
ความไพเราะ แสดงอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนความเป็นไปของมนุษย์ 
แสดงให้เห็นพัฒนาการของภาษา ที่มีการเลือกสรรถ้อยค ามาเรียง
ร้อยถ้อยความจนเข้าใจได้ชัดเจน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้วรรณคดีไทย 
จะสามารถซาบซึ้ง ดื่มด่ าความงาม ความไพเราะของถ้อยค าที่เรียง
ร้อยออกมาอย่างประณีต เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผ่านทาง
ตัวอักษร นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เนื้อหา และข้อคิดจาก
วรรณคดีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เห็นถึงความดี ความงาม และ
ความ เป็ นจริ งของชีวิตมนุษย์ ในหลายแง่มุ ม  รู้ จั กคิดและมี
วิจารณญาณ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังที่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  [3], 
(2549 : 31) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไว้ว่า “วรรณคดีทั้ง
ปวงล้วนเป็นประจกส่องสะท้อนสังคมและชีวิตมนุษย์ การอ่าน
วรรณคดีจึงเป็นการอ่านชีวิต” จึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณคดีท าให้
มนุษย์รู้จัก เข้าใจชีวิต ความรู้สึกนิดคิด และจิตใจของเพื่อนมนุษย์ได้
ดียิ่งขึ้น             
 วรรณคดีไทยมีคุณค่าและความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงมี
การก าหนดเนื้อหาสาระวรรณคดีไทยเข้าในหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 สาระตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การ
ฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม [2], (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2-3) 
 ถึงแม้ว่าหลักสูตรภาษาไทยจะก าหนดสาระวรรณคดีไทยไว้อย่าง
ชัดเจนทุกระดับช้ัน แต่การเรียนการสอนวรรณคดีไทยยังประสบ
ปัญหาหลายด้าน ดังที่ ศรีวิไล ดอกจันทร์ [4], (2529 : 33-40) ได้
กล่าวถึงปัญหาการสอนวรรณคดีไทยสรุปได้ว่า การสอนวรรณคดี
ไทยนั้นมีปัญหาเกิดจากหลักสูตร ธรรมชาติของวิชา แบบเรียน สื่อ
การสอน การวัดและประเมินผล ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจวรรณคดีไทย 
เพราะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
คิดว่าวรรณคดีไทยเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สนุกสนานท้าทาย และผู้สอน
ขาดวิธีการสอนที่หลากหลาย ดังที่ ชลธิชา หอมฟุ้ง [1], (2558 : 
1315) ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับปัญหาการสอนวรรณ คดีไทยไว้ว่า 
“ประเด็นส าคัญที่ท าให้การสอนวรรณคดีไทยประสบปัญหาส่วนหน่ึง
นั้นเกิดจากครูรวมทั้งวิธีสอนซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยครูควรหาวิธีสอน
ที่หลากหลายให้เข้ากับธรรมชาติของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในช้ันเรียนมากกว่าการนั่งอ่านวรรณคดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งการ
สอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวรรณคดีและสามารถ
ลบทัศนคติด้านลบที่มีต่อวรรณคดีได้” ดังนั้น ปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาวรรณคดีไทยท่ีมีหลากหลายประเด็นนั้น จะสามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและกระตุ้นความสนใจ
ของผู้ เรียน มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดศูนย์การเรียน 

บทเรียนส าเร็จรูป การสอนท่ีใช้วิธีเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้
เดิมการใช้ผังมโนทัศน์ เป็นต้น [5], (วัชรีภรณ์ กลมกล่อม, 2553 – 
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย มีความซาบซึ้งใน
ความงามความไพเราะ ตระหนักถึงความส าคัญของวรรณคดีไทย 
เกิดความสนใจ เปิดใจท่ีจะเรียนวรรณคดีไทยอย่างมีความสุข และได้
ประโยชน์จากการเรียนอย่างแท้จริง 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วรรณคดี ไทยของผู้ เรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นระดับช้ันมัธยมปลาย โดยเนื้อหาในหนังสือ
วรรณคดีวิจักษ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการ 
อาจาริยคุณ, อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, 
นิราศนรินทร์ค าโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, ทุกข์ของชาวนาในบทกวี, 
มงคลสูตรค าฉันท์, มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก การใช้รูปแบบ
การสอนแบบแผนที่ความคิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการเรียน
วรรณคดี ไทยในระดับนี้ที่ มี เนื้ อหายาว ยาก และซับซ้อนได้  
  แผนที่ความคิด คือ เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดย
เลียนแบบการท างานของสมอง คิดค้นโดยชาวอังกฤษช่ือ โทนี่ ปูซาน 
(Tony BuZan) โดยน าความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้กับการเรียนรู้ 
เริ่มจากการพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมที่เคยบันทึกเป็นตัวอักษร
เป็นแถวยาวเรียงต่อกัน เปลี่ยนเป็นบันทึกด้วยภาพ สัญลักษณ์แบบ
แผ่รัศมีออกรอบศูนย์กลางเหมือนการแตกกิ่งก้านของต้นไม้  
[6], (ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี, 2555 : เอกสารออนไลน์) ลักษณะ
ส าคัญคือการเช่ือมโยงจากไอเดยีหลกัตรงกลาง แตกกิ่งออกไปเรื่อยๆ 
โดยประกอบด้วย “ค าส าคัญ” และ “รูปภาพ” โดยองค์ประกอบ
เหล่านี้มีการเช่ือมโยงกันด้วย “เส้น” และมีการกระตุ้นด้วยการใช้ 
“สี” [7], (สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ : 2558) แผนที่ความคิด
สามารถดึงพลังสมองของบุคคลหรือผู้เรียนออกมาใช้เป็นประโยชน์
หลายประการ ได้แก่ 1. ช่วยตรวจสอบการรับรู้ในตัวบุคคล 2.เห็น
ความสามารถในการจดจ าและประสบการณ์ 3. เห็นภาพการคิด
วิเคราะห์ว่ามีการเชื่อมโยงเพียงใด 4. ช่วยควบคุมระบบการจัดการ
ข้อมูลได้เป็นระบบและทิศทาง 5.ช่วยอ านวยความง่ายแก่การ
น าเสนองานไม่ยุ่งยาก แผนท่ีความคิดมีกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ฝึกฝน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ โดยมีวิธีการที่ครอบคลุม  
5 ประการ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์เป้าหมายว่าต้องการสาระเนื้อหาใด 
(Content to Know) 2. การออกแบบกลวิ ธี  (Methodology)       
3.การจัดท าก าหนดเครื่องมือ (Tool) 4. การลงมือท าให้เกิดผลส าเร็จ 
(Implementation to Practice) 5. ก ารป ระ เมิ น ผล (Evaluation)        
6.การทวนสอบพิสูจน์ผล (Verification) [8], (ภณ ใจสมัคร, 2560: 6) 
  ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การใช้รูปแบบการสอนแผนที่ความคิดเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้ เพราะ
เป็นวิธีการที่ จะช่วย ให้ผู้ เรียนเกิดการฝึกฝน และพัฒนาขีด
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ความสามารถทางการคิด แสดงศักยภาพและความสามารถของ
บุคคลผ่านกลไกการคิดของสมองอย่างชัดเจน ช่วยจัดเรียงความคิด
ให้เป็นระบบ และสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีการในการเรียนรู้
เนื้อหาวรรณคดีไทยที่ยาว ยาก และซับซ้อนนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น ท าให้
การเรียนการสอนวรรณคดีไทยมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเรียน
อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังมีความซาบซึ้งถึงความงามในค า
ประพันธ์ ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี และตั้งใจที่จะรักษา
วรรณคดีไทยไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการเรียนรู้
ชีวิตของมนุษย์และใช้ความคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อันเป็น
การบูรณาการวรรณคดีสู่ชีวิตจริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งการ
เรียนและในชีวิตจริงอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่
ความคิด  
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  
3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย (Materials and 
Methods) 
  3.1 ขอบเขตเนื้อหา  
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาล 
และนิราศนรินทร์ค าโคลง ใช้เวลาทั้งหมด 9 คาบ คาบละ 50 นาที  
 3.2 ขอบเขตประชากร 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  4 โร ง เรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ท้ังหมด 39 คน  
    3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเรียนรูว้รรณคดีไทย 
 3.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แผนที่ความคิด หมายถึง การจัดระบบความคิด ถ่ายทอด
ความคิดและข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลงในกระดาษ โดยการใช้
ภาพ สี เส้น และการเชื่อมโยงแทนการจดบันทึกแบบเดิม เป็นการ
สื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพ เสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานที่จะท าให้
เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
กระตุ้นความสนใจได้ดี 
  รูปแบบการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิดตามแผน 
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะอยู่ในขั้นสอน โดยให้
นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด โดยเช่ือมโยงจากไอเดียหลักตรงกลาง 
แตกกิ่งออกไปเรื่อยๆ ใช้ “ค าส าคัญ” และ “รูปภาพ” องค์ประกอบ
เหล่านี้มีการเช่ือมโยงกันด้วย “เส้น” และมีการกระตุ้นด้วยการใช้ 

“ส”ี ซึ่งการเขียนแผนที่ความคิดในเนื้อหาวรรณคดนีั้น นักเรียนจะได้
ใช้วิธีการ 5 ข้อในการฝึกฝน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์เป้าหมายว่า
ต้องการสาระเนื้อหาใด (Content to Know) 2. การออกแบบกลวิธี 
(Methodology) 3. การจัดท าก าหนดเครื่องมือ (Tool) 4. การลง
มือท าให้ เกิดผลส าเร็จ (Implementation to Practice) 5. การ
ประเมินผล (Evaluation) 6. การทวนสอบพิสูจน์ผล (Verification) 
โดยการเขียนแผนท่ีความคิดนั้นจะมีทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
 การสอนวรรณคดีไทย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
วรรณคดีไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เรื่องอิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล และนิราศนรินทร์ค าโคลง 
 ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมิน
ค่า และน าความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้     
 3.5 วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(R & D) มี
ขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหาความต้องการจ าเป็น 
(Needs Analysis : R1) โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด  
การสอนวรรณคดีไทย และปัญหาการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เป้าหมายว่าต้องการสาระเนื้อหาใด (Content to Know) 
ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลปัญหาการสอนวรรณคดีไทย และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ขั้ น ต อ น ที่  2 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า รส อ น 
(Development : D1) เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
ได้แก่  
 1. แผนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด เรื่องอิเหนา ตอนศึก 
กะหมังกุหนิง 1 แผน นิทานเวตาล 1 แผน และเรื่องนิราศนรินทร์ 
ค าโคลง 1 แผน รวมทั้งหมด 3 แผน แผนละ 3 คาบ  
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
 3. แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
 4. แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ 
 5. แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้แผนที่
ความคิด มีจ านวน 3 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 3 คาบ คาบละ 50 นาท ี
  เมื่อจัดท าแผนการสอนแล้ว ผู้วิจัยน าแผนการสอนไปตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
 1) แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย มีขั้นตอนดังนี ้
     1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาไทยระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 แล้วน าไปก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหา
จากหนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
แบบทดสอบ 
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     2. ก าหนดเนื้อหา โดยผู้วิจัยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียน
ภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 เรื่อง คือ 
เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาล และนิราศนรินทร์
ค าโคลง  
    3. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
    4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้าน 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2) แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย เป็นการวัด
และประเมินผลจากแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
  3) แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกที่ให้นักเรียน
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไร สรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่เรียน  
 4) แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นแบบบันทึกที่ให้ครูได้
สังเกตการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด  
 ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบกลวิธี (Methodology) และการ
จัดท าก าหนดเครื่องมือ (Tool) เพื่อให้ได้รูปแบบแผนการสอนและ
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ และ
แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมไปใช้สอนในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 น ารูปแบบการสอนไปใช้ (Implementation : R2) 
เป็นการน าเครื่องมือไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีด าเนินการ
ดังนี ้
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อน
เรียน  
 2. ผู้วิจัยน าแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 39 คน โดยแผนการสอนจ านวน 3 เรื่อง เรื่องละ 3 
คาบ ได้แก่ เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล และ
นิราศนรินทร์ค าโคลง เนื้อหาอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง และ
นิทานเวตาล จะให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดเป็นรายบุคคล ส่วน
เนื้อหานิราศนรินทร์ค าโคลงจะให้เขียนนักเรียนเขียนแผนท่ีความคิด
เป็นกลุ่ม   
 3. หลังจากสอนแล้ว ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้  
 4. ครูบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด 
 5. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลัง
เรียน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือท าให้เกิดผลส าเร็จ (Implementation 
to Practice) 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผล (Evaluation : D2) เป็นการศึกษาผล
การใช้รูปแบบการสอนเพื่อน าไปปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาด้านอื่นได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ทั้ งก่อน เรียน และหลังเรียน น ามาวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  2. น าบันทึกหลังการเรียนรู้ และแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    

 ขั้นตอนนี้จึงเป็นการประเมินผล (Evaluation) และการทวน
สอบพิสูจน์ผล (Verification) สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบตามหลักการของรูปแบบการใช้แผนที่ความคิด 
  3.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู   
     - ให้นักเรียนท าข้อสอบก่อนเรียน และข้อสอบหลังเรียน จ านวน 
30 ข้อ 30 คะแนน ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  - ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้ และครูบันทึกลงในแบบ
สังเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วม ได้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้วรรณคดี
ไทย มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม 
SPSS ค านวณค่าสถิติแบบ t – test dependent และวิเคราะห์หา
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 2) น าข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังการเรียนรู้ แบบสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม มาสรุปผลด้วยวิธีการบรรยายแบบพรรณนา เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  
4. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด 2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ผลจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดี หลังจากท า
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดี พบว่า เมื่อจัดการเรียน
การสอนวรรณคดีโดยใช้รูปแบบแผนที่ความคิด นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 27.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29   
  2. ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปได้ว่า นักเรียน
สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทยหลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้แผนที่
ความคิดได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายในการเรียน
วรรณคดี เพราะใช้การวาดภาพตามจินตนาการ ระบายสีให้เกิด
ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ได้ดี สามารถสรุปสิ่งที่
เรียนรู้ได้อย่างรวดเรว็ ท าให้เห็นภาพรวมของวรรณคดีเรื่องนั้นไดง่้าย
ขึ้น และค้นพบไอเดียใหม่ในการใช้จินตนาการสร้างแผนที่ความคิด
ขึ้นมา 
 ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สรุปได้ว่า ครู
สังเกตเห็นว่านักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ท ามากขึ้น โดยนักเรียน
จะมีความกระตือรือร้นในการท าแผนที่ความคิด ต่างคนต่างจดจ่อ 
ในงานของตน มีการใช้จิตนาการสร้างสรรค์แผนที่ความคิดออกมา
อย่างสวยงาม น่าสนใจ ส่วนงานกลุ่ม นักเรียนในกลุ่มต่างช่วยกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากเนื้อเรื่องในวรรณคดี และช่วยกันคิด
ค าส าคัญและหัวข้อต่างๆ ในการเช่ือมโยงเข้าด้วยกันเป็นแผนที่
ความคิด ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์แผนที่ความคิดออกมาให้
สวยงาม และออกมาน าเสนอได้อย่างถูกต้อง (จันจิรา หาวิชา : แบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม) 
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 ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนและแบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครูสามารถระบุได้ว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก 
 
5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)      
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด 2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบแผนที่ความคิด คือ เครื่องมือด้าน
ความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการท างานของสมอง คิดค้นโดย
ชาวอังกฤษช่ือ โทนี่ ปูซาน (Tony BuZan) โดยน าความรู้เรื่องสมอง
มาปรับใช้กับการเรียนรู้ เริ่มจากการพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมที่
เคยบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นแถวยาวเรียงต่อกัน เปลี่ยนเป็นบันทึก
ด้วยภาพ สัญลักษณ์แบบแผ่รัศมีออกรอบศูนย์กลางเหมือนการแตก
กิ่งก้านของต้นไม้ ลักษณะส าคัญคือการเช่ือมโยงจากไอเดียหลักตรง
กลาง แตกกิ่งออกไปเรื่อยๆ โดยประกอบด้วย “ค าส าคัญ” และ 
“รูปภาพ” โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีการเช่ือมโยงกันด้วย “เส้น” 
และมีการกระตุ้นด้วยการใช้ “สี” แผนที่ความคิดสามารถดึงพลัง
สมองของบุคคลหรือผู้เรียนออกมาใช้เป็นประโยชน์หลายประการ 
ได้แก่ 1. ช่วยตรวจสอบการรับรู้ในตัวบุคคล 2. เห็นความสามารถใน
การจดจ าและประสบการณ์ 3. เห็นภาพการคิดวิเคราะห์ว่ามีการ
เชื่อมโยงเพียงใด 4. ช่วยควบคุมระบบการจัดการข้อมูลได้เป็นระบบ
และทิศทาง 5. ช่วยอ านวยความง่ายแก่การน าเสนองานไม่ยุ่งยาก   
 ผลการวิจัยจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดี หลังจาก
ท าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดี พบว่า เมื่อจัดการเรียน
การสอนวรรณคดีโดยใช้รูปแบบแผนที่ความคิด นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 27.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 
 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาขีด
ความสามารถทางการคิด มีความคิดที่เป็นระบบ และสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับ วัชรีภรณ์ กลมกล่อม [5], (2553 : 68) ที่กล่าวว่า  
การใช้ผังมโนทัศน์ แผนที่ความคิด ท าให้นักเรียนได้มีการจัดล าดับ
ความคิด เช่ือมโยงความสัมพันธ์ และถ่ายทอดความคิดของเรื่อง
ออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน  จากการสร้างแผนที่
ความคิดขึ้นในวรรณคดีทั้ง 3 เรื่องที่ซึ่งมีเนื้อหาที่ยาว มีค าศัพท์ยาก
และซับซ้อน แต่เมื่อนักเรียนได้ใช้ความคิดจัดระบบค าส าคัญ และ
เช่ือมโยงหัวข้อส าคัญต่างๆ โดยใช้ เส้นสาย และสีสันที่ดึงดูด 
ความสนใจ กระตุ้นให้เกิดความจ าและความเข้าใจ ท าให้นักเรียน
สามารถมองเห็นภาพรวมเรือ่งราวและหัวข้อส าคัญของวรรณคดีเรื่อง
นั้นๆ และจัดระบบเข้าไปในสมองได้ดี ดังที่ ภณ ใจสมัคร [8], (2560 
: 6) ได้กล่าวว่า แผนที่ความคิดเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ด้วยฉาก
จ าลอง (Scenario) ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดกระบวนการคิดที่เน้น 
“Learning by doing” โดยผู้เรียนต้องผสมผสานพลงัสมอง คือ “ใจ
เปี่ยม (heart) เตรียมมือพร้อม (hand) ยอมคิด (head)” 

 ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน
สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทยหลังจากเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาในการเรียน สามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์แผนที่
ความคิดอย่างอิสระ ท าให้จดจ าเนื้อหาของวรรณคดีออกมาเป็นภาพ
ที่ปรากฏขึ้นในสมอง เห็นภาพรวมของวรรณคดีเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้น 
และค้นพบไอเดียใหม่ในการใช้จินตนาการสร้างแผนที่ความคิดขึ้นมา  
 ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สังเกตเห็นว่า
นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ท ามากขึ้น  โดยนักเรียนจะมี 
ความกระตือรือร้นในการท าแผนที่ความคิด ต่างคนต่างจดจ่อในงาน
ของตน มีการใช้จิตนาการสร้างสรรค์แผนที่ความคิดออกมาอย่าง
สวยงาม น่าสนใจ ส่วนงานกลุ่ม นักเรียนในกลุ่มต่างช่วยกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นจากเนื้อเรื่องในวรรณคดี และช่วยกันคิดค าส าคัญ
และหัวข้อต่างๆ ในการเช่ือมโยงเข้าด้วยกันเป็นแผนที่ความคิด 
ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์แผนที่ความคิดออกมาให้สวยงาม และ
ออกมาน าเสนอได้อย่างถูกต้อง (จันจิรา หาวิชา : แบบสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม) 
 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการสอนที่ดึงศักยภาพ
ของนักเรียนให้มีการพัฒนาการคิดได้อย่างมีประสทิธิภาพโดยใช้เรื่อง
ที่ง่ายและเป็นที่สนใจของนักเรียน เมื่อสามารถกระตุ้นความสนใจได้
แล้ว นักเรียนจะให้ความร่วมมือในการเรียนอยา่งเต็มที่ มีสมาธิจดจ่อ
อยู่กับงานที่ไม่ถือว่าเป็นงานที่บีบบังคับมากจนเกินไป กล่าวคือ
นักเรียนสามารถใช้จินตนาการสร้างแผนท่ีความคิดได้อย่างอิสระตาม
รูปแบบทั้งตั้งขึ้นมาอย่างยืดหยุ่น ในระหว่างที่ท างานนั้น นักเรียนมี
สมาธิ มีการคิด หัวข้อต่างๆ เช่ือมโยงกันออกมาเป็นภาพรวมของ
วรรณคดีเรื่องนั้นๆ ท าให้สามารถพัฒนาการคิดออกมาได้อย่างมี
ระบบ และสร้างสรรค์ ส่งผลต่อความจ าและความเข้าใจ น าไปสู่การ
เรียนรู้วรรณคดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ หัวข้อส าคัญของเนื้อหาวรรณคดีแต่ละเรื่องในแผนที่
ความคิด ยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ข้อคิด ค าสอนต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตรงกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย ท่ีต้องการให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจวรรณคดีไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่า และน าความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและคุณธรรม
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
 6. บทสรุป (Conclusion) 
 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย ท าให้นักเรียนมีความคิดที่
เป็นระบบ สามารถจดจ าค า ข้อความ และเนื้อหาส าคัญ รวมถึง
ภาพรวมของวรรณคดีนั้นได้ เห็นได้จากผลการทดสอบวัดทักษะ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนหลังจากใช้การเรียนการสอน
รูปแบบแผนที่ความคิด นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
27.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.29 
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 นอกจากนี้นักเรียนยังเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างมีความสุข 
สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด โดยผู้วิจัยให้อิสระนักเรียนใน 
การสร้างแผนที่ความคิดด้วยข้อความหรือภาพวาดอย่างสร้างสรรค์ 
มีการใช้เส้นสายและสีสันเช่ือมโยงอย่างสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 
ช่วยในการจ าได้ ง่ายและเร็วขึ้น เป็นการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
สมัยใหม่ที่ครูต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการพัฒนาการคิดเพื่อการเรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ เป็นอย่างดี 
เครื่องมือที่ เรียบง่าย สามารถสร้างความคิด และพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยได้อย่างดี ก็คือ แผนที่ความคิดนั่นเอง ที่จะ
สามารถดึงพลังสมองของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ เกิดความรู้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนา 
การเรียนรู้ยิ่งขึ้นไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรใช้รูปแบบ 
การสอนแผนท่ีความคิดในเนื้อหาอ่ืน ๆ ของวิชาภาษาไทย เช่น หลัก
ภาษา การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น และอาจน ารูปแบบ
การสอนแบบแผนที่ความคิดไปใช้กับการเรียนวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ 
ได้ ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยปรับให้เข้ากับเนื้อหา
และระดับชั้นที่สอนอย่างเหมาะสม 
   
7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 บทความในวารสาร 
[1]   ชลธิชา หอมฟุ้ง, “การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดไีทย 
       โดยประยุกต์ใช้อริยสัจสีเ่พื่อส่งเสริมความสามารถด้าน 
    การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
       ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต”, วารสาร  
       Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์  
       สังคมศาสตร์ และศิลปะ,  มหาวิทยาลัยศลิปากร, ปีท่ี 8 
       ฉบับท่ี 2, หน้า 1313 – 1326, 2558. 
7.2 หนังสือ    
[2]   วิชาการและมาตรฐานการศกึษา, ส านัก, “ตัวช้ีวัดและสาระ 
       การเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551”,  
       กระทรวงศึกษาธิการ, 2551. 
[3]   รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, “วรรณคดีศึกษา”, ธารปัญญา, 2544. 
[4]   ศรีวิไล ดอกจันทร,์ “การสอนวรรณกรรมวรรณคดีไทย”, 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529. 
7.3 วิทยานิพนธ ์
[5]   วัชรีภรณ์ กลมกล่อม, “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ 
      เรียนวรรณคดีไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชลประทาน      
      อนุเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีได้รับการสอนโดยการ 
      ใช้ผังมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครู, สารนิพนธ์การศึกษา- 
      มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัย- 
      ศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

7.3 เว็บไซต ์
[6]  ศิรพรรณ ชาญสุกิจเมธี, (9 สงิหาคม 2555), แผนที่ความคดิ  
     Mind Mapping, สืบค้นจาก http://www.si.mahidol.ac.th 
      /th/division/soqd/admin/news_files/403_18_4.pdf.         
[7]  สถาบันพัฒนาทักษะการเรยีนรู้, (13 ธันวาคม 2558),  
     MIND MAP คืออะไร, สืบค้นจาก    
     http://www.brainfriendlyacademy.com. 
7.4 เอกสารประกอบการอบรม 
[8]  ภณ ใจสมัคร, “การเรียนรู้เพือ่การบูรณาการผ่านเทคนิค Mind  
     map” เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการพัฒนาการเรียน 
     การสอนโดยใช้แผนที่ความคดิ (Mind Mapping), มหาวิทยาลยั 
     ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2560. 
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การศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

Email : Patcharee15011971@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง อายุ 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 182 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของแอลเอสดี 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในด้านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ ส่วนด้านที่มีประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ต่ าสุด คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารมีประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สูงกว่าผู้รักษาการในต าแหน่ง  เรื่องการล าดับความส าคัญของ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่  มีประสิทธิผลการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สูงกว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กเรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ส่วนประสิทธิผลการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายุที่ต่ ากว่า 30 ปี สูงกว่า ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิผล
การวางแผนยุทธศาสตร์เรื่องการรวบรวม ข้อมูล สารสนเทศ สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จ าแนกตามอายุ
ต่ ากว่า 30 ปี สูงกว่าช่วงอายุ 30-40 ปี เรื่องการจัดท าแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับหรือตอบสนองเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักของ
แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
 

Abstract 
 The purpose of the research was for evaluating the strategic analysis of the directors in primary schools, 

comparing the strategic analysis of the directors in the primary school, Ayutthaya primary education area office 1 & 2 
based on age, working performance and size of the school. The sample groups were 182 primary directors. The 
instruments used in the study were questionnaires and the scale is 5 levels, reliability analysis 0.80, analysis status is 
standard deviation T-test, variance & multiple comparison tests by following LSD method.   

The result of this study, the purpose of this research is harmonized strongly after they considered the list. Thus 
the evaluation of the strategic analysis was passed strongly by transferring and the arrangement of the strategic analysis 
was weakest. The age, working performance and size of the primary school does not have an effect to the arrangement 
of the strategic analysis. However, it’s found that the transferring of strategic analysis was affected by age and working 
performance and control at the statistical significance of 0.05.  
Keywords: effectiveness, strategic planning 
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1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 1 ว่าด้วย
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 (2) ระบุไว้ว่า การจัดระบบ
โครงสร้าง กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสถานศึกษาหรือที่เรียกกันว่า เป็นการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM  ดังนั้น 
เพื่ อการบริหารงานและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมี เครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา ซึ่งหมายถึง แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) ของ
สถานศึกษา [1] 
 แผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนท่ีมุ่งไปในอนาคตมีกระบวนการ
คิดหาวิธีการที่ดีที่สุด โดยให้ความส าคัญกับผลกระทบจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในตลอดทุกมิติขององค์กร รวมทั้ง
มีการยอมรับร่วมกันของคนในองค์กร ซึ่งอาจกล่าวว่า การก าหนด
ยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้บริหารที่มุ่งหวัง
ผลส าเร็จในการด าเนินงานในองค์การที่ซับซ้อนหรือองค์การที่ต้อง
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาง
เทคนิควิทยาการต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่าง ๆ                   
เป็นต้น ซึ่งล้วนก่อให้เกิดโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
องค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องหาวิธีการด าเนินงานท่ีชัดเจน และตรง
กับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ โดยปรับขีด
ความสามารถขององค์กรให้ด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมและ
ข้อจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด [2] ผู้บริหารที่วางแผนยุทธศาสตรท์ี่
ดีจะต้องก าหนดวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่าง
เป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไมด่ีจะกระทบกระเทือนตอ่
ส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหาร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรจุจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ 
เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริห ารจะ
กระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท า
ให้งานนั้นประสบความส าเร็จ [3] สอดคล้องกับ [4] ที่กล่าวไว้ว่า  
ผู้บริหาร หรือผู้น า หรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน  
 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประสบผลส าเร็จ  ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายประการ ซึ่งก็สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาที่จะท าให้
ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จนั้น กล่าวคือ 
ประสิทธิผลผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการ
จัดท าแผน ผู้ที่ปฏิบัติงานตามแผน ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการ

วางแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสทิธิผล คือ ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างาน การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน และการถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา แต่บางครั้งผู้บริหารสถานศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดประสบการณ์และการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ ก็อาจท าให้การวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่มีประสิทธิผล หรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ก็เป็นปัจจัยที่ท าให้การวางแผนยุทธศาสตร์ไม่ประสบ
ผลส าเร็จได้ 
 ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงานใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิผลในด าเนินงาน สถานศึกษาแต่ละแห่งก็ต้องมีปัญหา
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุ 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน ท าให้
ประสิทธิผลการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ของผู้บริหารสถานสึกษา ในสังกัดส านักงานเชตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 และ 2 โดยจ าแนก
ตามต าแหน่ง อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2
จ านวน 342 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 
จ านวน 182 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย         
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ให้เลือกตอบเพียง 
จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง และ
ขนาดของสถานศึกษา 
      ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 เป็นการวัดเพื่อให้ทราบถึง
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ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ระดับ [5] โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามระดับความส าเร็จ 
   
3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของแอลเอสดี  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ 
 4.1.1 ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในด้านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.23) ส่วนด้านที่มีประสิทธิผลการวางแผน
ยุทธศาสตร์มีค่าต่ าสุด ( = 4.19) 
      4.1.2 การเปรียบเทียบผลการศึกษาการประสิทธิผลการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่ง อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง และ
ขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิผลในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหาสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  อาจเนื่ องมาจากผู้บริหา ร
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ 2 ได้มาติดตาม ช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพราะบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ส าหรับ
สถานที่แตกต่างกัน แต่มีประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ
สถานศึกษา เพื่อน าไปถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนที่วางไว้ 
 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า ต าแหน่ง อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาด
ของสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน การที่สถานภาพส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย ต าแหน่ง 
อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    
 
 
 
  

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากผลการวจิัยการเก็บรวบรวมข้อมลู พบว่า มี
การปฏิบัติในระดับมาก 
 6.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาก่อนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดการศึกษาอื่น ๆ เช่น การศึกษาเอกชน 
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
 6.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ 
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การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนเอกชน ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบุร ี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 347 คน ได้ศึกษาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดการประมาณค่ามีค่าความ
เช่ือมั่นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที่ t        
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองศึกษาการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21สูงสุดคือด้านการท างานเป็นทีม 
ผู้ปกครองมีการรับรู้มากท่ีสุด คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบงานตามที่กลุ่มมอบหมายได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านการเขียนได้ ผู้ปกครองมีการรับรู้
น้อยที่สุด คือ นักเรียนยังขาดในเรื่องการเขียนย่อความและถอดความ/จับประเด็นจากเรื่องที่ก าหนดให้ 2)  ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการับรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การรับรู้ของผู้ปกครอง, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study the level of parental awareness towards learners' learning skills in 

the 21st century of private schools in Muang District, Suphanburi Province. 2) To compare parental awareness towards 
learners' learning skills in the 21st century of private schools in Muang District, Suphanburi Province classified by 
personal status. Samples used in this research were parents of private school students, samples are 347 parents of 
private school students by sampling method. The instrument is a questionnaire. Statistics used in data analysis include 
frequency, percentage, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way variance statistics (ANOVA).   

The result of this research showed that 1) the most number of parental awareness towards learners' learning 
skills in teamwork is students are responsible for the tasks assigned by the group as well. For writing, the least number 
of parental awareness is students are still lacking in writing, abbreviations and transcribing / capturing issues from the 
subject given. 2) Parents with gender, age, education level, occupation and average income per month are different, 
affecting the overview of parents' awareness of learning skills in each item is not different.  
Keywords: parental awareness, skills in the 21st century 
 
 

1. บทน า 
 โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาภายใต้การก ากับของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด โดย
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐภายใต้การก ากับ
ควบคุมและดูแลของหน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งในขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ก าหนด

นโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนให้เอกชน องค์กรวิชาชีพและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารการจัดการอย่างมี
คุ ณ ภ าพ  โด ย เฉ พ าะ อ ย่ า งยิ่ งบ ท บั ญ ญั ติ ใน รั ฐ ธ ร รม นู ญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีหลักประกันการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐ และเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่จะต้องค านึงถึงและเป็นเง่ือนไข
ตรงกันของกระแสผลักดัน คือ "คุณภาพการศึกษา" เพื่อเป็น
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หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพอย่าง
ทัดเทียมและเสมอภาค ไม่ว่ารัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เอกชนจัดการศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนตรงตามความ
ต้องการของผู้ มี ส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ซึ่ งได้แก่  ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม รวมทั้ งบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [1] 
 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิต
และการท างาน ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อยๆ คือ 3R และ 8C ซึ่ง
ทักษะนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ได้ ทักษะ 3R ประกอบด้วย 1) อ่านออก 2) เขียนได้ 3) ทักษะใน
การค านวณและ ทักษะ 8C ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์  
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3) การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า    
4) ทักษะในการสื่อสาร 5) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 6) ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 7) ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ 8) มีคุณธรรม  
ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวส าคัญที่ช่วยในการจัดการศึกษา การ
จัดระบบการเรียนการสอนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง มีครูเป็นผู้ช่วย 
มีการผสานความรู้ และทักษะเฉพาะด้านเข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จ
ของผู้เรียนทั้งในด้านการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวิต 
 การศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการให้การศึกษาที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานของ
ตนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีการ
บริหารจัดการที่มีอิสระ โดยบริหารอย่างระบบธุรกิจซึ่งคล่องตัว
มากกว่าระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการใน
การสั่งการ สามารถตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวใน
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินกิจการโดยไม่มีข้อจ ากัด
ทางด้านระเบียบข้อบังคับเหมือนโรงเรียนภาครัฐ ท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ กรศึกษาที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 
     ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้ของ
ผู้ปกครองต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และต้องการทราบถึง
ปัจจัยสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครอง คือ เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และ รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนจะ มีการรับรู้
ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง
พิจารณาวางแผนพัฒนาเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างแท้จรงิ
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้กครองท่ีมีต่อทกัษะ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเอกชน ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้มาจากการ ค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane [2] 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย         
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่สร้าง
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี ้
     ส่วนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ให้เลือกตอบ
เพียง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน 
      ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะที่ส าคัญ คือ 3R และ 8C เป็น
การวัดเพื่อแสดงระดับการรับรู้ 5 ระดับ [3] 
   
3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบาย
ลักษณะของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล และระดับการรับรู้ของ
ผู้ปกครองต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แสดงใน
รูปของตารางและค าบรรยาย ประกอบด้วย  
 -   ค่าความถี่ (Frequency)  
 -   ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
 -   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 -  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
3.3.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของผู้ปกครองต่อทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงในรูปของตารางและค าบรรยาย ประกอบด้วย  
 -  สถิติค่าที (t-test) ใช้ในทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 ชุดที่อิสระกัน (Independent samples)  
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 -  สถิติค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of 
Variance : ANOVA) ส าหรับตัวแปรอิสระจ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ 
 4.1.1 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ในภาพรวมมีการรับรู้ของผู้ปกครองต่อทักษะการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้สูงสุดในด้านการท างานเป็นทีม
และด้านความมีคุณธรรม รองลงมาด้านภาวะผู้น า ส่วนการรับรู้ที่ต่ า
ที่สุด คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
      4.1.2 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผู้ปกครองมีเพศต่างกัน อายุของผู้ปกครอง
ต่างกัน ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน อาชีพของผู้ปกครอง
ต่างกัน และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มี
การรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาระดับการรับรู้
ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน และเปรียบเทียบ
การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 จากผลการศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าใน ด้านการท างานเป็นทีม การรับรู้ของ
ผู้ปกครองมีการรับรู้มากที่สุด คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบงาน
ตามที่กลุ่มมอบหมายได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านการเขียนได้ การรับรู้
ของผู้ปกครองมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ นักเรียนยังขาดในเรื่องการ
เขียนย่อความและถอดความ/จับประเด็นจากเรื่องที่ก าหนดให้ 
เนื่องจาก ส่วนใหญ่นักเรียนเขียนย่อความและถอดความ/จับ
ประเด็น ยังไม่ถูกหลักการเขียนย่อความ ไม่มีการเกริ่นน า และจับ
ประเด็นในการเขียนยังไม่ถูกต้อง การเขียนเนื้อหายังวกวนไม่มี
ประสิทธิภาพ การสรุปเรื่องยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงประเด็น การวาง
รูปแบบของการเขียน ย่อความยังไม่ถูกต้อง โดยนักเรียนส่วนใหญ่มัก
ลอกเนื้อหาจากหนังสือหรือต้นฉบับมาเขียนมากกว่าย่อเอาใจความ
ส าคัญหรือจับใจความส าคัญมาเขียน แต่ถ้าครูผู้สอนได้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยอธิบายหลักการหรือรูปแบบการเขียนย่อความและ
ถอดความ/จับประเด็นจากเรื่องที่ก าหนดได้ให้นักเรียนได้เห็นภาพ
จริง และให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนย่อความและถอด
ความอยู่สม่ าเสมอเป็นประจ าและบ่อยครั้งมากขึ้น ก็จะสามารถท า
ให้นักเรียนสามารถเขียนย่อความและถอดความได้ถูกต้องตรงตาม
ประเด็น ก็จะสามารถท าให้การรับรู้ของผู้ปกครองในด้านการเขียน 
ในเรื่องการเขียนย่อความและถอดความ/จับประเด็นจากเรื่องที่
ก าหนดให้ มีการรับรู้มากขึ้นได้ 

 5.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน ของผู้ปกครองโรงเรียน
เอกชน  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน การที่
สถานภาพส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน ของผู้ปกครองที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การที่ผู้ปกครองมี
เพศต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน  
  5.2.1 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่เป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
อธิบายได้ว่า ผู้ปกครองที่เป็นเพศใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันใน
การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุตร ย่อมมีบทบาทในการตัดสินใจ
หรือการส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับ [4] ได้กล่าวว่า ทั้งพ่อและแม่เป็นคนแรกที่จะรับรู้
พัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ย่อม
เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบุตร ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน ท าให้การรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่แตกต่างกัน  
  5.2.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่
มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่
แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยต่อทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า การที่
ผู้ปกครองมีอายุแตกต่างกัน แต่ความคิดและการรับรู้เกี่ยวกับทักษะ
การเรียนรู้ย่อมมีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต่างมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
มากที่สุด   
  5.2.3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่
ระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยต่อทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก อธิบายได้ว่า ผู้ปกครองทุกระดับการศึกษาย่อมต้องการให้บุตร
มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้
ประสบความส าเร็จและให้ได้รับความรู้มากที่สุด สอดคล้องกับ [5] 
ได้กล่าวในการอภิปรายผลไว้ว่า ไม่ว่าบิดาหริมารดาจะมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับใด บทบาทหน้าที่หลัก คือ การให้ความสนใจ
และสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้ดี
ที่สุด ดังนั้นผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันจึงมีการรับรู้ต่อ
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน   
  5.2.4 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่
แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยต่อทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ผู้ปกครอง
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน แต่บทบาทพ่อแม่ในการรับรู้ต่อทักษะการ
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เรียนรู้ของทุกอาชีพไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ [6] ได้กล่าว
ว่า พ่อแม่มีหน้าที่ในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้
อยู่ดีมีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ได้อบรมสั่งสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ของลูกให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อที่เติบโตเป็นประชากรที่มี
คุณภาพของครอบครัว ของสังคมและของประเทศชาติบ้านเมือง 
ดังนั้นผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันจึงมีการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกัน  
  5.2.5 ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
ต่างกันมีการรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน จาก
ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยต่อทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า 
ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนต่างกัน แต่พ่อแม่ทุกคน
ย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อการเรียนรู้ให้บุตรทุกคนได้รับการเรียนรู้ที่ดีและ
มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สอดคล้องกับ [7] ที่กล่าวว่า บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองไม่ว่าจะมีภาวะทางการเงินของครอบครัว มีรายได้ไม่
เพียงพอ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือมีรายได้เหลือเก็บ ย่อมมี
การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น
ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนต่างกัน จึงมีการรับรู้จ่อ
ทักษะการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
     
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 6.1.1 ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ
ของผู้ปกครองเพื่อท่ีจะเพิ่ทมักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.1.2  จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงการรับรู้ของผู้ปกครองที่มี
ต่อทักษะการเรียนรู้ ซึ่งสามารถน าพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ได้ 
 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้ง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6.2.2 ควรมีการวิจัยที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  2) ศึกษาบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 110 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก และผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน  5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.80.  สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 1) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีคุณลักษณะผู้น าสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา
คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านสุขภาพ  2) บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ นักประสานงาน รองลงมาคือ นัก
ประชาสัมพันธ์ และด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ นักบริการชุมชน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ :  คุณลักษณะผู้น า, บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  research   are  to :  1). Study  the  leadership  characteristics  of  the  administrators  under  
the  Office  of  Phranakhon  Si  Ayutthaya  Primary  Educational  Area 1.  2). Study  the  roles, operations,  relationship  
between  school  and  community  of  the  administrators  under  the  Office  of  Phranakhon  Si  Ayutthaya  Primary  
Educational  Area 1.  3). Seek  the  relationship  between  the  leadership  characteristics  and  the  roles  of  operating  
relationship  between  school  and  community  of  the  administrators  under  the  Office  of  Phranakhon  Si  Ayutthaya  
Primary  Educational  Area 1. The  samples  included  110  administrators, obtained  by  using  simple  random  sampling  
via  drawing,  and  5  experts.  The  research  instruments  were  five – scale  questionnaire  with  the  reliability  of  .80.  
The  statistics  tools  used  for  data  analysis  are  percentage , mean , standard  deviation  and  pearson  product  
moment  correlation  coefficient. 
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 The  result  indicates  that  1) Leadership  characteristics  of  school  administrators under  the  Office  of  Phranakhon  
Si  Ayutthaya  Primary  Educational  Area 1. was  at  a  high  level  for  all  aspects  by  ranking  form  the  highest  to  
the  lowest  as  follows : The highest  level  is  responsibility.  The  second  is  personality.  The  lowest  level  is  health. 
2) The operational role, the relationship between the school and the community of the school administrators  under  the  
Office  of  Phranakhon  Si  Ayutthaya  Primary  Educational  Area 1. was  at  a  high  level  for  all  aspects  by  ranking  
form  the  highest  to  the  lowest  as  follows : The highest  level  is  coordinator. The  second  is  public Relations. The  
lowest  level  is  community service. 3) The relationship between leadership characteristics and operational roles, the 
relationship between schools and communities of school administrators under  the  Office  of  Phranakhon  Si  Ayutthaya  
Primary  Educational  Area 1.  At  the  high  level  with  the  statistically  significant  level  of  .01 . 
Keywords : Leadership characteristics,  Roles, operations, relationships between schools and communities,  school  
administrators 

 
1.  บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 [1]  และ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 [2]  
ได้ให้ความส าคัญต่อชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดัง
จะเห็นได้จากมาตราต่าง ๆ เช่น มาตรา 9  การจัดระบบโครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
บุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และ สถาบันสังคมอื่น
จัดการศึกษา มาตรา 23  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของตนเอง 
ครอบครัว  สังคมและชุมชน มาตรา 29  สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการตา่งๆ เพื่อพัฒนาชุมชน  รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน 
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีเพื่อประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน รอบ 4 (พ.ศ. 2559 – 
2563)  ประกอบด้วย 7 ด้าน  20  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและสังคมนั้น  อยู่ในมาตรฐานด้านท่ี 4   ตัวบ่งช้ีที่ 13  คือการ
ให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อชุมชนและสงัคม  และตัวบ่งช้ีที่ 14 คือการ
ให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา  และ
มาตรฐานด้านที่ 7  คือ  ด้านมาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่ 20 
มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ซึ่ง
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาและมี เอกสารต่าง ๆ 
ประกอบท่ีเป็นรูปธรรม [3] 
 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้น  
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารการศึกษายุคปัจจุบันอย่างยิ่ง  
เพราะโรงเรียนจะต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยพัฒนา

โรงเรียน  และชุมชนก็ได้ประโยชน์จากโรงเรียนในการเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ๆ  การปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ
ยิ่งต่อการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อชุมชนจะน าซึ่งความเจริญก้าวหน้า  เช่น  อาคารสถานที่  
อุปกรณ์การศึกษา  ช่ือเสียงด้านวิชาการ  และสังคม  งานด้านนี้จะ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารจ าเป็นต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน   
 ปัญหาของการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เนื่องจากส่วนมากทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ไม่ต่อเนื่องและค่อนข้างน้อย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนจึงเป็นหน้าที่อันส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะในปัจจุบันโรงเรียนจะต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมา
ช่วยในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพยายามจัด
การศึกษาให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน  โดยจัดกระบวนการในการวางแผน 
ควบคุม ประสานงาน จัดบุคลากรและเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชน สร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้แก่ชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและทางโรงเรียนก็
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วย [4] 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1     เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนา  
คุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1  เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.2  เพื่อศึกษาบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาท
การด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
     3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ านวน  
181  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ านวน  
110  คน  ซึ่ งได้ โดยวิธีการสุ่มอย่าง ง่าย  (Simple  random  
sampling)  ด้วยวิธีการจับฉลาก 
     3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ  คุณลักษณะผู้น า  ได้แก่  ด้านสุขภาพ  
ด้านสติปัญญา  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านความรับผิดชอบ  และด้าน
ฐานะสังคม 
 ตัวแปรตาม  คือ  บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ได้แก่  นักประชาสัมพันธ์  นักบริการ
ชุมชน  และนักประสานงาน 
 
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     5.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  เรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยแบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 

     ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 
5 ระดับ คือ  มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด 
     ตอนที่   3  แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
(Rating  scale) โดยแบ่งระดับการด าเนินงานเป็น 5 ระดับ คือ  มาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด 
     5.2  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม  โดยใช้ความตรง (Validity) และความ
เที่ยง (Reliability) ดังนี ้
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity) 
และความถูกต้องด้านภาษา โดยอาศัยดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัย  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความเที่ ย งของ เครื่ อ งมื อ   โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try – out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 30 คน  มาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง  ด้วยวิธีการหาค่าอัลฟ่าสัมประสิทธ์ิของครอนบารค์ 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .80 
     5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถาม  เรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
     5.3.1 วิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  
และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
     5.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  และบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 น าผลที่ได้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     5 .3 .3   วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ  ความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 น าผลที่ได้มา

คุณลักษณะผู้น า 
1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านสติปญัญา 
3. ด้านบุคลิกภาพ 
4. ด้านความรับผิดชอบ 
5. ด้านฐานะสังคม 

 

บทบาทการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
1.  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นักบริการชุมชน 
3.  นักประสานงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s  product  moment  correlation  coefficient) 
 
6.  ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาท
การด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
สรุปได้ว่า 
     6.1  คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบ
ไปด้วย 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ  ด้านสติปัญญา  ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านความรับผิดชอบ  และด้านฐานะทางสังคม  พบว่า  คุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า พบว่า  ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบ  รองลงมา  ได้แก่  ด้าน
บุคลิกภาพ  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านสุขภาพ   
     6.2  บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ  
ด้านนักประชาสัมพันธ์   ด้ านนักบริการชุมชน  และด้านนัก
ประสานงาน  พบว่า  บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไป
หาต่ า พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  นักประสานงาน  รองลงมา  คือ  นัก
ประชาสัมพันธ์  ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  นักบริการชุมชน   
     6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1  พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง  (r = .810)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.01  โดยมีความสัมพันธ์กับบทบาทการด า เนินงานด้านนัก
ประสานงานสูงที่สุด  ( r = .815)   รองลงมาคือ บทบาทการ
ด าเนินงานด้านนักประชาสัมพันธ์  (r = .806)    และ บทบาทการ
ด าเนินงานด้านนักบริการชุมชน (r = .698) 
 
7.  อภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับ
บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ดังนี ้

     7.1  คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ด้านความ
รับผิดชอบ   รองลงมา  ได้แก่  ด้านบุคลิกภาพ   ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่
ต่ าสุด  คือ  ด้านสุขภาพ  นั้น  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
          7.1.1  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดนั้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ที่
เป็นหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้นผู้บริหารเป็นผู้ที่ต้อง
มีบทบาท  หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย  ต้องเป็นผู้น าทาง
การศึกษา  มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความก้าวหน้าทางวิชาการ  
รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
แสดงให้เห็นว่าจุดหมายของการศึกษาย่อมเหนือกว่าจุดหมายของตน  
รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  ควบคุมให้งานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  
ด าเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  สอดคล้องกับ
การศึกษาแคมพ์เบลล์  (Campbell) (อาคม  วัดไธสง.) [5]  ที่ได้
กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของผู้น าเกี่ยวกับความรับผิดชอบไว้ว่า  ผู้น า
ต้องมีความรับผิดชอบสูง  และชอบแสวงหาความรับผิดชอบ  ผู้น า
ต้องฝึกทักษะที่จะรับผิดชอบ  และมีความเช่ือมั่นในตนเองที่จะ
รับผิดชอบงานต่างๆ ท่ีท้าทายความสามารถของตน เช่นเดียวกับ
แก้วตา  ไทรงาม  และคณะ [6]  ที่กล่าวถึงผู้น าว่า  ควรมีลักษณะ
เป็นมืออาชีพ  โดยเฉพาะความรับผิดชอบ   
          7.1.2  ด้านบุคลิกภาพ  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ผู้บริหารมีความเสียสละเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน  น้ัน  ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพในเรื่อง
ความเสียสละ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน  เป็นลักษณะทางจิตใจ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  นพพงษ์  บุญจิตราดุล [7] ที่ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร  อันได้แก่  
ความเสียสละ  ศรัทธา  ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเมตตา  
บุคลิกภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดความชื่นชอบแก่ผู้อื่น 
          7.1.3  ด้านสุขภาพ พบว่า  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ผู้บริหารมี
หน้าจาสดช่ืน  แจ่มใส  ร่าเริง  มองโลกในแง่ดี  นั้น  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ  การเป็นผู้บริหารต้องพบกับบุคคลหลากหลาย  ต้องอยู่ใน
สายตาของคนหมู่มากทั้งในยามปกติ  และติดต่อเรื่องงาน  ดังนั้น  
ผู้บริหารต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดี  มีหน้าตาสดช่ืน  แจ่มใส  มองโลก
ในแง่ดี  คล่องแคล่ว  กระฉับกระเฉง  เพื่อให้บุคคลอื่นพึงพอใจ  และ
เกิดความเช่ือถือศรัทธา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาติ  โสม
ประยูร  และคณะ [8] ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีบุคลิกภาพที่ดี  
คือ  เป็นผู้มีหน้าตาสดชื่น  ร่าเริงอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะอยู่คนเดียว  หรือ
ต่อหน้าผู้อื่น  อีกท้ังมองโลกในแง่ดี 
     7.2  บทบาทการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  นักประสานงาน  รองลงมา  ได้แก่  
นักประชาสัมพันธ์    ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  นักบริการชุมชน  นั้น  
ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
          7.2.1  ด้านนักประสานงาน พบว่า  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ผู้บริหารแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน
ด้านการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประสานงานให้หน่วยงานอื่นเข้ามาจัด
กิจกรรม  สนับสนุนด้านการเงิน  หรือเข้ามาให้บริการในโรงเรียนแก่
นักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ปรีชา  คัมภีรปกรณ์  และ
ดิลก  พัฒน์พิชัยโชติ [9] ที่ได้กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืนในชุมชน  เป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่งทั้งนี้
เพื่อเป็นการประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และเป็นการดึง
หน่วยงานอ่ืน  เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ
ของโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชนใน
ชุมชน 
          7.2.2  ด้านนักประชาสัมพันธ์ พบว่า  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูประจ าช้ัน  ออกไปพบปะผู้ปกครองนักเรียน  
และประชาชนในชุมชน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ธร  สุนท
รายุทธ [10] กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  มีเป้าหมายที่
ส าคัญที่สุด คือ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ประชาชน  หรือสถาบันต่างๆ อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนา
การศึกษาให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้น  โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชน  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมสานสัมพันธ์  และ
กิจกรรมเปิดเยี่ยมสถานศึกษา  ท าให้งานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
          7.2.3  ด้านนักบริการชุมชน  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ผู้บริหารอนุญาตให้ชุมชน  หรือบุคคลในชุมชนใช้
อาคารสถานที่ของโรงเรียน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฏฐญา  
ศรีวราลักษณ์ [11] กล่าวว่า  การให้บริการชุมชน  เป็นการบริการ
ด้านต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้ชุมชนตามก าลังความสามารถที่โรงเรียน
จะกระท าได้  เพื่อเสริมสร้างสังคมในชุมชนให้ดีขึ้น  ซึ่งโรงเรียน
อาจจะบริการชุมชนในด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  ด้าน
อาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
     7.3  ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
นั้น  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลโดยรวม ดังนี้ คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญอันเนื่องมาจากในปัจจุบัน
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้

เจริญก้าวหน้า  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มี
บุคลิกภาพที่ดี  เนื่องจากมีผลต่อความเช่ือถือ  ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และชุมชน  ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้
การด าเนินงานของโรงเรียน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญร าไพ  รามบุตร [12] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  พบว่า
โรงเรียนจะใช้ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการบริหารงาน
ของโรงเรียนโดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเชิญผู้เช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ
อย่างในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียนมีการตั้งสมาคมผู้ปกครองและ
ครูขึ้นและชุมชนสนับสนุนโรงเรียนด้านทุนการศึกษา  ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริการสถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสนใจ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ทั้ งนี้การ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหาร
จัดการจ าเป็นต้องรู้จักหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อที่จะสามารถค้นหาและใช้
แหล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในเวลา
เดียวกันก็ให้ชุมชนมีความรู้สึกดีต่อโรงเรียน   
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     8.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและปรับปรุง
ตน เอง   หรื อส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ควรมีการก าหนดนโยบายหรือโครงการ
เพื่อส่งเสริมด้านสติปัญญา  โดยจัดการอบรมเกี่ยวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในศตวรรษท่ี 21  จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ต้องส่งเสริม
ด้านสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพประจ าปี  มีชมรมการออกก าลัง
กาย 
     8.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเนื่องจากงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ ง  
เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  ถ้าหากชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  ในการจัดการและร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้วจะท าให้ทุกคนมี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  โรงเรียนก็จะไม่แยกจากชุมชน  ทุกฝ่าย
สามารถด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร่วมกันได้  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเรจ็
ในที่สุด  ดังนั้นผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับงาน
ด้านนี้อย่างเต็มที่จึงจะท าให้งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
     8 . 1 . 3   ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ประ ถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โดยจัดประชุม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านนักประสานงาน  
ด้านนักประชาสัมพันธ์  และด้านนักบริการชุมชน   
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8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1  ควรมีการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  จากแนวคิดของชุมชน 
     8.2.2  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของครูกับการด าเนินงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
     8.2.3  ควรมีการศึกษาสภาพการด าเนินงานความสัมพันธ์
ระหว่ างโรงเรี ยนกับ ชุมชน  ตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  เพื่ อจะ ได้ รั บทราบทัศนะคติ ของ
คณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  และน าข้อมูลไปปรับปรุง
การด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนต่อไป 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

The study participation of parents in the operation of guidance operation  

according to the opinions of the school administrators in Phra Nakorn Si 
Ayutthaya Educational Service Area  2. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 117 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตร
ของยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95%เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)  
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการรับผลประโยชน์ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี ประสบการณ์ แตกต่างกัน  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแนะแนวตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ 10 - 20 ปี  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี
และมากกว่า 20 ปี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแนะ
แนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การด าเนินงานแนะแนว 
 
                                                               Abstract 
            The   purposes   of    this   research  were  to   1) States of participation of parents in the guidance operation   
 according to the  opinions  of the school  administrators  in education  institutions Under the Office  of phra Nakhon Si 
Ayutthaya   primary   Educational  service  Area  2.  2)  In order  to  compare  the parents  participation in the guidance 
operation  according  to  the  opinions   of    the   school  administrators.  Under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational  Service  Area Office 2,  classified  by age,  work experience,  School size.  The  sample  group  used  in the 
research  was  school  administrators.   The   samples   were   117   under   the   Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya Primary 
Educational  Service  Area  Office 2.   From  the  formula  of  Yamane  (Yamane. 1967: 886)  with confidence   95% The 
instrument  used  in  the  research  was a 5 rating scale questionnaire with confidence equal to 0.99. The statistics used 
for data analysis were mean, standard deviation and One-way ANOVA. 
             The results of the research revealed that 1) The participation of parents in the operation of guidance according 
to  the  opinions  of  the  school  administrators.  Under  the  Phra Nakhon Si Ayutthaya   Primary   Educational Service 
Area Office 2,  in overall,  at a moderate level.  The  aspect  with  the  highest  average value is the participation of the 
guardians  in  receiving  benefits,  followed  by  the  participation  of  parents in the implementation of the operation 
plan.   And  the  lowest  aspect  was  the  participation  of  parents   in   monitoring   and   evaluation   of   guidance 
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operations. 2) The  school  administrators  with  gender,  age    The  experience   and   the size   of   the   educational 
institutions that  work  differently  Participate  in  the   guidance   operation   according  to  the   opinions of the school 
administrators.  not different  When comparing experiences  With different overview With the statistic significance at the 
.05 level, with the school administrators with 10 -20 years of experience participating in the guidance work according to 
the opinions of the school administrators More than school administrators with less than 10 years of experience and 
more than 20 years. School administrators work in small, medium and large schools, participate in the guidance 
operations according to the opinions of school administrators. not different. 
Keywords :  participation, guidance operation   
 
1. บทน า 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่ง
หมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและก าหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้มีสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เนื่องในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียส่งผลให้การด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บุคคลจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ทั้งนี้กิจกรรมแนะแนวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
มีความส าคัญในการท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น [1]  
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ก าหนดให้การแนะแนวเป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างพอเพียงและมีความสุข 
เพื่อให้ครูทุกคนใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแนะแนวและส่งเสริม
กลไก การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 
ผู้บริหาร ครู บุคากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถใช้
กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ[2] 
        แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวฯ ฉบับที่  11 (พ .ศ. 2555 - 
2559) ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า การแนะแนวมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต 
มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีด้วยการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยก าหนดพันธกิจในการด าเนินงาน 
ดังนี้ ใช้กระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่างเป็น
ระบบ ยกระดับคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย และตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการการแนะแนว กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ
การแนะแนวทุกระดับ โดยแนวทางการด าเนินงานมีดังนี้    1.
ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการการแนะแนวใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา  2. จัดท าระบบสารสนเทศการแนะแนวที่มีคุณภาพ 
ทันสมัยและน าไปใช้ในการบริหารจัดการการแนะแนวให้สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา  3.ก าหนดให้ครูแนะแนวที่
มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน  4. ศึกษา  
วิจัยและสร้างวัตกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณะ  5. ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการแนะแนว  6. ให้มีการประเมินคุณภาพ
การแนะแนวของสถานศึกษาตามมาตรฐานการแนะแนวในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา [3]  
เนื่องในสถานการณ์เด็กนักเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น
บริบทต่าง ๆ รอบตัวเด็กส่งผลต่อพฤติกรรมและความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและยั่วยุให้เกิด
ความขัดแย้ง เป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทในที่สุด จากสถิติของ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี   พ.ศ. 2556 พบว่า มี
เด็กนักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 59,179  ราย 
และจากสถิติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1,662 ราย รวม 60,841 ราย โดยจาก
การติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างเกิด
สถานการณ์ขึ้น และระหว่างการดูแลช่วยเหลือได้แนะน าให้ปฏิบัติ
เบื้องต้นไปแล้ว พบว่าสถานศึกษาจ าเป็นต้องได้รับองค์ความรู้หรือ
วิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียน เป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ 
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        จ าก ก า รศึ ก ษ า วิ ท ย านิ พ น ธ์ ข อ ง  จั น ท ร  ก่ า ภั ค ส ร  
[4] เรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ผลปรากฏว่าพบปัญหา
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน ด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์คณะท างานกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานที่
ดูแลงานแนะแนวจากเดิมกลุ่มนิเทศและติดตาม เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้การดูแลติดตาม การบริหาร
จัดการงานแนะแนวยังไม่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่นเดียวกับการท างานแนะ
แนวในสถานศึกษาของผู้วิจัย พบปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
น้อยมาก ทั้งนี้ผู้ปกครองถือเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
พัฒนาผู้ เรียน อีกทั้งมีความใกล้ ชิดกับนักเรียนมากที่สุด หาก
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนก็จะยิ่งท าให้
นักเรียนมีปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตน้อยลง พร้อมจะเติบโตในสังคมได้
อย่างดีและมีความสุข 

       จากเหตุผลดังดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ว่ามีสภาพการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวของแต่ละสถานศึกษาเป็น
อย่างไร เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานแนะแนว และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
        1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
แนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 
          2.เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ในการท างานขนาดของสถานศึกษา 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 
        3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 166 คน 
               3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 ก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างกรณี ทราบประชากรของ  
ทาโร ยามาเน [5] ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้จ านวน 117 
คน  
 

           3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
        ผู้วิจัยได้ค้นหาจากแนวคิดของนักวิชาการได้ตัวแปรที่ศึกษา
ดังนี ้
             3.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม ศึกษาจากแนวคิดของ
นักวิชาการดังต่อไปนี้ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ จ านวน 3 ด้าน [6]  ,
มณฑล  จันทร์แจ่มใส จ านวน  3  ด้าน [7] ,จินตวีร์   เกษมศุข  
จ านวน 5 ด้าน [8]  , Fornaroff  จ านวน  4 ด้าน [9]   ,Cohen, 
J.M. & Uphoff, N.T. จ านวน 5 ด้าน [10], องค์การอนามัยโลก 
(World  Health  Organization)  จ านวน 4 ด้าน [11] สรุปผลการ
สังเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการมีทั้งหมด 4 ด้าน 
ดังนี ้
               1. ส่วนร่วมในการวางแผน   2. ส่วนร่วมในการจัดและ
ด าเนินการตามแผน 3. ส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล  4. 
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
            3.2.2  การด าเนินงานแนะแนว ศึกษาจาก   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 
2555 ประกอบด้วย  5  ด้าน  ดังนี้  1.บริการส ารวจข้อมูล   2. 
บริการสารสนเทศ 3. บริการให้ค าปรึกษา  4. บริการจัดวางตัว
บุคคล  5. บริการติดตามและประเมินผล  
 
3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
    1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือผู้บริหารสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 166 โรงเรียนและจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณของทาโร ยามาเน่ [4]  ที่ความเช่ือมั่น 
95%มีจ านวนเท่ากับ117คน 
      2.งานวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามเป็น เคร่ืองมือ ในวิจัยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2 แบบสอบถามปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 แบบของ
ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประยุกต์ตาม
แนวทางของลิเคิร์ท (Likert , 1967) [12]  ได้ก าหนดค่าของคะแนน
เป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 หมายถึง  สภาพการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวระดับมากที่สุด 4 หมายถึง  
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวระดับ

สถานภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. อายุของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.ประสบการณ์ในการ
ท างาน 
3.  ขนาดของสถานศึกษา 
 

 

 

 

แนวคิดการมีส่วนร่วม 
1. การวางแผน   
2. การจัดด าเนินการตาม
แผน   
3. การติดตามและ
ประเมินผล 
4. การรับผลประโยชน์ 
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มาก 3  หมายถึง  สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานแนะแนวระดับปานกลาง 2 หมายถึง  สภาพการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวระดับน้อย  1  
หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะ
แนวระดับน้อยท่ีสุด     
         3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการช้ีวัตถุประสงค์
และอธิบายการตอบแบบสอบถามก่อนทุกครั้งที่จะให้ผู้ตอบท าการ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งการรอเก็บแบบสอบถามเสร็จภายในวัน
เดียวได้รับแบบสอบถามครบจ านวน 117 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ100 
โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
เพื่อน าไปจัดเตรียมข้อมูลและการท าวิเคราะห์ข้อมูล 
      4. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยก
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี1 ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ 2)ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี2 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standardize) โดยใช้เกณฑ์ของ(บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 25) ใน
การแปลค่าดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับ
ปัญหาน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มี
ระดับปัญหาน้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มี
ระดับปัญหาปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง 
มีระดับปัญหามาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มี
ระดับปัญหามากที่สุด 

5. ผลการวิจัย 
        1. ผลการวิเคราะห์การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2   
             1.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะ
แนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
             1.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการวางแผนการ
ด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
            1.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดด าเนินการตาม
แผนในการด าเนินงานแนะแนว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง   
            1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินงานแนะแนว ตามความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ ก ษ า  ใน ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดั บ ป าน กล า 
           1.5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานแนะ
แนว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
               2. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการศึกษาการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของ

ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต  2 จ าแนกตาม  อายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา  
          2.1   ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกัน มี การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดด าเนินการ
ตามแผนในการด าเนินงานแนะแนว ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานแนะแนว  
และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการรับผลประโยชน์ในการ
ด าเนินงานแนะแนว  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการวางแผนการ
ด าเนินงานแนะแนว  ไม่แตกต่างกัน 
         2.2   ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์กัน มีการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดด าเนินการตามแผนในการด าเนินงานแนะ
แนว ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการติดตามและประเมินผล
ในการด าเนินงานแนะแนว  และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานแนะแนว  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการวางแผนการด าเนินงานแนะแนว ไม่แตกต่างกัน 
          2.3  สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันกัน มีการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนว โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
ด าเนินการตามแผนในการด าเนินงานแนะแนว การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานแนะแนว 
และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการรับผลประโยชน์ในการ
ด าเนินงานแนะแนว ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการวางแผนการด าเนินงานแนะแนวแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผล 
                ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 
จ าแนกการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 1. การวางแผน 2. การจัด
ด าเนินการตามแผน   3. การติดตามและประเมินผล 4.การรับ
ผลประโยชน์ โดยเปรียบเทียบกับ อายุของผู้บริหารสถานศึกษา  
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายผลดังนี ้
 1.ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
แนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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        1.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนว
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ภูษณิศา คารวพงษ์ [13] สภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน
ส านักงานเขตสายไหม  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า  กิจกรรม
แนะแนวมการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
       1.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนว
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านในการวาง
แผนการด าเนินงานแนะแนว  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  สอดคล้องกับ อุไรรัตน์ พลขันธ์ และคณะ  [14]  สภาพการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าขั้นเตรียมการ
และการวางแผนด าเนินงานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  
       1.3  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนว
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  2  ด้านการจัด
ด าเนินการตามแผนในการด าเนินงานแนะแนว พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ วีระวัฒน์  แดงบุดดา [15] 
ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียน
เทศบาล 1 หนองบัวล าภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมการด าเนินงานแนะแนว อยู่ในระดับปานกลางและ
สอดคล้องกับ  สุรินทร์  เพ็ ชรนิล  [16] การประเมินโครงการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โดยพบว่าระดับ
ปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปนกลาง 
          1.4  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะ
แนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2  ด้านการวัด
และประเมินผลในการด าเนินงานแนะแนว พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ จุติกรณ์  นิสสัย [17] การศึกษาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนอง
ปรือสังกัดส านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 
โดยพบว่าการวัดและประเมินผลอยู่ระดับปานกลาง  
          1.5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนว
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ด้านการรับ
ผลประโยชน์ในการด าเนินงานแนะแนว พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
    2.การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดของสถานศึกษา  

       2.1 เปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาตามอายุที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานแนะ
แนวโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองตามความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษา ด้านการ
จัดการด าเนินการตามแผน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้าน
การรับผลประโยชน์ ในการด าเนินงานแนะแนว แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05    สอดคล้องกับ  นิฮานาน ี วาบา [18]  
ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปัตตานี เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
                 จากการเปรียบเทียบพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ
น้อยกว่า 35 ปี  ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานแนะแนวทั้ง  4  ด้าน  ภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยงานวิจัย
ของสังคม จันทร์วิเศษ [19] ได้พบว่าอายุตัวมีอิทธิพล สูงสุดต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ่งนี้ท าให้เห็น
ว่าหลักการท างานของผู้บริหารสถานศึกษากับอายุมีผล เนื่องด้วย
เทคนิคในการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความแตกต่างกันส่งผลให้ผลการด าเนินงานแตกต่างกัน 
                  2.2 เป รี ย บ เที ย บ ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการด าเนินงานแนะแนวโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์  ไชยสงคราม 
[20] การบริหารงานแนะแนวของผู้บิหารในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีกาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 4  โดยพบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม ในผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีประสบการณ์กันโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา ทองบัณฑิต 
[21] การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนศรีราชา 4 สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์พบว่า 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากการเปรียบเทียบ
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ 10 – 20 ปี มีการ
ติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานแนะแนวมากกว่า ส่งผลให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 
น้อยกว่า  10  ปี  และมากกว่า  20 ปี  
          2.3 เปรียบเทียบสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย 
สวสัดิ์พานิชย์ [22] การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษา ขั้น พื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี พบว่าผลการเปรียบเทียบสภาพการการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่สถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดเล็กและมีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในด้านการวางแผนการด าเนินงานแนะแนวซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ประสาน จิตนากูล [23] สภาพและปัญหาการ
บริหารระบบดูแลช่วยนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   เขต 3  พบว่าการ
เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05   
              จากการเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  และ ขนาดใหญ่   ทั้ ง 3 ให้ ความส าคัญ ในการ
ด าเนินงานแนะแนวทุกด้านไม่แตกต่าง ส่วนท่ีแตกต่างคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ที่ให้ความส าคัญน้อยไป 
               เนื่องจากได้ก าหนดการวางแผนการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือส่งผลให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
น้อยกว่าด้านอื่นๆ 
 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  7.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา   ควรให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการวางเเผนบริการสนเทศให้มากขึ้น  เช่น  
ก าหนดนโยบายในกระบวนการบริการสนเทศ  เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบและเข้าใจกระบวนการมากขึ้น พร้อมให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมเสนอแนวทางในการด าเนินงาน ทั้ งนี้จะท าให้ผู้ปกครอง
ตระหนักในการมีส่วนร่วมมากขึ้น 
             7.1.2   ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานในการจัดการด าเนินการตามแผนด้านการจัดด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลหลังการให้บริการงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  
เช่น ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานตามแผน พร้อมตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนพร้อมน าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้
ได้ผลการด าเนินงานท่ีแน่นอนสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้น            
             7.1.3   ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล เช่น ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินอย่างชัดเจน พร้อมช้ีแจงการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลให้ผู้ปกครองรับรู้พร้อมเข้า
ร่วมในการจัดการด าเนินการตดิตามและประเมินผล เพราะจะได้รู้ถึง
การด าเนินงานท่ีผ่านมามีผลอย่างไร ทั้งนี้จะได้ก าหนดตัวช้ีวัดในการ
พัฒนาท่ีตรงตามเป้าหมายมากข้ึน 
                 7.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญ ในการ
ด าเนินงานด้านรับผลประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างเป็น
ระบบ เช่น ก าหนดกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน ช้ีแจงการ
เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ ทั้งนี้
เมื่อผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลของนักเรียนก็สามารถมาติดต่อได้
ที่สถานศึกษา  

       7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
             7.2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนนิงานแนะแนวใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

             7.2.2  ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และ ทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา การวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ และ ปัญหาของการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากประชากร คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียน ครูผู้สอนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จ านวน 140 คน เครื่องมือท่ีใช้ 
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เ ช่ียวชาญในเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา พบว่า กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมมีการปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) 
แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีแนวทางพัฒนาทั้งหมด 4 แนวทาง ดังนี้ คือ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 3 แนวทาง ด้านการจัดองค์กร
ประกอบด้วย 3 แนวทาง ด้านการน าองค์กรประกอบด้วย 3 แนวทาง และด้านการควบคุมประกอบด้วย 3 แนวทาง 
ค าส าคัญ : สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนา, การบริหารกิจกรรม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the generality problem and present the way to develop the management 
learners’ development activities in secondary school under the Secondary Educational Service Area Office 3 Phanakhon Si 
Ayutthaya. This research has two steps. First, to study the generality and problem of the management of learner 
development activities. The population are school directors, vice school directors, the head of learner development 
activities, guidance teachers, and volunteer teachers. There are 140 person. The measuring instrument is a questionnaire 
about the management of learner development activities.   Second, present the  way to develop the management of 
learner development activities by interviewing five school directors who has experiences and reward about the management 
of learner development activities. This result revealed that 1) The generality and problem of management of learners 
development activities in Secondary Educational Service Area Office 3 Phanakhon Si Ayutthaya reveled: there are the highest  
working in every activities 2) The problem of the management of learners development activities in in Secondary Educational 
Service Area Office 3 Phanakhon Si Ayutthaya revealed that there are the least problem in every activities 3) the  way to 
develop the management of  learners development activities in Secondary Educational Service Area office 3 revealed that 
there are 4 methods to develop the management learners development activities such as , 3 ways in Planning , 3 ways in 
Organizing , 3 ways in Leading and 3 ways in Controlling. 
Keywords:  Conditions problem, Development guidelines, Learners Development Activities       
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1. บทน า 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
หลักสูตรแกนกลางที่ใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
จุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ อีกทั้งก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 
ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการ
ท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้ง
ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรสมานฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนและ กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  [2]  

จากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ทุก
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะคือ 1) กิจกรรม
แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนและ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้ง
ยิ่งข้ึนในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชา
ความรู้อาชีพและการด าเนินชีวิตที่ดีงามตลอดจนเห็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอีกท้ังเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและ
ส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆสนับสนุน
ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  [3]  จะเห็นได้ว่า
กิจกรรมทั้ง 3 ประเภท ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนซึ่งกันและกัน มีเป้าหมาย
ร่วมกันของกิจกรรม คือ การพัฒนาองค์ความรู้ของความเป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต  3 
พระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ ในการสนองนโยบายต่างๆ ให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งภารกิจหลักประการ
หนึ่งคือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
น อก จ า ก นั้ น ส า นั ก ง า น เ ขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 3 ยังได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันในการด าเนินการในส่วนของ
นโยบายด้านอื่นๆเพื่อสนองตอบและสอดคล้องเ ช่ือมโยงกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เช่น การพัฒนา
คุณภาพผู้ เ รี ยนและส่ ง เสริมการจัดการศึกษาเพื่ อสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์คือมีการบริหารการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล มีพันธกิจคือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมของตนไทย 12 ประการ 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ได้
แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 
พระนครศรีอยุธยา ที่เหมาะสมซึ่งแนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้นั้นจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
วางแผนส่งเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาการด าเนินงานในการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
พระนครศรีอยุธยา  
    2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
พระนครศรีอยุธยา  
   3. เพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยธุยา  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
    1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร แบ่งตามขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้  
        1.1 ประชากรในการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยาจ านวน 29 คน  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3พระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 29 คน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา จ านวน 29 
คน ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา จ านวน 53 คน รวม
ทั้งสิ้น 140 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  
    1.3 ประชากรในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 
คน รวมทั้งสิ้น 5 คน  
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา  
    1.กระบวนการบริหาร POLC 
    2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนใน
โรงเรียน 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ตอนที่ 1  ศึกษา สภาพ ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Questionnaire) 
     ตอนที่ 2 น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งหมด 5 คน 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
    ตอนที่ 1  ศึกษา สภาพ ปัญหา ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 ชุด 
     ตอนที่  2 น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
 
7. ผลการวิจัย 
  1. สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 3 
พระนครศรีอยุธยา 
สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด การบริหารกิจกรรมแนะแนว ด้านที่ปฏิบัติมากที่สุด
คือ ด้านการน าองค์กร ส่วนการปฏิบัติที่ต่ าที่สุด คือ ด้านการควบคุม 
การบริหารกิจกรรมนักเรียน ด้านที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการ
วางแผน ส่วนสภาพการปฏิบัติที่ต่ าที่สุดคือ ด้านการจัดองค์กรการ
บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านที่ปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ ด้านการวางแผน ส่วนการปฏิบัติที่ต่ าที่สุด คือ ด้านการ
ควบคุม สถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

2. ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 3 
พระนครศรีอยุธยา  

    ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด การบริหารกิจกรรมแนะแนว ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือด้าน
การควบคุม ส่วนปัญหาที่ต่ าที่สุด คือ ด้านการวางแผน การบริหาร
กิจกรรมนักเรียน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านการควบคุม  ส่วน
ปัญหาที่ต่ าที่สุด คือ ด้านการวางแผน การบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านที่มีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม 
ส่วนปัญหาที่ต่ าที่สุดคือ ด้านการวางแผน   

3. น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
โรงเ รียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 พระนครศรีอยุธยา  

ผู้วิจัยศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมโดยแต่ละกจิกรรม
จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
 1. กิจกรรมแนะแนว ด้านการวางแผน (Planning)สถานศึกษาต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลและทรัพยากร
บุคคลเพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการจัดองค์กร 
(Organizing) สถานศึกษาต้องก าหนด แจกแจงรายละเอียดของงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน ด้านการน าองค์กร (Leading) 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถกระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ด้านการควบคุม 
(Controlling) สถานศึกษาต้องก ากับ ติดตามการด า เนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

2. กิจกรรมนักเรียน ด้านการวางแผน (Planning)  สถานศึกษาต้อง
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ด้ านการจัดองค์กร 
(Organizing) สถานศึกษาต้องจัดแบ่งงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
งานตามความเหมาะสมและตามความสามารถ ด้านการน าองค์กร 
(Leading) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถกระตุ้น จูงใจ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิ ผล ด้ านการควบคุม 
(Controlling) สถานศึกษาต้องก ากับ ติดตามการด าเนิ นงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ด้านการวางแผน 
(Planning) สถานศึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านข้อมูลและทรัพยากรบุคคลเพื่อด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดองค์กร (Organizing) สถานศึกษาต้อง
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ก าหนด แจกแจงรายละเอียดของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ ด้านการน าองค์กร 
(Leading) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะในการสื่อสารการ
ประสานงานและเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับผู้ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุก ๆ ฝ่ายเพื่อการด าเนินงานอย่างราบรื่น  ด้านการควบคุม 
(Controlling) สถานศึกษาต้องให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

8. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 
พบว่า ด้านที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการน าองค์กร ผู้บริหารได้
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้านกิจกรรม
แนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร 
ก่ าภัคสร [5] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องร่วมมือกันให้ความส าคัญกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง กิจกรรมนักเรียน พบว่า ด้านที่
ปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน สถานศึกษามีการก าหนด
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อการด า เนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต  ใจดี [6] ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย พบว่า มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการ
วางแผน สถานศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ วิมลรัตน์ ทุมเมฆ [7] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนิน งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า มีการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทิน
งานของหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  
2. ปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้ ง  3 กิจกรรม ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือด้านการควบคุม 
สถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิมลรัตน์ ทุมเมฆ [7] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนิน งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
พบว่า ควรรวบรวมผลการประเมนิการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จาก
ครูที่ปรึกษากิจกรรมตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม  

3. น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ทั้ง 3 
กิจกรรมเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผน พบว่า สถานศึกษาควร
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มรกต ใจดี [6] ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ด้านการจัดองค์กร สถานศึกษาต้อง
ก าหนด แจกแจงรายละเอียดของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย 
วิมลรัตน์ ทุมเมฆ [7] ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีบทบาทร่วมกันในการก าหนดนโยบาย
และติดตามการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงานของหัวหน้างาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้าน
การน าองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการสื่อสารการ
ประสานงานและเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับผู้ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกๆ ฝ่าย เพื่อการด าเนินงานอย่างราบรื่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มรกต ใจดี [6] ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม น า
ปฏิบัติ และชี้แจง โดยการมอบค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และควรมี
จิตวิทยาในการบังคับบัญชาควรประสานงานอย่างเป็นทางการ ด้าน
การควบคุม พบว่า สถานศึกษาต้องก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิมลรัตน์ ทุมเมฆ [7] ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทใน
การนิเทศและติดตามการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงานของ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
      1.ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ด้านการ
วางแผน ควรมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด [5] 
         1.2 กิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดองค์กร ควรมีการแบ่ง
หน้ าที่ ความรับผิดชอบตามความ เหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ด าเนินงานด้าน 
     2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
        2.1 ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
       2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
       2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่ วนร่วมของ
บุคลากรในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาทุก
ระดับช่วงช้ัน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฎิบัติโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะ
ปฎิบัติของ ด ีเชคโก รว่มกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบชี้แนะ รายวิชาการงานอาชีพ 3 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะกับวิธีการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้ง
ไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี โดยกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ จ านวน 38 คน และกลุ่ม
ควบคุมจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ
ของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ และการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ 3 
เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร มีค่าความยากง่ายเท่ากับ .49 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .40 3) แบบวัดทักษะปฏิบัติงาน รายวิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .6 – 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที
แบบอิสระต่อกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับ
การจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ทักษะปฏิบัติงาน,  การจัดการการเรยีนรู้แบบช้ีแนะ,  การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโก 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to compare learning achievement and practical skills by De Cecco's principles 
together with Coaching Instruction in skillteaching mode to teacher manual for on Occupations 3 on subject electrical 
installation in the buildings of high school students. Sample group used in the research. Secondary 5 students in 
Horwang Pathum Thani School, The sample groups used in the research Experimental group by De Cecco's principles 
together with Coaching Instruction in skillteaching model 38 people and Learning management according to teacher 
manual 31 people. The instruments used in the research were 3 items 1) Learning Management Plan by De Cecco's 
principles together with  Coaching Instruction in skillteaching model to teacher manual for on Occupations 3 Subject: 
Electrical Installation in Building. The results of the tool quality inspection of experts are good. 2) Achievement 
Evaluation Form for on Occupations 3 on subject electrical installation in the buildings has difficulty  .49 and 
discrimination .40 3) Skill Evaluation Form for on Occupations 3 on subject electrical installation in the buildings has 
Conformance index between .6 – 1 Statistics used for data analysis are t-test Independent and MANOVA. The research 
found that learning achievement and practical skills on Occupations 3 on subject electrical installation in the buildings 
for secondary 5 students. That received learning management and practical skills by De Cecco's principles together with 
Coaching Instruction in skillteaching model higher than those that received learning management in the teacher 
manual. With statistical significance at the level of .05 
Keywords: Operational skills  Coaching instruction  De Cecco's principles in skill 
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บทน า 
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด

มากขึ้น การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมี
ข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน ส่วนใหญ่
มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็น อุปสรรคต่อการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา [4]   

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
2545และ 2553 ระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
[3] ประกอบกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าความรู้ เกี่ ยวกับการด ารงชีวิต  การอาชีพ และ
เทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่ างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข [5] 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหอวัง
ปทุมธานี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 
ในรายวิชาการงานอาชีพ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 จาก
นักเรียนทั้งระดับช้ันจ านวน 329 คน จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
โดยการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานได้ พบว่า รูปแบบ
การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก (De Cecco's 
Instruction model for psychomotor Domain) แ ล ะ ก า ร
จัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ (coaching) ซึ่งรูปแบบการจัดการ
การเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก (De Cecco's Instruction 
model for psychomotor Domain)  เป็นการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะให้แก่ผู้เรียน โดยผู้สอนจะวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริงหลายๆ สถานการณ์ 
โดยผู้สอนจะวิเคราะห์ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนเพื่อจัดการ
เรียนทักษะให้เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วคอยให้การช่วยเหลือช้ีแนะ 
และเสริมแรงผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจนผู้เรียนเกิดความช านาญ [2] 
และการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ (coaching) เป็นรูปแบบการ
สอนที่มีเป้าหมาย เพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน 
เพื่อให้มีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การเรียนการสอน
แบบช้ีแนะนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มประพฤติ
กรรมนิยมและจิตวิทยาการฝึกการเรียน การสอนเน้นการฝึกและ
เสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงาน และจะค่อยลดการ
เสริมแรงเมื่อผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ การเรียนการ

สอนจะเน้นให้ผู้ เรียนสามารถท างานได้อย่างมีล าดับขั้นตอน 
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ การฝึกจะแบ่งออกเป็น
ทักษะย่อยเรียงตามล าดับความซับซ้อนของทักษะ [6] และเป็น
กระบวนการที่ผู้ ช้ีแนะ (Coach) ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ รับการช้ีแนะ (Coachee) ในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลจากสภาพที่ เป็นอยู่ ไปสู่สภาพที่พึ่ ง
ปรารถนาด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น การช้ีแนะ 
แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจ การให้ข้อมูลย้อม
กลับ (Feedback) เพื่อให้บุคคลนั้นค้นพบวิธีการในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมายในการท างานท่ีได้ตั้งเอาไว้ [7] 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี 
เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะจาก กิติพงษ์ แหน่ง
สกูล [1] และ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า [6] ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน 
 ขั้นที่ 2 ประเมินความสามารถเบื้องต้นของนักเรียน  

2.1 ทดสอบก่อนเรียน 
2.2  ทบทวนความรู้เดิม  

 ขั้นที่ 3 วางแผนการฝึก 
3.1 บอกวัตถุประสงค์ 

 ขั้นที่ 4 อธิบาย และสาธิตทักษะ  
4.1. น าเสนอเนื้อหาใหม่ 

 ขั้นที่ 5 จัดการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติ 
5.1 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน 
5.2 ปฏิบัติงานโดยการชี้แนะ เน้นทักษะปฎิบัติ 

ขั้นที่ 6 ฝึกโดยอิสระ 
6.1 ปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
6.2 ช้ีแนะจากผลของการปฏิบัติ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติ
ของ ดี เชคโก มาร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฎิบัติงานของนักเรียน
อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการ
ปฎิบัติงาน โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก 
ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะกับวิธีการจัดการการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจัดการการ
เรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้
แบบช้ีแนะ สูงกว่าการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
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2) คะแนนเฉลี่ยผลทักษะการปฎิบัติงาน โดยใช้การจัดการการ
เรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้
แบบช้ีแนะ สูงกว่าการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
1) ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 43 โรงเรียน จ านวน 9,209 คน 

2 ) กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นั ก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และจับฉลากจ านวน 5 ห้องเรียน 
ที่มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 69 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ 
ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการสอนแบบช้ีแนะจ านวน 38 คน และกลุ่มที่
ได้รับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครูจ านวน 31 คน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป นการวิจั ยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi 
experimental design)  
เคร่ืองมือการวิจัย  

1)  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการการเรียนรู้แบบ
ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบ
ช้ีแนะ และแผนการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้การจัดการการเรยีนรู้ตาม
คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 13 แผน รวม 20 ช่ัวโมง ผล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี 

2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ 3 
เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วัดก่อน-หลังเรียน เป็นแบบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อมีค่าความยากง่ายเท่ากับ .49 ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .40 

3) แบบวัดทักษะปฎิบัติงาน รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องงาน
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร สังเคราะห์จาก กิติพงษ์ แหน่งสกูล [1] 
ประกอบด้วย ท างานตามรูปแบบที่ก าหนด การปฎิบัติงาน การ
ปรับปรุงช้ินงาน และความปลอดภัย คุณภาพผลงาน เวลาในการ
ใช้ทดสอบหลังเรียน เป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) ชนิด 4 
ระดับ จ านวน 5 ข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .6 - 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน รายวิชา
การงานอาชีพ 3 เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5  ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ 
ดี เชคโก ร่วมกับการสอนแบบช้ีแนะ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  

2. ด าเนินการทดลองตามแผนโดยน าแผนการจัดการการ
เรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการสอนแบบช้ีแนะไปไป
ใช้กับกลุ่มทดลอง และน าแผนการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครูไป
ใช้กับกลุ่มควบคุม 

3. ผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดทักษะปฏิบัติ เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารมาท าการทดสอบ
หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ เรื่องงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และด าเนินการแปลผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการ
ปฎิบัติงาน โดยใช้การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก 
ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะกับการจัดการการเรียนรู้
ตามคู่มือครู รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t-
test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัว
แปร (MANOVA) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี ้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการ

งานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ก่อนเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่จัดการการเรียนรู้
ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบ
ช้ีแนะ กับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
การงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มที่มีการจัดการ
การเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการ
เรียนรู้แบบช้ีแนะกับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

 N X  S.D. t Sig. 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
การจัดการการเรียนรู้ทักษะ
ปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับ
วิธีการจัดการการเรียนรู้
แบบชี้แนะ 

38 13.87 2.97 0.049 0.481 

การจัดการการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู 

31 13.90 2.90 

 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของ
กลุ่มที่มีการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับ
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การจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ กับกลุ่มที่มีการจัดการการเรียนรู้
ตามคู่มือครู ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
ปฎิบัติงานรายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคาร หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่
จัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการ
การเรียนรู้แบบช้ีแนะ กับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู ดัง
ตาราง 2 และ ตารางที่ 3 

 
ตาราง ที่ 2: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะปฎิบัติงาน รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มที่มีการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก 
ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะกับการจัดการการเรียนรู้
ตามคู่มือครู 

 N X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

การจัดการการเรียนรู้ทักษะ
ปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับ
วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบ
ชี้แนะ 
 

38 16.05 1.770 2.299 0.025 

การจัดการการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู 

 

31 15.00 2.033 

ทักษะปฎิบัติงาน      
การจัดการการเรียนรู้ทักษะ
ปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับ
วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบ
ชี้แนะ 
 

38 17.00 1.786 3.587 0.001 

การจัดการการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู 

31 15.52 1.610   

 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะปฎิบัติงาน วิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคารของกลุ่มที่จัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชค
โก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ สูงกว่ากลุ่มที่จัดการ
การเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3: ทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วม
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฎิบัติงาน รายวิชาการงา
อาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มีการจัดการการ
เรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้
แบบช้ีแนะ กับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู หลังเรียน 
Box’s M            F            df1                   df2                Sig 

 
6.857             2.211          3         2054150.145        0.085 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า เมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัวแปรของ
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฎิบัติงาน รายวิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่แตกต่างกันโดยมี
ค่า Sig เท่ากับ  .085 ซึ่งมากกว่า  .05 จึงสอดคล้องกับเง่ือนไข
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 

 
ตาราง ที่  4: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(MANOVA) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฎิบัติงาน 
รายวิชาการงาอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มี
การจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการ
จัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ กับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
หลังเรียน 
 

Source Dependent Variable     SS df   MS   F Sig. 
 
Group 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  
 18.917 

 
1 

 
18.917 

 
5.283 

 
.025 

 ทักษะปฎิบัติงาน   37.591 1 37.591 12.867 .001 
 
Error 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
239.895 

 
67 

 
3.581 

  

 
 
Total 

ทักษะปฎิบัติงาน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะปฎิบัติงาน
  

195.742 
 
17007.00 
18641.00 

67 
 
69 
69 
 

2.922   

 
จากตาราง 4 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงาน

อาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของกลุ่มที่จัดการการ
เรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้
แบบช้ีแนะ กับการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู แตกต่างกัน โดย
มีค่า F เท่ากับ 5.283 ค่า Sig of F เท่ากับ .025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
.05 และผลทักษะปฎิบัติงานรายวิชาการงาอาชีพ 3 เรื่อง งาน
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของกลุ่มที่ได้รับการจัดการการเรียนรู้
ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบ
ช้ีแนะ กับวิธีการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู แตกต่างกัน โดยมี
ค่า  F เท่ากับ 12.867 ค่า Sig of F เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
.05 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงาน
อาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎบิัติของ ดี 
เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง 
งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ที่
ได้รับการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการ
จัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ สูงกว่าการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือ
ครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ใช้กระตุ้น เสริมแรง ให้ก าลังใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุรดิษ สุวรรณลา, (2560) กล่าวว่า การช้ีแนะเป็น
กระบวนการที่ผู้ ช้ีแนะ (Coach) ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู่รับการชี้แนะ (Coachee) โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ 
เช่น การช้ีแนะ แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจ การ
ให้ข้อมูลย้อมกลับ (Feedback) เพื่อให้บุคคลนั้นค้นพบวิธีการใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
รวมทั้ งบรรลุ เป้าหมายในการท างานที่ ได้ตั้ งเอาไว้  [7] และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติพงษ์  แหน่งสกูล (2556 : บทคัดย่อ) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค า หลังการ
ใช้วิธีสอนแบบช้ีแนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฎิบัติของแฮร์โรว์ สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 [1] 

2) ทักษะปฏิบัติงาน  รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้ง
ไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการ
จัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการ
การเรียนรู้แบบช้ีแนะ สูงกว่าการจัดการการเรียนรู้ตามคู่มือครู
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติของ ดี 
เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ ได้วิเคราะห์ทักษะ
ย่อยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียด ศึกษาความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนและมีการก าหนดจุดประสงค์ร่วมกับ ระหว่าง
ผู้สอนกับนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดี เชคโก 
(De Cecco. 1974) ที่กล่าวว่า การสอนที่เน้นการฝึกทักษะให้แก่
ผู้เรียนโดยมีการฝึกผู้เรียนในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริงหลายๆ 
สถานการณ์ โดยผู้สอนจะวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนเพื่อจัดการเรียนทักษะให้เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วคอยให้
การช่วยเหลือช้ีแนะ และส่งเสริมแรงผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจน
ผู้เรียนเกิดการช านาญ [8] และนอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสาร
และมีปฎิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอโดยใช้แอปพลิเคช่ันลายน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mink, Owen and Mink (1993) ที่
กล่าวว่า การช้ีแนะเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่า ผู้ช้ีแนะ 
(Coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นท่ีช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่าย
ขึ้น ผู้ช้ีแนะช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการท างานในระดับสูง
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้ซึ่งบุคคลมีความ
เข็มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการ
ท างานที่จะตามมา กระบวนการช้ีแนะจึงเป็นกระบวนการเสริม
พลังอ านาจ [9] 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1) จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะ

ปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ 
ส่งผลดีต่อนักเรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
ปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอน ต้องศึกษาขั้นตอนการจัดการการเรียน
อย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

1.2) การจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก 
ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะครูผู้สอนต้องวิเคระห์
ทักษะต่างๆที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน และท าการทดลอง
แผนการสอน ใบงานก่อนน าไปสอนในช้ันเรียน เพื่อดูผลหรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร โดยใช้เวลาไม่นานเกินไป และได้
ข้อสรุป แนวคิดหรือหลักการที่ส าคัญด้วยตัวของนักเรียนเอง 

1.3) การจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก 
ร่วมกับการจัดการการเรยีนรู้แบบช้ีแนะครูผูส้อนควรจัดท าเว็ปไซต ์
เพื่ อให้นัก เรียนสามารถหาข้อมูล  หรือทบทวงบทเรียนได้
ตลอดเวลา และสร้างกลุ่มแอปพลิเคช่ันลายน์ เพื่อกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนตลอดเวลา เพื่อช้ีแนะการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1) ควรศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดการการ

เรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับการจัดการการ
เรียนรู้แบบช้ีแนะ  

2.2) ควรมีการศึกษาการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชค
โก ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบช้ีแนะ กับตัวแปรอิสระอื่น
เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 
เอกสารอ้างอิง 
[1]  กิติพงษ์  แหน่งสกูล, “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในจังหวัดอ่างทอง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง  2) น าเสนอแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในจังหวัดอ่างทอง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดั
อ่างทอง จ านวน 110 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง  1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
อ่างทอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านเทคโนโลยี  
และด้านความสามารถในการบริหาร  2. แนวทางทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง  
ประกอบด้วย  4  แนวทาง  ได้แก่  1. การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้   2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  3. การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  4. การศึกษาดูงานเพื่อน ามาเปรียบเทียบ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะผู้น า,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

Abstract 
 The objective of this research were to study : 1) To study Super leadership of executive of child development 
centers in Ang Thong province 2) To propose guild lines for developing Super leadership of executive of child 
development centers in Ang Thong province. Population : Super leadership of executive of child development centers in 
Ang Thong province with 110 experts’ view questionnaires developed though modified Delphi techniques with 0.96 of 
reliability : The data were analyzed by using confirmatory factor analysis with percentage, standard deviation, and Parson’s 
Product moment correlation coefficient. 

The research found that Executive Care Center in Ang Thong 1. feature executive leadership Child Development 
Center in Ang Thong. The overall level. Sort by descending below the average of the personality. human 
relationship technology And the ability to manage 2. The development features executive leadership Child Development 
Center in Ang Thong province, consisting of four ways: 1. Continuing to build knowledge. 2. workshop 3. Seminar to 
exchange knowledge. 4. Learn to study in order to compare.  
Keywords : Characteristics of executive, Child Care Center   
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถ
แพร่กระจายข่าวสารได้รวดเร็ว  และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่รอดขององค์กร  ฉะนั้น
องค์กรใดที่สามารถยืนอยู่ได้  องค์กรนั้ นจะต้องมีผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการที่จะพา
องค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ  การบริหารจัดการที่ดี  และ
มีความเป็นผู้น า  ซึ่งผู้บริหารยุคใหม่ควรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน์ทางการบริหาร  ฉะนั้นความสามารถของผู้บริหารยุค
ปัจจุบันจะต้องจะเป็นผู้น าและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ    

ความส าเร็จของสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
บุคคลเป็นหลัก  คุณลักษณะของผู้น าและคุณภาพชีวิตการท างานจึง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีขวัญ
และก าลังใจ รวมทั้งมีความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารสถานศึกษาอันเป็นกลไกส าคัญ ที่จะ
ช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ [1] ดังนั้นผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญ
มากต่อการพัฒนาสถานศึกษา โลกปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  และพบว่าภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ท างานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้จัดการ  ประสิทธิภาพ
ของหัวหน้างาน  ประสิทธิผลของหน่วยงาน  บรรยากาศองค์การ  
ความผูกพันต่อองค์การ  ความจงรักภักดีต่อองค์การ  พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  
ความสามารถในการตัดสินใจ  เชาวน์อารมณ์  และความไว้วางใจใน
ทีม  ดังนั้นควรพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงระดับ
ผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าท่ีดี  เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ยืนยันว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สามารถฝึกอบรมและพัฒนา [2]   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง วิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา  และการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการนิเทศ ไม่มีการ
จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  ไม่เห็น
ความส าคัญของผลงานวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบทุก
ช้ันเรียนขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะวิชา  และไม่มีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
ชัดเจนเป็นระบบ จึงได้มีการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
งานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา  มีวิสัยทัศน์และความเป็น
ผู้น า มีความเป็นประชาธิปไตย  ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม  คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ยอมรับของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานท่ี [3] 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญที่จะ
ท าการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ศึกษาเป็นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ส าคัญ คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง อัน
จะส่งผลให้การบริหารจัดการในองค์กรของตนเองมีคุณภาพและ
ประสิทธิผลอีกทั้งสามารถพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเดก็ปฐมวัยสบืต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในจังหวัดอ่างทอง 
      2.  เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้ งนี้ ใ ช้รูปแบบการวิจัยเ ชิงผสมผสาน (Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
     3.1 การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 

3.1.1  ประชากรในการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  110  คน 
โดยไม่การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

3.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม ซึ่ง
มีทั้งค าถามลักษณะปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยท าการ
ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้   

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
         ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  เพื่อหา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

3.1.3  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ตรวจสอบคุณภาพของแบบ สอบถาม โดยการใช้ความตรง 
(Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  validity)  
และความถูกต้องด้านภาษา  โดยอาศัยดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัย จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม 

การตรวจสอบความ เที่ ย งของ เครื่ อ งมื อ  โ ดยน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุพรรณ  จ านวน  30  คน  มา
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ด้วยวิธีการหาค่าอัลฟ่าสัมประสิทธิ์
ของครอนบาร์ค  (Cronbach)  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .96 
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 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง โดยอาศัยแนวทางในการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์
เจาะลึก ( In-depth Interview)  โดยก าหนดผู้ ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ จ านวน 5 ท่าน 
 
4. ผลการวิจัย 
    ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับดีมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านความสามารถในการบริหาร 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
อ่างทอง ด้านบุคลิกภาพ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (𝜇 = 4.46)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารมีความกระตือรือรน้ในการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (μ = 4.52)  และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ 
ผู้บริหารใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  (𝜇 = 4.37) 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
อ่างทอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.45)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับ
ผู้ร่วมงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (𝜇 = 4.90)  และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้ร่วมงาน  (𝜇 = 4.34) 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
อ่างทอง ด้านความสามารถในการบริหาร   ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝜇 = 4.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการและมีโอกาสเป็น
ผู้น าในบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝜇 = 4.60)  และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
คือ  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (𝜇 = 4.11) 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
อ่างทอง ด้านเทคโนโลยี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (𝜇 = 4.37)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  สามารถน าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วและไม่ผิดพลาด  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝜇 = 4.68)  และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามี
การจัดท าฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และน าเสนอผลงานด้วย
โ ป ร แ ก ร ม น า เ ส น อข้ อ มู ล   ( power point)  แ ล ะ สื่ อ ผ สม 
(multimedia) เพื่อเผยแพร่ได้อย่างหลากหลาย  (𝜇 = 4.26) 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
มาวิเคราะห์เนื้อหา เพี่อได้ให้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูน้ าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง ดังนี้ 

1. ดา้นการศึกษา  
1.1 การศึกษาด้ านบุคลิกภาพ คือ การ เปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมที่มีผลมาจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็น
การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้และพัฒนา
ได้  

 1.2 การศึกษาด้านมนุษยสัมพันธ์ เพราะคนที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จะท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่าง
รวดเร็ว  

1.3 การศึกษาด้านความสามารถในการบริหารงาน  คือ การ
พัฒนาพนักงานในระดับผู้น า ให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้น าใน
องค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น 

1.4 การศึกษาด้านเทคโนโลยี  คือ  การเรียนรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จน
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ท าระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น 
สื่อสารข้อมูลทางไกลผ่าน Email และInternet ได้  

2. ด้านการอบรม 
2.1 การอบรมด้านบุคลิกภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริม

บุคลิกภาพท่ีดี   
2.2 การอบรมด้านมนุษยสัมพันธ์ เพราะบุคลากรในปัจจุบัน

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์   
2.3 การอบรมด้านความสามารถในการบริหารงาน เป็นการ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  และทักษะด้านการจัดการและ
บริหารงาน เพื่อน าความรู้มาบริหารงานให้ในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ 

2.4 การอบรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการน าสารสนเทศมา
ส่งเสริมศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งจะส่งผลให้
องค์การสามารถด าเนินงาน โดยไม่เสียเปรียบคู่แข่งขัน   

3. การประชุมสัมมนา 
3.1 การประชุมสัมมนาด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้ เรียนรู้  

แลกเปลี่ยน พัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ ของผู้บริหารให้ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ในการท างาน 

3.2 การประชุมสัมมนาด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

3.3 การประชุมสัมมนาด้านความสามารถในการบริหารงาน 
เพื่อการฝึกฝน ปลูกฝั่งทัศนคติ และให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กับการบริหารงาน ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ แล้วน ามาพิจารณา ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดอย่างเสรี 
และก าหนดแนวทางส าหรับการแก้ปัญหา เพื่อการน าไปปฏิบัติได้
จริง 

3.4 การประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ 

4.  การศึกษาดูงาน 
4.1 การศึกษาดูงานด้านบุคลิกภาพ เพื่อน าความรู้ที่ได้มา

เปรียบเทียบแล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง 
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4.2 การศึกษาดูงานด้านมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาดูงานคือ
กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 

4.3 การศึกษาดูงานด้านความสามารถในการบริหารงาน 
การดูงานจากองค์กรภายนอกจะช่วยท าให้บุคลากรเกิดมุมมองใหม่ๆ 
เป็นการเสริมสร้างแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการท างาน  

4.4 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี เพื่อกลับมาพัฒนาสิ่งที่
เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป ในการท างาน การศึกษาดูงาน จึงเป็นเหมือน
การเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราเห็นข้อแตกต่างสิ่งที่ดีน า
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของเรา  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่
ได้ค้นพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านบุคลิกภาพ  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง ด้านบุคลิกภาพ  ใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารต้องเป็น
ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการท างานและต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพที่ต้องมีความใส่ใจและมีการพัฒนา โดย
การฝึกอบรม  ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง มีการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ กล้าหาญและ
กล้าตัดสินใจในการบริหารงาน มีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยัง
ต้องมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   

ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง จะมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
มากเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ
คณะครู และชุมชนมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมาก
ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องระลึกไว้เสมอ คือ การใช้ความ
อดทนในการแก้ปัญหา และสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในการ
ท างาน [4]  

ด้านความสามารถในการบริหาร  ผลการ วิจัยครั้งนี้พบว่า  
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง 
ด้านความสามารถในการบริหาร   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้
อาจ เป็น เพราะผู้บริ หารสถาน  ศึ กษาควรเป็นผู้ที่ มี ความรู้
ความสามารถในการบริหารต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  และการสร้างสรรค์
ผลงานตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบให้ครูและคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เห็นจนเป็นท่ีประจักษ์   

ด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง ด้านเทคโนโลยี  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถาน ศึกษา

ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานต่าง  ๆ ต้องน า
เทคโนโลยีมาจัดการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก  การผลิตสื่อการ
เรียนการสอน และต้องถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
บุคลากรภายในองค์กรได้ รวมทั้งผู้บริหารใช้เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่
ผลงานของสถานศึกษาไปยังเครือข่าย    

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง 
ซึ่งมีการเสนอแนวทางอยู่ 4 ประเด็น คือ ด้านการศึกษาต่อ  ด้าน
การอบรม  ด้านการประชุมสัมมนา  และด้านการศึกษาดูงาน 

ด้านการศึกษา  การศึกษาเป็นสิ่งท่ีส าคัญที่ผู้บรหิารควรมี  เพราะ
เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมี
ลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและ
สังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้
คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม อีกทั้งยัง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งผลกระทบให้วิถี
ด ารงชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการศึกษายิ่งมี
บทบาทและความจ าเป็นมากข้ึนด้วย 

 ด้านการอบรม  เป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให้พนักงานภายใน
องค์กรมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เพราะการฝึกอบรมช่วย
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติ
ที่ดี  ซึ่งการฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ 
และประสบการณ์ ท าให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และท าให้พนักงานมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร  และพนักงานทั้งหมดขององค์กรที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกอบรม  

ด้านการประชุมสัมมนา ซึ่ งสอดคล้องกับ [5] ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการสัมมนา ดังนี้ 1. ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถ
จัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ 
แนวคิดจากการสัมมนา สามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน  และ
ชีวิตส่วนตัวได้ 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และ
ความสามารถมากขึ้นจากการ สัมมนา ช่วยท าให้ระบบและวิธีการ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระ
การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการ
สัมมนา ท าให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และ
วิธีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนางานให้ได้ผลดี 5. เป็นการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม 
หรืองานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกล าบากในการปรับตัว เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ  
ตลอดเวลา 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะ
โดยปกติแล้วการพิจารณา เลื่อนต าแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมี
โอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
ผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงามให้สังคม  8. 
สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์  
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน สามารท างานเป็นทีมได้เป็น
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อย่างดี 9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มี
ความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจ
วิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการท างาน และเกิดภาวะผู้น า  

ด้านการศึกษาดูงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ [6] ได้กล่าวถึงการพัฒนา
รูปแบบการการศึกษาดูงานหรือการทัศนศึกษา (Field Trip) ว่าเป็น
การน าผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษายังสถานที่อื่นนอกสถานที่อบรม 
เพื่อให้พบเห็นของจริงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนสร้างความ
สนใจและความกระตือรือร้น   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นหรือ
ปัญหาของผู้ร่วมงาน และรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
 3. ด้านความสามารถในการบริหารงาน ผู้บริหารควรมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีการปรับปรุงองค์กร ระบบ ระเบียบ 
และกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 4. ด้านเทคโนโลยี  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดท า
ฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมข้อมูล 
(Power Point) และสื่อผสม (Multimedia) เพื่อเผยแพร่ได้อย่าง
หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหาร
ในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังของครู และผู้ปกครอง 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความต้องการของครู  เพื่อ
พัฒนาด้านวิชาการไปสู่เป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามอายุ ต าแหน่งวิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 312 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ทีม่ีค่าความเช่ือมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะประจ าสายงานที่ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีความต้องการพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รองลงมา 
คือ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน และต่ าสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนวิธีก าร
พัฒนาที่ครูมีความต้องการสูงสุด คือ การนิเทศภายใน รองลงมา คือ การพัฒนาตนเองโดยการค้นคว้า และต่ าสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 2) ครูที่มีอายุต่างกัน และมีต าแหน่งวิทยฐานะต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานแตกต่างกันในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความต้องการวิธีการพัฒนาไม่
แตกต่างกัน ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
แตกต่างกัน และมีความต้องการวิธีการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและวิธีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : สมรรถนะประจ าสายงาน, ความต้องการ, ครู 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the needs for the development functional competency of 

teachers in educational institutions under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2; and 2) to 
compare the needs for the development functional competency of teachers in educational institutions under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2; who was classified by age, academic position, school size 
and work experience. The sample was selected from 312 teachers in educational institutions under Phranakhon Si 
Ayutthaya Primary Educational Service Area 2. They were selected by using the stratified sampling method. The 
research instrument used was a five-rating scale questionnaire with the reliability at 0.97. The statistical devices 
employed for data analysis were mean, standard deviation, one-way analysis and test the mean pair value by using 
Sheffer’s method. The results found that: 1) the functional competency of the teachers in educational institutions 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2; the highest needs were analysis, synthesis and 
classroom research, the intermediate need was classroom management administration and the lowest needs were the 
relationship built and community cooperation for learning management. But the method of development which the 
teachers needed the most was internal supervision, the intermediate need was self- research development and the 
lowest need was the exchange of cooperative learning. 2) The teachers who was different ages and different academic 
positions had a different need for the development functional capacity in relationship built and community 
cooperation for learning management statistically significant at the 0.05 level and they needed for teacher 
development methods indifferently. The teachers who worked in schools of different size had different needs for the 
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development functional competency in classroom management and they need the development method in exchange 
cooperative learning significant at the 0.05 level. The teachers who was different in work experience had the need for 
development functional competency and development methods were not different.  
Keywords : Functional Competency, Need, Teacher  
 

1. บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อด ารงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข  และช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านในกระแสโลกาภิวัตน์ องค์กรใดก็ตามจะ
ประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ โดยเฉพาะใน
ประเด็นหลังนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและบรรลุผลส าเร็จนั้น ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานตามนโยบาย     
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยอาศัยความรู้ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีความร่วมมือ  
ร่วมใจและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ [1] 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) 
ก าหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีศักยภาพ คุณภาพ
มาตรฐาน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ประยุกต์ใช้รูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของประเทศ [2] 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพคุณภาพมาตรฐาน 
และผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนั้น ครูจึง
เป็นบุคคลส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาและมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
ต่อไป อย่างไรก็ดี สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้รูปแบบการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ก าลัง
ปรับเปลี่ยนไปตามระบบการเรียนแบบเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้เพียงอย่างเดียวไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียน
สามารถแสดงความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้
นับเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งส าหรับครูในการจัดการองค์ความรู้ให้
เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สามารถเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนน า
สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถแข่งขันได้กับนานา
ประเทศต่อไป [3] 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ได้มีการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนทรัพยากรการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง
ในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยให้
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ [4] 
 แต่ทว่าการพัฒนาครูที่ผ่านมายังประสบปัญหาด้านงบประมาณท่ี
มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ตรงกับความต้องการของครู ไม่มีเอกภาพด้าน
นโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลการ
พัฒนา หากครูไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะก็จะกลายเป็นครูที่ด้อย
คุณภาพส่งผลกระทบตอ่ผู้เรยีน ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะครูสามารถ
ด าเนินการได้หลายวิธี  เช่น การอบรมสัมมนา การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ โดยจะต้องด าเนินการ
วางแผน เพื่อได้ให้ครูมีการพัฒนาต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ [5] 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครู  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดขึ้น หรือตัว
ผลักดันท าให้เกิดผลลัพธ์ในการท างานที่ดี และยังใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินผลการท างาน เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพบุคลากรได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งประเมินผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
เลื่อนต าแหน่ง ปรับต าแหน่งงาน หรือเงินเดือน ท่ีมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน สมรรถนะยังช่วยให้ครูได้มองเห็นแนวทาง หรือเส้นทางในการ
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับต าแหน่ง น าไปสู่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู ซึ่งสมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 1). การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2). การพัฒนาผู้เรียน 3). การ
บริหารจัดการช้ันเรียน 4). การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 5). ภาวะผู้น าครู 6). การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ [6] 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครู ในสถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า  
สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยจ าแนกตามอายุ 
ต าแหน่งวิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า 
สายงานของครูในสถานศึกษา  
 ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1,435 คน [7]  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 312 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ [8] แล้วจึงสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
 ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยจ าแนกตามอายุ 
ต าแหน่งวิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 
3.2  ตัวแปรที่ศึกษา         
 3.2.1 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 3.2.2 อายุ  ต าแหน่ งวิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
   
3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 3.3.1 เนื้อหาด้านสมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 6 
ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การ
พัฒนาผู้ เรียน 3) การบริหารจัดการช้ันเรียน  4) การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น าครู และ 6) 
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  
 3.3.2 เนื้อหาวิธีการที่ครูต้องการ ประกอบด้วย 7 วิธีคือ 1) การ
ฝึกอบรม 2) การพัฒนาตนเองโดยการค้นคว้า 3) การท างานเป็น
ทีมงาน 4) ศึกษาต่อ 5) การปฐมนิเทศ 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และ 7) การนิเทศภายใน จากการสังเคราะห์แนวคิดของ     
กิติมา ปรีดีดิลก [9] ; กิติ ตยัคคานนท์ [10] ; ธงชัย สันติวงษ์ [11] ; 
ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ [12] ; กระทรวงศึกษาธิการ [13] ; จันทรานี 
สงวนนาม [14] ; ชวนคิด  มะเสนะ [15]   
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2           
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 312 คน ได้จากการก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
โดยน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 312 คน มาแบ่ง
สัดส่วนโดยจ าแนกตามอ าเภอ แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก โดยการเขียนช่ือสถานศึกษาลงในสลากตามจ านวน
สถานศึกษาทั้งหมด แยกตามอ าเภอ แล้วท าการจับสลากขึ้นมาตาม
จ านวน กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณไว้ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และ
พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครูในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 ด้าน จ านวน 78 ข้อ 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม และ
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ระหว่างวันท่ี 10 - 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 จนครบ 312 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า    
สายงานของครูในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานของครู ในสถานศึกษา  โดยใช้ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) และ       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า     
สายงานของครูในสถานศึกษา พบว่า ครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานทั้งด้านสมรรถนะ
ประจ าสายงานที่ต้องการพัฒนาและวิธีการที่ครูต้องการอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้  
      5.1.1 ด้านสมรรถนะประจ าสายงานที่ต้องการพัฒนา ทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รองลงมา 
คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  
  5.1.2 ด้านวิธีการที่ครูต้องการ ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนิเทศภายใน รองลงมา 
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คือ การพัฒนาตนเองโดยการค้นคว้า และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
 5.2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงานของครูในสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
  5.2.1 ครู ในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีอายุ 
21 – 30 ปี มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
มากกว่าครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี  
    5.2.2 ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีต าแหน่งวิทยฐานะ
แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้าน
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครูผู้ช่วย มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า
สายงาน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้มากกว่าครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการ 
    5.2.3 ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้าน
การบริหารจัดการช้ันเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียนมากกว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และด้าน
วิธีการที่ครูต้องการ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
    5.2.4 ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและวิธีการที่
ครูต้องการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครูในสถานศึกษา มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี ้
 6.1.1 ความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครูในสถานศึกษา ด้านสมรรถนะประจ าสายงานที่ต้องการพัฒนา
และด้านวิธีการที่ครูต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ผกาวรรณ ศิริสานต์ [16] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูทุก
คนต้องสร้างหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้  ประเมิน ก ากับ ดูแลและน าผลการประเมินไปใช้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งวิธีการพัฒนาต่าง ๆ 
ส่วนประเด็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  อาจเนื่องมาจาก 
ครูมีภาระมากท าให้การติดต่อประสานกับชุมชนไม่สม่ าเสมอ และ
ขาดการก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ
ร่วมมือกับชุมชน และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของสถานศึกษาน้อย หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 6.2 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ า   
สายงานของครูในสถานศึกษา โดยจ าแนกอายุ ค าแหน่งวิทยฐานะ 
ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มีประเด็นการ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
  6.2.1 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ประจ าสายงานด้านสมรรถนะประจ าสายงานที่ครูต้องการพัฒนา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาณัติญาณ์ ศิริวัฒนอธิรกุล [17] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
อายุท าให้ครูมีการรับรู้ที่แตกต่างกันไป เมื่อพิจารณา พบว่าครูที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีความต้องการพัฒนามากกว่าครูที่มีอายุ 41 – 50 
ปี เนื่องจากเป็นครูที่เข้ามาการปฏิบัติงานได้ไม่นาน มีความพยายาม
ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านวิธีการที่ครูต้องการภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  6.2.2 ครูที่มีต าแหน่งวิทยฐานะต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้านสมรรถนะประจ าสายงานที่ครู
ต้องการพัฒนาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความรว่มมือกับชุมชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ เข็มทิศ [18] ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนและลักษณะงานที่รับผิดชอบ ท าให้บุคลากรมีการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่แตกต่างกันไป 
  6.2.3 ครูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ด้านสมรรถนะประจ าสาย
งานที่ครูต้องการพัฒนาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนแตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ [19] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความต้องการด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียนมากกว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และ
ด้านวิธีการที่ครูต้องการ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการ
เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่    
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  6.2.4 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานด้านสมรรถนะประจ าสาย
งานที่ต้องการพัฒนาและวิธีการที่ครูต้องการโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล [20] 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความต้องการพัฒนาตนเอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
     
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 7.1.1 ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เชต 2 ควรให้ความร่วมมือกับครูในการส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักเรียนในช้ันเรียน เพื่อวางแผนการวิจัย
พัฒนาผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ามีบทบาทในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยรายบุคคล เพื่อ
แก้ปัญหาของนักเรียน 
 7.1.2 สถานศึกษา ควรจะมีการเผยแพร่ผลการวิจัยครั้งนี้สู่
สาธารณะ เพื่อปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าอายุ ต าแหน่ง
วิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน เป็นปัจจัยในการก าหนดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา  
 
7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ 
 7.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนท่าเรือ “ นิตยานุกูล ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน 75 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย ซึ่งเป็นห้องที่จัดตาม
สภาพจริง และสุ่มโดยการจับฉลากอีกครั้งเพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ห้องเรียนดังนี้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์  
แผนการจัดการเรียนรูต้ามคูม่ือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยกึ่งทดลอง มีการสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตาม
คู่มือครู 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์, ทักษะการคิดสร้างสรรค์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare learning achievement in Mathematics Subject and creative 

thinking skill of Mattayomsuksa three students using two instruction method : Heuristics and Instruction based on the 
teacher’s manual. The sample group were Mattayomsuksa three students studying at Tharua “Nittayanukul” school 
who studied in the second semester of the academic year 2561. The sample group consisted of 75 students who 
studied in two intact groups. the experimental group included 35 students of Mattayomsuksa 3/2 using Heuristics 
Instruction Method and the control group included 40 students of Mattayomsuksa 3/4 using Instruction based on the 
teacher’s manual. The duration of the experiment was 16 hours. The research included a set of lesson plans using 
Heuristics Instruction Method and another set of lesson plans using Instruction based on the teacher’s manual, the 
form of mathematics learning achievement test and the form of creative thinking skill test. This quasi – experimental 
research was pretest – posttest design. The statistical analysis was performed by using X , S.D.,  t – test independent 
and multivariate analysis of variance (Manova).  
  The research results revealed as follows: 
  The learning achievement in Mathematics Subject and creative thinking skill of group taught by Heuristics 
Instruction Method and that of the group taught by using the teacher’s manual was different with a statistically 
significance of .05. In other words, The learning achievement in Mathematics Subject and creative thinking skill of the 
group taught by Heuristics Instruction Method was higher than that of the group taught by using the teacher’s manual. 
Keywords: Heuristics Instruction Method, creative thinking skill, learning achievement 
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1. บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท า
ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
[1] ด้วยเหตุนี้  คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท าให้มีการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากในทุกวันน้ี [2] 
 สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่า ครูขาดการ
วิเคราะห์หลักสูตรก่อนการออกแบบการสอนและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนเนื้อหาที่จะสอนนั้นยังขาดการคัดกรอง
ประเภทขององค์ความรู้ที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนอย่างชัดเจนและมี
ความเช่ือมโยงกัน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง ท าให้ผลการเรียนรู้ไม่ตรงและบรรลุตัวช้ีวัดที่หลักสูตร
ก าหนด [3] และข้อสอบมุ่งวัดแต่ความจ า ทั้งนักเรียนและครูก็
จ าต้องเปลี่ยนการสอนการเรียนมาเป็นท่อง ฉะนั้นผลผลิตจาก
การศึกษา จึงได้แต่เยาวชนท่ีเปรื่องปราดในเรื่องการจ า และช านาญ
ในการลอกแบบของเดิมอยู่ตลอดกาล กระบวนการสอนการเรียนใน
โรงเรียนไม่เป็นการพัฒนาคุณภาพสมองที่ส าคัญด้านอื่น ๆ ให้เจริญ
ขึ้นได้ เลย [4] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มั ธยมศึ กษาปีที่  3 ในปี ก ารศึ กษา 2560  ที่ มี ค ะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศลดลงจากปีการศึกษา 2559 ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 29.31 และในปีการศึกษา 2560 มีคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 26.30 [5] และในระดับโรงเรียนพบว่า 
สิ่งที่เด็กนักเรียน ครู และโรงเรียนยังขาดอยู่ก็แต่ในเรื่องการเรียน
การสอนให้รู้จักคิด ขาดระบบที่จะเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถ
ในการที่จะคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าจะมีการ
เสนอแนะให้โรงเรียนพิจารณาด าเนินการก็พบกับปัญหาว่าครูก็ไม่ได้
มีความรู้  หรือมี เครื่ องมื อที่ จะช่วยสอนการคิดได้อย่ างเป็ น
กิจจะลักษณะ สรุปคือไม่ใช่เรื่องง่ายที่คิดจะจ าสิ่งหนึ่งที่สังเกตไดก้็คือ
การขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนการคิด รวมทั้งเครื่องมือที่จะ
ใช้สอนให้เด็กคิด ต าราที่มีอยู่ก็เป็นเฉพาะหัวข้อและเฉพาะเรื่องซึ่งก็
ไม่เห็นภาพรวม [6] ตัวอย่างเช่น ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ที่
ผ่านมาและปัญหาการขาดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในระดับ
เดียวกัน ยิ่งท าให้ตระหนักว่าประเทศไทยและคนไทยต้องการการ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ ในโลกที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งเอาชนะกันที่
ความคิดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ ง ความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน เพราะความคิดสร้างสรรค์
ช่วยให้เราแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ ช่วยให้เราเห็นโอกาสใหม่ ๆ 

ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ท าให้ได้สิ่งที่ดีกว่า ช่วยให้เราคิดได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับเรื่องนั้น ในเวลานั้น เพิ่มโอกาสความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาและการท าสิ่งต่าง ๆ แทนการยึดติดรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่ได้
ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าแต่อย่างใด [7] ด้วยเหตุนี้ การคิดเชิง
สร้างสรรค์มีความจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาสิ่งใหม่โดยการน า
สติปัญญาและความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแนวทางที่ไม่เคย
ใช้มาก่อน  ร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวเช่น ความกล้า
หาญที่จะคิดและท าสิ่งใหม่ ๆ การมีความคิดแง่บวกการท างานหนัก   
การให้ เหตุผล  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางความคิดเป็นสิ่งใหม่และ
เหมาะสมลงตัวพอดีกับปัญหาที่เกิดขึ้น [7] ซึ่งสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ทีมุ่่งเน้นให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
พัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผ ชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสาน
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วนและสมดุลกัน [8] จากปัญหา
ข้างต้น ได้มีนักวิชาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์  พบว่าผลการวิจัยดังกล่าวสนับสนุน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้อง
เป็นผู้จัดกิจกรรมที่มีความหมายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ อัน
จะสงผลให้มีพัฒนาการทางสติปัญญา  [9] ซึ่งฮิวริสติกส์ หมายถึง 
การคิดโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาหรือเรียนเนื้อหา
ใหม่ ๆ โดยใช้การวิเคราะห์และเช่ือมโยงข้อมูลในลักษณะการโยง
ความสัมพันธ์ของความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างของ
ความรู้ โดยมีฐานมาจากแนวคิดของไซมอนและนีเวล (Simon & 
Newell) [10] ได้น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 
โดยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1. การระบุเป้าหมายเชิงเนื้อหา 2. การ
วิเคราะห์วิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. 
พิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่ก าหนดให้ 4. พิจารณาทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการแก้ปัญหา 
 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ พบปัญหานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ าซึ่งสอดคล้องผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2560  ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเท่ากับ 27.34 และในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนเท่ากับ 24.53 [5] และจากการสังเกตของครูผู้สอน 
พบว่า นักเรียนจะตอบค าถามในลักษณะเดิม ๆ ใช้วิธีแก้ปัญหา
แบบเดิม ๆ ไม่มีการต่อยอดหรือคิดในแบบใหม่ ๆ จึงคาดว่านักเรียน
ขาดการพัฒนาในด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์จากปัญหาดังกล่าว
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และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบฮิวริสติกส์ที่มี
ผลต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกัน 
 2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1. หน่วยในการวิเคราะห์  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งศึกษาอยู่ใน โรงเรียนท่าเรือ 
“นิตยานุกูล” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2561 จ านวน 380 คน 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 380 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
ห้องเรียน คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/2 จ านวน 35 คน และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย 
จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน จ านวน 380 คน ซึ่งเป็นห้องที่จัดตาม
สภาพจริง (Intact group) และสุ่มโดยการจับฉลากอีกครั้งเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 ห้องเรียน ดังนี้ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เป็นกลุ่มทดลอง จัดการ
เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์    
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม จัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ 2 วิธี คือการ
จัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

 4.3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
   4.3.2.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

 4.4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ท าการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ท าการ
ทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ๆ 
ละ 1 คาบ รวมเวลา 16 คาบ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 4.5 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การทดลองสุ่ม     
 2. เหตุการณ์     
 3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขั้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
การคิดสร้างสรรค์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารต ารา 
บทความทางวิชาการ  
 2. ขั้นออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องเรียนตามสภาพจริง 
(Intact group) กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม คือ การวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi – experiment design) โดยศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้แบบแผนการวิจัย
ดังภาพประกอบ 1 [11] 

ภาพประกอบ 1 แบบแผนการวิจยั 
 กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มทดลองการจัดการเรียนรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์ 
 กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มควบคุมการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู 
 O1 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 
 O2 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 
 O3 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 O4 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 X1 หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 
 X2 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขั้นตอนนี้จะสร้างเครื่องมือที่ ใช้ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จากกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อให้ได้

กลุ่มทดลอง  O1  X1  O2 
กลุ่มควบคุม  O3       X2 O4 
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เครื่องมือตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยผ่านผู้เช่ียวชาญ 5 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.60 – 1.00 ความสอดคล้องของ
ข้อค าถาม ภาษาท่ีใช้ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. ขั้นทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดลองใช้
แบบทดสอบซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้เรียนเนื้อหาเรื่อง ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
กับนักเรียนที่ได้เรียนเนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ไปแล้ว จ านวน 40 
คน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 
0.37 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.25 – 0.50 และค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์มี
ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.47 – 0.72 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 
0.20 – 0.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนทั้ง
สองกลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ การจัดการการเรียนรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์เป็นกลุ่มทดลอง และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูเป็น
กลุ่มควบคุม โดยควบคุมเวลาสอนให้อยู่ในช่วงเดียวกัน เมื่อสิ้นสุด
การทดลองทั้งสองกลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และแบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ หลังการ
ทดลอง 
 4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองมา
วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการทดลองกับสมมติฐานของการวิจัย 
สรุปผล อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ  
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ จ านวน 8 แผน ใช้
เวลาสอน 16 คาบ ซึ่งมีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1.) ขั้นการระบุเป้าหมายเชิง
เนื้อหาย่อย 2.) ขั้นการวิเคราะห์วิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.) ขั้นการพิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่ งที่
ก าหนดให้ 4.) ขั้นการพิจารณาทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา  
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จ านวน 8 แผน ใช้
เวลาสอน 16 คาบ ซึ่งมีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
ขั้นตอน คือ 1.) ขั้นน า 2.) ขั้นสอน 3.) ขั้นสรุป 
 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นแบบทดสอบที่เน้นพฤติกรรม 4 ด้าน คือ การจ า ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบทดสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 
 2.2. แบบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบเพื่อ
ใช้วัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่คลอบคลุมองค์ประกอบ 
4 ด้าน คือ 1.) ความคิดริเริ่ม 2.) ความคิดคล่อง 3.) ความคิด

ละเอียดลออ 4.) การความคิดยืดหยุ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 20 ข้อ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ท าการทดสอบวัดก่อนการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 2. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ใช้ระยะเวลา 16 คาบ แต่
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน 
 3. ท าการทดสอบวัดหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ฉบับเดียวกับการทดสอบวัดก่อนการทดลอง 
 4. ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อน า
ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยใช้ค่า t – test Independent 
 2. เปรียบเทียบทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครูใช้ค่า t – test Independent 
 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 75 คนเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้ว น าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองที่การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
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 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 11.69 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.71 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 11.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 16.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.46 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 16.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.23 เมื่อ
น ามาทดสอบค่าที (t-test) พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
คะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน 
 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองที่การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 n X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

     

กลุ่มทดลอง 35 24.66 2.50 7.07 0.00 
กลุ่มควบคุม 40 19.88 3.23 

ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ 

     

กลุ่มทดลอง 35 42.31 4.01 7.52 0.00 
กลุ่มควบคุม 40 35.95 3.31   

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 24.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.50 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 19.88 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.23 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 42.31ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.013 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดสร้างสรรค์ของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 35.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.31 เมื่อ
น ามาทดสอบค่าที (t-test) พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และคะแนน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s M test ในการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของความเท่ากันในเมตริกความแปรปรวนร่วมด้วย 
MANOVA พหุคูณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ก่อนการทดลอง 
 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
ความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ Box's M ค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีรายละเอียด ปรากฏดังตาราง 
3 - 4 ดังนี ้

  ตาราง 3 ทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วมของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู ก่อนการทดลอง 

 จากตาราง 3 พบว่า เมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัวแปรของของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกันโดยมีค่า Sig เท่ากับ  .429 ซึ่ งมากกว่า  .05 จึง
สอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
 ตาราง  4  ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนหลายตัวแปร 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิด
สร้างสรรค์ก่อนการทดลอง 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ก่อนการทดลองของกลุ่มที่ไดรับการจัดการเรยีนรู้แบบฮวิริสติกสแ์ละ
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า F 
เท่ากับ .160 ค่า Sig of F เท่ากับ .690 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 

 n X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

     

กลุ่มทดลอง 35 11.69 1.71 0.40 0.69 
กลุ่มควบคุม 40 11.53 1.75 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์      
กลุ่มทดลอง 35 16.83 2.46 0.03 0.97 
กลุ่มควบคุม 40 16.85 3.23   

Box’s M F df1 df2 Sig 
2.853 .923 3 2354523.229 .429 

Source Dependen
t Variable 

SS df MS F Sig. 

Corrected 
Model 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

 1 .482 .160 .690 
 

 ทักษะการ
คิด
สร้างสรรค์ 

 1 .009 .001 .975 

Intercept ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

10056.429 1 10056.429 3344.235 .000 

 ทักษะการ
คิด
สร้างสรรค์ 

21172.595 1 21172.595 2508.799 .000 

กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

.482 1 .482 .160 .690 

 ทักษะการ
คิด
สร้างสรรค์ 

.009 1 .009 .001 .975 

Error ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

219.518 73 3.007   

 ทักษะการ
คิด
สร้างสรรค์ 

616.071 
 

73 
 

8.439 
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 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองของกลุ่มที่ไดรับการ
จัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า F เท่ากับ .001 ค่า Sig of F เท่ากับ 
.975  ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบฮิวรสิติกส์และที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูหาความรู้มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีทักษะการคิดสร้างสรรรค์
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 
8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครูหาความรู้มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดั งนี้ คื อ  ขั้นที่  1 การระบุ เป้ าหมายเชิงเนื้ อหาย่อย 
(Subgoaling) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์วิธีการที่จะน าไปสูเ่ป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Meansend/difference reduction analysis) 
ขั้นที่ 3 การพิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่ก าหนดให้  (Working 
backward) ขั้นที่ 4 การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา 
(Satisficing) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน โดยขั้นการระบุเป้าหมายเชิงเนื้อหาย่อย
เป็นการแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ท าให้นักเรียน
ทราบวัตถุประสงค์ในการเรียน เข้าใจเป้าหมายในแต่ละคาบของการ
เรียน ขั้นการวิเคราะห์วิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่
ต้องการเป็นการให้นักเรียนหาวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความท้าทายและมีความสนใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น ขั้นการพิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่ก าหนดให้เป็นการ
ใหค้วามส าคัญไปยังข้อสรุปของปัญหาซึ่งนักเรียนได้น าประสบการณ์
และความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ในการลงข้อสรุปก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และในขั้นการพิจารณาทางเลือกที่ดี

ที่สุดในการแก้ปัญหาเป็นการที่นักเรียนต้องตัดวิธีการที่เป็นไปไม่ได้
ทิ้งไปเพื่อให้ได้วิธีเพียงวิธีเดี่ยวที่ดีที่สุด ท าให้นักเรียนได้พิจารณา
ตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะเลือกวิธีการใดมาใช้ในการแก้ปัญหา 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และโอกาสที่ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา
จะถูกต้องมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีข้อค าถามใน
ลักษณะโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรีย นรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์ จึงท าให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี มีสุข [9] ได้ท าการวิจัย
เพื่ อ เปรียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิด
แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม สู งกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง เศษส่วนของ
พหุนาม สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัย
ของเจษฎา รัตนบรรเทิง [12] ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิ ตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  เรื่อง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแก้ปัญหาแบบ 
ฮิวริสติกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์อยู่ใน
ระดับดี และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ว่ามีความเหมาะสม 
 2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์และกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์มีทักษะการคิดสร้างสรรค์สูง
กว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูความรู้ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจากนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ในเรื่อง 
ความน่าจะเป็น ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ ท าให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์
ของเนื้อหาในการเรียนแต่ละคาบ ได้ทดลองหาวิธีการที่หลากหลายที่
จะใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งนักเรียนได้พิจารณาและเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับปัญหาด้วยตนเอง ล้วนแล้วแต่เป็นการกระตุ้นให้
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นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด ดังนั้นเมื่อวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์หลงั
เรียน โดยใช้แบบวัดที่มีลักษณะขั้นตอนในการหาค าตอบเหมือนที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ค าถาม สามารถคิดหาค าตอบได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถเลือก
วิธีการหาค าตอบและวิเคราะห์หลักการต่างๆ น ามาใช้ในการตอบ
ค าถามได้ดี จึงส่งผลต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลทิพย์ นวพันธ์ [13] ได้ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์
ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้งและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05 และสู งก ว่ าร้ อ ยละ  60 ของคะแน น จาก
แบบทดสอบทั้งฉบับและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์มีความสามารถ
ในการตั้งและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูง
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 9.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 9.1.1 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ไปใช้ 
ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักการ เป้าหมายให้ชัดเจน และเลือกรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 
 9.1.2 ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้ ส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 9.1.3 การจัดการเรียนรู้ แบบฮิวริสติกส์ เป็ นวิธีที่ เน้ น
กระบวนการคิด ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น
ผู้สอนที่จะใช้การเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ในการจัดการเรียนรู้ควรหา
กิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรวมไปถึงวิธีที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองออกมาให้มากท่ีสุด 
 9.1.4 ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
 9.1.5 ควรน าเอาการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ไปทดลอง
กับเนื้อหาวิชาอื่นๆและนักเรียนระดับอื่น 
 9.1.6 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้การเรียนรู้
แบบฮิวริสติกส์ในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพราะจะเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด การวางแผน การตรวจสอบ และการ
ประเมิน จนเกิดความช านาญและรับรู้ข้อบกพร่องของตนเองรวมทั้ง
แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรรค์ของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 9.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 9.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ไป
ใช้พัฒนาความสามรถในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  
 9.2.2 ควรมี การเปรียบ เที ยบการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ 
ฮิวริสติกส์กับวิธีอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบฮิวริสติกส์ที่มีผลต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะความเมตตากรุณา
อย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา คงเรือง และ ดร. ชิดชัย สนั่นเสียง ใน
การให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แมลงภู่ ดร. สมพร 
เชื้อพันธุ์ นางสุรีย์พร อิ่มพงษ์ นางวรรษณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ และนางวัน
เพ็ญ กุศลสุข ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไข
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ งในการท าวิทยานิพนธ์นี้  ขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือ “ นิตยานุกูล ” ที่ให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะความรกัและความห่วงใย
ของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ก าลังใจและความห่วงใยด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกท่านท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่ของบิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน
ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญ่ีปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
A Study of Results of Learning Management by Using A Cooperative Learning 
Techniques TAI to Communication Skills and Avidity for Learning Japanese in 
Mathayomsuksa V students under The Secondary Educational Service Area 

Office 3 in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคTAI กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random) จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งมี 2 จังหวัดประกอบด้วย
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มจากโรงเรียนท่ีมีการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 8 โรงเรียน ได้กลุ่ม
ทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI แบบทดสอบทักษะการสื่อสารและแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5  หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI มีค่าสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5  หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI มีค่าเท่ากับร้อยละ 68.81 จากคะแนนเต็ม ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มที่ก าหนด
ไว ้3) คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5  หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI มีค่าเท่ากับร้อยละ77.30 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI , ทักษะการสื่อสาร, คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the communication skills before and after learning by 

using cooperative learning techniques TAI after studying 2) to compare communication skills after learning by 
using cooperative learning techniques TAI with efficiencies of 75 3) to study the avidity for learning of students 
after learning by using cooperative learning techniques TAI with efficiencies of good. The samples were Mathayom 
Suksa five students at Sena “senaprasit” School in the first semester of academic years 2019 by using Multistage Cluster 
Random from The Secondary Educational Service Area Office 3 As a result, Phra Nakhon Si Ayutthaya was drawn by 
lots. After 8 schools in Phra Nakhon Ayutthaya have Japanese sujects, were randomed. The experimental group was 
students of Sena “senaprasit” School from 1 class consisted of 21 Grade four students taught by cooperative learning 
techniques TAI. The research tools consist of the lesson plan by cooperative learning techniques TAI, a test on an 
ability communication skills and avidity for learning. The research revealed the 1) communication skills after learning by 
using cooperative learning techniques TAI were higher at the significant level of .05 2) the communication skills 
after learning by using cooperative learning techniques TAI have efficiencies 68.81 were lower than efficiencies of 75 3) 
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the avidity for learning after learning by using cooperative learning techniques TAI have efficiencies 77.30 efficiencies of 
good level. 
Keywords : cooperative learning techniques TAI, communication skills, avidity for learning 
 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตระจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆได้ง่ายและกว้างขึ้น และมี วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต [1] 

ในโลกยุคศตวรรษที่21 เป็นยุคที่ผู้คนสามารถติดต่อกันได้
อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา การใช้ภาษา
ของมนุษย์ในการสื่อสารเพียงภาษาเดียว ไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ มนุษย์
จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการสามารถ
ติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ในแขนงต่างๆ ท าให้ในปัจจุบัน
ความต้องการที่จะเรียนภาษามากกว่าหนึ่งภาษาเพิ่มมากข้ึน และผู้รู้
ภาษาต่างประเทศหลายภาษาย่อมได้เปรียบผู้ที่รู้ภาษาเพียงภาษา
เดียว นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลแล้วภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 อย่าง ภาษาญี่ปุ่นก็เป็นภาษาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก 
เนื่องจากสังคมไทยมีแนวโน้มที่มีโอกาส ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะ ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ดังนั้น
จึงถือเป็นข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานส าหรับผูท้ี่มีความรู้ภาษาญีปุ่น่ 
รวมไปถึงอิทธิพลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่คนไทย ทั้งสินค้า อาหาร การ
แต่งกาย สื่อบันเทิง ประเพณี วัฒนธรรม ก็ท าให้ภาษาญี่ปุ่นได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากผลส ารวจของ เดอะเจแปนฟาวน์เดช่ัน 
กรุงเทพฯ   ได้มีการรายงานตัวเลขของ “การส ารวจสถาบันสอน
ภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศประจ าปี 2009” ผลปรากฏว่าจ านวน
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกมีประมาณ  3,650,000 คน แนวโน้มการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ัวโลกท่ีได้จากการส ารวจครั้งนี้ เรียงล าดับ
ประเทศหรือภูมิภาคที่มีผูเ้รียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจ านวนมาก อันดับที ่1 
เก าหลี  อันดั บที่  2 จีน  อันดั บที่  3 อิน โดนี เซี ย  อันดั บที่  4 
ออสเตรเลีย อันดับท่ี 5 ไต้หวัน อันดับที ่6 สหรัฐอเมริกา อันดับที ่7 
ไทย อันดับที่ 8 เวียดนาม อันดับที่ 9 ฮ่องกง อันดับที่ 10 แคนาดา 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 7 และจ านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมี 
79,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2006 (พ .ศ. 2549) ที่มีผู้เรียน
จ านวน 71,083 คน จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จาก “การ
ส ารวจสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นปี  2009” พบว่าผู้ เรียนมีจ านวน

เพิ่มขึ้นประมาณ  35%  [2]   โดยสาเหตุหนึ่งที่ผู้เรียนเลือกเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สามนั้น นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าภาษาญี่ปุ่น
เรียนไม่ยาก ดังนั้นในแต่ละปี  จึงมีนักเรียนที่สนใจเลือกเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นทั้งวิชาหลัก ทั้งกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียนมากมาย
รวมทั้งนักเรียนที่สนใจเรียนตามโรงเรียนสอนภาษาก็มีจ านวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียนมากในระยะแรก แต่
เมื่อถึงบทเรียนที่มี เนื้อหาไวยากรณ์ที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น 
นักเรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียน  ส่งผลให้ ขาดความเช่ือมั่ น ในตนเองในการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลงและมี เจตคติในทางลบกับวิชา
ภาษาญี่ปุ่นในท่ีสุด [3]  
 จากผลการสอบระดับชาติ (o-net) ของโรงเรียนเสนา 
“เสนาประสิทธ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาผลปรากฏว่า
ผลการสอบสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่ างประเทศ ปีการศึกษา 
2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 22.54 คะแนน ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนน
เฉลี่ย 20.88 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนของนักเรียนอยู่
ในระดับที่ควรได้รับการปรับปรุงและมีแนวโน้มต่ าลงทุกปี จากการ
ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
ได้ ส รุ ป ว่ า ปั ญ ห าดั งก ล่ าว เกิ ด จากการจั ด ก าร เรี ย น รู้ วิ ช า
ภาษาต่างประเทศที่มาจากตัวผู้เรียนและครูผู้สอน ซึ่งเกิดจากตัว
ผู้เรียนขาดความสนใจและขาดความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม ไม่
เห็นประโยชน์ในการเรียนเพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคต อีกสาเหตุหนึ่งมาจากครูผู้สอนขาดความช านาญในเนื้อหา
และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรยีน
ขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ดี ผู้เรียนไม่กล้าแสดงออก 
ขาดความมั่ น ใจในการใช้ภาษา  มีทัศนคติ ไม่ดี ต่ อการเรียน
ภาษาต่างประเทศได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาผู้สอนจ าเป็นต้องจัดการ
เรียนรู้หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพหรือความรู้ความสามารถของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ โดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงมีสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม การฝึกทักษะการเรียนรู้ การ
สรุปความรู้ด้วยตนเอง และการได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ [4] ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นทฤษฎีที่เน้น
ให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ ปรึกษากันอย่างใกล้ชิดมีปฏิสัมพันธ์
กันในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมี วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มและ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบงานร่วมกัน การจัดการเรียนรูแบบร่วมมือ
มีหลายรูปแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม [5] ส าหรับแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วย
ตนเองนั้นมีหลากหลายรูปแบบผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าการจัด
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการจัดการกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล 
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(Team-Assisted Individualization หรือTAI ) มาพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ซึ่งการจัดการกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล(TAI) 
เป็นเทคนิคที่ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกันมา
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 4 คน เป็นนักเรียนเก่ง1 คน 
เรียนปานกลาง 2 คน เรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียน
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ เป็นคะแนน ค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 
และเป็นคะแนนสอบรายบุคคล การทดสอบของนักเรียนต่างคนต่าง
ท า แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน ดังนั้น นักเรียนที่ เรียนเก่งจึง
พยายามช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนเพราะจะท าให้คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มดีขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง [6] 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และคุณลักษณะด้านการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI มีผลต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะ
ด้านการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางส าหรับ
ครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTAI 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTAI กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTAI  
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI 
 1.3.2 ทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

1.3.3 คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
5 หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพ ระดับด ี

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
2.1 ประชากร  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 จ านวน 
26,954 คน 
 

2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 21 คน ซึ่ง
ได้ ม าจ าก ก ารสุ่ ม แ บ บ ห ล าย ขั้ น ต อน  (Multistage Cluster 
Random)  จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 ซึ่ งมี 2 
จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มจากโรงเรียนที่มีการสอนรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 8 โรงเรียน ได้โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ” 
2.3 เนื้อหา 
   การวิจัยนี้ใช้เนื้อหารายวิชาภาษาญี่ปุ่น สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วย การซื้อ
ของ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องลักษณนามและ เรื่อง 
ราคาเท่าไร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน  
2.4 ตัวแปรที่ศึกษา  

2.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่    
2.4.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

2.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.4.2.1 ทักษะการสื่อสาร 
2.4.1.2 คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
 

3. วิธีการด าเนินการทดลอง 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชา
ภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experiment research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 สุ่มเลือกประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
3 จ านวน 26,954 คน แบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster 
Random) จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 ซึ่งมี 2 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้
จังหวัดพระนครอยุธยา สุ่มจากโรงเรียนที่มีการสอนรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 8 โรงเรียน ได้โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” เป็นกลุ่ม
ทดลอง 
3.2 วัดผลแบบทดสอบทักษะการสื่อสารก่อนเรียน 
3.3 จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
โดยนักเรียนโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จ านวน 21 คน ทั้งหมด 
8 แผน  
3.4 วัดผลแบบทดสอบทักษะการสื่ อสารและแบบประเมิน
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังเรียน 
3.5 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.5.1 เปรียบเทียบผลของทักษะการสื่อสารก่อนและหลัง
การได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิคTAI โดยใช้สถิติ t-test 
for One Samples 

3.5.2 เปรียบเทียบผลของทักษะการสื่อสารของนักเรียน 
หลังการได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิคTAI กับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยใช้สถิติพื้นฐานการหาร้อยละ 
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3.5.3 เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ของ
นักเรียน หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI กับ
เกณฑ์คุณภาพที่ตั้งไว ้โดยใช้สถิติพื้นฐานการหาร้อยละ 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 คะแนนทักษะการสื่อสาร ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย12.57 ส่วน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.41 และหลังการทดลอง มี
ค่าเฉลี่ย 41.29 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 6.70 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
ทักษะการสื่อสารสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
4.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการสื่อสารโดยรวมหลังการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.29 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 6.70 
คิดเป็นร้อยละ 68.81 ของคะแนนเต็ม  
4.3 คะแนนคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี5 หลัง
การได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI โดยรวมมีค่า 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.19 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 77.30 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี  
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
5.1. ด้านคะแนนทักษะการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ทักษะ
การสื่อสารของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TAI สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  เนื่องจาก การจัดการ
กลุ่มแบบร่วมมือเทคนิคTAI เป็นเทคนิคที่ก าหนดให้นักเรียนที่มี
ความสามารถ แตกต่างกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ผลการ
ทดสอบของนักเรียนแต่ละคนจะคิดเป็นคะแนน ค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 
นักเรียนที่เรียนเก่งจึงพยายามช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนเพราะจะท า
ให้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้น ซึ่งเป็นตามสมมติฐานและสอดคล้อง
กับ[6] กล่าวว่าการจัดการกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล (TAI) เป็นเทคนิค
ที่ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกันมาท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 4 คน เป็นนักเรียนเก่ง1 คน เรียนปานกลาง 
2 คน เรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ เป็นคะแนน ค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม และเป็น
คะแนนสอบรายบุคคลการทดสอบของนักเรียนต่างคนต่างท า แต่
เวลา เรียนต้องร่วมมือกัน ดังนั้น นักเรียนที่เรียนเก่งจึงพยายามช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อนเพราะจะท าให้ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้น และ
นักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง และงานวิจัย [8] ได้
วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องค าและชนิดของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับ
การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTAIกับการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคTAI และนักเรียนกลุ่มที่

ได้รับการสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิคTAI ก่อน และหลังเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  
5.2. ด้านทักษะการสื่อสารของนักเรียน หลังการได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการสื่อสารโดยรวมหลัง
การทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.29 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 6.70 คิดเป็นร้อยละ 68.81 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยกล่าวคือ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการสื่อสารโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
เมื่อแยกการวิเคราะห์ผลเป็นรายด้านผลปรากฏว่า คะแนนทักษะ 
การฟัง-พูด มีค่าเฉลี่ยที่คะแนน 11.19 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 55.95 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต่ ากว่า เกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันศึกษา นักเรียนสามารถศึกษาเองและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม ครูมีส่วนในการช่วยอธิบายในแต่
ละครั้งน้อยมากและส่วนใหญ่ภาษาที่ใช้ในการสอนหรืออธิบายนั้นใช้
ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์กับครูน้อยมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสอนแบบ TAI  [7] ที่กล่าวว่าครูควรมีบทบาท
น้อยที่สุดในการจัดการเรียนรู้และ ควรเป็นวิธีการที่ง่ายต่อครูและ
นักเรียนโดยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้องปรึกษาครู โดยขั้นตอนดังกล่าว
ท าให้ เวลาที่ นั ก เรี ยนท าแบบ ทดสอบ  การฟั ง–พูด  ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบที่ต้องท าการทดสอบแบบตัวต่อกับครู นักเรียนเกิด
ความกดดัน ท าให้ฟังค าถามผิดจึงท าให้ตอบค าถามในบางข้อผิด
หรือไม่ตอบค าถาม  และทักการอ่าน–เขียน มีค่าเฉลี่ยที่  30.09 
คะแนนจากคะแนนเต็ม  40 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 75.24 ของ
คะแนนเต็ม  ซึ่งเท่ากับ เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 75 ของคะแนน
เต็ม ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีสมาชิกใน
กลุ่มที่คละความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากการหาความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่ท าให้ทุกคนในกลุ่มบรรลุเหมาย
คะแนนความส าเร็จของแต่ละคนและเป็นคะแนนเฉลี่ยความส าเร็จ
ของกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับ  [8] ได้วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องค าและชนิดของค า ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคTAIกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิคTAI และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่
ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
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ได้รับการสอนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคTAI ก่อน และหลงั
เรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ [9] ได้วิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 หลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) กับการสอน
ตามปกติผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) เรื่องการวัด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5.3 ด้านคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ คะแนนคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่5 หลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคTAI โดยรวมมีค่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.19 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.30 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดี  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับ [10] ได้
วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์มีคุณลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียนอยู่ ใน ระดับสูงโดยมี
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านกล้าคิดริเริ่มสูงที่สุด รองลงมาได้แก่
ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล ความเพียรพยายาม ความ
ตั้งใจอย่างมีสติ  และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามล าดับ 
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มี
คุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแตกต่างกัน โดยนักเรียนชายมีคุณลักษณะ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 65 สูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันต่างกันมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรเพศกับระดับช้ันไม่
ส่งผลให้เกิดผลของปฏิสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและงานวิจัย  [11] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเรื่องประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ มร่วมมือแบบ  TAI ผลการวิจัยพบว่า  
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนท่ีมตี่อแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เรื่องประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ลุ่มร่วมมอืแบบ TAI โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 แผนมีค่าเท่ากับ 15.02 จากคะแนน
เต็ม 18 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.44 นักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะด้าน
การใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางดังต่อไปนี้ 
6.1. ข้อเสนะแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI มีการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถฝึกฝนเด็กให้
ท างานร่วมกันได้อย่างเป็นขั้นตอน โดยการควบคุมบอกขั้นตอนแต่
ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
 6.1.2 การจัดบรรยากาศในการท ากิจกรรม ครูผู้สอนควร
ให้ก าลังใจนักเรียนในการท ากิจกรรม ยอมรับการแสดงออกของ
นักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง และการยอมรับในการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม  
 6.1.3 ครูผู้สอนควรเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่
ละคน หรือกลุ่ม อาจใช้เวลาในการเรียนรู้ เวลาในการท างานให้
ส าเร็จได้แตกต่างกัน ดังนั้น ครูผู้สอนควรคอยติดตาม ดูแล ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI ร่วมกับ
การพัฒนาทักษะทางด้านสังคมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท า 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่
เข้าร่วมในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน ได้ผู้ปกครองนักเรียนทั้งสิ้น 306 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .878 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการ
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า พบว่า ผู้ปกครองทีม่ีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจในการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองที่
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่างกัน มีการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจของผู้ปกครอง, การจัดการศึกษาเพื่อการมงีานท า 
 

Abstract 
  The purposes were 1) to study the parent’s decision to send their children to study in education management 
for career.  2) to compare parent’s decision to send their children to study in education management for the career, 
classified by education level, occupation, average monthly income. The sample used in this study consisted of the parents 
and students who has participating in education management for career in the secondary educational service areas office 
32, by comparing the population with the size of the sample according to the finished tables of Krejcie & Morgan which 
received a sample of 306 parents of students using a simple random sampling. The research instruments used in the 
study was a set of questionnaires, including checklist, rating scale, with its reliability value of .878. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation and F-test. The findings can be summarized as follows 1) Parent’s decision 
to send their children to study in education management for career was at the high level. 2) Comparison of decision of 
parents of students with different occupations and educational levels. There was a decision to send their children to 
study in education management for career was not difference. But parents of students with different average monthly 
income there was a decision to send their children to study in education management for career had a statistical significant 
difference at the level of 0.1 
Keywords: Parent’s decision, Education management for career. 
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1.  บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1] กล่าวว่า
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า เริ่มด าเนินโครงการในปี 
2558 และด าเนินการจนถึงปัจจุบัน โดยสืบเนื่องกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับ
การจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจ บริการ  ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ผลิตก าลังคน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านสายอาชีพ 
ซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากที่ผ่านมานั้นค่านิยมของ
ผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนในสายสามัญและ
ศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดก าลังแรงงานสายอาชีพ
เป็นอย่างมาก  รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษา
หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐาน
ด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที 
 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย [2] กล่าวว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาและพัฒนา 
(Research and development) รูปแบบการจัดการศึกษาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โดยเริ่ม
นโยบายในปี 2558 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท และตระหนักถึงความส าคัญและเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาชีพ ให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจ
ความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อ
วางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานท า แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสามารถน าเอาการบริหารจัด
การศึกษาใน 7 โมดุล ไปพัฒนาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในลักษณะของการจัดการเรียนรู้  4 รูปแบบ ได้แก่           
1) รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) รูปแบบ
หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
3) รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพส าหรับนักเรียน
ศึกษาต่ออุดมศึกษา 4) รูปแบบการเรียนรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ
พอเพียง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 [3] ได้
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ที่ เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  โดยเริ่มต้นโครงการในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
จ านวน 3 โรง ปีการศึกษาต่อมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปีการศึกษา และปัจจุบันปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 22 โรง ผู้วิจัยในฐานะครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน 
ร่มเกล้า บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 จึงมีความสนใจศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาหา
แนวทางสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลไป
ประกอบการวางแผนพัฒนาการรับรู้ในแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท าให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการของโรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่ งขึ้น และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
แตกต่างกัน 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
แตกต่างกัน 
 3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการ
ตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  4.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม
ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 22 โรง รวม 1,485 คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
306 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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 4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก ่
   4.2.1.1 ระดับการศึกษา ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ีและสูงกว่าปริญญาตร ี
   4.2.1.2 อาชีพ ได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกร/รับจ้าง   
   4.2.1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก ่ต่ ากว่า 15,000 บาท 
ระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท และตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 
  4.2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 
    4.2.2.1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
    4.2.2.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
    4.2.2.3 ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
    4.2.2.4 ด้านครผูู้สอน  
    4.2.2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 4.3 ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยค านึงถึง 5 ด้าน คือ  

4.3.1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
4.3.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
4.3.3 ด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม  
4.3.4  ด้านครูผูส้อน  
4.3.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน    
               

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
  1.2  สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่  1 
สถานภาพของผู้ปกครอง ประกอบด้วย ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองนักเรียน ตอนที่ 2 การตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ด้านอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านครูผู้สอน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 
(Rating scale) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นข้อ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Form) 

  1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
  1.4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว 
ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาและความเหมาะสมของ
ตัวเลือก เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน าผลการพิจารณา
ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ระหว่าง 0.67 -1.00  จ านวน 50 ข้อ  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 
  1.5 น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้งเพื่อที่จะได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
   1.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 แล้วน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่น  เท่ากับ 
0.878 
     1.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้ วิ จั ย ขอหนั งสื อจากส านั ก งานบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในส่ง
แบบสอบถามไปถึงสถานศึกษาและการสง่คืนมายังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
      2.2 เมื่อถึงก าหนด ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้กลับมา 
จ านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1  เมื่อด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่
ละฉบับ 
  3.2  เมื่อตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จัดน า
ข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่ก าหนด
ไว้แบ่งออก ดังนี ้
   3.2.1 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม น าข้อมูลแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) โดยวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
   3.2.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
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การมีงานท า การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อผลการทดสอบ 
F-test  มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบรายคู่ภายหลัง โดย
วิธีการทดสอบ Least significant difference (LSD) และแปลผล
โดยใช้มาตรส่วนประมาณค่า  
   3.2.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นปลายเปิดใช้ใน
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดค าตอบเข้า
ประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ 
 เกณฑ์การแปลความหมาย  ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรสีะอาด [4] 
    ค่าเฉลี่ย    หมายถึง 
 4.51 – 5.00    มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
 3.51 – 4.50    มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50    มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50    มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50    มีน้ าหนักในการตดัสินใจอยู่ในในระดับน้อยที่สดุ 
 
6.  ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ปรากฏผลดังนี้ 
 6.1 ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ ด้านครูผู้สอน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจ
ของผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน 
 

การตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง 

x ̅ S.D. ความ 
หมาย 

อันดับ
ที ่

1. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า 

4.03 0.30 มาก 3 

2. ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 

4.01 0.32 มาก 4 

3. ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

3.99 0.30 มาก 5 

4. ด้านครูผู้สอน 4.10 0.34 มาก 2 
5. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

4.12 0.35 มาก 1 

รวม 4.05 0.20 มาก 
 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง 
ตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 4.05, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเปน็
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
( X = 4.12, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ ด้านครูผู้สอน  ( X = 4.10,  
S.D. = 0.34) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม (X = 3.99, S.D. = 0.30) 
  6.2 การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีการตัดสนิใจในการส่งบุตรหลานเขา้
เรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า  ไม่แตกต่างกัน      
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้ปกครอง  จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
 

การตัด 
สินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการ
จัดการศึกษา
เพื่อการมีงาน

ท า 

ระหว่างกลุ่ม 1.04 2 .520 5.99* .003 
ภายในกลุ่ม 26.26 303 .09   
รวม 27.29 305    

2. ด้าน
ค่าใช้จ่ายใน

การ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .95 2 .48 4.65* .010 
ภายในกลุ่ม 30.98 303 .10   
รวม 31.92 305    

3. ด้าน
อาคาร

สถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม .85 2 .43 4.75* .009 
ภายในกลุ่ม 27.18 303 .09   
รวม 28.03 305    

4. ด้านครูผู ้
สอน 

ระหว่างกลุ่ม .67 2 .34 3.03 .051 
ภายในกลุ่ม 33.60 303 .11   
รวม 34.27 305    

5. ด้าน
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
โรงเรียนและ

ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .67 2 .33 2.72 .067 
ภายในกลุ่ม 37.22 303 .12   
รวม 37.89 305    

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.14 2 .07 1.87 .16 
ภายในกลุ่ม 11.60 303 .04   
รวม 11.74 305    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
จ าแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจาณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า  ด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา และด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 6.3  การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพต่างกัน โดยรวม มีการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 
3 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้ปกครอง จ าแนก
ตามอาชีพ โดยรวมและรายด้าน  
 

การตดั 
สินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า 

ระหว่างกลุ่ม 1.12 2 .56 6.51* .002 
ภายในกลุ่ม 26.17 303 .09   

รวม 27.29 305    
2. ด้าน

ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.78 2 .89 8.94* .000 
ภายในกลุ่ม 30.15 303 .10   

รวม 31.92 305    
3. ด้านอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 2.89 2 1.44 17.4* .000 
ภายในกลุ่ม 25.15 303 .08   

รวม 28.03 305    
4. ด้านครูผู ้

สอน 
ระหว่างกลุ่ม 1.01 2 .50 4.58 .011 
ภายในกลุ่ม 33.27 303 .11   

รวม 34.27 305    
5. ด้าน

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

โรงเรียนและ
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม .20 2 .10 .79 .455 
ภายในกลุ่ม 37.69 303 .12   

รวม 37.88 305    

รวม ระหว่างกลุ่ม .212 2 .11 2.62 .075 
ภายในกลุม่ 12.30 303 .04   

รวม 12.50 305    

*  มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
จ าแนกตามอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ด้ านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง 
 6.4 การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน โดยรวมมีการตัดสินใจในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้ปกครอง จ าแนก
ตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน โดยรวมและรายด้าน 
 

การตดั 
สินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการ
จัดการ ศึกษา
เพื่อการมีงาน

ท า 

ระหว่างกลุ่ม 1.99 2 .10 11.93* .000 
ภายในกลุ่ม 25.30 303 .08   

รวม 27.29 305    

2. ด้าน
ค่าใช้จ่ายใน

การ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.03 2 .52 5.05* .007 
ภายในกลุ่ม 30.89 303 .10   

รวม 31.92 305    

 
 
 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

การตดั 
สินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

3. ด้านอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 3.61 2 1.80 22.37* .000 
ภายในกลุ่ม 24.43 303 .08   

รวม 28.03 305    
4. ด้านครูผู ้

สอน 
ระหว่างกลุ่ม 11.36 2 5.68 75.10* .000 
ภายในกลุ่ม 22.91 303 .08   

รวม 34.27 305    
5. ด้าน

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

โรงเรียนและ
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.67 2 .83 6.97* .001 
ภายในกลุ่ม 36.22 303 .12   

รวม 37.89 305    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2.89 2 1.45 45.52* .000 
ภายในกลุม่ 9.62 303 .03   

รวม 12.5
1 

305    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน  
 6.5  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท าควรมีการแนะแนวการศึกษาต่อหรือการประชาสัมพันธ์ที่
ครอบคลุมและทั่วถึงในเขตบริการ ควรมีโครงการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดรายได้ระหว่างเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรพัฒนา
หลักสูตรให้มีความหลากหลายทางอาชีพ 
 
7.  อภิปรายผล 
 7.1  ผลการศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
เป็นนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ  โดยเน้นหลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน เป็นหลักสูตรคู่ขนานระหว่างสาย
สามัญและสายอาชีพ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะ
ได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยสามารถ
แยกเรียนตามแผนกวิชาที่ตนเองสนใจ ซึ่ งเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการให้เกิดความรู้ ความช านาญ สามารถน า
ความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับผู้เรียนมีช่องทางในการเรียนต่อหรือมีช่องทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ปกครองมีความสนใจที่จะส่งบุตร
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หลานเข้าเรียนในระดับมาก ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ        
ศศิมา  สาดทอง [5] ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนใน
การเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการ
เลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สุนิด  ดวงใจ [6] ได้
ศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2 โดยรวม พบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ อลิษา  ธีราลาภ [7] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า มีปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
อยูใ่นระดับมาก  
  7.1.1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า พบว่า ระดับ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า  โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาได้ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เป็นปัจจัยที่ท าให้
ผู้ปกครองมีความสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงภพ  ชุ่มวงศ์ [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า ด้านวิชาการ ผู้ปกครองได้
ให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ การบริหารงานของโรงเรียนต้องมี
ปรัชญาและเป้าหมายเหมาะสม สามารถใช้เป็น เครื่องช้ีน าการ
ด าเนินการ เด็กนักเรียนมีคุณภาพกล้าที่จะแสดงออกสุขนิสยัดีสขุภาพ
ที่ดีมีความสุข 
  7.1.2  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา พบว่า ระดับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัวนั้น
ต้องเพียงพอต่อค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ปกครองจึงจะ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  สุริยา  เสียงเย็น [9] ได้ท าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจส่ง
บุตร หลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน ด้านวิชาการ 
ด้านกฎระเบียบ ด้านบุคลากร และด้านสวัสดิการ  

 7.1.3  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข 
ภายใต้บรรยากาศ ท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างสงบ สวยงาม 
เรียบร้อย และเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมิต แดงอ า
พันธ์  [10] ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตร หลานศึกษาต่อระดับชั้น
มั ธ ย ม ศึ กษ าต อน ต้ น ใ น โ ร ง เ รี ย น หั ว หิ น วิ ท ย า ลั ย  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครอง ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร หลาน
ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยทั้ง 7 
ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ปกครองให้น้ าหนักการตัดสินใจ
ด้านอาคารสถานท่ีมากเป็นอันดับหนึ่ง 
  7.1.4  ด้านครูผู้สอน พบว่า ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน เพราะ
ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนโดยตรง มีความ
ใกล้ชิดกับนักเรียนมาก การสอนของครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
น าหลักสูตรไปใช้ว่าจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใด ครูต้องเลือกวิธี การ
สอน เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของตนให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ สามารถ
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธัมนูญ  อุ่นศิริ [11] พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าทุกปัจจัยอยู่ในระดับ
มาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์   สุริวัน [12] ได้ศึกษาแนว
ทางการบริการจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  ผลการศึกษาพบว่าระดับการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้าน
บุคลากร  
  7.1.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน พบว่า 
ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมในการ
จัดการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อ
ช้ีแจงผลการด าเนินการ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
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เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัย เบญจวรรณ  ศรีค านวล [13] ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา ในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
  7.2  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี 
ระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป้าหมาย ที่ส าคัญของผู้ปกครองก็คือ ต้องการ
เห็นความส าเร็จของบุตรหลานเรียน เมื่อจบการศึกษาจะได้มีงานท า 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองจึงมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิศพงษ์  จิตร์บ ารุง [14] ได้ศึกษาปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน เข้าเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
 7.3  การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพต่างกันมีการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้ปกครองแต่อาชีพมีความคาดหวังให้บุตรหลานจะได้รับความรู้ที่ดี
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป จะสามารถน าความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อาชีพต่างกันจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา บุญประเสริฐ [15] ได้ศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท และเมื่อจ าแนก ตามอาชีพ ไม่พบความแตกต่างกัน 
 7.4  การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  แตกต่างกันทั้งนี้
อาจเป็นเพราะปัจจัยรายได้ของครอบครัวส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ 
เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนปัจจุบันในค่อนข้างสูง ผู้ปกครองที่มี
รายได้มากก็ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อบุตรหลานในการเรียน ส่วน
ผู้ปกครองที่มีรายได้ค่อนข้างต่ าก็จะส่งผลกระทบทางตรงต่อบุตร
หลานที่ก าลังเข้าศึกษาต่อ และก าลังเรียนท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเข้าศึกษาต่อได้ สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์  ฤทธิรณยุทธ [16] ได้
ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ใน
โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนเอกชน ในเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมแตกต่างกัน 

8. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งในด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านครูผู้สอน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงถือว่าโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน และควรมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่ยัง
ไม่เข้าร่วมโครงการต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  9.1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน ดังนั้น
ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรมีการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาเลือกใช้วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
หลักสูตร รวมทั้งมีความเช่ียวชาญในการสอน มีความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายอย่ า ง เต็ ม
ความสามารถ 
  9.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา น าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปไป
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและกลวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้
ทิศทางและ แนวปฏิบัติในการด าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มสัดส่วนจ านวนนักเรียนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า 
   9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  9.2.1  ควรมีศึกษาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
บทบาทในการจัดการศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท า โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 32 และเขตอื่นๆ  
  9.2.2  ควรมีการศึกษาการบริหารความร่วมมือในการจัดการ
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเขตอื่นๆ 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
อ่านการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

  A  Study  results  of  Balanced  Literacy  Approach  for  Learning 
Achievement  and  Reading and Writing  Skills in The English Subject of  

Prathomsuksa 3   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แนวสมดุลภาษา 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี  3 หลังการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา
กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านสนวน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random) ได้โรงเรียนวัดบ้านสนวน  1 ห้องเรียน จ านวน 25 คน  ได้รับการ
จัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของคู่มือครูหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบทักษะ
การอ่านการเขียนพัฒนาขึ้นเองโดยผู้วิจัย  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาวิชาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน หลังการจัดการ
เรียนรู้แนวสมดุลภาษา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีท่ี่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แนวสมดุลภาษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การอ่าน, การเขียน 

 
Abstract 

 The purposes of this research were 1) to compare the English subject achievement after using balance literacy 
approach and 2) to compare the English reading and writing  skills of  Prathomsuksa 3 after using the balance literacy 
approach. The target audience in this research is the students of Prathomsuksa 3 in first semester of 2019 academic 
year, using Multistage Cluster Random from after that drawn by lots. The experimental group was students of 
Watbansanuan School from 1 class consisted of 25 Grade three students using the balance literacy approach. The 
research tools consist of the lesson plan by the balance literacy approach, a test on  the English subject achievement 
and a test on an ability reading and writing skills. The results of the research are as follows: 1) English subject 
achievement after using balance literacy approach at the significant level of .01 and 2) English reading and writing skills 
after using balance literacy approach at the significant level of .01.  
Keyword : Balance Literacy Approach, Learning Achievement, Reading, Writing  
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1.บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากในสังคมโลก
ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชน
โลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประชาชน
ต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น 
เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่ างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มี เจตคติที่ ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต [1]  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2545  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญ
ท างด้ าน ค วาม รู้   ค วาม คิ ด   ค วามส าม ารถ   คุณ ธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคน
ให้ มี ค วามสมดุ ล โดยยึ ดหลักผู้ เรี ยนส าคัญ ที่ สุ ด  ทุ กคน มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และ
ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์  โดยมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ ใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการต่างๆในชีวิตประจ าวัน ใน
การค้นคว้าและหาความรู้ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้ง
เจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  โดยยังความภูมิใจ
ในภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนได้รับการ
ตอบสนองทางภาษาอังกฤษในสมาชิกที่ก าลังจะก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สื่อสารมีบทบาทในการติดต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่จะได้ปฏิบัติทางภาษาอย่างมีความมั่นใจได้
ยิ่งข้ึน [2]  
     จากการสรุปค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี  2561  ที่ด าเนินการโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 4  
กลุ่มสาระทุกช่วงช้ัน คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ในที่น้ีจะขอสรุปแค่รายวิชาภาษาอังกฤษ  พบว่าใน
ระดับช้ัน ป.6  มีผู้เข้าสอบประมาณ  701,456 คน  มีค่าเฉลี่ย 
39.24  โดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสนวน  จ านวน  18  คน  มี
ค่าเฉลี่ย  33.24  จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า วิชาภาษาอังกฤษมี

คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  แม้ว่าทุกวันนี้เด็กไทยจะมี
แนวทางและโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายขึ้น  
ทั้งจากครูผู้สอนในห้องเรียน  สื่อ  เพลง ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต 
แต่ยังมีค าถามเสมอว่า ท าไมเด็กไทยปัจจุบันพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษยังไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากนัก หลายคนมี
มุมมองเสนอทางออกที่แตกต่าง เช่น ถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาการ
เรียนการสอนใหม่   ควรปรับวิธีการถ่ายทอดของครูใหม่ ควรจัด
ครูสอนที่ตรงวุฒิ ควรปรับหลักสูตรใหม่ เป็นต้น [3] 
  การสอนภาษาแนวสมดุ ลภ าษา (Balanced Literacy 
Approach) เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาทักษะทางภาษา  เนื่องจากรวมการสอนทั้งการสอน
แบบองค์รวมให้จ าความหมายของค า (whole  language)และ
(phonics) การสะกดค า  เข้าด้วยกันแล้วใช้ช่ือว่า  สมดุลภาษา  
แต่ ก็ ยั งไม่ เป็ น ที่ แพ ร่ห ลาย   ส่ วน ให ญ่ จะคุ้ น กั บ  whole  
language มากกว่า  การสอนภาษาวิธีนี้ หลักเด็กเป็นศูนย์กลาง 
เพราะฉะนั้นครูจะต้องสามารถสอนเด็กเป็นรายบุคคลได้ จึงมีการ
จัดการสอนให้นักเรียนได้เรียนตามล าพังกับครู และเรียนเป็นกลุ่ม
กับเพื่อนทั้งช้ัน หรือเรียนกับเพื่อนกลุ่มเล็ก หรือจับคู่กับเพื่อน 
วิธีการสอนภาษาจึงมีการสอนเป็นกลุ่มแบบต่าง ๆ เช่น การสอน
อ่านร่วมกัน (shared reading) สอนอ่านกลุ่มย่อย (guided 
reading) สอนอ่านเองตามล าพัง (independent reading) การ
สอนเขียนก็แบ่งกลุ่มเช่นเดียวกัน จึงมี shared writing, guided 
writing และ independent writing  จึงเหมาะอย่างยิ่ งที่ จะ
น ามาพัฒนาการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะด้านการอ่านการเขียนต่อไป  [4] 
     ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญทักษะหนึ่งโดยเฉพาะในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ เพราะจุดมุ่งหมายหนึ่ง
ของการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับประเทศไทยก็เพื่อช่วยศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต ารา บทความ ประกาศต่างๆ 
เว็บไซต์ เป็นต้น อันจะท าให้เกิดความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น  
เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ด้วย [5]   
     ทักษะการเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ความต้องการ ประสบการณ์ และความรู้ออกมาเป็นตัวอักษร ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ทางด้านค า ส านวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาเขียนเพื่อสื่อความหมายให้ตรงตาม
จุดประสงค์ การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ซับซ้อนมากกว่า
ทักษะการฟัง พูด อ่าน ผู้เขียนต้องมีความรู้ความสามารถมากจึง
จะสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดของตนออกมาให้เป็นภาษา
เขียนที่ตรงกับความต้องการของตนเองอย่างไม่คลุมเครือ [6]  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่สถานศึกษาก าหนด [7] 
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1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  3 หลังการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษากับ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาแตกต่างกัน 
1.3.2 การอ่านการเขียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แนว
สมดุลภาษาแตกต่างกัน  
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1  ประชากร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้  เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัด
บ้านสนวน จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 25 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Cluster Random) 
2.2 เนื้ อหาที่ ใช้ ในการวิจัยนี้  เป็ น เนื้ อหาสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Free time ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2561 มีหัวข้อ ได้แก่ 1) Meet biscuit 2) Biscuit 
and the hay 3) Biscuit Flies a kite 4) Biscuit Goes 
Camping 
2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 20 
ช่ัวโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 
2.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
2.4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา  
2.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  2) ทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ 

 
3. วิธีการวิจัย 
     การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและทักษะการ
อ่านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) ซึ่งผู้วิจัย
ใช้แผนการทดลองแบบ ศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ได้ด าเนินการ
วิจัยดังนี ้

3.1 สุ่ม เลือกประชากรจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 แบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random) สุ่มจากอ าเภอใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 มา 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอห้วยราช  เลือกสุ่มมา 1 กลุ่มโรงเรียน คือ กลุ่มห้วยราช 1 
มี 8 โรงเรียน เลือกสุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  2  โรงเรียน เลือก
อย่างเจาะจง 1 โรงเรียน  ได้โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 25 คน  เป็นกลุ่มทดลอง  
3.2  วัดผลแบบทดสอบ วัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน วิช า
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน 
3.3 จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา โดย
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสนวน จ านวน 25 คน เป็นเวลา 20 
ช่ัวโมง  
3.4 วัดผลแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านการเขียน 
3.5 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
3.5.1 เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติที (Independent –Samples t-test) 
3.5.2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านการเขียนของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม   
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
3.1.1 แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Free time ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา จ านวน 20 แผน  20 
ช่ัวโมง ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ      
2) ขั้นการอ่านให้ฟัง 3) ขั้นฝึกการอ่านการเขียนร่วมกัน  4) ขั้นฝึก
การอ่านการเขียน 5) ขั้นน าเสนอผลงาน   
3.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Free time ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
3.1.3 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านการเขียนจ านวน 8 แบบ 
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน 4 แบบและ
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน 4 แบบ ใช้ทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ในช่ัวโมงท่ี 5 ของแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
3.2.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Free time ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
3.2.2 ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลา 20 
ช่ัวโมง  
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3.2.3  ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง  แบบทดสอบ
วัดทักษะการอ่านการเขียน โดยใช้ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
ในช่ัวโมงท่ี 5 ของแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
3.2.4 ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Free time ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
3.2.5 น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการ
ทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 9.64 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 2.37 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 19.04 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  4.29 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  กล่าวคือ
หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 กล่าวคือหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
4.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการอ่านการเขียนหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการอ่านการเขียน สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 กล่าวคือหลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนทักษะการอ่านการเขียน สูงกว่าก่อนการทดลอง 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 อภิปรายผล 
     จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แนว
สมดุลภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการ
เขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   3
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
     5.1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แนว
สมดุลภาษาหลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ
ที่ 1 เนื่องจากในช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่  2 และ 3 เน้นที่การ
ถอดรหัสค าและการจดจ าค า โครงสร้างของค าและการหาค าที่ไม่
รู้จักโดยดูจากค าทั้งหมด ไม่เพียงแต่เสียงเริ่มต้นและเสียงสุดท้าย 

แต่จะรวมถึงการถอดรหัสค าศัพท์ของเด็กที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวอักษรและเสียงท่ีซับซ้อน  เช่น  การผสมพยัญชนะ (str 
in street), digraphs (ph in phone), พยัญ ชนะเงียบ  (k in 
know) และค าควบกล้ า (oi in foil) ) เช่นเดียวกับตัวอักษรที่
เกี่ยวข้องกับหลายเสียง (g in giant, gum, and gym) (Rycik & 
Rycik, 2007), กลยุทธ์การวิ เคราะห์ค าอื่น  ๆ ที่ เน้น ใน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 รวมถึงการใช้ค าพื้นฐาน ค าน าหน้า
และค าต่อท้าย และการจดจ าค าประสม (Fox, 2004; Mountain, 
2005; White, 2005) เด็กยังต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้
วิธีการแบ่งค าเป็นพยางค์ (พยางค์) เป็นกลวิธีในการหาค าที่ไม่รู้จัก
หรือค าที่คุ้นเคยโดยทันที  การอ่านที่มีการช้ีน าและการเรียน
ค าศัพท์เป็นกลยุทธ์การสอน  หลักสองอย่างส าหรับการถอดรหัส
ค าและการจดจ าค าศัพท์เพื่อเพิ่มค าศัพท์ของเด็กนั้นมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาความเข้าใจรวมถึงความคล่องแคล่วในการอ่านและการ
พูด ความคล่องแคล่วไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านสามารถจดจ าและ
ออกเสียงค าอย่างรวดเร็ว  ผู้อ่านที่คล่องแคล่วอ่านด้วยน้ าเสียง
และวลีที่มีความหมาย [8] การจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาเป็น
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งการใช้กระบวนการทักษะ
ทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้
ภาษาท่าทางรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็น
ประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  รวมทั้ง มีความสุข  สนุกสนานในการเรียน  
และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป ภายใต้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครู
สามารถสอนเด็กเป็นรายบุคคลได้ การจัดการสอนให้นักเรียนได้
เรียนตามล าพังกับครู และเรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อนทั้งช้ัน หรือเรียน
กับเพื่อนกลุ่มเล็ก หรือจับคู่กับเพื่อน เป็นการเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน  รู้จักหนังสือ  พูดสื่อสาร
เรื่องราวความรู้สึก โดยในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่า
นิทานทุกวัน  อ่านหนังสือร่วมกันกับนักเรียนและสนทนาพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ โดยผู้สอนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมและ
อ านวยความสะดวก ท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทฺธิ
ภาพมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร  โพนน้อย [9]   ได้
ศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบสมดุลภาษา
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภายหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ขนาดอิทธิพลสูงสดมีค่าเท่ากับ 
.583 
5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียน พบว่าทักษะการอ่านการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แนว
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สมดุลภาษาหลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ
ที่ 2 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาซึ่งเป็นการสอนที่
รวมทั้งการสอนแบบองค์รวมคือการให้จ าความหมายของค า 
(whole  language) และ (phonics) การสะกดค า  เข้าด้วยกัน
แล้วใช้ช่ือว่า  สมดุลภาษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
ต่างๆของการสอนแนวสมดุลภาษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านจากนั้นน ามาสังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ขึ้นเอง
ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนหรือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  
การฝึกสะกดค าแจกลูก  โดยครูให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดค า  บอก
ความหมายของค าศัพท์โดยใช้สื่อบัตรค าศัพท์  บัตรภาพ  และไม้
บรรทัดสะกดค า  ครูเปิดยูทูป  การอ่านออกเสียงสะกดค าตาม
หลักโฟนิกส์  ให้นักเรียนดู  ฟัง ฝึกออกเสียงตาม 2) ขั้นการอ่าน
ให้ฟัง  เป็นขั้นตอนการฝึกทักษะการอ่านประกอบด้วย การอ่าน
ให้ฟัง  โดยครูอ่านนิทานสั้น ให้นักเรียนฟัง  เปิดให้นักเรียนดูทีละ
หน้าพร้อมช้ีค าศัพท์ทีละตัว  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร  ตัวละครมีใครบ้าง  ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  
อย่างไร  การสะท้อนความรู้ ครูน าค าศัพท์จากเรื่องที่อ่านมาให้
นักเรียนดูทีละค า  แล้วถามนักเรียนว่าค าเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร  การอ่านร่วมกันทั้งช้ัน โดยครูให้นักเรียนทุกคนเปิด
หนังสือเรียนหรือหนังสืออ่านเสริม  ครูอ่านให้นักเรียนฟัง  ช้ีให้
นักเรียนดูทีละตัว  แล้วให้นักเรียนอ่านตามครู  โดยครูสุ่ม
ตรวจสอบนักเรียนทีละคนว่าอ่านตามและช้ีค าศัพท์ได้ถูกต้อง
หรือไม่ประมาณ 2-3 รอบ  การสะท้อนความรู้ โดยครูถาม
นักเรียนว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร  ตัวละครมีใครบ้าง  ท าอะไร  ที่
ไหน  เมื่อไร  อย่างไร 3) ขั้นฝึกการอ่านการเขียนร่วมกัน เป็นการ
ผสมผสานทักษะการเขียนร่วมกับการอ่าน ประกอบด้วย การฝึก
สะกดค าแจกลูก โดยครูให้นักเรียนทบทวนการฝึกอ่านสะกดค า
โดยใช้ค าศัพท์จากช่ัวโมงที่แล้ว  ครูทบทวนเนื้อหาในครั้งก่อนโดย
ให้นักเรียนอ่านหนังสือ เรียนหรือหนังสืออ่านเสริม  1 รอบ 
จากนั้นครูทวนค าศัพท์จากเนื้อหา ครูสอนค าศัพท์ใหม่  นักเรียน
เล่นเกม  การเขียนเรื่องร่วมกัน  โดยครูให้นักเรียนทั้งช้ันเขียน
เรื่องโดยเปลี่ยนแปลงค าศัพท์จากจากบทสนทนาตามความเป็น
จริงของนักเรียน  จากบทสนทนาในหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่าน
เสริมโดยนักเรียนช่วยกันบอกเล่าเรื่อง  ครูเขียนให้ดูบนกระดาษ
แผ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าค าพูดของนักเรียนเขียนเป็น
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้อย่างไร  การเขียนกลุ่มย่อย  โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรื่องโดยเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องจากเค้า
โครงเดิม จากเรื่องที่ครูเขียนให้ดูบนกระดาษแผ่นใหญ่  วาด
ภาพประกอบและระบายสีให้สวยงาม  ครูสุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม

ออกมาน าเสนอแล้วให้เพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นแสดงความ
คิดเห็น  การสรุปกิจกรรม  โดยนักเรียนและครูช่วยกันสรุปเนื้อหา  
การอ่านตามล าพัง  โดยให้นักเรียนแต่ละคนเลือกหนังสือนิทานที่
ชอบน ากลับไปอ่านที่บ้านวันละ  30  นาที  โดยครูท าสมุดบันทึก
เพื่อให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือเพื่อรับรองว่านักเรียนได้อ่านหนังสือ
จริง  4) ขั้นฝึกการอ่านการเขียนรายบุคคล เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนเป็นรายบุคคล มอบหมายให้
ปฏิบัติงานในข้ันนี้ทุกวันประกอบด้วย การฝึกสะกดค าแจกลกู  ครู
ให้นักเรียนทบทวนการฝึกอ่านสะกดค าจากช่ัวโมงที่แล้ว   ครู
สอบถามนักเรียนถึงเรื่องที่น ากลับไปอ่าน  การเขียนตามล าพัง  
โดยให้นักเรียนแต่ละคนสรุปเรื่องโดยครูมีค าถาม ช้ีน า  ครูสุ่ม
นักเรียนออกมาน าเสนอ 5) ขั้นน าเสนอผลงาน นักเรียนแต่ละคน
น าเสนอผลงานจากการอ่านและเขียนตามล าพังให้กับเพื่อนร่วม
ช้ันได้ฟัง  โดยครูจัดให้นักเรียนที่น าเสนอนั่งเก้าอี้นักเขียนแล้วให้
เพื่อนนั่งฟังเป็นวงกลม  (หากมีนักเรียนจ านวนมากครูอาจจะให้
น าเสนอเพียงครึ่งหนึ่ง  นักเรียนส่วนที่เหลือให้น าเสนอสัปดาห์
หน้า)  ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง  จากการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  มีคุณลักษณะด้านใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น  เนื่องด้วยการจัดการการเรียนรู้แนวสมดุลภาษามีการใช้
หนังสือนิทานเป็นจ านวนมาก มีผลท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านตามมา  นักเรียนได้มีการฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยครั้งเป็นผลให้
ทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น และนักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์งานเขียนของตัวเอง กล่าวคือ
สามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ภายนอกกรอบการเรียนที่ครู
สอนอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตวรรณ มีสมสาร 
[10] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดย
บูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
6.1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสมดุลภาษา ควรจัดช่ัวโมง
เรียนให้ติดต่อกัน 2 ช่ัวโมง เพื่อความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและลดเวลาในการท ากิจกรรมเตรียมความ
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พร้อมของเด็กในแต่ละช่ัวโมงเพื่อให้ครูมีเวลาเพิ่มในการสอน
นักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล  
6.1.2 ครูควรเพิ่มเวลาสอนการอ่านตามล าพัง  ซึ่งให้นักเรียนแต่
ละคนเลือกหนังสือนิทานที่ชอบน ากลับไปอ่านที่บ้านวันละ 30 
นาที  โดยครูท าสมุดบันทึกเพื่อให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือเพื่อ
รับรองว่านักเรียนได้อ่านหนังสือจริงนั้น  เนื่องจากพบปัญหาไม่มี
ใครสอนนักเรียนอ่านเพราะผู้ปกครองบางส่วนต้องท างานไม่มี
เวลาประกอบกับไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 
6.1.3 ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาให้
เข้าใจและจัดเตรียมสื่อการสอนให้พร้อมก่อนน าไปจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่
ใช้การจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาในด้านความคิดสร้างสรรค์
ต่อไป 
6.2.2  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่
ใช้การจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาในคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน เมื่อนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว จึงท าการทดสอบด้วยแบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 88.33/83.33 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
ค าส าคัญ : บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
 

Abstract 
The purpose of this study were to construct and validate the efficiency of Internet-Based Assisting Instruction 

Media for Power Plant. The Instruments Internet-Based Assisting Instruction Media for Power Plant consisted of Electric 
Power Plants subject, exercise and achievement test. The samples used in this study were 20 second year students in 
the Electrical Engineer Field of Rajamangala University of Technology Lanna Tak on the third semesters of 2019. The 
test and analysis used in this study were exercise and achievement test. The result of this study revealed that Internet-
Based Assisting Instruction Media for Power Plant have the efficiency of 88.33/83.33 which higher than the criteria 80/80. 
Keywords : Internet-Based Assisting Instruction Media, Power Plant  
 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้งและ
เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่มากข้ึน ได้มีการน า
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานของ
เอกชนก็ได้ให้ความสนใจที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้พัฒนา
หน่วยงานของตนให้มีความทันสมัยตลอดเวลา  นอกจากนั้น
สถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ซึ่งได้
น ามาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยน ามาใช้ในการพัฒนา
สื่ อการเรียนการสอน  รวมไปถึ งสื่ อการสอนผ่าน เครือข่ าย
อินเตอร์เน็ต จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีทักษะ
การเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ [1] ซึ่งเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจในการเผยแพร่ความรู้ของผู้สอนไปยังผู้เรียน สร้างความ
เข้าใจง่ายและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการพัฒนาความรู้
ความสามารถที่น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่จ ากัดสถานที่
และเวลาการเรียน  

 ในกระบวนการเรียนการสอน เรื่อง โรงต้นก าลังไฟฟ้า เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า โรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังงานเครื่องยนต์ดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ซึ่งการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวจะพบปัญหา คือ นักศึกษาจะไม่
เข้าใจในหลักการท างานของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด ว่ามีกระบวนการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างไร ผู้สอนไม่สามารถที่จะอธิบายให้ผู้เรียน
เข้าใจ และทันกับเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนตามมาอีกมากมาย [2] จึงมีแนวทางในการแก้ปัญหา คือ 
การจัดท าเป็นบทเรียนช่วยสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้น
ก าลังไฟฟ้า เพื่อถ่ายทอดให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการท างานของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด และแก้ปัญหาในการ
ทบทวนเนื้อหาหลักการท างานของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดด้วยตนเองได้
ในกรณีที่เรียนไม่ทัน และนอกจากนี้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนใน
ช่วงเวลาว่างได้อีก มีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นสื่ออีก
รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ [3] 
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ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะสร้างบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาได้ต่อไป 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์  เพื่ อส ร้ า งและห า
ประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้น
ก าลังไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 การก าหนดกลุม่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ซึ่งมจี านวนทั้งหมด 20 คน ที ่โดยการเลือกแบบเจาะจง  

2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ  
2.2.1 บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง

โรงต้นก าลังไฟฟ้า ที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา Adobe 
Dreamweaver CC, Adobe Animate CC, Adobe Photoshop 
CC ประกอบด้วย  

- เนื้อหามีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานเครื่องยนต์ดีเซล และ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่แสดงด้วยค าอธิบายที่เป็นตัวอักษรและ
ภาพเคลื่อนไหวแสดงหลักการท างานของโรงไฟฟ้า  

- แบบฝึกหัดหลังบทเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มี
ทั้งหมด 60 ข้อ โดยผ่านการวิเคราะห์ออกแบบฝึกหัดหลังบทเรียน
จากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีการทดสอบแบบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 24 ข้อ โดยผ่านการวิเคราะห์ออก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากวัตถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรม  

2.2.3 แบบสอบถามประเมินคุณภาพบทเรียนช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเป็น
แบบประเมินผลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ทางด้านเนื้อหา, 
แบบทดสอบแบบก่อนเรียนและหลังเรียนของฝึกหัดหลังบทเรียน , 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบทเรียนช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.3 ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล  
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) แบ บ  One Group Posttest Only Design [4] การ
ทดลองในลักษณะนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดลองเพียงกลุ่มเดียว
แล้วท าการทดลอง เมื่อท าการทดลองแล้วก็ท าการทดสอบเพื่อดูผล
การทดลองได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก
ต ารา หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางต่าง ๆ ในการก าหนด
รูปแบบของบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โรงต้น
ก าลังไฟฟ้า 

2.3.2 สร้างบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 

2.3.3 น าบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

2.3.4 หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3.5 ทดลองและเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 20 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จากการท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2.3.6 น าผลที่ ได้จากการทดลองและเก็บข้อมูล  มา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.4.1 การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพ

บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 
ส าหรับความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

2.4.2 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

- การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [5] หาได้ดังสมการ (1)  

 

                          
N

R
P                             (1) 

 

เมื่อ P คือ ค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ 
      R คือ จ านวนนักศึกษาท่ีท าข้อน้ันถูก 
      N คือ จ านวนนักศึกษาท่ีท าข้อน้ันท้ังหมด 
โดยค่าของความยากง่ายของแบบทดสอบที่ใช้ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 
0.2-0.8 

- ก ารห าค่ าอ าน าจ จ าแ น ก  (Discrimination) ขอ ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [5] หาได้ดังสมการ (2)  

 

                       
2/N

RR
D LU                            (2) 

 

เมื่อ D คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
      RU คือ จ านวนนักศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
      RL คือ จ านวนนักศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
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โดยค่าอ านาจจ าแนกที่ถือว่าจ าแนกคนเก่งและอ่อนได้จะใช้ค่าอยู่
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

- การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 [5] หาได้ดังสมการ 
(3)  

 

                               






 





2
1

1 t

tt S

pq

n

n
r                      (3) 

 

เมื่อ rtt คือ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
      n คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
      p คือ สัดส่วนของคนท าถูกกับคนทั้งหมด 
      q คือ สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือ 1 - p 
      S2

t คือ ค่าคะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น หาได้
ดังสมการ (4) 
 

                         
2

22
2

N

XXN
S t


                 (4) 

เมื่อ X คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 
โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 

2.4.3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ตามเกณฑ์ก าหนด 
80/80 โดยใช้สูตรส าหรับการหาประสิทธิภาพทางการเรียน [6] หา
ได้ดังสมการ (5) และสมการ (6) 

 

                             
 

A
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                        (5) 
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                     (6) 

 

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนระหว่างเรียนโดยคิดจาก
คะแนนท่ีนักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนได้ถูกต้องโดย
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ    
       E2 คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการเรียนโดยคิด
จากคะแนนท่ีนักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได้ถูกต้อง โดยคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ  
       X คือ คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียน 
       F คือ คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหลังบทเรียน 
       B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 
 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
  บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้น

ก าลังไฟฟ้า จะประกอบไปด้วย บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแสดงในรูปที่ 1, รูปที่ 2, 
รูปที่ 3, รูปที ่4 และรูปที ่5 ตามล าดับ  

 

 
รูปที่ 1 บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้น
ก าลังไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอเนื้อหา เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอภาพเคลื่อนไหว เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอแบบฝึกหัดหลังบทเรียน 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   
ผู้วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพ

บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 
น าไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน แสดงความคิดเห็น ผลปรากฏว่า 
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

  ด้านเนื้อหา อยู่ ในระดับความคิดเห็น เฉลี่ย  4.46 
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยกับเนื้อหาที่จัดท า
ขึ้น 

  ด้านแบบทดสอบแบบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
ฝึกหัดหลังบทเรียนอยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.33 หมายถึง 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยกับแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่
จัดท าขึ้น 

  ด้านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.33 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญประเมินอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีจัดท าขึ้น 

  ด้านบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญประเมินอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่จัดท าข้ึน 

  จากผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน 
แสดงว่าผู้ เช่ียวชาญยอมรับบทเรียน ช่วยสอนบนเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังจากสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบก่อนที่จะน าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพื่อหาค่า
ความยาก ง่าย  ค่ าอ านาจจ าแนก  และค่ าความ เช่ือมั่ นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดลอง พบว่า 
จะได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.20-0.50 และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.80 เมื่อผ่านการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแล้วปรากฏว่าได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 
24 ข้อ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม น าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

  ผู้วิจัยได้น าบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 

รายการ ร้อยละ 
ประสิทธิภาพทางการเรียนระหว่างเรียนจากคะแนนที่
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียน 

88.33 

ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการเรียนจากคะแนน
ที่นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

83.33 

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรยีนจาก
การหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสามารถตอบค าถามในแบบฝึกหัด
หลังบทเรียนได้ถูกต้อง มีค่าเท่ากับร้อยละ 88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียน
จากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนได้ถูกต้อง มีค่าเท่ากับร้อยละ 
83.33 สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ร้อยละ 80  

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสามารถ
ตอบค าถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียน จะมีค่าสูง เป็นเพราะว่า
นั กศึ กษาได้ กระท าแบบฝึ กหั ดหลั งบท เรียนทันที เมื่ อผ่ าน
กระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ท าให้มีความรู้ ความจ า และ
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามีความแม่นย าสูง ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายหลังการเรียนของการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษา
สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียน
จะมีค่าต่ ากว่าเป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่กระบวนการเรียนการสอนผ่านไป
นานแล้ว อาจจะท าให้มีความรู้ ความจ าและความเข้าใจในเนื้อหามี
ความแม่นย าลดลงหรือถูกลืมไปบ้าง แต่ก็สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัย พบว่า บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ 
88.33/83.33 สู งกว่าเกณ ฑ์ที่ ก าหนดไว้  80/80 แสดงว่าเมื่ อ
นักศึกษาได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีความรู้ ความจ า ความ
เข้าใจในส่วนประกอบ ข้อดีข้อจ ากัด และหลักการท างานของ
โรงไฟฟ้าแต่ละชนิด เป็นอย่างดี มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เป็น
สื่ออีกรูปแบบหนึ่ งที่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

              ควรแนะน าให้นักศึกษากลับไปทบทวนและท าความ
เข้าใจเพิ่มเติมนอกห้องเรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
5.2.1 ควรมีการวิจัยหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน 
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ตามเขตพื้นทีต่่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5.2.2 ควรมีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า 

5.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการหาประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องโรงต้นก าลังไฟฟ้า กับสื่อการสอนในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยเป็นอย่างดี  เพราะ
ได้รับความอนุ เคราะห์  ความช่วยเหลือ  และค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญ และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในการจัดท าและเก็บข้อมูลในการท าวิจัยและขอขอบคุณ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ให้ความร่วมมือใน
การทดลองเป็นอย่างดียิ่ง 
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ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

The Effect of Using Learning Experience Provision Experimental Action Plan  
To Develop Reasoning Thinking Ability 

For Preschool Children Year 2 
 

สุภกาญจน์ เสียงดี1 วันทนีย์ นามสวัสดิ์2 และ  เบญจพร วรรณูปถัมภ์3 

 
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 
1Email: supphakran3994@gmail.com; 2Email: wantanee.nam@gmail.com;   

3Email: wbenchaporn@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณแ์บบปฏิบัตกิารทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ และ 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) จ านวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่  2 จ านวน 15 แผน  และ2) แบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E.I. และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  Dependent Samples t-test ผลวิจัย พบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  
2  ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 81.12/81.28  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80  2) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี  2 หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีค่าเท่ากับ 0.6060 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.6060  หรือคิดเป็นร้อยละ  60.60    
ค าส าคัญ :  แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง, ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

Abstract 
The purpose of this research were to 1) Study the effectiveness of the learning experience provision experimental 
action plan to develop reasoning thinking ability for preschool children year  2 to be effective according to the criteria 
80/80 2) compare the reasoning thinking ability of Preschool children year 2 between before and after having an 
experience provision experimental action plan organizing and 3) study the effectiveness index of using learning 
experience provision experimental action plan to develop reasoning thinking ability for preschool children year 2, the 
sample of the study were 25 preschool children year 2, Semester 1, Academic Year 2016, by simple random sampling 
using the classroom as a unit for randomization.  The research instruments were 1) 15 action plan and 2) the reasoning 
thinking ability test using 3 choices multiple test with 25 items. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, E.I. standard deviation and Dependent Samples t-test used for the hypothesis testing reasoning thinking ability.  
The results were as follow : 1) The effectiveness of the learning experience provision experimental action plan to 
develop reasoning thinking ability for preschool children year 2 to be effective with the efficiency (E1 / E2) is at 81.12 / 
81.28 which is higher than the set criteria which is 80/80. 2) The reasoning thinking ability for the preschool children 
year 2 after having the experience organizing was higher than before the experience organizing with statistical 
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significance at the level of .01. 3) The effectiveness index of experience provision experimental action plan organizing  is 
0.6060, indicating that the children’s learning progress has increased by 0.6060 which is 60.60 percent  
Keywords : Learning experience provision experimental action plan,  Reasoning thinking ability 
 

1. บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม  

และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก  ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นพลวัต  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการ
ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ ของประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  [1]     

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  เป็น
หลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มี
จุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา  ที่ เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ [2] ดังนั้นการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย เป็นช่วงที่ส าคัญมากในการวางรากฐานบุคลิกภาพ  
เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

การพัฒนาคุณ ลักษณ ะดั งกล่ าวจ า เป็นต้ องพัฒนา
ความสามารถทางการคิด จะน าไปสู่พัฒนาการด้านอื่นๆ ช่วยให้เด็ก
สามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและสร้างความรู้ใหม่อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ดังที่ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ [3] ไดก้ลา่วว่า การปพูืน้ฐานและ

สง่เสรมิความสามารถทางการคิด ใหแ้ก่เด็กเป็นสิง่ที่มีความจ าเป็น

อยา่งยิ่ง  การไดร้บัการพฒันาการคิด ตัง้แต่เยาวว์ยัจะช่วยพฒันา

ความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคน

รอบคอบ ตดัสนิใจไดถ้กูตอ้งสามารถแกปั้ญหาตา่งๆในชีวิตไดด้ี   

      การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล  จึงควรเน้นการท ากิจกรรมที่
เป็นรูปธรรม  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณต์รง  การลงมือปฏิบัติ
ฝึกฝน  การใช้สื่อท่ีหลากหลาย  นักเรียนปฐมวัยจะไม่เรียนรู้จากการ
บอกเล่าโดยตรง   การสร้างบรรยากาศที่ เป็นกันเองและเป็น
ธรรมชาติ  ทั้งสถานการณ์จริงในปัจจุบันและกิจกรรมที่ครูจัดเตรียม
ให้อย่างเหมาะสม  มีการใช้สื่อที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน  ซึ่งการที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
นั้นมีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ [4] 

ได้กล่าวว่า  การพัฒนาส่งเสริมความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กนั้นครู
ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้สังเกต ได้ทดลองเพื่อแสวงหาความรู้ 
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ได้   แสดงออกอย่างอิสระด้วยการใช้
จินตนาการ  ใช้กิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจเปิด
โอกาสให้เด็กท าซ้ าๆ โดยวิธีการต่างๆหลายรูปแบบได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง   การใช้ทักษะกระบวนการจะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 
   ผลจากการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยรอบสาม ของ สมศ. หรือส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ได้
ประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านหงอนไก่ 
(โคกสง่า) โดยมาตรฐานที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน 
ได้แก่ ความสามารถในการคิด การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [5] ซึ่งผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย พบว่านักเรียนช้ันอนุบาลมีประสบการณ์และ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก  ไม่เพียง
พอที่จะเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี  1   

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  โดยพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้
เด็กคิดค้น รวบรวมข้อมูล ทดลอง ตอบค าถามและสรุปผลตาม
แนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับกิจกรรมต่างๆ สามารถท าให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนพัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องของ 
ความคิดและความเข้าใจเหตุผลอย่างง่ายจากการเรียนการสอน  
การลงมือปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่จะพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลให้เกิด
ขึ้นกับเด็กปฐมวัยได้ ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครู 
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง  เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1.  เพื่ อ ศึ ก ษ าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ งแ ผ น ก า รจั ด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   ระหว่างก่อนและหลังการใช้แผนการ
จัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง 
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 3.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่ อพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2     
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลองมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการใช้
แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองสูงกว่าก่อนการใช้
แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 ในกลุ่มโรงเรียนหนองแวง  ต าบลหนองแวง  อ าเภอ
ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 10 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 265  คน  
   4.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) กลุ่มโรงเรียนหนอง
แวง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
ที่ก าลั งศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 
ห้องเรียน มีจ านวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม   

4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล  
     4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  

ใช้ทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็น
แผนการจัดประสบการณ์    แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล จ านวน  5  หน่วย  15  แผน  
สอนครั้งละ  40  นาที  รวมระยะเวลา  5  สัปดาห์ 

หน่วยท่ี  1  หน่วยหนูน้อยช่างคิด  เรื่องการเปรียบเทียบ   
หน่วยท่ี  2  หน่วยโลกของพลังงาน  เรื่องการจ าแนก   
หน่วยที่  3  หน่วยต้นไม้ที่รัก  เรื่องการจัดล าดับต่อเนื่อง

ภาพ  
หน่วยที่  4  หน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุก  เรื่องการหา

ความสัมพันธ์    
หน่วยท่ี  5  หน่วยผีเสื้อแสนสวย  เรื่องการสรุปความ    

      4.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   
 การวิจัยครั้ งนี้ ด าเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2559 ใช้เวลาจ านวน  5 สัปดาห์ วันจันทร์ วันพุธ และวัน

ศุกร์ วันละ 40 นาที  สัปดาห์ละ 3 วัน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน ) 

ทั้ งนี้ ไม่รวมเวลาที่ ใช้ในการทดสอบก่อนและหลังใช้
แผนการจัดประสบการณ์ 

 
5.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง  
จ านวน  5  หน่วย  15  แผน 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
จ านวน  25  ข้อ 

 5.2 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
  5.2.1 แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง 

- ศึกษาเอกสารการจัดประสบการณ์จากคู่มือ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  วิเคราะห์ 

สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งช้ี  ศึกษาเนื้อหาวิธี
ขั้นตอนการสอน 

- จัดท าก าหนดการจัดประสบการณ์  และเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ จ านวน 5  หน่วย  15  แผน 

- น าแผนการจัดประสบการณ์ไปเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าแผนการจัดประสบการณ์ที่ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญ   เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา  ความถูกต้องของการใช้ภาษาและพิจารณา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
ประสบการณ์ 

-  การด าเนินการทดลองเพื่ อหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม   น าไปทดลองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างคือ  โรงเรียนบ้านปากช่อง 

- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้ว
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)  

            5.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2    

- ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง โดยใช้
รูปภาพแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  เพื่อ
น าไปใช้จริง  25  ข้อ 

- น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าแบบทดสอบเสนอ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นการหาดัชนีความสอดคล้อง   

- น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล ไปทดลอง  เพื่อหาคุณภาพกับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้มา
ก่อน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 33 คน    

- น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดพิมพ์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์    
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     5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
          5.3.1  การเปรยีบเทียบความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Sample) ดัง
สูตรต่อไปนี้   

   t = 
 
1

22



 



n

DDn

D
 

 เมื่อ  t แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 
เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
  D แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
  n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่
คะแนน 
 D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียน 
  2D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียน ท้ังหมดยกก าลังสอง 
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยตนเองในภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
          5.3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) จ านวน 25 คน ซึ่ง
เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว 25 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที  แล้วตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ 
         5.3.2 ด าเนินการสอนนักเรียนกลุม่ทดลอง โดยใช้แผนการจดั
ประสบการณ์  ทั้ง  5  หน่วย 15  แผน 
         5.3.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากที่สอน
เนื้อหาเสร็จแล้ว เพื่อวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตผล โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดิม 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
          5.4.1 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2  ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะหโ์ดย
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) 
         5.4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคดิเชิงเหตผุลของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   ก่อนและหลังการจัดประสบการณ ์ 
วิเคราะหโ์ดยใช้ สถิติ t-test (Dependent Samples t-test) 
ก าหนดค่าสถติิที่ระดับนัยส าคัญที ่.01 
         5.4.3 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
แผนการจดัประสบการณ์แบบปฏบิัติการทดลองเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2   
โดยการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 
6. ผลการวิจัย 
          6.1 หาประสิทธิภาพของแผนการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2  ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะหโ์ดย
การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) ปรากฏผลดังตาราง 
ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ของคะแนนระหว่างเรยีนโดยใช้แผนการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2 
 
แผนการจัด

ประสบการณ์ 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
รวม 

  S.D. ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

หน่วยท่ี 1 15 294 11.76 1.48 78.40 
หน่วยท่ี 2 15 305 12.20 1.44 81.33 
หน่วยท่ี 3 
หน่วยท่ี 4 
หน่วยท่ี 5 

รวม 

15 
15 
15 
75 

308 
300 
314 
1521 

12.32 
12 

12.56 
60.84 

1.25 
1.38 
0.82 
5.12 

82.13 
80 

83.73 
81.12 

 จากตารางที่  1 พบว่าค่าเฉลี่ยจากการเรียนโดยใช้
แผนการจดัประสบการณ์แบบปฏบิัติการทดลอง เท่ากับ 60.84  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.12  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
81.12   แสดงว่า  แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี  2  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.12 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลหลังเรียน  โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการ
ทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2 
        เลขท่ี คะแนนหลังเรียน 

 (25 คะแนน)  
        คะแนนคิด     
        เป็นร้อยละ 

          1           20 80.00 
          2          18 72.00 
          3          23 92.00 
          4          17 68.00 
          5          22 88.00 
          6          21 84.00 
          7          19 76.00 
          8          23 92.00 
          9          20 80.00 
       10          21 84.00 
       11          20 80.00 
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       12          22 88.00 
       13          19 76.00 
       14          19 76.00 
       15          22 88.00 
       16          23 92.00 
       17          19 76.00 
       18          18 72.00 
       19          17 68.00 
       20          21 84.00 
       21       21 84.00 
       22       22 88.00 
       23       21 84.00 
       24       19 76.00 
       25       21 84.00 
      รวม     508   
      ( )   20.32   
      S.D. 
     ร้อยละ 

    1.80                                       
  81.28  

จากตารางที่  2  พบว่า ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลหลังเรยีนของนักเรียน เท่ากับ 
20.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.80  คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 81.28   แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 
81.28 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล   
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2 

จากตารางที่  3 พบว่า  ค่าเฉลี่ยจากการเรยีนโดยใช้
แผนการจดัประสบการณ์แบบปฏบิัติการทดลอง เท่ากับ 60.84  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.12  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
81.12    และ  ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 20.32 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.80  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.28   
แสดงว่าประสิทธิภาพ (E1/E2 )  เท่ากับ 81.12/81.28  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80  
        6.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัด
ประสบการณ ์
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลอง 

การทดสอบ n X  S.D. t 

ก่อนเรียน 25 13.12 2.22 
14.81** 

หลังเรียน 25 20.32 1.80 

       **   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มี
ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุลหลังการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลอง   ส าหรบันักเรยีนช้ันอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
       6.3 การหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 
ตารางที่  5  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผน
แผนการจดัประสบการณ์แบบปฏบิัติการทดลองเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 

n 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนรวม ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

ร้อย
ละ ก่อน

เรียน 
หลัง
เรียน 

25 25 328 508 0.6060 60.60 

         จากตารางที่ 5 พบว่า ดัชนีประสทิธิผลของนักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2   เท่ากับ 0.6060  แสดงให้เห็นว่า  นักเรยีนมีความรู้
เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.6060  หรือคิดเป็นร้อยละ 60.60 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยศึกษาเรื่องผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติ
ทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับ 
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2  ปรากฏผลดังนี ้
        7.1  แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการคดิเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.12/81.28 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
        7.2  ความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี  2  ที่จัดประสบการณแ์บบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ.01   
        7.3  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบตัิการ
ทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6060 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.6060 หรือคิดเป็นร้อย
ละ  60.60 
 
 

การประเมิน            คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

    
S.D. 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

t 
 

ระหว่างเรยีน    75 60.84 5.12 81.12 0.86 
 คะแนนสอบ 25 20.32 1.80 81.28 1.65 
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8. อภิปรายผล 
การศึกษาผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ แบบ

ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2   สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 8.1 แผนการจัดประสบการณแ์บบปฏิบัตกิารทดลองเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.12/81.28 ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  คือ  80/80 ทั้ งนี้ เนื่ องจากในการสร้างแผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตร ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์/ตัวบ่งช้ี  และโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่  2 ศึกษาแนวคิด หลักการ 
กระบวนการสร้างแผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง
และลักษณะของแผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองที่ดี
จากเอกสารต่ าง ๆ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ แผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง  อีกทั้งได้น าแผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองที่พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการ
ตรวจพิจารณาคุณภาพโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณ ะอันพึ งประสงค์  ตัวบ่ ง ช้ี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา เวลาที่ใช้ 
กิจกรรมการเรียนรู้   การวัดผลและประเมินผล และรูปแบบที่
เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของ
แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองให้มีความเหมาะสม
กับผู้ เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้  สอดคล้องกับเนื้อหา  มีการ
ยกตัวอย่างประกอบท่ีท าให้เข้าใจได้โดยง่าย  มีขั้นตอนกิจกรรมจาก
ง่ายไปหายาก มีเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน จึงท าให้ได้
แผนการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองที่เหมาะสม ถูกต้อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  จากนั้นจึงพัฒนาเข้าสู่
ขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏิบัติการทดลอง ท าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การช่วยเหลือกันในกัน
เรียนรู้  ดังที่ชนาธิป  บุปผามาศ [6]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการจดักิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบ
ค าถาม  ผลการทดลองพบว่า  กิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบ
ค าถามท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการคิดเชิงเหตุผล  เนื่องจากค าถามที่ใช้
ในนิทาน  จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เหตุผลในการคิดเปรียบเทียบ  
จัดประเภทและสรุปความจากเนื้อเรื่องในนิทาน  สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของเพียเจต์(Piaget) ที่กล่าวถึงพื้นฐานการสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า(Active  Learning)  

ส่งผลให้การคิดเชิงเหตุผลหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองจัดกิจกรรม
เล่านิทานอีสปประกอบค าถาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
      8.2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันอนุบาลปี
ที่  2 สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า แผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณภาพ   ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล จนสามารถมีความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นได้  อีกทั้งผู้วิจัย
ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือก
สื่อ นวัตกรรมและวิธีการที่เหมาะสมทั้งนี้ได้หาประสิทธิภาพของ
แบบแผนการจัดประสบการณ์ แบบปฏิบั ติ การทดลองทั้ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการจัดการเรียนการสอนมีการใช้
สื่อและกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์  ตัวบ่งช้ีของสถานศึกษา  จึงส่ งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน     ซึ่งสอดคล้องกับ  
กุลยา  ตันติผลาชีวะ [7] ได้กล่าวถึงวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  มีหลายวิธี
ได้แก่  การแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากครูเป็น
ผู้จัดตั้งปัญหาขึ้น  อาจเป็นค าถาม  กรณีตัวอย่าง  เป็นกระบวนการ
จัดประสบการณ์ที่พยายามให้เด็กได้ค้นหาค าตอบต่างๆ ด้วยตนเอง  
การใช้ทักษะกระบวนการเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสังเกต  
การจ าแนก  การเปรียบเทียบ  การจัดประเภท  การสื่อสาร  การ
ถ่ายโยง  การสรุป  โดยให้เด็กได้เรยีนรู้ดว้ยตนเอง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปราณี  อุปฮาด  [8]  ได้ท าการวิจัยเรื่องการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพื่อการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชาย
หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี   การทดลองใช้เวลา 8 สัปดาห์  ผล
ปรากฏว่ าความสามารถ ในการคิ ด เชิ งเหตุ ผลห ลั งการจั ด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ มีผลต่างเฉลี่ย
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้  สามารถ
พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได้   
      8.3  ดัชนีประสิทธิผล ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล  ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มี
ค่าเท่ากับ 0.6060 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6060   หรือคิดเป็นร้อยละ 60.60  ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองจึงเกิดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการทดลอง 
ท าให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน กระตือรือร้น   มีความรับผิดชอบ   
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เมื่อนวัตกรรมมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด [9] กล่าวว่า  
ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ  
เพื่อให้ทราบว่าสื่อการเรียนการสอนหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรม      
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมาก
น้อยเพียงใด  โดยการน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่
อยู่ในระดับที่ เหมาะสมกับสื่อที่ได้สร้างขึ้น  แล้วน าผลจากการ
ทดลองมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิผล  เพื่อให้ทราบถึงความสามารถ
ในการให้ผลอย่างชัดเจนและแน่นอนจากการใช้สื่อ และสอดคล้อง
กับ เผชิญ กิจระการ [10] ได้ให้ความหมายของดัชนีประสิทธิผล  
หมายถึง  ตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดย
เทียบคะแนน ที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปริษา บุญ
มาศ [11]  ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ 
คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี  ผลปรากฏว่า  เด็กปฐมวัย
หลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี มีการคิดเชิง
เหตุผลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36.42  ของความสามารถพื้นฐาน ก่อน
การทดลองโดยพบว่า การคิดเชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น
เป็นอันดับแรก (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือ ด้านการอุปมาอุปไมย 
(ร้อยละ 43.75) ด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ (ร้อยละ 32.67) 
และด้านการจัดประเภท (ร้อยละ 21.23) ตามล าดับ  จากกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี ซึ่งท าให้เกิดทักษะพื้นฐานทางการคิด
เชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
             9.1.1 การจัดประสบการณ์แต่ละเรื่องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นั้น   ครูต้องเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์  ให้พร้อมในการท า
กิจกรรมเพราะเด็กจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน  ท าให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
             9.1.2 ก่อนการท ากิจกรรมครูต้องแนะน ากิจกรรม อธิบาย  
พร้อมทั้งสร้างข้อตกลงถึงวิธีการท ากิจกรรมทุกครั้งให้นักเรียนเข้าใจ
อย่างชัดเจน    
             9.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับความคิด  
ครูผู้สอนต้องกระตุ้นยั่วยุให้เดก็ได้แสดงความรู้สึก  ความคิดที่แท้จริง
ออกมา  เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพัฒนาการทางการคิดให้
นักเรียน  
             9.1.4 ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครูคอยสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนและคอยส่งเสริมให้ก าลังใจ  ช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีพบปัญหา เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
             9.1.5 หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมในแต่ละเรื่อง ครูควร
ให้เด็กได้สรุปผลการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง  บรรยาย  หรืออธิบาย
สิ่งที่ได้ท ากิจกรรมโดยมีครูช้ีแนะ   
   

    9.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
           9.2.1 ควรมีการพัฒนาผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์
แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ในเนื้อหาอ่ืน ๆและระดับช้ันต่าง ๆ  
           9.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์
แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   
 กับการคิดแบบอื่นๆต่อไป 
           9.2.3 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเรียน
ของนักเรียนหลังการเรียน ใช้แผนการจัดประสบการณ์ แบบ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   
เช่น เจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำและหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  เป็นไปตำมเกณฑ์                
ที่ก ำหนด 80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  ดังนี้ 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์            
กำรเรียน 2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์หลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 2.3) เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 2.4) เพื่อศึกษำจิตวิทยำศำสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 2.5) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน  เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิต
วิทยำศำสตร์ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวนนักเรียน 68 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (3) แบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรคิด (4) แบบวัดพฤติกรรมจิตวิทยำศำสตร์ และ(5) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรหำค่ำควำมถี่ร้อยละ (%), ค่ำเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ( ..DS ), 
กำรทดสอบค่ำที (t-test for Dependent Samples) และ (t-test for Independent Samples) ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ประสิทธิภำพของ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและ             
จิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้ค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.11/80.48 2) ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ ดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้          
ที่เน้นศูนย์กำรเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 2.2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน ได้ค่ำประสิทธิภำพคิดเป็นร้อยละ 
81.08 2.3) ควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 2.4) จิตวิทยำศำสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำม
แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 2.5) ควำม
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์  โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ อยู่ในระดับมำก 
ค าส าคัญ: กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน, กำรคิดวิเครำะห์, จิตวิทยำศำสตร์ 
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Abstract 
 The purposes were 1) The development of learning activity centre package by emphized learning centre 
concept for support thoughts and scientific mind for Mathayomsuksa. 2) to study the learning activity centre package by 
emphized learning centre concept for support thoughts and scientific mind for Mathayomsuksa as follow ; 2.1) to 
compare the student’s capability of thinking with ordinary teaching 2.2) to compare a scientific mind using the learning 
activity centre in pretest – posttest 2.3) to compare students’ scientific mind with ordinary teaching 2.4) to compare the 
achievement of the study in pretest-posttest 2.5) to study the opinion of the students towards learning. The sample of 
the study consisted of 68 students from 2 classrooms. The tools used in the research were 5 items: 1) learning activity 
centre packages for support thinking and scientific mind 2) achievement test 3) the capability of thinking assessment 4) 
scientific mind test 5) the opinion test of learning activity centre packages by using learning activity centre packages for 
support thinking and scientific mind. The statistic devices used in the research were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation and t-test for Dependent Samples and t- test for Independent Samples.  
 The results of the research were as follows; 1) Learning activity centre package by emphized learning centre 
concept for support thoughts and scientific mind for Mathayomsuksa were the most appropriate. 2)  The average of 
capability of the posttest with learning activity centre packages for support thinking and scientific mind was higher than 
ordinary teaching significant at .01 levels. 3) The scientific mind behavior and the average of capability were taught with 
learning activity centre packages for support thinking and scientific mind were higher that pre-teaching significant at .01 
levels. 4)  The average posttest‘s students were taught by using learning activity with the learning activity centre 
packages for support thinking and scientific mind were higher than ordinary teaching students significant at .01 levels. 5) 
The average of the achievement in pretest-posttest and the average of achievement were taught with the learning 
activity centre packages for support thinking and scientific mind which was higher than ordinary teaching significant at 
.01 levels. 6) Pupils’ opinions knowledge were gotten by using learning activity centre packages for support thinking and 
scientific mind and mental science which is in a great too much great level. 
Keywords :  Learning activity centre package/Support thoughts /Scientific mind  
 
 

1. บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและ
เทคโนโลยี มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะเทคโนโลยี
กำรสื่อสำร ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนถ่ำยข้อมูลควำมรู้ใหม่ๆ 
หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลำอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เรียนจึงจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรพัฒนำให้รู้วิทยำศำสตร์ (Scientific literacy for all) เพื่อให้
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจโลกธรรมชำติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้ำงสรรค์ขึ้น และน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผลสร้ำงสรรค์ ส ำหรับ
กำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เน้นพัฒนำกำรคิด 
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ เน้นกระบวนกำรไปสู่กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้และค้นพบควำมรู้ด้วยตนเองมำกที่สุด โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกำรเรียนทุกขั้นตอน สำมำรถพัฒนำกำรคิดของตนเอง ทั้งกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรคิดแก้ปัญหำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
ตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมำ พบว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในวิชำหลัก 
ได้แก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษและสังคมศำสตร์        

มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และจำกผลกำรสอบในปีกำรศึกษำ 
2553 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยในทุกระดับชั้นของวิชำภำษำอังกฤษและ 
คณิ ตศ ำสตร์  ลดลงจำกปี ก ำรศึ กษ ำ 2552 และมำตรฐำน
ควำมสำมำรถยังได้คะแนนต่ ำใน เรื่ องของกำรคิดวิ เคร ำะห์ 
สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ           
ปีท่ี 2 ในวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (Trends International 
Mathematics and Science Study : TIMSS) ปี 2550 พ บ ว่ ำ 
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ 441 คะแนน และวิชำ
วิทยำศำสตร์ 471 คะแนน ซึ่ งยังต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติที่มี        
กำรประเมินทุก 4 ปี รวมทั้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ของ PISA (The Program me 
for International Student Assessment)  ที่ประเมินจำกผู้จบ
กำรศึกษำภำคบังคับหรือกลุ่มอำยุ 15 ปี พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ค่ ำ เฉ ลี่ ย  OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) โดยเฉพำะผลกำรวิเครำะห์คะแนนเฉลี่ย   
ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเทศบำลเมือง
จันทบุรี ๑ จำกคะแนน O-Net โดยพิจำรณำร้อยละของค่ำเฉลี่ยใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 
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2558 พบว่ำ ผลกำรประเมิน ในระดับประเทศสู งขึ้ น แต่ ผล               
กำรประเมินในระดับโรงเรียนต่ ำลงและผลกำรประเมินตำม
ควำมสำมำรถด้ำนสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ของโรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี ๑ เมื่อแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ 8 
สำระ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2558 ผลกำรประเมิน คะแนน 
O-Net ในวิชำวิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ยลดลง
และอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ โดยเฉพำะสำระกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พลังงำน 
ทั้งนี้อำจเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเรียนวิทยำศำสตร์ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ด้วยเช่นกัน จึงท ำให้ต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่นักเรียน ซึ่ งจะเห็นได้จำก
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนปลำยช่วงช้ันท่ี 3 ยังไม่น่ำพอใจ 
ควรหำทำงสนับสนุนให้เกิดพัฒนำกำรในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์  ตั้ งแต่ เริ่มต้นในระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้มำกยิ่งขึ้น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
แห่งชำติ) [1] 
 ควำมสำมำรถในกำรคิด (Thinking) กำรคิดเป็นกระบวนกำร             
กำรท ำงำนของสมองโดยกำรน ำประสบกำรณ์ เดิม สิ่ งเร้ำและ
สภำพแวดล้อมที่มำกระทบส่งผลให้เกิดกำรคิดและน ำไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำหรือปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมและสภำพกำรณ์ต่ำงๆ 
ได้ตำมทฤษฏีกำรเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เช่ือว่ำ
ระดับควำมคิดของมนุษย์แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ ควำมรู้ควำมจ ำ 
(Knowledge) ค วำม เข้ ำ ใจ  (Comprehension) ก ำรน ำ ไป ใ ช้ 
(Application) ก ำ ร วิ เค ร ำ ะ ห์  (Analysis) ก ำ ร สั ง เค ร ำ ะ ห์ 
(Synthesis) แล ะก ำรป ระ เมิ น ค่ ำ  (Evaluation) ก ำรพั ฒ น ำ
ควำมสำมำรถในกำรคิด โดยกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
หรือวิธีสอน ได้จ ำแนกแบบกำรคิดเป็น 5 แบบ ดังนี้  1)กำรคิดแบบ
วิเครำะห์ คือ กำรคิดที่อำศัยข้อเท็จจริงรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่ง
เร้ำเป็นเกณฑ์ หรือรับรู้ในส่วนย่อยมำกกว่ำในส่วนร่วม 2) กำรคิด
แบบจ ำแนกประเภท คือ กำรคิดที่พยำยำมจัดสิ่งเร้ำออกเป็น
ประเภทต่ำงๆ ตำมประสบกำรณ์ของตน โดยไม่ค ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่
ปรำกฏในสิ่งเร้ำนั้น 3) กำรคิดแบบโยงควำมสัมพันธ์ คือ กำรคิดที่
พยำยำมโยงสิ่งเร้ำต่ำงๆ ให้สัมพันธ์กัน 4) กำรคิดแบบสังเครำะห์ คือ 
ควำมสำมำรถในกำรรวมส่วนย่อยเข้ำเป็นส่วนใหญ่ เรื่องรำวใหญ่อัน
เดียวกันที่มี รูปแบบหรือหน้ำที่ ใหม่กว่ำเดิม  5) กำรคิดแบบ
วิจำรณญำณ คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้ปัญญำตัดสินหรือช้ีขำด
เรื่องรำวต่ำงๆ หรือควำมสำมำรถในกำรไล่เลียงหำเหตุผล เพื่อสรุป
เป็นข้อยุติตำมวิธีกำรวิทยำศำสตร์  
 จิตวิทยำศำสตร์ (Scientific mind) เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภำยในจิตใจของมนุษย์ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ควำมคิด ควำมรู้สึก อำรมณ์และจิตใจของบุคคลที่มีต่อวิทยำศำสตร์ 
เป็นสิ่ งหนึ่ งที่มีบทบำทส ำคัญยิ่ งต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดขั้นสูง มีควำมสำมำรถ            
ในกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
มีระเบียบวิธีกำรในกำรด ำเนินชีวิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำลังพัฒนำ ผู้ที่มีจิตวิทยำศำสตร์จะเป็น
ผู้ที่รู้จักใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่ำง
ฉลำดและมีประสิทธิภำพ ในกำรจัดกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ของไทย 

ได้ก ำหนดเป้ำหมำยข้อหน่ึงว่ำ ควรพัฒนำให้ผู้เรียนมีจิตวิทยำศำสตร์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำรใช้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีนโยบำยในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิทยำศำสตร์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำชำติ 
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยเน้นกระบวนกำรที่นักเรียนเป็นผู้คิดและลง
มือปฏิบัติ ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย           
ซึ่งกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรสืบเสำะ            
หำควำมรู้และแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ มีกำรพัฒนำ
ด้ำนกระบวนคิดขั้นสูงมีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงเจตคตแิละค่ำนิยม
ที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ จนเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้มีจิตวิทยำศำสตร์ 
ส่ งผลท ำให้บุ คคลสำมำรถท ำหน้ ำที่ ได้ สมบู รณ์ ครบถ้วนใน
สถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ และเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้น
รู้ถึงสิ่งที่ได้มำซึ่งควำมรู้ที่ถูกต้อง นอกจำกนี้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ยังเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
และคุณลักษณะส ำคัญของผู้เรียนควบคู่กับกำรเรียนรูใ้นกระบวนกำร
ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำผู้ เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ            
ขั้นพื้นฐำน มุ่งเนน้พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยของนักวิชำกำรหลำยท่ำนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน องค์ประกอบของกำรเรียนรู้และจิตวิทยำ
ศำสตร์ มีกำรสอนหลำยรูปแบบท่ีท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
จิตวิทยำศำสตร์สูงขึ้น หำกได้ส่งเสริมและพัฒนำ ผู้เรียนจะสำมำรถ
คิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลได้อย่ำงดี ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ โดย
พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และกำรพัฒนำคุณลักษณะ             
จิตวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำในมำตรฐำนท่ี 4 และ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน 
ซึ่งเน้นบทบำทของผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรในมำตรฐำนที่ 5 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1) เพื่อพัฒนำและหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80  
 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ดังนี้  
  2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิท ยำศำสตร์ต ำมแนวคิ ดกำรสร้ ำงองค์ ค วำม รู้ ที่ เน้ นศู นย์            
กำรเรียน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
151ภาคโปสเตอร์



 

 

 

  2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิด
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
  2.3) เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน  
  2.4) เพื่อศึกษำจิตวิทยำศำสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน  
  2.5) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียน  เพื่ อส่ งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิต
วิทยำศำสตร์  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำที่พัฒนำขึ้น           
มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80 
 2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ดังนี ้ 
 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
 2.2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์หลังเรียนโดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2.3) ควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน อยู่ในระดับมำกข้ึนไป 
  2.4) จิตวิทยำศำสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียน อยู่ในระดับมำกข้ึนไป  
  2.5) ควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำร
เรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ อยู่ใน
ระดับมำกข้ึนไป 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ มีรำยละเอียด ดังน้ี 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        4.1.1 ประชำกรในกำรวิจัยครั้ งนี้  เป็นนักเรียนระดับ             
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี 1 ภำคเรียนที่ 2        
ปีกำรศึกษำ 2561  
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้ งนี้  เป็นนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี ๑ ภำคเรียนที่ 2           
ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 68 คน ซึ่งได้มำ
โดยวิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) ได้นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 จ ำนวน 34 คน เป็นกลุ่มทดลองส ำหรับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ 
 4.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตั วแป รต้ น  ได้ แ ก่  รู ป แบ บ กำรจั ด ก ำร เรี ย น รู้
วิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน  
 4.2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ 
 4.2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
 4.2.2.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 4.2.2.3 จิตวิทยำศำสตร์ 
 

 4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
  เนื้อหำที่ ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  คือ เนื้อหำรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง พลังงำน มำตรฐำน ว 5.1 ม 1/1- ม 1/4 หน่วยกำรเรียนรู้ 
เรื่อง พลังงำนควำมร้อน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำลเมืองจันทบุรี 1 อ ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 
 4.4 ระยะเวลา 
          ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
โดยใช้เวลำ จ ำนวน 24 ช่ัวโมง 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
   กำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ โดยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and 
Development : R & D) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร
วิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (Research 
: R1) 
  1.1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรม           
กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ           
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ (สสวท.) [2]   
 
  1.2 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
กำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน  กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดและ            
จิตวิทยำศำสตร์ 
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  1.3 วิเครำะห์รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ เกี่ยวข้องกับ           
กำรส่งเสริมกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์  
 ขั้นตอนที่ 2  กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ (Development : D1) 
  2.1 ร่ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยพิจำรณำ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยตำมวิธีกำรเชิงระบบและ           
เขียนเป็นโครงสร้ำงแสดงทิศทำงควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องของรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอน ดังนี ้ 
   2.1.1 ปัจจัยน ำเข้ำเป็นขั้นกำรเตรยีมกำรเกี่ยวกับหลักกำร 
เป้ำหมำยกำรเรียนกำรสอน วัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน   
   2.1.2 กระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอนกำรสอน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์  
   2.1.3 ผลผลิต เป็นขั้นประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
   2.1.4 กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นกำรพิจำรณำผลกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข 
  2.2 สร้ำงแบบประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรเรียน
กำรสอน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ส่วนตอน
ที่  2 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรก ำหนดบทบำทผู้ เรียนและผู้สอน       
ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
  2.3 ตรวจสอบคุณภำพรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยผู้วิจัยน ำร่ำง
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนเสนอต่อผู้เช่ียวชำญ เพื่อขอค ำแนะน ำ 
  2.4 น ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนพร้อมแบบประเมินรูปแบบ           
ให้ผู้เช่ียวชำญประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
  2.5 ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
 ขั้นตอนที่ 3  กำรทดลองใช้และกำรตรวจสอบคุณภำพรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่
เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่ อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและ            
จิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ (Research : R2) 
  ผู้วิจยัด ำเนินกำรทดลอง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ช้ีแจงให้นักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยทรำบถึง
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนเข้ำใจตรงกันและปฏิบัติ          
ให้ถูกต้อง 
 2.  ด ำเนินกำรจัดห้องเรียนโดยผู้วิจัยได้จับสลำกห้องเรียน เพื่อ
ก ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 จ ำนวน 
34 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 3.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ดังน้ี  
 3.1  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 
 3.2  ด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้             
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมกำรคิดและ 
จิตวิทยำศำสตร์  
 3.3  หลังจำกเรียนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

แบบประ เมิ นควำมสำมำรถ ในกำรคิ ด  แบบวัดพฤติ ก รรม            
จิตวิทยำศำสตร์ และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัด               
กำรเรียนกำรสอน เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจและศึกษำผลกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอนหลังจำกเรียนจบและบันทึกคะแนน  
 3.4  น ำคะแนนไปวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรทำงสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐำนและสรุปผลกำรวิจัย 
 ขั้ น ตอน ที่  4  ก ำรป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ลแล ะป รับ ป รุ ง 
(Development : D2) 
  ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
ศูนย์กำรเรียน และตรวจสอบควำมเป็นไปได้จำกผลกำรน ำรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนไปใช้อีกครั้ง ก่อนน ำไปเผยแพร่ต่อไป 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

 ผลจำกกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ มีประสิทธิภำพ
เท่ำกับ 81.11/80.48 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ตั้งไว้ 80/80 
 2. ผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิด
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ดังนี้  
   2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนักเรียน โดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่ เน้นศูนย์กำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียนกับกำรสอนปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 
 2.3 จิตวิทยำศำสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ             
ที่ระดับ .01  
  2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรสอนปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.5 ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจดักิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ อยู่ในระดับ มำก 
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7. อภิปรายผล 
 จำกกำรวิจัย  เรื่ องกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และจิตวิทยำศำสตร์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ สรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี ้
 7.1 ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำม
แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ เช่ียวชำญมีควำมเห็นว่ำ 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ที่พัฒนำขึ้นมีควำมเหมำะสม
ระดับ มำกที่สุด เนื่องจำกผู้วิจัยพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดกำรออกแบบเชิงระบบ (System Approach) 
และได้น ำขั้นตอนกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของ Gerlach 
and Ely [3],  Dick and Carey [4], Kemp [5], Seels and 
Glasgow [6], ทิศนำ แขมมณี [7], และชัยยงค์ พรหมวงศ์ [8] มำใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ ทั้งด้ำนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำร
เรียนกำรสอน องค์ประกอบของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน แผน             
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรคิดและ        
จิตวิทยำศำสตร์  

การเตรียมการสอน

2.ก ำหนดวัตถุประสงค์
กำรเรียนกำรสอน

 1.วิเครำะห์
หลักกำร
เป้ำหมำย
กำรเรียน
กำรสอน

3.ออกแบบเนื้อหำกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน

4.สร้ำงเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ส่ือและส่ิงสนับสนุน

การสอน

7. ก ำหนดบทบำทผู้เรียนและผู้สอน

การประเมินผล

9. ประเมินควำมสำมำรถในกำรคิด
และจิตวิทยำศำสตร์

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

5.สร้ำงเคร่ืองมือวัด
และประเมินผล

8.จัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์เพ่ือ

ส่งเสริมกำรคิดและจิต
วิทยำศำสตร์

8.1 เตรียมควำม
พร้อมผู้เรียน

8.3 ตรวจสอบ
ควำมรู้เดิม

8.5 เช่ือมโยงควำมรู้เดิม

8.7 สรุปและจัดระเบียบ
ควำมรู้

8.9 ประยุกต์
ใช้ควำมรู้

6.ต
รว

จส
อบ

ปร
ะสิ

ทธิ
ภำ

พ

ป จจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต

ติดตำม
ตรวจสอบ

10. การให้ข้อมูลย้อนกลับ

ศูนย์กำรเรียนรู้

8.2 เร้ำควำมสนใจ 8.4 แสวงหำควำมรู้ใหม่

8.6 แลกเปล่ียนควำมรู้
ควำมเข้ำใจกลุ่ม

8.8 ขยำยควำมคิด
น ำเสนอข้อมูล

  

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและ
จิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนระดับควำม 
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญทีม่ีต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร ์
ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทีเ่น้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคดิและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 
 
 
 
 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำม
เหมำะสม 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   กับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

  4.77     0.43  มำกที่สุด 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ 
   กำรจัดกำรเรียนรู้ 

  4.85     0.37  มำกที่สุด 

3. แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
3.1  ขั้นเตรียมควำมพร้อม   4.60     0.51  มำกที่สุด 
3.2  ขั้นสอนเพื่อส่งเสริม 
      กำรคิดวิเครำะหแ์ละ 
      จิตวิทยำศำสตร์ 

  4.80     0.41  มำกที่สุด 

3.3  ขั้นประเมินผล   4.80     0.45  มำกที่สุด 
3.4  ขั้นให้ข้อมูลยอ้นกลับ   4.60     0.55  มำกที่สุด 
3.5  ขั้นปรับปรุงกำรเรียน 
      กำรสอน 

  4.80     0.45  มำกที่สุด 

รวม   4.77     0.43  มากที่สดุ 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นว่ำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศู น ย์ ก ำร เรี ยน  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ค วำม สำมำรถ ใน กำรคิ ด และ                         
จิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ มีควำมเหมำะสม 
ระดับ มำกท่ีสุด ทัง้ด้ำนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์                 
มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 4.77  
 7.2 ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้น
ศูนย์กำรเรียน 
 

ตารางที่ 2 กำรเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรคิด
หลังเรียน (กลุ่มทดลอง) กับกำรสอนปกติ (กลุ่มควบคุม) 
 

กำรทดสอบ N    X     ..DS   df     t    p  

กลุ่มทดลอง 34 26.18 1.95 
  33 10.895  .00 ** 

กลุ่มควบคุม 34 19.26 3.15 
** p < .01 

         จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรคิด
หลั งเรียน  สู งกว่ ำกำรสอนปกติ  อย่ ำงมี นั ยส ำคัญ ทำงสถิติ             
ที่ระดับ .01 
  7.3 ผลกำรเปรียบเทยีบพฤติกรรมคุณลักษะจิต 
วิทยำศำสตร์ของนักเรียน 
 

ตารางที่ 3 กำรเปรยีบเทียบพฤตกิรรมคณุลักษณะจิตวิทยำศำสตร์ 
ระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
วิทยำศำสตร์ เรื่อง พลังงำนควำมร้อน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 

กำรทดสอบ N      X      ..DS   
df  

   t   p  

ก่อนเรียน 34 96.44 6.73 
 33 25.00** .00 

หลังเรียน 34 133.53 4.76 
** p < .01 
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 จำกตำรำงที่  3 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมคุณลักษณะ      
จิตวิทยำศำสตร์ก่อนเรียนและหลัง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
เรื่อง พลังงำนควำมร้อน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่ำก่อน
เรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 7.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและ
จิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่ำกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์        
กำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่อง พลังงำนควำมร้อน 
ช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 1  
 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำร
เรียน 

คะแนน
เต็ม 

  ก่อนเรียน   หลังเรียน 
t  

X  ..DS  X  ..DS  

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

8    3.85   1.02    6.88   0.64 18.85 ** 

ควำมเข้ำใจ 8    3.44   0.99    6.41   0.56 17.88 ** 
 

กำร
วิเครำะห ์

7    3.03   0.80    5.85   0.50 24.47 ** 

กำร
น ำไปใช้ 

7    2.32   0.73     5.18   0.39  23.70 ** 

รวม 30  12.65   2.95  24.32   1.47 30.05 ** 
** p < .01 
 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำม
แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำในภำพรวมคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่ำก่อนเรยีน อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 7.5 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่กำรจัดกิจกรรม
กำร เรี ยนกำรสอน วิท ยำศ ำสตร์  เพื่ อส่ ง เส ริม ก ำรคิ ด และ                  
จิตวิทยำศำสตร์ ควำมคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำอยู่ในระดับมำก 
ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรเรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบศูนย์
กำรเรียนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ท ำให้นักเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นต่อ
กำรเรียนวิทยำศำสตร์ เกิดควำมมั่นใจในกำรเรียนและกำรปฏบิัตกิำร
ทดลอง มีโอกำสร่วมคิด ร่วมท ำ และร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำร
ท ำงำน จึงท ำให้บรรยำกำศในกำรเรียนรู้เป็นที่น่ำสนใจ สนุกสนำน
และตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พัชรี แก้วอำภรณ์ [13] ที่
สร้ำงชุดกิจกรรม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรำ โดยใช้สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ (5E) ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 พบว่ำ นักเรียน

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรำ  
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกที่สุด เช่นกัน 
 

ตารางที่ 5 สรุปควำมคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
 

รำยกำร     X         ..DS  ควำมหมำย     ล ำดับ   
1.  ด้ำนบรรยำกำศ 
    กำรจัดกำรเรียนรู ้

   4.46        0.14     มำก            2 

2.  ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 
    กำรจัดกำรเรียนรู ้

   4.37        0.20     มำก            3 

3.  ด้ำนประโยชน ์
    ในกำรเรียน 

   4.47        0.14     มำก            1 

เฉลี่ย    4.43        0.16     มำก            - 
 จำกตำรำงที่  5 พบว่ำ ควำมคิด เห็นของนัก เรียนที่ ได้ รับ                
กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำม
แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรวำงแผนและเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำ  
 2. เนื้อหำที่น ำมำสอนควรเลือกเนื้อหำที่สำมำรถเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ ำวันได้ง่ำยหรือสำมำรถเช่ือมโยงกับสถำนกำรณ์ที่อยู่ใน
ควำมสนใจของผู้เรียน  
 3. ผู้สอนควรท ำควำมเข้ำใจกับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มท ำกิจกรรม
กำรเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมแนวคิด
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เน้นศูนย์กำรเรียน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรคิดและจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ และ
ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนอย่ำงใกล้ชิดในกำรท ำกิจกรรมเมื่อเกิดควำม
ไม่เข้ำใจ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 และ
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ประเด็นส าคัญจากเนื้อหา แปล
ผลในรูปการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับท้องถิ่น เฝ้าระวัง ดูแลรักษา พัฒนา แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และร่วมกันประเมินโครงการและกิจกรรม 
 2. การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัญหา 
ในการใช้งบประมาณและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการตรวจสอบงบประมาณ
และขยายผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ 
 3. การบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและวิทายากรท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ และมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรภายในโรงเรียน  
 4. การบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแล บ ารุง รักษา พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับเครือข่ายการศึกษาได้รับทราบ ชุมชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจการนักเรียน และผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในโรงเรียน 

ค าส าคัญ:  แนวปฏิบัติที่ดี, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารจัดการศึกษา 

Abstract 
  This research intends to study community participation best practice in educational management of small 
primary schools in Buriram province. Basic Education Board from the Office of Buriram Primary Educational Service Area 
2 and 3 which received the first prize in community participation best practice for small size schools were purposively 
selected to be the target group. The important topics based on contents of semi-structured interview instrument were 
analyzed. Descriptive analysis was utilized to interpret the data research findings were as followings : 
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 1. Academic Administration : schools collaborate with local speakers to educate students about local, 
precaution, secure, and develop school learning resources. The Basic Education Board involved to deliberate and 
decided school budget and activities. 
 2. Budget Administration : the Basic Education Board had a chance to comment on school budget plans and 
raising funds for education by giving the Board notifications to examine and announce the school budget plans to the 
community publicly. 
 3. Personnel Administration : the Basic Education Board involved to show their opinions in order to select 
suitable teachers or local speakers and consider some information in order to promote school personnel. 
 4. General Administration : community involved as committee members to make decisions how to maintain 
buildings school environment for learning. School roled as a coordinator to communicate educational networks, and 
got them collaborate in raising for school activities. 

Keywords: Best Practices, Community Participation, Education Management 
 

1. บทน า 
  ในยุคปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
มีความสามารถเต็มตามศักยภาพท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในด้าน
ประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการเตรียมคนไทยให้พร้อม โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ต้องมี
การพัฒนาคนให้มีลักษณะที่พึ งประสงค์ตามจุดมุ่ งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่าต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญประการ
หนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพ
พร้อมทั้งขีดความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะด าเนินชีวิตได้อย่าง 
มีความสุขและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง สิ่งส าคัญ 
ที่ เป็ นพื้ น ฐานส าห รับการพัฒ นาประ เทศ  คื อ  การพัฒ นา 
ด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุด ซึ่งการพัฒนาประเทศ 
เป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศที่จะต้องเข้าใจหน้าที่ และแสดง
บทบาทให้ถูกต้องเหมาะสม กลไกการพัฒนาประเทศมีหลายด้าน 
ที่ คอยขับ เคลื่ อนอยู่ ตลอด เวลาไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการศึกษา  
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าธุรกิจ  
ฉลาด จันทรสมบัติ [1] 
 การปฏิรูประบบบริหารการศึกษามุ่งกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ไปให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษาให้มากที่สุด 

ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารในลักษณะที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
– Based Management : SBM) โด ย มุ่ ง เน้ น ให้ ส ถ าน ศึ ก ษ า 
มีอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการเงิน 
ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยอยู่บนพื้นฐาน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและให้มีการบริหารในรูปคณะกรรมการโรงเรียน  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ผู้แทนชุมชน โดยมี
ความเช่ือว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะ
บุคคลที่อยู่ ใกล้ ชิด และมี ส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด  
อุทัย บุญประเสริฐ [2] ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการ
เครือข่ายความร่วมมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ เพราะหากชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแล้วก็จะท าให้เกิดทัศนคติที่ดี
และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ [3] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีชนะเลิศ ในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 คือ โรงเรียนบ้านกระสัง 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 คือ 
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ผลการศึกษาท่ีได้ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาที่ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษาขอบข่ายของการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ผลที่ได้จากการศึกษาจะท าให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบการ 
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มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้
ในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการศึกษา เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้
โร ง เรี ย น แล ะ ชุ ม ช น ป ฏิ บั ติ งาน ร่ วม กั น อ ย่ า งถู ก ต้ อ งแล ะ 
มีประสิทธิภาพตามการบริหารงานภายในโรงเรียน อันจะส่งผลให้
บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่ อศึ กษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ านการมี ส่ วนร่วมของชุมชน 
ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ผู้ วิจั ย ได้ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการวิจัยครั้ งนี้  คื อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 
โรงเรียน  โรงเรียนล่ะ  9 คน เลื อกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์  
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 
คือ โรงเรียนบ้านกระสัง และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 คือ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 
 3.2 ขอบเขตเนื้อหา 
      ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นกรอบแนวคิดใน 
การวิจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการศึกษา ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ของ Cohen 
and Uphoff [4] ได้แก่ การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การตัดสินใจ 
การด าเนินงาน การรักษาผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล 
โดยมีส่วนร่วมตามขอบข่ายของการบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงาน ดังนี้  
           3.2.1 การบริหารงานวิชาการ  
           3.2.2 การบริหารงานงบประมาณ  
           3.2.3 การบริหารงานบุคคล  
           3.2.4 การบริหารงานท่ัวไป  
 
 

  3.3 ระยะเวลา 
      ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ เริ่มตั้งแต่ 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
บุรีรัมย์ ครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน 2 แห่ง แห่งล่ะ 9 คน ซึ่งการวิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน 
ดังนี ้
  4.1 ขั้นเตรียมการ 
          4.1.1 ศึกษาเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      4.1.2 ก าหนดระเบียนวิธีการและกระบวนการวิจัย 
  4.2 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
       4.2.1 จัดท าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ การตัดสินใจ การด าเนินงาน การรักษาผลประโยชน์ และ 
การติดตามประเมินผล ในการบริหารจัดการศึกษาตามขอบข่ายของ
การบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ  
การบ ริห ารงาน งบ ประมาณ  การบริห ารงาน บุ คคล  และ 
การบริหารงานท่ัวไป 
      4.2.2 น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) 
       4.2.3 น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนน าไปใช้จริง 
 4.3 ขั้นด าเนินการทดลอง 
      4.3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ถึง ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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      4.3.2 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของโรงเรียน ได้แก่  แผนกลยุทธ์  รายงานผลการปฏิบัติ งาน 
แผนปฏิบัติการ รายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี ค าสั่งโรงเรียน 
บันทึกประชุมโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ฯลฯ 
ตลอดจนได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
ได้แก่ กล้องถ่ายรูปและเทปบันทึกเสียง  
       4.3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดย
ใช้แบบบันทึกภาคสนาม (Field notes) และการใช้เทปบันทึกเสียง
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
  4.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
      จัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลที่
รวบรวมมาได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ส าคัญ โดยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญจาก
เนื้อหา แปลผลในรูปการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Description 
Analysis) แล้วเขียนบรรยายสภาพในลักษณะการพรรณนา เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดจ้ากแนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการมีสว่นรว่ม
ของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.1  ก ารบ ริ ห าร งาน วิ ช าก าร  พ บ ว่ า  โร ง เรี ย น ได้ เ ชิ ญ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมปรึกษาหารือค้นหา
ปัญหาและสาเหตุ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น 
เสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน ร่วมกันตัดสินใจการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ภายในภารกิจของงานวิชาการ ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ชุมชนมี
ส่วนในการเฝ้าระวัง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เมื่อสิ้นปี
การศึกษาโรงเรียนเปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเมินโครงการและกิจกรรม
ของโรงเรียนในรูปแบบของรายงานการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
การจัดกิจกรรม Open House สรุปโครงการเพื่อช้ีแจงให้ชุมชนได้
ทราบ การจัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ คณะกรรมการ
สถานศึกษาเสนอแนะความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอด
การปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 
 5.2 การบริหารงานงบประมาณ  พบว่า โรงเรียน ได้ เชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาประชุมปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหางบประมาณของโรงเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปัญหาการใช้งบประมาณในการด าเนินการโครงการภายในโรงเรียน 
รวมถึงปัญหาในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน  
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินงานในการบริหารงาน
งบประมาณ  โรงเรี ยน เปิ ด โอกาส ให้ ชุ มชนมี ส่ วน ร่ วม เป็ น
คณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน และยังเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานระดม
ทรัพ ยากร เพื่ อ การศึ กษ า  โรงเรี ยน ได้ จั ด ท าค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณตามโครงการต่าง ๆ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมาประชุมเพื่อเข้ารับฟังการช้ีแจงรายละเอียดการใช้
งบประมาณการด าเนินโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะช่วยขยายผลให้ชุมชนได้รับทราบต่อไป โรงเรียนรับฟัง
ข้อเสนอแนะของชุมชนผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานงบประมาณปีต่อไป 
 5.3 การบริหารงานบุคคล พบว่า โรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานประชุม เพื่ อปรึกษาเกี่ ย วกับปัญ หา 
การขาดแคลนบุคลากร เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรที่ 
ขาดแคลนในโรงเรียน การสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและวิทยากร
ท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโรงเรียน ในด้าน 
การรักษาผลประโยชน์ตามขอบข่ายงานบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สอบถาม 
พูดคุยและให้ก าลังใจบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการตรวจรับงานลูกจ้าง 
ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรภายในโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเอง ร่วมก าหนด
แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 5.4 การบริหารงานทั่วไป พบว่า โรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานของ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ 
วางแผนการด าเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับโรงเรียน  
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ เช่น งานดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานด้าน 
การประสานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา งานกิจการนักเรียน และ
ชุมชนได้เข้ามาสังเกต สอบถาม และส ารวจดูแลรักษาอาคารสถานที่
บริบทสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเพื่อรายงานการการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษาได้รับทราบ และมีการประเมินการจัดกิจกรรม
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ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบจุดเด่น จุดด้อย และน าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

6. อภิปรายผล 
  จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายผลตามประเด็นดังน้ี 
 6.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด เล็ ก  จั งหวัดบุ รี รัม ย์  ตามขอบข่ ายงาน 
การบริหารงานวิชาการ พบว่า โรงเรียนเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมปรึกษาหารือค้นหาปัญหาและสาเหตุ
เปิดโอกาสเสนอแนะความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็น เสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายในภารกิจของงาน
วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนให้ข้อเสนอแนะ
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้แก่นักเรียนในศาสตร์ต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
เฝ้าระวัง ดูแลรักษา พัฒนา แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เมื่อสิ้น
ปีการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และร่วมกัน
ประเมินโครงการและกิจกรรม เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในปีการศึกษา
ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แก้วแสนชัย  [5]  
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 : พหุกรณีศึกษา พบว่า โรงเรียนให้อ านาจตัดสินใจของชุมชน
ในการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผนงานการด าเนินงาน
วิชาการ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุม
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษากับ
บุคลากรของโรงเรียนเพื่อที่จะน าไปสู่ข้อสรุปในการก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพ 
  6.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด เล็ ก  จั งหวัดบุ รี รัม ย์  ตามขอบข่ ายงาน 
การบริห ารงานงบประมาณ  พบว่า โรงเรียน เปิ ด โอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการใช้งบประมาณในการด าเนินการ
โครงการภายในโรงเรียน รวมถึงปัญหาในการระดมทุนเพื่อสรรหา
งบประมาณ ให้กับโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ โรงเรียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการตรวจสอบงบประมาณตาม
โครงการต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขยายผลให้
ชุมชนได้รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิษฐ ภู่รอด [6]  
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของรัฐ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น (จี๊ด น้อยใจ

บุญบ ารุง 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการระดมทุน เกิดความสัมพันธ์ 
ในลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
ความเป็นหนึ่งเดียวของทุกฝ่ายส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเกิดแนวทาง
ในการช่วยกันระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของการ 
แบ่งเบาภาระงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยการอ านวย 
ความสะดวกให้กับทุกฝ่าย ระดมทรัพยากรทางการศึกษามีตั้งแต่
ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับนโยบาย 
 6.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด เล็ ก  จั งหวัดบุ รี รัม ย์  ตามขอบข่ ายงาน 
การบริหารงานบุคคล พบว่า โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร และวิทยากรท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
การปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรภายใน
โรงเรียน ร่วมก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชนให้
ก าลังใจ เสริมแรงในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียาภรณ์ พิมพาเรือ [7] 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน ใน โรงเรียนสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นอันดับแรก ได้แก่ ชุมชนมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนในการยอมรับให้ก าลังใจและ 
ให้รางวัลบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนร่วมป้องกันการปฏิบัติ 
ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนร่วมให้
ค าปรึกษาในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมก าหนดแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เสนอแนะการจัดหาครูสอน
ภาษาอังกฤษที่ เป็นเจ้าของภาษาร่วมกับทางโรงเรียน และร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรในโรงเรียน 
  6.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด เล็ ก  จั งหวัดบุ รี รัม ย์  ตามขอบข่ ายงาน 
การบริหารงานทั่วไป พบว่า ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น งานดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานด้านการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
งานกิจการนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน ในรูปแบบของการระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยเหลือและ 
การเป็นผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในโรงเรียน โรงเรียนเชิญ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษาให้รับทราบ ร่วมกันประเมินจุดเด่น จุดด้อย ใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ อ าพร พันธะไชย [8] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ 
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ในด้านการ
บริหารงานทั่วไปคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากภารกิจงานหลายด้านที่ต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทั้งงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ซึ่ง
เป็นภารกิจงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือและมีการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความใกล้ชิดกับโรงเรียน
เป็นอันมาก โรงเรียนได้เข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้น 
ส่งเสริม ชักจูง ผลักดัน และให้บริการแก่ชุมชน จึงท าให้ชุมชนได้ 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชน
และโรงเรียนต่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ การตัดสินใจ การด าเนินงาน การรักษาผลประโยชน์ และการ
ติดตามประเมินผล ภายใต้ขอบข่ายของการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่ม
งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เนื่องด้วยชุมชนและ
โรงเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วยกันทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการ 
มีส่ วน ร่วมด้ านการค้นห าปัญ หาและสาเหตุ  การตั ดสิน ใจ  
การด าเนินงาน การรักษาผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล 
ในการด าเนินงานตามขอบข่ายงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประสบ
ความส าเร็จได้ 
      1.2 โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการสร้างความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนและ 
เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินการ อันจะน าไปสู่ 
การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอื่น ๆ ต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีด้านการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขยายผลเป็น
ประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
      2.2 ควรวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบตัิ
ที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ห้องเรียน จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 
ประเภทดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จ านวน 5 แผน รวม 10 คาบ และ  
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นแบบวินิจฉัยตัวเลือก
สองล าดับขั้น แบบปรนัย จ านวน 2-4 ตัวเลือก ชนิดที่ให้นักเรียนให้เหตุผลในการเลือกตัวเลือก จ านวน 28 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าหลังการ
จัดการเรียนรู้นักเรียนทุกคนอธิบายเหตุผลในแต่ละมโนมติได้ แต่ยังเป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สมบรูณ์ และมีความคลาดเคลื่อนบางส่วน 
เมื่อจัดล าดับตามร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับสมบรูณ์ในมโน
มติหลักเรื่อง โครโมโซม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.42 รองลงมาคือเรื่อง ดีเอ็นเอ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ส่วนเรื่อง กฎของเมนเดล เป็นมโนมติ
ที่นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับสมบรูณ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.26 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนจ านวน 21 คน จากท้ังหมด 31 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ จากระดับต่างๆ จนไปสู่ระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่สมบรูณ์ ซึ่งเป็นการผ่านตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโน
มติทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้    
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์, มโนมติที่คลาดเคลื่อน 

Abstract 
The purpose of the present research was to study misconception and changes in scientific conception on 

inheritance after using 5Es learning cycle. The studied samples were 31 Mathayomsuksa VI students, studying in the first 
semester of 2019 academic year at Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. There were 2 
kinds of research instrument: 1) The experimental instrument was 5 teaching plans of inheritance for 10 periods and 
2) The data collecting instrument of inheritance was the students’ scientific conceptual test that is a two tier 
diagnostic concept test and using 28 items. The finding research found that after using 5Es learning cycle, all students 
could explained the reasoning in each concept but scientific concept that is not sound understanding and partial 
understanding with a specific alternative conception. Then ranked based on the percentage of their understanding of 
scientific concepts. found that The students had complete understanding of scientific concepts at the primary level of 
chromosomal concepts at 77.42 percent, followed by DNA at 61.29 percent while Mendel's Law is the concepts that 
students had the least understanding of scientific concepts at the complete level 32.26 percent. When change in 
science conception on inheritance of individual student that 21 of 31 students had changed their science 
conception. 
Keywords : Inheritance, Scientific conceptual change, misconception 
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1. บทน า    
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบันและใน

โลกของอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ประจ าวันของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์ช่วยท าให้มนุษย์มีการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง ท้ังการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้มนุษย์มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในตัดสินใจโดยการเลือกข้อมูลที่มีมากมายและ
หลากหลาย และสามารถหาประจักษ์พยานหรือมีหลักฐานที่ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ เป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คือให้นักเรียนเข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ [1] และพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไป
กับการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์นี้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพในอนาคตและเป็นท่ีต้องการและยอมรับของตลาดแรงงาน [2] 
ดังนั้นการเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงต้องมีประสิทธิภาพ [3] ซึ่งการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่ง
ความรู้ที่นักเรียนสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นความรู้ที่คงทน เนื่องจาก
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า สืบเสาะ ลงข้อสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตัวของนักเรียนเอง โดยมีครูผู้สอนช้ีแนะและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และในแต่ละรูปแบบย่อมมีข้อจ ากัด
และมีประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนสร้างความรู้ได้แตกต่างกัน 
ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  น าไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนพบเจอได้ แต่ความยากคือการที่
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้และเกิดการประยุกต์ความรู้ได้นั้น 
นักเรียนต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานคือ ข้อเท็จจริง มโนมติ หลักการ 
และทฤษฎี [4] แต่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความยากเพราะการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นต้องเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ และมักเป็น
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล นักการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงพยายามท า
ความเข้าใจกระบวนการที่ท าให้เกิดความรู้ของแต่ละบุคคล โดย
อาศัยทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism) เป็นทฤษฎีส าคัญใน
การอธิบายการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์รวมทั้งน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม  โดยครูมีหน้าที่คอยช่วยให้นักเรียนได้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูล ที่ได้รับไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ และเกิดการ
หาค าตอบจากการท าความเข้าใจด้วยตนเอง แต่ข้อมูลที่นักเรียนได้
ค้นพบมีค่อนข้างมาก และการที่นักเรียนพยายามท าความเข้าใจ
ข้อมูลเพื่อหาค าตอบนั้นอาจท าให้ เกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้
 วิชาชีววิทยาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงระบบการ
ท างานต่างๆ ภายในสิ่งมีชีวิต ผลจากการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
ในระยะที่ผ่านมายังประสบปัญหาเนื่องจากเนื้อหาวิชาชีววิทยามี
ความเป็นนามธรรมสูง อีกท้ังเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ และ
มีความซับซ้อน โดยเฉพาะในเนื้อหาเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้มโนมติที่ส าคัญหรือรวบรวมความคิด
ได้อย่างเป็นระบบ และอาจส่งผลให้นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
(misconception) นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ [5] ได้สรุปสาเหตุของความ
เข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนไว้ดังนี้ 1) ภายในตัวบุคคลเอง อันเป็น
ผลมาจากพื้นฐานความเชื่อวุฒิภาวะประสบการณ์ที่ได้รับความรู้เดิม
ของบุคคลและกระบวนการแปลความหมายหรือสรุปความหมายที่ไม่
ถูกต้องกับความจริง 2) สิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลอันส่งผลต่อตัว
บุคคลโดยตรง เช่น ต าราเรียนเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ บุคคลทั่วไปใน
สังคม สถานการณ์ต่างๆ รอบตัวทั้ง ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
การติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ  เช่น ภาษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นจากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า สาเหตุการเกิดมโน
มติที่คลาดเคลื่อนเกิดสาเหตุที่ส าคัญอยู่ 2 คือ เกิดจากตัวนักเรียน
เอง เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่ได้รับของแต่
ละบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล  ความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อน และสิ่งแวดล้อมของตัวบุคคล เช่น ต าราเรียน เอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ  บุคคลอื่นๆ เช่น ครูผู้สอน นัก
การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น จากการศึกษาของ ละมัย 
โชคชัย เอกรัตน์ ทานาค และ พรรณนภา ศักดิ์สูง [6] ได้สะท้อนให้
เห็นว่า แนวคิดเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเรียนรู้ ถ้านักเรียนมีแนวคิด
ที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดพื้นฐาน ก็จะส่งผลท าให้เข้าใจแนวคิดอื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงกันคลาดเคลื่อนไปด้วย  
  มโนมติที่คลาดเคลื่อนเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้เกิดความถูกต้อง
ได้ยาก และเมื่อเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนแล้วจะคงอยู่กับนักเรียน
เป็นเวลานาน ซึ่งหากไม่ท าการแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนก็จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดการยอมรับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในระดับมโนมติที่สูงขึ้นลดลง [7] การปรับแก้
มโนมติที่คลาดเคลื่อนจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ที่ส าคัญและเกิด
จากการที่นักเรียนนั้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสังเกต
ข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีกระบวนการจัดกระท าข้อมูลอธิบายข้อมูลที่
ได้พบเจออย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [8] การที่
นักเรียนสามารถสร้างมโนมติที่ถูกต้องได้จะช่วยให้สามารถระบุวัตถุ 
ปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัวในสิ่งแวดล้อมได้ เกิดการจัดประเภทของ
ข้อมูลของสิ่งเร้าต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมได้  [9] และผลที่
เกิดขึ้นนี้จะน าไปสู่การสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น
โดยอาจเกิดการพัฒนาเป็นหลักการ หรือทฤษฎีได้ในที่สุด [10] จาก
สิ่งที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการเกิดมโนมติที่
คลาดเคลื่อน และความสนใจที่จะศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 6 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนีเ้พื่อให้นักเรียนมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และสามารถน าผลที่ได้จาก
การวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในอนาคต
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2. ขอบเขตการวิจัย    
 2.1 จุดประสงค์การวิจัย    
  2.1.1 เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่องการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้      
   2.1.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลังการจัดการเรียนรู้    
 2.2 กลุ่มเป้าหมาย    
  กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 31 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Specified sampling)   
 2.3 รูปแบบการวิจัย    
   การวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง 
(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง
เรียน (One Group Pretest–Posttest Design) คือ เลือกตัวอย่าง
มา 1 กลุ่ม ท าการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน และการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม     
 2.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้    
   2.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
วัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ใน
รายวิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบวินิจฉัยตัวเลือกสองล าดับ
ขั้น (Two tier Diagnostic Concept Test) แบบปรนัย จ านวน 2-
4 ตัวเลือก ชนิดที่ให้นักเรียนให้เหตุผลในการเลือกตัวเลือก จ านวน 
28 ข้อ โดยแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม แบ่งตามมโนมติหลักดังนี้ 1) ลักษณะทางพันธุกรรม 
(inheritance trait) 2) ยีน (gene) 3) ดีเอ็นเอ (DNA) 4) โครโมโซม 
(chromosome) 5) กฎของเมนเดล (Mendel's Law) 6) โรคทาง
พันธุกรรม (genetic diseases) และ7) พันธุวิศวกรรม (genetic 
engineering) โดยมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.79 และ 
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.81  
  2.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ ใช้
เวลาสอน 10 คาบเรียน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
ก าร เรี ย น รู้  5 ขั้ น  ป ระก อบ ด้ วย  1 ) ขั้ น ส ร้ า งค วาม สน ใจ 
(Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้น
อ ธิบ ายและล งข้ อส รุป  (Explanation) 4 ) ขั้ น ขย ายค วาม รู้ 
(Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
        
 

 

3. วิธีการวิจัย     
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ และ
เก็บรวบรวมกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยมีล าดับ
ขั้นตอนในการเก็บรวรวมข้อมูลดังนี้    
  3.1.1 เตรียมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแนะน า
วิธีการจัดการเรียนรู้รวมถึงเนื้อหาในเรื่อง การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีการแนะน าจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงประโยชน์ที่ได้หลังจากการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
  3.1.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู้
กับนั ก เรียนกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยการน าแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ไปทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เวลาที่ใช้ในการท าแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 28 ข้อ ประมาณ 100 นาที  
  3.1.3 ด าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ในรายวิชา
ชีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาจากหน่วยการ
เรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของโรงเรียน ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 5 แผน 
จ านวนทั้งสิ้น 10 คาบ คาบละ 50 นาท ี  
  3.1.4  เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยให้นักเรียนท าแบบ
วัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่ งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน กับ
แบบทดสอบก่อนเรียน    
  3.1.5 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล    
  3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยตรวจจากแบบวัดมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Çalik M. Ayas  A. and Coll C.K. [11] 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้   
  -ม โน ม ติ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ ส ม บ รู ณ์  (Sound 
Understanding: SU) หมายถึง ผู้ เรียนตอบค าถามหรืออธิบาย
เหตุผลตรงตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องสมบรูณ์  ครบ
องค์ประกอบของมโนมตินั้นให้ 4 คะแนน  
  -ม โน ม ติ ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์ ที่ ไม่ ส ม บ รูณ์  (Partial 
Understanding: PU) หมายถึง ผู้ เรียนตอบค าถามหรืออธิบาย
เหตุผลตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ
ของมโนมตินั้น แต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบให้ 3 คะแนน  
    -มโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(Partial Understanding with a Specific Alternative 
Conception: PUSAC) หมายถึง ผู้ เรียนตอบค าถามหรืออธิบาย 
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เหตุ ผลตรงกับม โนมติท างวิทยาศาสตร์แต่ มี บ างค าตอบที่
คลาดเคลื่อนจากมโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้ 2 คะแนน 
  -มโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ คลาด เคลื่ อน  (Specific 
Alternative Conception: SAC) หมายถึง นักเรียนตอบค าถาม
หรืออธิบายเหตุผลไม่ตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้ 1 คะแนน
  -ไม่ มี ค ว าม เข้ า ใจ ม โน ม ติ ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์  (No 
understanding: NU) หมายถึง นักเรียนไม่เขียนค าตอบ หรือตอบ
ทวนค าถาม หรือตอบค าถามที่แสดงว่าไม่รู้หรือไม่ เข้าใจให้  0 
คะแนน      
  3.2.2 เกณฑ์ วิ เคราะห์การเปลี่ ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ    
  การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยก าหนด
ขึ้น โดยให้คะแนนระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เป็นราย

ข้อ ถ้าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์จากระดับไม่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
(NU) ระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน 
(SAC) ระดับความ เข้ าใจม โนมติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSAC) ระดับความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ไม่สมบรูณ์ (PU) ไปเป็นระดับความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่สมบรูณ์ (SU) จึงจะถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ในข้อนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในข้อนั้นและถ้าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ 14 ข้อขึ้นไปจาก
ทั้งหมด 28 ข้อ  ถือว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 

รูปที ่1 เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมติเป็นรายข้อ 
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1 ผลการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 จากการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนพบว่า นักเรียน
มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนก่อนการจัดการเรียนรู้มากกว่าหลังการ

จัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน และยังพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้
นักเรียนยังคงมีมโนมมติที่คลาดเคลื่อนในบางเรื่องของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อวิเคราะห์ตามมโนมติหลักทั้ง 7 มโนมติ
แล้วพบว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์
คะแนนของ Calik et al. [11] ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 มโนมติหลังการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ของ Calik et al. [11] 

มโนมติทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
NU SAC PUSAC PU SU 
0 1 2 3 4 

1. ลักษณะทางพันธุกรรม 0.00 3.23 19.35 22.58 54.84 
2. ยีน 0.00 6.45 32.26 19.35 41.94 
3. ดีเอ็นเอ 0.00 6.45 16.13 16.13 61.29 
4. โครโมโซม 0.00 3.23 12.90 6.45 77.42 
5. กฎของเมนเดล 0.00 12.90 29.03 25.81 32.26 
6. โรคทางพันธุกรรม 0.00 16.13 16.13 19.35 48.39 
7. พันธุวิศวกรรม 0.00 9.68 16.13 22.58 51.61 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียน
ไม่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับ NU นักเรียนทุกคน 
สามารถเขียนค าตอบเพื่ออธิบายเหตุผลในแต่ละมโนมติ ผลการวิจัย
ยั ง ช้ี ให้ เห็ นว่ า  นั ก เรี ยนส่ วน ใหญ่ มี ความ เข้ าใจม โนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ไม่สมบรูณ์ และมีความคลาดเคลื่อนบางส่วน โดยเมื่อ
จัดล าดับตามร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์พบว่า  

 
นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สมบรูณ์มาก
ที่สุดในมโนมติหลักเรื่อง โครโมโซม คิดเป็นร้อยละ 77.42 รองลงมา
คือมโนมติหลักเรื่อง ดีเอ็นเอ คิดเป็นร้อยละ 61.29 มโนมติหลัก 
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.84 มโนมติหลักเรื่อง 
พันธุวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.61 มโนมติหลักเรื่อง โรคทาง
พันธุกรรม คิดเป็นร้อยละ 48.39 มโนมติหลักเรื่อง  ยีน คิดเป็น 

ระดับ NU SAC PUSAC PU SU 

คะแนน 0 1 2 3 4 
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ร้อยละ 41.94 ส่วนมโนมติหลักเรื่อง กฎของเมนเดล เป็นมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่
สมบรูณ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.26 ทั้งนี้เนื่องจากมโนมติหลัก
เรื่อง กฎของเมนเดล มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก และเป็นเนื้อหาที่
มีการค านวณ อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะความน่าจะเป็น ซึ่งนักเรียนต้องเข้าใจหลักการของความ
น่าจะเป็นก่อนจึงจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกฎของเมนเดลได้ 
 4.2 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หลังการจัดการเรียนรู้    
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยท าการ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ และทั้งชุดของแบบวัดความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนจ านวน 21 คน 
จากนักเรียนทั้งหมด 31 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์  จากระดับต่ างๆ ของความ เข้ าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ไปสู่ระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่
สมบรูณ์ ซึ่งเป็นการผ่านตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้     
 ก่อนการจัดการเรียนรู้พบว่าไม่มีนักเรียนที่ความเข้ามโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับที่สมบรูณ์ โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่มีความ
เข้าใจมโนมติซึ่งพบเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของแบบวัดความ
เข้ามโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีระดับ
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน และระดับความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วน หลัง
การจัดการเรียนรู้  นักเรียนมีการพัฒนาระดับความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้มีนักเรียน
จ านวน 21 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปสู่
ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่สมบรูณ์ และมากกว่า 14 ข้อ 
ซึ่ งเป็น เกณฑ์ที่ ผู้ ก าหนดไว้  ในการเปลี่ ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถพัฒนาระดับความเข้าใจมโนมติททางวิทยาศาสตร์จนน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ เมื่อพิจารณาค าตอบที่
แสดงถึงความเข้าใจและมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนส่วนใหญ่
ในแต่ละมโนมติปรากฎผลดังนี้   
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อ
พิจารณาค าตอบที่แสดงถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบว่า
นักเรียนเข้าใจว่ายีนเท่านั้นที่ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะฟีโนไทป์ใน
สิ่งมีชีวิต ซึ่งมโนมติดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเพราะ เมื่อลูกได้รับ
ยีนหนึ่งๆ จากพ่อและแม่แล้ว ลูกจะต้องแสดงลักษณะนั้นอย่าง
แน่นอน ถึงแม้ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะจะถูกก าหนดด้วย
พันธุกรรมเท่านั้น เช่น หมู่เลือด มีติ่งหู –ไม่มีติ่งหู และธาลัสซีเมีย 
เป็นต้น เรียกว่า ความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง 
(discontinuous variation) ซึ่ ง เป็ นลั กษณ ะทางพั น ธุก รรมที่

สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของยีนใน
พันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ในธรรมชาติมีหลายลักษณะที่ถูก
ก าหนดด้วยยีนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เช่น ความสูงถ้าได้รับ
สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีการออกก าลังกาย ก็จะ
ท าให้มีร่างกายสูงได้  เรียกลักษณะที่ ถูกก าหนดด้วยยีนและ
สิ่ งแวดล้ อม ว่ าค วามแปรผั นท างพั น ธุ ก รรมแบ บ ต่ อ เนื่ อ ง 
(continuous variation) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  
นันทยา อัครอารีย์ [12]    
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ยีน เมื่อพิจารณาค าตอบที่แสดงถึง
มโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบว่านักเรียนเข้าใจว่ายีนเป็น
ส่วนที่เล็กที่สุดของสารพันธุกรรมโดยจะพบยีนอยู่ทุกช่วงบนดีเอ็นเอ
และดี เอ็น เอจะอยู่ ใน โครโมโซม  ซึ่ งม โนมติดั งกล่ าวมี ความ
คลาดเคลื่อนเพราะ ยีนหมายถึงส่วนของดีเอ็นเอ (หรืออาร์อ็นเอ) ใน
บางกรณี ที่เป็นรหัสข้อมูลพันธุกรรมส าหรับสร้างสารชีวโมเลกุล
โดยสารชีวโมเลกุลดังกล่าวจะ มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในสิ่งมีชีวิต  
สารชีวโมเลกุลที่เป็นผลิตภัณฑ์ของยีน (Gene products) ส่วนใหญ่
จะหมายถึง โปรตีนชนิดต่างๆ ท่ีเซลล์สร้างขึ้น ยีนประกอบด้วยส่วน
ที่สามารถถอดรหัสเป็นอาร์เอ็นเอได้ เรียกว่า เอ็กซอน (exon) และ
บริ เวณ ที่ ไม่สามารถถอดรหัส ได้  เรียกว่า  อินตรอน  (intron) 
นอกจากนี้ยังพบมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ว่ายีนและแอล
ลีลมีความหมายเหมือนกันแต่ที่จริงแล้ว แอลลีลหมายถึงหน่วยของ
ยีนในสิ่งมีชีวิต โดยแอลลีลจะอยู่เป็นคู่ๆ บนต าแหน่งของยีนที่ตรงกัน
ข อ ง โ ค ร โ ม โ ซ ม คู่ เ ห มื อ น  (Homologous chromosome)  
วิชัย ลิขิตพรรักษ์ [13]    
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ดีเอ็นเอ โดยพบว่านักเรียนมีความ
สับสนเกี่ยวกับกระบวนการจ าลองตั วเองของดี เอ็น เอ (DNA 
replication) และนักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของดีเอ็นเอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saka. A. [14] นอกจากนี้
นักเรียนยังเข้าใจว่าดีเอ็นเอมีเฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่มีช้ันสูง ในสิ่งมีชีวิต
ช้ันต่ า เช่นแบคทีเรียจะไม่พบดีเอ็นเอ    
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง โครโมโซม พบว่านักเรียนจะมี
ความสับสนเกี่ยวกับค าศัพท์ทางชีววิทยา เช่น โครมาทิน โครมาติด 
เป็นต้น และเมื่อพิจารณาค าตอบที่แสดงถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียน พบว่านักเรียนเข้าใจว่าโครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียส
ภายในเซลล์จะต้องอยู่ในรูปแบบของแท่งโครโมโซมเสมอ ซึ่งมโนมติ
ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเพราะ โครโมโซมจะอยู่ในรูปแบบของ
แท่งโครโมโซมก็ต่อเมื่อมีการแบ่งเซลล์ เมื่อแบ่งเซลล์เรียบร้อยแล้ว
โครโมโซมจะเปลี่ยนจากแท่งเป็นเส้น เรียกรูปแบบนี้ว่า โครมาทิน 
นอกจากนี้ยังพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ ว่า
โครโมโซมต้องอยู่ เป็นคู่ที่ มี  2 โครมาติดเสมอ จึงจะเรียกว่า 
โครโมโซม 1 แท่ง แต่ที่จริงแล้วโครโมโซมไม่จ าเป็นต้องมี  2  
โครมาติดเสมอ ทั้งนี้การนับจ านวนแท่งโครโมโซมจะนับจากเซนโทร
เมียร์ (centromere)    
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง กฎของเมนเดล พบว่านักเรียนมี
มโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด เมื่อพิจารณาค าตอบที่แสดงถึง 
มโนมติของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่สมบรณู์เกี่ยวกบั
การทดลองของเมนเดลที่มีการใช้ถั่วลันเตาทั้ ง 7 ลักษณะใน
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การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ในการทดลอง
ของเมนเดล เพศของถั่วลันเตาจะไม่มีผลต่อลักษณะทั้ง 7 อย่างที่
เมนเดลเลือกมา และลักษณะทั้ง 7 อย่างนั้นต้องอยู่คนละโครโมโซม 
ไม่เป็นยีนที่ออยู่บนโครโมโซมเดียวกัน (linkage gene) นอกจากนี้
ในการทดลองของเมนเดลจะศึกษาทีละลักษณะ (Monohybrid 
cross) จนครบทั้ง 7 ลักษณะ เป็นต้น นอกจากความเข้าใจที่ไม่
สมบรูณ์เกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยัง
พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎทั้ง 2 ข้อของ
เมนเดล กล่าวคือถ้าพิจารณาหนึ่งลักษณะจะเป็นไปตามกฎข้อที่ 1 
ของเมนเดลเท่านั้น ที่ว่าด้วยการแยกตัวของยีนเมื่อถึงระยะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ และถ้าหากพิจารณาจากสองลักษณะจะเป็นไปกฎขอ้ที่ 
1 และ 2 ของเมนเดล ท่ีว่าด้วยการแยกตัวของยีนเมื่อถึงระยะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ และการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระในการสร้างเซลล์
สืบพันธุ ์      
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง โรคทางพันธุกรรม เมื่อพิจารณา
ค าตอบที่แสดงถึงมโนมติของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่
ไม่สมบรูณ์ เช่น นักเรียนมีความเข้าใจว่าโรคทางพันธุกรรมมักจะ
เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนโครโมโซม เช่น กลุ่ม
อาการดาวน์ กลุ่มอาการพาทัว กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด ซึ่งเป็นโรคทาง
พันธุกรรมในระดับโครโมโซม  อย่ างไรก็ตามโรคทางพันธุกรรม
สามารถเกิดขึ้นในระดับยีนได้ เช่น โรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ 
โรคกาแล็กโทซีเมีย เป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนที่ว่า เมื่อครอบครัวหนึ่งมีโอกาสที่ลูกเป็นโรคทาง
พันธุกรรมเป็น 1 ใน 4 และลูกคนแรกเกิดมาเป็นโรค ลูกคนถัดไปจะ
ไม่มี โอกาสเป็นโรคทางพันธุกรรมสอดคล้องกับการศึกษาของ  
นันทยา อัครอารีย์ [12]    
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธุวิศวกรรม เมื่อพิจารณา
ค าตอบที่แสดงถึงมโนมติของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน เช่นนักเรียนเข้าใจว่าการโคลนนิ่ งจะต้องท าใน
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจะ
สามารถท าได้เฉพาะในสัตว์เท่านั้น อย่างไรก็ตามการโคลนนิ่ง
สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถเกิดขึ้นได้กับพืช เช่น 
การแตกหน่อ  นอกจากนี้ ยั งพบว่านั ก เรียนมี ความ เข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนที่ว่าการโคลนนิ่งเป็นกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่โดย
ไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งแท้จริงกระบวนการโคลนนิ่งของสัตว์ในห้อง
ปฏิบัติจะต้องอาศัยไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย ซึ่งสอดคล้อง
กับวิ ไลวรรณ  ภั ยรี  พงศ์ประพันธ์  พงษ์ โสภณ  และสมศักดิ์  
อภิสิทธิวาณิช [15]    
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีมโนมติที่คลาดเคลื่อนที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนในเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีจ านวนมาก 
ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากตัวนักเรียนเอง 
เนื่องจากพื้นฐานความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่ได้รับของแต่ละ
บุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล  ความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อน และสิ่งแวดล้อมของตัวบุคคล เช่น ต าราเรียน เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่ างๆ สถานการณ์ ต่ างๆ  บุคคลอื่นๆ  เช่น  ครูผู้ สอน  

นักการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้การเรียนรู้ใน 
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์จะต้องอาศัยการ
เชื่อมโยงแนวความคิดเดิม เมื่อนักเรียนเกิดความสับสนขึ้นจึงไม่สาม
รถเช่ือมโยงกับแนวความคิดเดิมได้จนท าให้ เกิดเป็นมโนมติที่
คลาดเคลื่อนขึ้น วิไลวรรณ ภัยรี และคณะ [15] ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้ของครูจึงเป็นกลไกส าคัญในการปรับแก้มโนมติที่คลาดเคลื่อน 
เพราะมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการ
เรียนรู้ ถ้านักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดพื้นฐาน ก็จะ
ส่งผลท าให้เข้าใจแนวคิดอื่นๆ ที่เช่ือมโยงกันคลาดเคลื่อนไปด้วย  
ละมัย โชคชัย และคณะ [6] 
 
7. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

7.1 ควรหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนามโนมติทาง
วิทยาศาสตร์และป้องกันการเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน  
  7.2 ควรมีการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
เนื้อหาอ่ืนๆ ของชีววิทยา และในวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

7.3 ควรมีการศึกษาความคงทนของความรู้หลังจากการปรับแก้
มโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากการ
เอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความร่วมมือต่างๆ ของหลาย
ท่าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้วิจัย ขอขอบคุณคณะครุ
ศ าส ต ร์  แ ล ะ โร ง เรี ย น ส าธิ ต มั ธยม  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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การศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรต์ามแนวทางของชอร์นเฟรส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรบีุณยานนท์ 

A study of the problem solving process for mathematics problems according 
to Schoenfeld's guidelines of Mattayomsuksa 2 at Sriboonyanon School 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟ รส ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ านวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของชอร์นเฟส สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ พบว่า ในจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างครบถ้วน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การอ่านท าความ
เข้าใจโจทย์ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 2) การวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.5 
3) การส ารวจสืบเสาะหาข้อมูลในการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.0 4) การวางแผนและการน าไปใช้ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 65.0  5) การตรวจสอบข้อผิดพลาดของค าตอบ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.0 โดยสรุปภาพรวมนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสได้ 
ค าส าคัญ : โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, ชอร์นเฟรส 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the mathematical problem solving process according to the short term 

guidelines of  Mathayomsuksa 2 students at Sriboonyanon school And to be a guideline for promoting the ability to solve 
math problems of students The sample group in this study was 40 Mathayomsuksa 2 students at Sriboonyanon school, 
by group sampling method. The tool used in this research is the mathematics problem solving test. Through the process 
of analyzing the accuracy of content from experts Which has the consistency index from 0.60 - 1.00 and has the confidence 
value equal to 0.97 Statistical analysis of data such as mean and standard deviation.  

The results of the mathematical problem solving process according to Schoenfeld's guidelines for 
Mathayomsuksa 2 students at Sriboonyanon school found that in the number of students, the sample group had students 
who could solve the problem completely in 5 steps. 1) Reading and understanding problems The students had an average 
score of 97.5%. 2) Analysis of problems in solving problems. Students have an average score of 87.5 percent. 3) Surveying 
and searching for information to solve problems. Students have an average score of 75.0 percent. 4) Planning and 
implementation Students have an average score of 65.0 percent. 5) Examining errors of answers. Students have an average 
score of 65.0 percent, with a summary of the overall picture of grade 2 students at Sriboonyanon school. With an average 
score higher than the set threshold of 60 percent, demonstrating that students can solve math problems according to 
the Schoenfeld approach.   
Keywords : Mathematics problem solving, Math problem solving process, Schoenfeld 
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1. บทน า 
 โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาความคิดของนักเรียน นอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักปัญหาใน
สถานการณ์จริง เพื่อวิธีการในการแก้ปัญหาตามความสามารถของแต่
ละคน ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่อง
ที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สม
ทรง สุวพานิช[1] กล่าวว่า การเรียนการการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งประสบการณ์จากการ
ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นี้จะเป็นรากฐานส าคัญใน
การถ่ายโอนไปสู่การพัฒนาวิธีคิด และเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันให้กับนักเรียน  
 นอกจากนักเรียนจะต้องรู้จักปรับปรุง แก้ไข และช่วยเหลือตนเอง
ในการเรียนแล้ว ครูเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในที่ส่งเสริม
ช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้องและให้ความช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นในการเรียนกับผู้เรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ครู
จึงควรมีความรู้ในกระบวนการและวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาที่
ถูกต้อง รวมทั้งรู้ถึงวิธีการคิดของนักเรียนที่ใช้ในกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อท่ีจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการแก้โจทย์
ปัญหามีหลากหลายวิธีการ เช่น การเดาและตรวจสอบค าตอบ การ
วาดภาพ การสร้างตาราง การใช้ตัวแปร การให้เหตุผล ฯลฯ ดังนั้นใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
ลักษณะของแต่ละวิธีการแก้โจทย์ปัญหาให้เข้าใจ และน าไปใช้ในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม สมทรง สุวพานิช[1] และ
วิธีการหนึ่งที่จะท าให้ครูรู้ว่านักเรียนมีวิธีการคิดหรือแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่างไร คือ การศึกษาร่องรอยกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งการพิจารณาหาร่องรอย รูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถท าได้ไม่ยาก
เพียงแต่สร้ างโจทย์ปัญหาให้นักเรียนท า พร้อมก า ชับให้ส่ ง
กระดาษค าตอบพร้อมด้วยกระดาษส าหรับทดเลข เพียงเท่านี้
ครูผู้สอนจะสามารถวินิจฉัยเด็กแต่ละคนได้ถึงกระบวนการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน มีความบกพร่องตรงไหนหรือไม่ หากมีจะได้หา
แนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆได้อย่างตรงจุด ยุพิน 
พิพิธกุล [2] 
  ทั้งนี้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) ราวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ในช่วง 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง 
ได้แก่ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
พบว่าคะแนนการสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศทั้ง 3 ปีการศึกษา อีกท้ังยังมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ในปี 2015 พบว่า ผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) ของนักเรียนไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
415 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และมีแนวโน้มลดต่ าลง
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการประเมินคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาหลักใน 

PISA 2000 – 2012 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการตอบปัญหาของ
นักเรียนนั้น ปรากฏว่านักเรียนท าคะแนนในส่วนของการแก้โจทย์
ปัญหาได้น้อยท่ีสุด อีกท้ังยังพบข้อพกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาใน
บางจุดของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องในการให้ความหมายของ
โจทย์ปัญหา หรือแม้แต่การสร้างสมการคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรียนยังพบว่าเป็นปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งช้ีให้เห็นว่า
นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนการแก้ โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เนื่องจากขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรส ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของชอร์นเฟรส 
(Schoenfeld. A)[3]  นั้นมีอยู่ 5 องค์ประกอบ คือ 
 1.  การอ่าน เช่น การท าความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับ แยกแยะเง่ือนไข
ของปัญหา สิ่งที่โจทย์ถามหาและสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 2.  การวิเคราะห์ เช่น การเลือกแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา 
การหาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหา การก าหนดรูปแบบในการแก้
โจทย์ปัญหา การเปลี่ยนประโยคข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 
 3.  การส ารวจ เช่น การส ารวจโครงสร้างของปัญหา ค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหา สืบเสาะหาข้อมูลในการแก้โจทย์ปัญหา การ
เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
 4. การวางแผนและการน าไปใช้ เช่น แผนการน าวิธีการแก้ปัญหา
ที่ ได้มาใช้ให้ เหมาะสม การเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่
หลากหลายในการแก้โจทย์ปัญหา การประเมินการแก้ปัญหา การให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
 5. การตรวจสอบ เช่น การตรวจค าตอบ เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์ถาม
หาหรือไม่ ใช้เง่ือนไขครบตามที่โจทย์ปัญหาให้ไว้หรือไม่ ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของค าตอบ 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษากระบวนการแกโ้จทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของชอร์นเฟรส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
  
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์สามารถแก้ โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสได้ 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 4.1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 จ านวน 378 คน 
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  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน โดยท าการสุ่มอย่างง่าย 
 4.2. ด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
 4.3. ตัวแปรต้น  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 4.4. ตัวแปรตาม กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของชอร์นเฟรส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวทาว
ของชอร์นเฟรส ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน  
ศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
5. ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าแบบทดสอบ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรตัว ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน    
ศรีบุณยานนท์ เพื่อศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ตามแนวทางของชอร์นเฟรส ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ตรงตามกระบวนการของชอร์นเฟรส 

 
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาตาม
แนวทางของชอร์นเฟรส 

จ านวน
นักเรียน (คน) 

ร้อยละ 

1.  การอ่าน เช่น การท าความเข้าใจ
โจทย์ที่ได้รับ แยกแยะเง่ือนไขของ
ปัญหา สิ่งที่โจทย์ถามหาและสิ่งที่
โจทย์ก าหนดให ้

39 97.50 

2.  การวิ เคราะห์ เ ช่น การเลือก
แนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา การ
หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหา การ
ก าหนดรูปแบบในการแก้ โจทย์
ปัญหา การเปลี่ยนประโยคข้อความ
ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 

35 87.50 

3.  การส ารวจ เ ช่น การส ารวจ
โครงสร้างของปัญหา ค้นหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา สืบเสาะหาข้อมูล
ในการแก้โจทย์ปัญหา การเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

30 75.00 

4. การวางแผนและการน าไปใช้ เช่น 
แผนการน าวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มา
ใช้ให้เหมาะสม การเลือกใช้วิธีการใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลายในการ
แก้โจทย์ปัญหา การประเมินการ
แก้ปัญหา การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

26 65.00 

5. การตรวจสอบ เช่น การตรวจ
ค าตอบ เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์ถามหา
หรือไม่ ใช้เง่ือนไขครบตามที่โจทย์
ปัญหาให้ไว้หรือไม่ ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของค าตอบ 

26 65.00 

การศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ตามแนว
ทาวของชอร์นเฟรส 

1. สืบค้นข้อมูล/ ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร ์
- กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของชอร์นเฟรส 
 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์/ตั้งสมมตฐิาน/ก าหนดตัวแปรต้น
ตัวแปลตาม 
- วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรส ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนศรีบุณยานนท์ 
- ตัวแปรต้น : โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร ์
- ตัวแปรตาม : กระบวนการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของชอร์นเฟรส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ จ านวน 40 คน  

4. สร้างเครื่องมือวิจัย, หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย, 
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมอื, ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย 
- การวิเคราะห์ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคณุวุฒิ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
- การวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน     

5. เก็บรวบรวมข้อมลู 

6. วิเคราะห์ข้อมลู 

7. สรุปผล/อภิปรายผล 
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 จากตารางที่ 1 ท าให้เห็นว่า จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 
คน สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ ชอร์น
เฟรส ได้ครบถ้วนตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของชอร์นเฟรส จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ซึ่งนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวสามารถที่จะแสดงร่องรอยของการแก้โจทย์ปัญหา ไม่ว่าจะ
เป็นการแยะแยะเง่ือนไขของโจทย์ปัญหา การเลือกแนวทางในการ
แก้โจทย์ปัญหา การสืบเสาะหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้โจทย์
ปัญหา การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการตรวจสอบสอบข้อผิดพลาด
ของค าตอบ ในขณะที่มีนักเรียน 1 คน ที่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ตามแนวทางของชอร์นเฟรสได้ จากการสังเกตและซักถาม พบว่า 
นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการ
สอนเสริมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนคนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ   

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ตรงตามกระบวนการของชอร์นเฟรส (แบ่งตามเพศ) 
 
ขั้ น ตอนก า รแก้ โ จทย์
ปั ญ ห า ต า ม แ น ว ท า ง
ของชอร์นเฟรส 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

1.  การอ่าน เช่น การท า
ความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับ 
แ ย ก แ ย ะ เ ง่ื อ น ไ ข ข อ ง
ปัญหา สิ่งที่โจทย์ถามหา
และสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

14 93.30 25 100 

2.  การวิเคราะห์ เช่น การ
เลือกแนวทางในการแก้
โจทย์ปัญหา การหาวิธีการ
ในการแก้โจทย์ปัญหา การ
ก าหนดรูปแบบในการแก้
โจทย์ปัญหา การเปลี่ยน
ประโยคข้อความให้เป็น
ประโยคสัญลักษณ์ 

13 86.67 22 88.00 

3.  การส ารวจ เช่น การ
ส า ร วจ โคร งสร้ า งของ
ปัญหา ค้นหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา สืบเสาะหา
ข้ อมู ล ในกา รแก้ โ จทย์
ปัญหา การเลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย 

10 66.67 20 80.00 

4. การวางแผนและการ
น าไปใช้ เช่น แผนการน า
วิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาใช้
ให้เหมาะสม การเลือกใช้
วิธีการในการแก้ปัญหาที่
หล ากหลาย ในการแก้
โจทย์ปัญหา การประเมิน
ก า รแก้ ปั ญหา  ก า ร ให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

9 60.00 17 68.00 

ขั้ น ตอนก า รแก้ โ จทย์
ปั ญ ห า ต า ม แ น ว ท า ง
ของชอร์นเฟรส 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

5. การตรวจสอบ เช่น การ
ตรวจค าตอบ เป็นไปตาม
สิ่งที่โจทย์ถามหาหรือไม่ 
ใช้เง่ือนไขครบตามที่โจทย์
ปั ญ ห า ใ ห้ ไ ว้ ห รื อ ไ ม่  
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
ของค าตอบ 

9 60.00 17 68.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน แบ่งได้
เป็น เพศชาย 15 คน และเพศหญิง 25 คน จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มของ
นักเรียนชาย 15 คนมีเพียง 9 คนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 60 ส าหรับกลุ่มของนักเรียนหญิง 25 คน สามารถแก้
โจทย์ปัญหาตามกระบวนการของชอร์นเฟรสได้อย่างครบถ้วน 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ทั้งนี้ มีนักเรียนชาย 1 คนท่ีไม่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องจาก พบว่าเป็นนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงได้ท าการสอนเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิเศษ 
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของชอร์นเฟรสของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พบว่า ในจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
นักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างครบถ้วน 5 ขั้นตอน 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ซึ่งถือได้ว่านักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์สามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จั ยของ  ทัศนี ย์  ขามประไพ [4] ที่ ศึ กษาทักษะและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 
พบว่า นักเรียนมีทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีดี สามารถท าความเข้าใจปัญหา 
วางแผนกระบวนการแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และ
สามารถสรุปผลตรวจสอบผลที่ได้ตรงตามสิ่งที่โจทย์ถามหาได้ และ
ประภัสสร แก้วพิลารมณ์ [5] ที่ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ที่
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เฉลี่ยในระดับดี หมายถึง นักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการ
แก้ปัญหา ด าเนินการตามแผน และสามารถแก้ปัญหาได้ และบุษบา 
พลรัตน์[6] ได้ศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทางทฤษฏีคอนสตรัคตวิสต์ที่เน้น
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ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยรวมตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 70 ที่สามารถสรุปได้ว่า นักเรียน
สามารถท าความความเข้าใจในโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ด าเนินการตามแผน และตรวจสอบค าตอบได้ 
 ซึ่งผลการศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของชอร์นเฟรสของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พบว่า ในจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
นักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามแนวทางของชอร์นเฟรสทั้ง 5 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา นักเรียนมี
จ านวน 39 คนใน 40 คนที่สามารถอ่านและท าความเข้าใจโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้
โจทย์ปัญหาได้ จ านวน 35 คนจาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3) การส ารวจสืบเสาะหาข้อมูลในการแก้โจทย์
ปัญหา นักเรียนมีจ านวน 30 คนใน 40 คนที่สามารถสืบเสาะหาการ
แก้โจทย์ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   
4) การวางแผนและการน าไปใช้ มีนักเรียนจ านวน 26 คนจาก 40 
คนที่สามารถวางแผนและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ คิดเป็นร้อย
ละ 65.0 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 5) การตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของค าตอบ มีนักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้จ านวน 26 คนจาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ของ
นัก เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง   โดยสรุปภาพรวมนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสได้ มากกว่า ร้อยละ 50 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวทางของชอร์นเฟรส 
สามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดการเรียนการสอน การแก้ โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ตามแนวทางของชอร์นเฟรสเพิ่มเติมในการสอนได้ 
 2. หาพบนักเรียนที่มีข้อพกพร่องทางการเรียนรู้อาจแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. ในการศึกษาครั้ งต่อไปอาจศึกษาการแก้ โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของชอร์นเฟรสควบคู่กับการเลอืกใช้ยุทธวธิี
ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  3) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสวุรรณารามฯ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 36 คน ได้มา
จากการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู ้3CER Model คู่มือการใช้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะชีวิต แบบวัดทักษะอาชีพ และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน พัฒนากระบวนการท างาน ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนค้นหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพส าหรับด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได้ และนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นของการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก (X̅ =2.77, S.D.=0.41) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3CER Model 
ที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บริบทชุมชนท่าฉลอม (C: Context of Thachalom Community) 2) เตรียมพร้อมเรื่องเนื้อหา (C: 
Content preparation)  3) ร่วมมือกันมาเรียนรู้ (C: Cooperate Learning) 5 ข้ัน คือ ขั้นที่ 1 ร่วมคิดร่วมวางแผน ขั้นที่ 2 แสวงหาแก่นความรู้ 
ขั้นที่ 3 มุ่งสู่การถอดประเด็น ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์เป็นความหมาย ขั้นที่ 5 ขยายให้เกิดคุณค่า 4) น าสู่การประเมินผล (E: Evaluation) 5) ตระหนัก
ตนเห็นคุณค่า (R: Realize) และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.97/84.08 3) ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3CER Model มีดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะ
ชีวิตของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะอาชีพของนักเรียน
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =2.78, S.D.=0.33) 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, แหล่งเรียนรู้ในชุมชน, ทักษะชีวิต, ทักษะอาชีพ 
 

Abstract 
 The purposed of this research was 1) to study basic information and needs for learning to develop life skills and 
career skills in the 21st century 2) to develop and study efficiency of 3CER model 3) to study result of 3CER model. Sampling 
groups were Mathayomsuksa 3/2 of Watlamsuwanaram School, Mueang District, Samutsakhon Province, acquired from take 
cluster random sampling. The samples were 36 students. The research instruments were 3CER model, handbook, lesson 
plans, achievement test, life skills test, career skills test and an opinion questionnaire.  The data were analyzed by mean, 
percentage, standard deviation, t-test dependent and content analysis. The findings were as follows: 1) Basic information for 
the core curriculum to develop the quality of students to have knowledge and honesty, promote educational management 
that is consistent with the development of communities to have advanced work skills. Learn for students to search and 
create knowledge by themselves from learning resources in the community to develop life skills and career skills for life and 
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future career. The student needed to learn for develop life skills and career skills in the 21st century in high level. (X̅ =2.77, 
S.D.=0.41) 2) The developed 3CER Model has consisted of 5 components: (1) Context of Thachalom Community (2) Content 
preparation (3) Cooperate Learning to using 5 steps: Planning together, Seeking knowledge, Taking off lessons, Creating 
meaning and Expanding value (4) Evaluation (5) Realize. The efficiency of 3CER Model was efficaciously at 82.97/84.08 3) The 
result of 3CER Model indicated that: The student’ achievement after learned by 3CER Model were higher than before with 
statistical significance at .01 level. The student’ life skills after learned by 3CER Model were higher than before with statistical 
significance at .01 level. The student’ career skills after learned by 3CER Model were higher than before with statistical 
significance at .01 level. The opinions toward of 3CER Model were at the high level. (X̅ =2.78, S.D.=0.33) 
Keywords: Learning Model, Community Resources, life skills, career skill 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เกิดการพัฒนาและมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้
ของมนุษย์ที่แตกต่างไปจากเดิม มนุษย์จึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ
ทีส่ามารถด ารงชีวิตได้ในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงนีไ้ด ้ดังนั้นระบบ
การศึกษาจึ งต้องพัฒนาและปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้อ งกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน) [15] และวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวว่า ทุกคน
นั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ                    
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา) ส่วนวิทยากร เชียงกูล [10] มีแนวคิดว่า การศึกษาควร
ส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม เพื่อ
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนั้นมี
ความส าคัญต่อการปรับตัวให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุขในศตวรรษที่  21 และสถานศึกษาควรตระหนักถึง
ความส าคัญและส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดกั บนั ก เ รี ยน  (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [13] เนื่องจากทักษะชีวิตเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงและปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้นักเรียน
สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึก และเลือกกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ (วิจารณ์ พานิช) [9] ส่วนทักษะอาชีพ เป็นทักษะทีค่วร
ส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานส าหรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดังท่ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-
2561) ได้มีข้อเสนอที่ส าคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน               
การประกอบอาชีพ โดยมีนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ที่มีคุณภาพ สมรรถนะ และความรู้ความสามารถในด้านอาชีพจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 
เห็นได้ว่าหน่วยงานด้านการศึกษาเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของ
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยมีนโยบายมารองรับ แต่ทักษะ

ดังกล่าวอาจขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีประเด็นปัญหา
ที่สะท้อนถึงทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนจากผลวิจัย
และติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 พบว่า นักเรียนมีทักษะความสามารถ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับต่ า (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) [13] และสอดคล้องกับผล     
การประเมินด้านการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.01 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 และ
ระดับประเทศ ซึ่งวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้นควรมี              
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี 
[8] กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรค านึงถึง    
ความพร้อมของนักเรียนและสื่อการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพเป็นสมรรถนะที่มีความละเอียดอ่อน รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ควรมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งใกล้ตัวของนักเรียน 
เช่น อาหาร อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับปัญหา โดยโรงเรียนและชุมชนควรร่วมมือกันจัดการเรียนรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน เนื่องจากชุมชนนั้นมี
ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้มแข็งและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (ทิศนา แขมมณี) [4] ซึ่งการเรียนรู้
จากชุมชนนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ การถอดบทเรียน เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการค้นพบ
ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ฝึกการท างาน
ร่วมกัน มีความรับผิดชอบ และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของ
นักเรียนได้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 โดยน าหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and 
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Development) ร่วมกับแนวคิดการออกแบบระบบการเรี ยน              
การสอน ADDIE Model ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: 
R1) การวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)  ขั้นตอนที่  2                
การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่  3 การวิจัย 
(Research: R2) การน าไปใช้ (Implementation: I) และขั้นตอนท่ี 
4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: 
E) ร่วมด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม และแนวคิดการถอดบทเรียน เพื่อเกิดการเรียนรู้
จากชุมชนท่าฉลอม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเรียนรู้
ที่สะท้อนประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนท้องถิ่น ช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนให้
กว้างไกล โดยสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข  
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจ า เป็นของ                 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21  

2.2 พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯ 

2.3 ศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย  
 3.1 รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ฯ มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  
 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3.3 ทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรูฯ้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
      3.4 ทักษะอาชีพของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
    4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
      4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 108 คน  
       4.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัด
แหลมสุวรรณาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดตามขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
ขั้นตอนที่ 2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ตัวแปรต้น คือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
     ตั วแปรตาม คื อ  ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน                   
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
ขั้นตอนที่ 4 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมของการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 

         

     4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
        เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาหารส ารับท่าฉลอมพร้อม
สู่อาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ ต าบลท่าฉลอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
     4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   
         ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เรื่อง อาหารส ารับท่าฉลอมพรอ้มสู่
อาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3CER MODEL) 13 พฤศจิกายน 
2561 ถึง 15 มกราคม  2562 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 
14.30 –15.30 น. จ านวน 18 ช่ัวโมง 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
      ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนินการตามขั้ นตอนการวิ จั ยและพัฒนา 
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี ้
      ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
        1 )  ศึ กษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดั
แหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
        2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์
เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของ
การจัดการเรียนรู้ฯ จากนั้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) และ  
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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        3) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสอบถามความต้องการ
จ าเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
      ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) 
โดยการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  
        1) น าข้อมูลที่เป็นผลในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์
ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
        2) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ คู่มือการใช้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และตรวจสอบความเหมาะสมโดยการจัดสนทนากลุม่ 
(Focus Group Discussion) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
        3) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะชีวิต 
แบบวัดทักษะอาชีพ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
         4) หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 30 คน ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 
      ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ 
(Implementation: I) โดยการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
        1) ท าหนังสือขออนุญาตไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม
สุวรรณารามฯ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 –15.30 น. 
        2) ช้ีแจงรายละเอียด หลักการ เหตุผล และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และกิจกรรมที่ต้องปฏบิตัิ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
        3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ                
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน  
        4) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
(E1/E2) โดยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย และหาค่า E2 
จากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 
      ขั้ น ตอนที่  4 ก า ร พัฒนา  ( Development: D2) เ ป็ น       
การประเมินผล (Evaluation: E) พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
         1) ปรับล าดับขององค์ประกอบ บริบทชุมชนท่าฉลอม  (C: 
Context of Thachalom Community) มาเป็นล าดับแรก 

 2) องค์ประกอบที่ 3 ร่วมมือกันมาเรียนรู้ (Cooperate 
Learning) ปรับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  
 3) องค์ประกอบท่ี 5 ตระหนักตนเห็นคุณค่า (Realization) 
เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าจากการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจ าเป็น
ของการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
ด้านการจดัการเรียนรู ้ 2.85 0.35 มาก 
ด้านสาระการเรียนรู ้ 2.78 0.39 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 2.68 0.47 มาก 
ด้านประสิทธิผลต่อนักเรียน 2.75 0.43 มาก 
ความต้องการจ าเป็นโดยรวม 2.77 0.41 มาก 

     จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นของ               
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.68 – 2.85 
โดยด้ านการจั ดการ เรี ยนรู้ มี ค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด  ( X̅ =2.85, 
S.D.=0.35)  รองลงมา คือ  ด้ านสาระการเรี ยนรู้  ( X̅ =2.78, 
S.D.=0.39) ด้านประสิทธิผลต่อนักเรียน (X̅ =2.75, S.D.=0.43) 
และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ =2.68, 
S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นโดยรวม พบว่า 
นักเรียนมีความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก (X̅ =2.77, S.D.=0.41) 

6.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3CER Model ที่พัฒนาขึ้นมี 5 
องค์ประกอบ ดังนี้  1) บริบทชุมชนท่าฉลอม (C: Context of 
Thachalom Community)  2)  เตรียมพร้อมเรื่ อง เนื้อหา (C: 
Content preparation)  3) ร่วมมือกันมาเรียนรู้ (C: Cooperate 
Learning)  5 ขั้น คือ ขั้นที ่1 ร่วมคิดร่วมวางแผน ขั้นที่ 2 แสวงหา
แก่นความรู้ ขั้นที่ 3 มุ่งสู่การถอดประเด็น ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์เป็น
ความหมาย ขั้นที่ 5 ขยายให้เกิดคุณค่า 4) น าสู่การประเมินผล (E: 
Evaluation) 5 )  ต ร ะ ห นั ก ต น เ ห็ น คุ ณ ค่ า  ( R: Realize)  มี
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.97/84.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การทดลอง คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ E1/E2 
ระหว่างเรียน 400 331.86 0.49 82.97 82.97/

84.08 หลังเรียน 200 168.17 0.45 84.08 
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      จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าใบกิจกรรม
ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยของรูปแบบ   การจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 
331.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 จากคะแนนเต็ม 400 
คิดเป็นร้อยละ 82.97 และคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะชีวิต และแบบวัดทักษะ
อาชีพหลังเรียน เท่ากับ 168.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
จากคะแนนเต็ม 200 คิดเป็นร้อยละ 84.08 ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ เท่ากับ 82.97/84.08  

6.3 ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  มีดั งนี้                       
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3) ทักษะอาชีพของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 4) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ =2.78, S.D.=0.33) 

 
7. อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายประเด็น ดังน้ี 
      7.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจ าเป็นของ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า หลักสูตรมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรม ส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน พัฒนากระบวนการ
ท างาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่ง
ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นหาและสร้างความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพส าหรับน าไปใช้ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต
ได้ และนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =2.77, S.D.=0.41) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพเป็นสมรรถนะที่ส าคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมี
คุณภาพ หน่วยงานด้านการศึกษาจึงส่งเสริม ครูมีเห็นความส าคัญ
ของพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียน และนักเรียนมี
ความต้องการพัฒนาเช่นกันเนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ สอดคล้องกับ ศักดิ์นคร  สีหอแก้ว [11] ได้
ศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ควรสอดแทรกการปฏิบัติทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ [12] 
พบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนด้วยกระบวน

ทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
    7.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็น
ฐาน เรื่อง อาหารส ารับท่าฉลอมพร้อมสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที ่21 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
เป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชนท่าฉลอม ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต าราและ
งานวิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบหลักใช้แนวคิด Joyce; et al. [18] Arends 
[17] และ Kibler [19] สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ [2] ได้ท า 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยวิธีการอภิปรายและ
ถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ พบว่า การศึกษา
สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย เอกสารต ารา บทความวิชาการ ข้อมูล
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยส าหรับใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญมี              
ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ มีค่า
เท่ากับ  82.97/84.08  สูงกว่า เกณฑ์  80/80  ซึ่ ง เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา จากรูปแบบการจัดการเรียนที่
พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบและผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
จากผู้ เ ช่ียวชาญ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่ งเป็น
กระบวนการที่มีการด าเนินอย่างเป็นระบบและมีผลการสะท้อน
กลับในทุกข้ันตอน จึงท าให้สามารถปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนา
ให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Seels & 
Glasgow [20] กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ย่อมต้องมีกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาโดย 
การน าไปใช้ในสถานการณ์จริงและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจินตนา ศิริธัญญารัตน์ [1] เรื่อง                 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการ           
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้น
สูงในศตวรรษที่  21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมเท่ากับ 83.06/84.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80                                                         
 7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้  ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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ตามล าดับขั้นตอน และนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม                 
ความสนใจ ชุติมา ประภากรกุล [3] กล่าวว่า การที่นักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดนั้น สถานศึกษาและชุมชนควรร่วมมือกัน
พัฒนาครู สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมการเรียนการสอน 
และระดมทรัพยากรทุกรูปแบบในชุมชนมาใช้เพื่อจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนันท์  เขียวสี [16] ได้ท าการศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง                
แวงน้อยเมืองน่าอยู่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนสูงกว่าก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่ง
เต็มที่ ได้ทดลองและปฏิบัติจริง นักเรียนจึงเกิดความก้าวหน้าใน 
การเรียนเป็นอย่างดี  
     7.4 ทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานมีขั้นตอน             
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในการสร้าง
องค์ความรู้ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ืน่ 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกให้นักเรียนร่วมมือกันท างาน ค้นหา
ถอดบทเรียน และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตได้ สอดคล้องกับ มณฑนา บรรพสุทธิ์ [7] 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเปน็
ฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาทักษะชีวิตหลังการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถก่อนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้โดยน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้สามารถส่งเสริม
ทักษะชีวิตของนักเรียนได้  
    7.5  ทักษะอาชีพของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน              
ท่ าฉลอม เปิด โอกาสให้นั ก เรี ยนได้ รั บประสบการณ์ด้ าน                      
การประกอบอาชีพจากวิทยากรในท้องถิ่นด้านอาหารส ารับ                
ท่าฉลอม สอดคล้องส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย [14] กล่าวว่า ทักษะอาชีพเกิดจากการใช้
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม สอดคล้อง
กับ ดิษยุทธ์ บัวจูม [5] ศึกษาการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชีพ
ท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแพงวิทยา ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านทักษะอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วอยู่ใน
ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.27  
    7.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ประกอบกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่ใช้นักเรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง และเป็นสิ่งที่นักเรียนมี
ความคุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ในกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับแนวคิด
ของประสาท เนืองเฉลิม [6] กล่าวว่า การเรียนด้วยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยมีครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
สอดคล้องกับ มณฑนา บรรพสุทธิ์  [7] ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เป็นฐาน เรื่อง อาหารส ารับท่าฉลอมพร้อมสู่อาชีพ เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่จ าเป็นใน             
การจัดการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้ นักเรียนมีความคิดเห็นหลังการใช้รูปแบบ             
การจัดการเรียนรู้ฯในระดับมาก จึงถือได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
    9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       9.1.1 ควรส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นๆ เช่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เป็นต้น น ารูปแบบการจัดการเรยีนรู้
ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
        9.1.2 ควรมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
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     9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
        9.2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในด้านที่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด ได้แก ่
ด้านความเป็นผู้น าและด้านความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหา 
        9.2.2 ควรมีการวิจัยกับนักเรียนในระดับการศึกษาอื่น ๆ เช่น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา เป็นต้น 
        9.2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านอื่น เช่น ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัย กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบเพลงร่วมสมัย และรูปแบบการประสมวงในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย ตามแนวทางของนายชัยภัค        
ภัทรจินดา คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัยของนายชัยภัค ภัทรจินดา  มีการผสมผสานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางด้านดนตรีกับเพลงไทยเดิมเข้าด้วยกัน โดยการประยุกต์ ดัดแปลง หรือเรียบเรียงเสียงประสานให้เข้ากับดนตรีสากล ซึ่งความโดด
เด่นเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความเป็นไทย รักษาความสมดุลระหว่างดนตรีในแบบดั้งเดิมและดนตรีในยุคสมัยใหม่ อีกทั้งยังค งรักษา
เอกลักษณ์และแก่นของดนตรีไทยไว้ โดยวิธีการเรียบเรียงเพลงร่วมสมัยมีการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงประสานเสียงในแนวดิ่งและแนวนอน 
ใช้เครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงเป็นเสียงหลัก รวมถึงการใช้แนวดนตรีของสากลเพื่อสื่ออารมณ์และสร้างสีสันของเพลง จนเกิดเป็นวงดนตรีร่วม
สมัย สามารถน าเครื่องดนตรีของชนชาติอื่นๆ เข้ามาผสมได้ และสามารถใช้เครื่องดนตรีบรรเลงทดแทนกันในส่วนที่ขาดหายไปในบทเพลงได้
เพื่อให้บทเพลงเกิดความสมบูรณ์ โดยเทคนิคที่ใช้ในการเรียบเรียงจะเน้นสีสันของเสียงในการบรรเลง คือ ดัง เบา สั้น ยาว ส่วนรูปแบบการ
ประสมวงในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยของนายชัยภัค ภัทรจินดานั้น เป็นการประสมระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากล โดยค านึงถึง
รูปแบบการบรรเลงเครื่องดนตรี รูปแบบการวางเครื่องดนตรี ต าแหน่งการจัดวงดนตรี และวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีจะดูตามความเหมาะสม
ของวงดนตรีไทย บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง และความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรีที่ก าหนดส าหรับบทเพลงนั้นๆ  
ค าส าคัญ : เพลงร่วมสมัย  ดนตรีร่วมสมัย  ชัยภัค ภัทรจินดา  

 
Abstract 

  A research of Concept and pattern of contemporary music a case study of Mr. Chaibhuk Bhutrachinda  
is a qualitative research which its purposes is to study  the concept and pattern of contemporary music, how to arrange 
and ensemble pattern of the contemporary music as Mr. Chaibhuk Bhutrachinda is conceptual methods as a case study. 
The researchers collected all data by interviewing and Participant observing  
  The result of the research found that Concept and pattern of contemporary music of Mr. Chaibhuk 
Bhutrachinda has a combination of new musical technology with Thai traditional music by apply and adapt or rearrange 
to harmonize with Western music which is outstanding in performing Thai culture and balancing the new school and old 
school of music in the same time. Moreover, it still preserves the identity and core of Thai traditional music by arranging 
the contemporary music with harmonizing Thai instruments both vertical and horizontal ways and using Western 
instrument as a keynote then using Western conceptual line to express feelings and colorize the song till the 
contemporary was occurred. It is able to bring in other national instruments and also able to replace each instruments 
in order to make the perfection of music by using techniques emphasizing tone color of the song. The ensemble pattern 
of contemporary music by Mr. Chaibhuk Bhutrachinda which is combination of Thai and Western instruments considering 
about music pattern, instrument layout patterns, ensemble positions and the playing method will be considered by 
appropriation on Thai traditional music band and harmony of all instruments.  
Keywords : contemporary song contemporary music Chaibhuk Bhutrachinda 
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บทน า 
 ดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นกล่าวได้ว่ามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึง 7 หรือก่อน พ.ศ. 2475 นั้น เป็น
ยุคเฟื่องฟูของดนตรีที่ดนตรีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดนตรีสมัย
นั้นนอกจากเป็นส่วนส าคัญใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ แล้ว ยังได้รับใช้เจ้านายซึ่งถูกน ามาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่ง
มี ความมีหน้ามีตาของสังคมเจ้านายเช้ือพระวงศ์ และเหล่าขุนนาง
ดนตรีจึงเป็นสิ่งที่นิยมทั้งในหมู่ชนช้ันสูงและประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่ม
ชนช้ันสูงเหล่านี้สนับสนุนและเลี้ยงดูครูดนตรีและนักดนตรีตีฝีมือ
ฉกาจไว้ในวัง หรือในสังกัด รวมทั้งสนับสนุนให้มี การพัฒนาดนตรี
ไทยรูปแบบต่างๆ มากมายทั้งการพัฒนาเครื่องดนตรี เริ่มโดยการ
วางเครื่องดนตรี   ในวงดนตรีรูปแบบเพลง ทั้งเพลง 3 ช้ัน เพลงเสภา 
เพลงเถา มีการให้น าเทคนิค วิธีการบรรเลงต่างๆ ทั้งวงปี่พาทย์ 
เครื่องสาย วงมโหรี และวงดนตรีพื้นบ้านอีกมากมายหลายรูปแบบ 
เพื่อตอบสนองคนฟังโดยเฉพาะกลุ่มเจ้านายในวังที่มีการประชันขัน
แข่งดนตรีด้วยกันตลอดเวลา (กฤษฏิ์ เลกะกุล, 2560 : 120) 
 ในยุคปัจจุบันดนตรีไทยก็ยังได้รับการส่งเสริมในด้านการ
ประกวดดนตรีจากหลายหน่วยงาน    อีกทั้ ง เครื่ องดนตรีมี
วิวัฒนาการไปตามความเจริญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
เครื่องดนตรี ในสมัยเริ่มแรกที่เคยใช้ก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ 
กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เพลงที่เคยร้องเพื่อ
อ้อนวอนพระเจ้าก็กลายมาเป็นเพลงสวดทางศาสนา และเพลงร้อง
โดยทั่วๆ ไป ในปัจจุบันศิลปการดนตรีและละครต่างประเทศก าลัง
แพร่หลายติดต่อแลกเปลี่ยนกันไปทั่วโลก คนไทยนิยมกันมาก 
อย่างไรก็ตามการนิยมยกย่องศิลปะอันเป็นศิลปสากลนั้น ถ้านิยม
ด้วยความเข้าใจ  ก็ไม่เสียหายอะไร การรับของใหม่ที่ดีเป็นการ
สมควร แต่พร้อมกันนั้นต้องช่วยรักษาศิลปะประจ าชาติไปด้วย 
(สุดใจ ทศพร , 2514 : 6-8) ดังที่  กฤษฎิ์  เลกะกุล (2560 : 122) 
กล่าวไว้ว่า การที่สังคมไทยพัฒนาตามโลกสมัยใหม่จากการเข้ามา
ของวัฒนธรรมตะวันตกและชาติอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาของ
เทคโนโลยีดนตรี ท าให้คนดนตรีไทยบางกลุ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้า
กับโลกปัจจุบัน นักดนตรีเหล่านี้พยายามต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยสมัยใหม่ พยายามคิดค้นปรับตัวเพื่อให้ดนตรีไทยเปน็ที่
ยอมรับเข้าถึงประชาชนมากขึ้นโดยมีการผสมผสานดนตรีไทยเข้ากับ
ดนตรีตะวันตกและดนตรีชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงการประพันธ์เพลงท่ี
มีแนวคิดหลากหลายอธิบายสังคม ปรัชญา และความเป็นไปของ
สังคมสมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องต่อสู้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากรัฐและนักดนตรีไทยแบบแผนราชส านักถึงการไม่อนุรักษ์หรือ
ท าลายวัฒนธรรมไทย และด้วยเหตุนี้จึงท าให้ค าว่า “ดนตรีไทย
ประยุกต์” หรือ “ดนตรีไทยร่วมสมัย” ถือก าเนิดขึ้น  
 นายชัยภัค ภัทรจินดา เป็นนักดนตรีอีกผู้หนึ่งที่เลือกน า
เพลงไทย ดนตรีไทยมาน าเสนอต่อโลกสมัยปัจจุบัน ด้วยแนวคิด 
รูปแบบ และวิธีการในแบบต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลกดนตรีกับเสียงเพลงในอดีตเข้า
ด้วยกัน เป็นผู้ที่ประยุกต์ ดัดแปลงหรือเรียบเรียงเสียงประสานให้เข้า
กับดนตรีสากล เป็นผลงานที่มีความเป็นเรื่องราวในแบบไทย ที่ใช้
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกในการสื่ออารมณ์ และสร้างสีสัน

ของเพลง ได้สร้างสรรคเ์พลงออกปรากฏสู่สาธารณะอยา่งต่อเนื่องจน
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง สั ง ค ม ใ น ปั จ จุ บั น  มี ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ                         
ไม่จ ากัดขอบเขตของความคิดที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ขึ้นมา และ
เป็นนกัดนตรีที่มีความสามารถทั้งทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 
เป็นสมาชิกและร่วมออกอัลบั้มกับวงกอไผ่ วงภุมรินและศิลปินกลุ่ม
อื่นๆ รวมทั้งผลิตผลงานเพลงส่วนตัวซึ่งเป็นแนวดนตรีประสม
ประสานในหลากหลายรูปแบบ  
 จากข้อความข้างต้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ดนตรีร่วมสมัย อาจกล่าวได้ว่าดนตรีร่วมสมัยอาจเป็นทางออกหนึ่งที่
ท าให้ดนตรีไทยเป็นที่รู้จักและอยู่กับสังคมไทย เพราะดนตรี แนวนี้
ไม่ได้ท าหน้าที่แค่การบรรเลงหรือสร้างเสียงเพลง แต่ท าหน้าที่เป็น
ส่วนหนึ่งของความคิดและการสื่อสารถึงคนในสังคมไทยปัจจุบัน 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดและรูปแบบการบรรเลง
เพลงร่วมสมัยของนายชัยภัค ภัทรจินดา ว่ามีแนวคิด รูปแบบและ
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียบเรียงผลงานเพลงอย่างไร เพื่อจะได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ดนตรีไทยที่น ามาเรียบเรียงขึ้น
ใหม่ร่วมกับดนตรีตะวันตก 
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ของนายชัยภัค ภัทรจินดา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการประสมวงในรูปแบบดนตรีร่วม
สมัย ตามแนวทางของนายชัยภัค ภัทรจินดา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิเคราะห์ ได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วม
สมัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยศึกษา
แนวคิด รูปแบบเพลงร่วมสมัย และรูปแบบการประสมวงในรูปแบบ
ดนตรีร่วมสมัย โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงจ านวน 3 เพลง ได้แก่ 
เพลงลาวจ้อย เป็นท านองดนตรี Pop ซึ่งทรอดแทรกลีลาดนตรีแบบ 
Reggae และ Funk เพลงลาวค าหอม ซึ่งเป็นท านองดนตรี Pop 
และเพลงแขกสุ่ม ซึ่งเป็นแนวดนตรี Modal rock ทั้งนี้รูปแบบการ
น าเสนอจะเป็นการน าวงดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล 
ตามแนวทางของนายชัยภัค ภัทรจินดา เท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วม
สมัย กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดา คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
โดยการรวบรวมข้อมูลในด้านหนังสือ บทความ งานวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วม
สมัย กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดา คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ นายชัยภัค ภัทรจินดา 
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 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1  กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
   2.2  กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
   2.3  เครื่องบันทึกเสียง 
   2.4  สมุดจดบันทึก 
   2.5  คอมพิวเตอร์ 
   2.6  เครื่องดนตรี 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัย และการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
     3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ และงานวิจัย 
   1) หนังสือเรื่อง การประพันธ์เพลงไทย ของ พิชิต ชัยเสรี 
    2) หนังสือเรื่อง สังคีตสมัย ของ รองศาสตราจารย์ พงษ์
ศิลป์ อรุณรัตน์ 
    3) หนังสือเรื่อง ดุริยางค์ไทย ของ สงบศึก ธรรมวิหาร 
    4) หนังสือเรื่อง ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น) ของ 
โกวิทย์ ขันธศิริ 
    5) หนังสือเรื่อง เสียงและระบบเสียงดนตรีไทย ของ สุกรี 
เจริญสุข 
    6) หนังสือเรื่อง สดับทิพย์ดุริยางค์ ของ ศาสตราจารย์ 
ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ 
    7) หนังสือเรื่อง การปรับวงดนตรีไทยข้ันสูง ของ บุญช่วย 
โสวัตร 
    8) หนังสือเรื่อง การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย 
ของ สงัด ภูเขาทอง 

9) หนังสือเรื่อง ประวัติการดนตรีไทย ของ ปัญญา 
รุ่งเรือง 

10) หนังสือเรื่อง สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย ของ เฉลิม
ศักดิ์ พิกุลศรี 

11) หนังสื่อเรื่อง รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี ของ รอง
ศาสตราจารย์ส าเร็จ ค าโมง 

12) หนังสือเรื่อง ศิลปศึกษา วิชาเลือก ดนตรี ขับร้อง 
ฟ้อนร า ของ สุดใจ ทศพร 

13) หนังสือเรื่อง วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย 
ของ ศิริพร กรอบทอง 

14) หนังสือเรื่อง การบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล
อย่างไร ของ สันทัด ตัณฑนันทน์ 

15) หนังสือเรื่อง ดุริยางคศิลป์ไทย ของ อรวรรณ บรรจง
ศิลป, โกวิทย์ ขันธศิริ, สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ และปกรณ์      รอดช้าง
เผื่อน 

16) บทความเรื่อง พัฒนาการดนตรีไทยหลังพ.ศ.2475 
ของ กฤษฏิ์ เลกะกุล 

17) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวงดนตรีร่วมสมัยและผลงาน
ดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน ของ อานันท์ นาคคง 

18) งานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ดนตรีกรรมแนวดนตรี
ไทยร่วมสมัย เพลงล าน าเจ้าพระยาของ ชัยภัค ภัทรจินดา ของ วรสิร 
เจริญพงศ์ 

19) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษา
วงก าไล ของเพชรดา เทียมพยุหา, มานพ วิสุทธิแพทย์ และกาญจนา 
อินทรสุนานนท์  

20) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วงดนตรีไทยร่วม
สมัย กรณีศึกษาวงฟองน้ า ของ จันทิมา นิลทองค า 

21) งานวิจัยเรื่อง ผลงานสร้างสรรค์เพลงชุด “ทศรัช
เฉลิมราชย์” ของ กังสดาล ไสยวุธ, ภัทราพร พืชจันทร์ และสุทธิพร 
เสกคง 

22) งานวิจัยเรื่อง ผลงานสร้างสรรค์บทเพลง “สตรีศรี
โยนก” ของ ณัฐวุฒิ พูลทวี, ธีรพงษ์ จรมา, พฤกษา เพิ่มสุข และ
สหรัฐ กันนิกา 

23) งานวิจัยเรื่อง ดนตรี อีสานร่วมสมัย ของ ธีรชีพ ไกรธี
รางกูร, ธีรพงศ์ พุทธขาว, นรินทร์ อินทะชาติ, สุภเนตร ศรีวัง และโอ
ปอ ตันติวิวัฒน ์
  3.2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ 
    1) http://www.thailis.com 
    2)https://www.facebook.com/notes/anant-
narkkong 
   3) http://www.napavalleysymphony.org  
 4) http:// www.staffzone.amnuaysilpa.ac.th 
 3.3 รวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม 

คณะผู้ วิจัยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการลง
ภาคสนาม ดังน้ี 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2) ออกแบบค าถามเพื่อสัมภาษณ์ 
3) ติดต่อประสานงานกับนายชัยภัค ภัทรจินดา นาย

ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ นาย
พงค์พันธ์ เพชรทอง และนายฐิระพล น้อยนิตย์ เพื่อท าการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวคิดในการประพันธ์เพลงและการปรับวงดนตรี 

4) ลงภาคสนามเพื่อท าการสัมภาษณ์ ได้แก่ ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         
หมู่บ้านดิสคอฟเวอรี่ หมู่บ้านนนทรีรีเจ้นซ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 

5) เรียบเรียงข้อมูลเพื่อประกอบการท าวิจัย 
6) วิเคราะห์ข้อมูล 
7) สรุป 

  3.4 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าวิชาการ 
1) ส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2) ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(หอสมุดกลาง) 
3) หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
4) ห้องสมุดภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประเภท

ของข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
1) แนวคิดและรูปแบบเพลงร่วมสมัย ตามแนวทางของ

นายชัยภัค ภัทรจินดา 
2) วิธีการเรียบเรียงเพลงร่วมสมัย ตามแนวทางของนาย

ชัยภัค ภัทรจินดา 
3) รูปแบบการประสมวงในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย ตาม

แนวทางของนายชัยภัค ภัทรจินดา 
 

ผลการวิจัย  
 แนวคิดและรูปแบบการท าเพลงร่วมสมัยของนายชัยภัค ภัทร
จินดา เกิดจากการฟังเพลงที่อยู่รอบๆ ตัว เช่น เพลงปลุกใจ เพลง
ภาพยนตร์จีนทางโทรทัศน์ ฯลฯ จึงเกิดความอยากรู้อยากลอง มีการ
ทดลองถอดโน้ตด้วยตนเอง และศึกษาต ารามาเพื่อน ามาใช้
ประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม ผสมผสานกับการสังเกต แรงบันดาลใจ
ที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัย คือ อาจารย์บรูซ   
แกสตัน วงฟองน้ า และวงบัตเตอร์ฟลาย ซึ่งเป็นศิลปินไทย ส่วน
แนวทางในการท าเพลงต่างๆ มาจากเพลงจีนที่มีปรากฏอยู่ในทีวี
โฆษณา ซึ่งจะมีเครื่องดนตรีจีนและดนตรีสากลผสมกัน เมื่อได้ฟัง ได้
ดูสิ่งเหล่านั้น จึงท าให้เกิดการซึมซับวิธีการหรือแนวทางต่างๆ สิ่ง
เหล่านั้นก็คือ “การร่วมสมัย” และอีกส่วนหนึ่งนั้น นายชัยภัค ภัทร
จินดา ชอบฟังแนวดนตรีตะวันตก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอีกทางหนึ่ง
เชน่เดียวกัน ซึง่ความโดดเด่นของผลงานแนวดนตรีร่วมสมัย คือ การ
ที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างดนตรีในแบบดั้งเดิมและดนตรีในยุค
สมัยใหม่เอาไว้ รูปแบบในการสร้างสรรค์เพลงร่วมสมัยของนายชัย
ภัค ภัทรจินดา นั้น สามารถน าเครื่องดนตรีของชนชาติอื่นๆ เข้ามา
ผสมได้ และสามารถใช้เครื่องดนตรีบรรเลงทดแทนกันในส่วนที่ขาด
หายไปในบทเพลงได้ เพื่อให้บทเพลงเกิดความสมบูรณ์ 
   เพลงลาวจ้ อย  เพลงลาวค าหอม และ เพลงแขกสุ่ ม             
เป็นผลงานทางด้านการเรียบเรียงเพลงร่วมสมัยของนายชัยภัค ภัทร
จินดา ซึ่งได้น าแนวดนตรีสากลเข้ามาปรับใช้ในการเรียบเรียงทั้ง      
3 บทเพลง มีการใช้เครื่องดนตรีสากลยืนพ้ืนหลัก และมีการประสาน
เสียงของเครื่องดนตรีไทยในแนวดิ่งและแนวนอน 1. เพลงลาวจ้อย 
ลักษณะของท านองเพลงนี้จะมีรูปแบบการประสานเสียงในแนวดิ่ง
และแนวนอน โดยเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ส่วนมากจะมีวิธีการ
บรรเลงในลักษณะของการตีเป็นคู่เสียง เช่น คู่ 2 คู่ 4 แต่ระนาดเอก
ใช้วิธีการบรรเลงในลักษณะของการตีเป็นคู่เสียงคู่ 8 อยู่ในบาง
ท านอง และมีการบรรเลงเดี่ยว เครื่องสายส่วนมากบรรเลงรับและสง่
มีวิธีการบรรเลงที่สอดแทรกกันไปมาและใช้วิธีการบรรเลงประสาน
เสียงระหว่างเครื่องดนตรี ซอด้วงมีการบรรเลงเดี่ยว บทเพลงนี้เน้น
การใช้สีสันของเสียง คือ ดัง เบา ยาว สั้น ใช้วิธีการร้องแบบร่วมสมัย 

ซึ่งไม่ยึดรูปแบบการร้องแบบไทยเดิม โดยท านองดนตรีที่ใช้ คือ Pop 
ซึ่งมีการสอดแทรกท านอง Reggae และ Funk 2. เพลงลาวค าหอม 
ท่อนน าเป็นการบรรเลงแบบไทยเดิม โดยใช้เครื่องดนตรีไทยทั้งหมด
บรรเลง ซึ่งบทเพลงนี้เน้นการร้องเป็นส าคัญ โดยในระหว่างการร้อง
นั้นใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงคลอ ใช้วิธีการร้องแบบร่วมสมัย     
มีการใช้ซอสามสายบรรเลงคลอกับการร้อง และท่อนจบบรรเลงใน
รูปแบบดนตรีร่วมสมัย คือ ดนตรีไทยบรรเลงท านองหลัก และใช้
เครื่องดนตรีสากลบรรเลงเป็นพื้นหลัง โดยใช้แนวดนตรี Pop            
3. เพลงแขกสุ่ม ท่อนน า และท่อนจบใช้ลักษณะวิธีการบรรเลงและ
ลักษณะของท านองแบบเดียวกัน เพื่อแสดงทักษะและความสามารถ
ของผู้บรรเลง โดยเครื่องดนตรีปี่พาทย์จะมีวิธีการบรรเลงในลักษณะ
ของการตีเป็นคู่เสียง คือ คู่ 4 ส่วนเครื่องสาย ซออู้ใช้วิธีการบรรเลง
ประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรี และในบทเพลงมีการบรรเลงเดีย่ว
เครื่องดนตรี ได้แก่ ซออู้ ระนาดทุ้ม ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง 
ตามล าดับ เป็นเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว ใช้แนวดนตรี Modal Rock 
 ส่วนรูปแบบการประสมวงในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยนั้น เป็น
การประสมระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากล ซึ่งรูปแบบ
การบรรเลงเครื่องดนตรี รูปแบบการวางเครื่องดนตรี ต าแหน่งการ
จัดวงดนตรี และวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไม่ยึดตามจารีตของ
หลักการประสมวงดนตรีไทย ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรี ซึ่งเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ 
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย ขิม จะเข้ เทียบเสียง
เป็นบันไดเสียง Bb major และเครื่องดนตรีสากล ได้แก่ กีต้าร์ไฟฟ้า 
และกีต้าร์เบส เทียบเสียงเป็น D standard (ต่ ากว่าการตั้งเสียงปกติ 
1 เสียง) โดยเพลงลาวจ้อย เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ ได้แก่ ระนาดเอก 
ระนาดทุ้ม ซอด้วง จะเข้ ขิม ฉิ่ง เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ ได้แก่ 
คีย์บอร์ด กีต้าร์ ไฟฟ้า กีต้าร์ เบส กลองชุด เพลงลาวค าหอม         
เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอสามสาย ซอ
ด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ฉิ่ง กลองแขก เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ 
ได้แก่ คีย์บอร์ด กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กลองชุด และเพลงแขกสุ่ม 
เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอด้วง ซออู้ ฉิ่ง 
กรับเสภา กลองแขก เครื่องดนตรีสากลที่ใช้ ได้แก่ คีย์บอร์ด กีต้าร์
ไฟฟ้า กีต้าร์เบส  

อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัย 
กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดา สอดคล้องกับแนวคิดของ รอง
ศาสตราจารย์ พิชิต ชัยเสรี ในหนังสือการประพันธ์เพลงไทยที่ได้
กล่าวไว้ว่า การประสานเสียง (Harmony) มี 2 นัย คือ 1. การ
ประสานเสียงในแนวดิ่ง (Vertical Harmony) 2.ประสานเสียง
แนวนอน (Horizontal Harmony) จากการศึกษาเพลงลาวจ้อย 
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เพลงลาวค าหอมและเพลงแขกสุ่ม พบว่าเพลงลาวจ้อยกับเพลงแขก
สุ่ม มีการประสานเสียงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน คือ การประสาน
เสียงในแนวดิ่ง เครื่องดนตรีจะมีการประสานเสียงในตัวเอง โดยปี่
พาทย์จะเน้นวิธีการบรรเลงโดยการตีเป็นคู่ 2 คู่ 3 คู่ 4 คู่ 5 คู่ 6 และ
คู่ 8 การประสานเสียงแนวนอน คือ การประสานเสียงระหว่างเครื่อง
ดนตรี เช่น ในท่อนน า และท่อนจบของบทเพลงลาวจ้อยกับเพลง
แขกสุ่มจะปรากฏวิธีการบรรเลงประสานเสียงดังกล่าว ส่วนเพลงลาว
ค าหอมจะพบการประสานเสียงในแนวดิ่งเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การ
ประสานของซอสามสาย การประสานเสียงของระนาดทุ้ม เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัย 
กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดาเป็นการศึกษาแนวคิดและรูปแบบ
เพลงร่วมสมัย วิธีการเรียบเรียงเพลงร่วมสมัย และรูปแบบการผสม
วงในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย ซึ่งคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จาก
งานวิจัยและในงานวิจัยครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษา
เพิ่มเติมน าแนวทางดังกล่าวไปท างานวิจัยในเรื่องที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ผู้ วิ จั ยควรจะต้องศึกษาและท าความเข้ า ใจแต่ละ
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน มีความตั้งใจในการท าศิลปนิพนธ์อย่างจริงจัง
เพื่อลดระยะเวลาในการท างานช้ินนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว 
 2. การวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วม
สมัย เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีสากล ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจในเนื้อหาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วม
สมัย กรณีศึกษานายชัยภัค ภัทรจินดา โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาบท
เพลง ลาวจ้อย ลาวค าหอม และแขกสุ่ม พบว่า ยังมีอีกหลาย       บท
เพลงที่น่าสนใจท าการศึกษา เพลงร่วมสมัย เช่น ขอมทรงเครื่อง 
ค้างคาวกินกล้วย ฯลฯ เพลงไทยเดิม เช่น โหมโรงดารากาล โหมโรง
คะนองฟ้า ฯลฯ และทางเดี่ยวเพลงต่างๆ จึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อเป็นต าราทางด้านวิชาการต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ3) เพื่อเสนอแนะการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนิสิต  217 รูป ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 141 รูป เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  1) พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์Facebook มีเหตุผลใช้ใน
การศึกษา มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง เข้าถึงเครือข่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือโดยตรง การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านเนื้อหา 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากวิจัยครั้งนี้ ล าดับความถี่มากไปหาน้อยได้แก่ ติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่
กว้างขึ้น และนิสิตได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง/เครือข่ายสังคมออนไลน์/นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

Abstract 
The research served the purposes to study: 1) behavior of political communication using online social networks 

of Mahasarakham Buddhist College students. Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2) to study political communication 
using online social networks of Mahasarakham Buddhist College students. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 3) 
suggestions for political communication using online social networks of Mahasarakham Buddhist College students. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University The samples used in the research were 217 images / person. The sample 
size was determined by the formula of Taro Yamane. The samples were 141 images / person. The research instruments 
were used. Is a rating estimation questionnaire With confidence equal to 0.93 and IOC equal to 1.0. statistics used in 
data analysis are percentage, mean, standard deviation. 

Results of findings have found 1) Political communication behavior using online social networks of college 
students. Maha Sarakham Buddhist  Mahachulalongkornrajavidyalaya University have been found subscribing 
membership of social networks at Facebook. The uses of social networks for education. Influence on their own choice 
for making use of social networks. The direct access to social networks by using 4G 2) Political communication using online 
social networks of Mahasarakham Buddhist College students Mahachulalongkornrajavidyalaya  University found rating at the high 
scale. Each aspect taken into account in the descending order of means includes: technologies of social networks, 
benefits of social networks, the uses of social networks and contents. 3) Suggestions in the descending order of  three 
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frequencies are: first, they use social networks keep an eye on political movements in different issues, widely 
motivating them to have an access to education, searching and exchanging political learning and receiving far more data 
in social networks. 
Keywords: Political communication / online social networks / Mahasarakham Buddhist College students,  
                   Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในการด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองนั้น การสื่อสารถือ
ได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง (political instrument)ชนิดหนึ่ง 
นั้นหมายความว่า การสื่อสารสามารถท าหน้าที่เสริมสร้างระบบ
สังคมการเมือง (socio-political system) ให้มีความเข้มแข็งและ
มั่นคงได้ โดยป้อนข่าวสารและความรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้าใจ
โครงสร้างและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลและประชาชนใน
ขณะเดียวกันก็ เก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อมวลชนและ
ประชาชนเพื่อน ามาพัฒนากลไกของรัฐ และแสวงหาหนทางแก้ไข
ประเทศร่วมกัน (ยุทธพร  อิสรชัย 2551 : 10) ซึ่งพื้นที่ทางการ
สื่อสารอินเตอร์เน็ตจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของสื่อใหม่ เป็นพื้นที่
น าเสนอข่าวสารแนวคิด ความคิดเห็น และบทวิพากษ์ได้อย่างเสรี 
เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีอ านาจมากขึ้นในเวทีการเมือง 
เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมิต้องแสดง
ตัวตน เป็นกลางที่หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าในการสื่อ
ทุกล าดับขั้นตอน ท าให้ประชาชนจ านวนมากอาศัยช่องทาง การ
สื่อสารนี้ในการแสดงความคิดเห็นท้ังที่ตามกระแส และที่ทวนกระแส
แห่งสาธารณมติ การเกิดขึ้นของเวทีสาธารณะนี้ เป็นการเพิ่ม
บรรยากาศและส่งเสริมสถานภาพของประชาธิปไตยในสังคมทั่วไป 
(นภดล  อินนา 2549 : 62)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท าให้คนทั่วไปรับรู้ข่าวสารการเมืองผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา ได้รับรู้การ
สื่อสารการเมืองหลายรูปแบบ จากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
การเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันการศึกษา  การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง จนถึง การสื่อสารการเมืองผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ถือเป็นกลุ่มของ
คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางการเมือง และมีการแสดงความเป็น
ตัวตนในทางการเมืองที่ชัดเจน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นพลังของการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางการเมืองต่อเหตุการณ์ต่าง 
ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาประโยชน์ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและระวังในอนาคตต่อไป 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย  

2) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

3) เพื่อเสนอแนะการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร ได้แก่ การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิสติวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม 217  คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุม่ตัวอย่าง 
จ านวน 141  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปสว่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network)  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิ (Open-
ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะเกีย่วกับการสื่อสาร
ทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีไดด้ าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1) ท าหนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บรหิารวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวจิัย 

2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท า
การชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ในการสื่อสารทางการเมืองของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน และราย
ข้อ 

2) สถิตวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้ F-test (One 
Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวิจัย 
 
4.สมมติฐานการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย นิสิตที่มีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารทาง
การเมืองโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 
5. ผลการวิจัย 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 85.82  มีอายุ 21-25 ปี  จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ  61.70 มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 มีเหตุผลใช้ใน
การศึกษา จ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 41.13 ใช้ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยแต่ละครั้งเท่าใดของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่ า
กว่าหนึ่งช่ัวโมง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31. 92 มีอิทธิพล
เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.96 เข้าถึงเครือข่ายโดย ใช้อินเตอร์เน็ตขององค์กร/
สถาบัน/หน่วยงาน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46 และมีการ
สื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้าน

ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และด้านเนื้อหา 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยรวม 
 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

การสื่อสารทางการเมือง   S.D. ระดับ 

ด้านเนื้อหา 3.97 0.48 มาก 
ด้านเทคโนโลยเีครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

4.07 0.56 มาก 

ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

4.05 0.50 มาก 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.01 0.55 มาก 
รวม 4.02 0.47 มาก 

 
จากตารางที ่1 พบว่า การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวทิยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งสี่ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านเนื้อหา 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลนข์องนสิิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน ์
เพศชาย         (n=121) เพศหญิง         (n=20)   

  S.D.   S.D. t Sig 
ด้านเนื้อหา 3.97 0.45 3.96 0.52 0.13 0.90 

ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.03 0.48 4.14 0.66 -1.33 0.19 
ด้ านป ระ โยชน์ ขอ งเค รื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์ 

4.01 0.50 4.09 0.51 -1.02 0.31 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3.94 0.55 4.11 0.54 -2.16 0.32 
โดยรวม 3.99 0.46 4.08 0.48 -1.30 0.21 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลนข์องนสิิต 
                วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอาย ุ
 

การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลนข์องนสิิต 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านเนื้อหา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.17 
18.35 

2 
138 

0.86 
0.16 

0.53 0.58 

 รวม 18.52 141  
2. ด้านเทคโนโลยเีครือข่ายสังคม

ออนไลน ์
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.22 
41.52 

2 
138 

0.11 
0.36 

0.30 0.73 

 รวม 41.74 141  
3. ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.43 
36.81 

2 
138 

0.21 
0.32 

0.68 0.50 

 รวม 37.24 141  
4. ด้านการใช้เครือข่ายสังคม 

ออนไลน ์
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.08 
36.61 

2 
138 

0.54 
0.31 

1.70 0.18 

 รวม 37.69 141  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.06 
19.75 

2 
138 

0.03 
0.17 

0.16 0.84 

 รวม 19.81 141  
จากตารางที ่4.3 พบว่า นิสิตที่มีอายุต่างกันมีการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

5. อภิปรายผล  
การสื่ อสารทางการเมืองโดยใช้ เค รือข่ายสั งคม

ออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผลการวิจัย พบว่า เรื่องการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทั้งสี่ด้าน  ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า การสื่อสารทาง
การเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการเรียนของนิสิตนั่น
สามารถเลือกเปิดรับการสื่อสารในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ เนื้อหา
ที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ดจะเน้นความสนใจเฉพาะ เข้าไปแสดงความ
คิดเห็นในการร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง  สอดคล้องกับงานวิจัย
กุมาริชาติ  ศรีโสม [3] ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอรุณรัตน์  ศรีชูศิลป์[7] 
พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้

ด้านเนื้อหา พบว่า การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท าให้มีช่องทางในการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากขึ้น และเช่ือมโยง
ข้อมูลทางการเมืองต่าง ๆ ให้ เข้าใจได้ ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยกุมาริชาติ  ศรีโสม[3] ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการสื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงผลการวิจัย พบว่า ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้มี
ช่องทางการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
เทคโนโลยีท าให้การสื่อสารการเมืองใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นมีผลต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท าให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับอีกฝ่ายอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวคิด กาญจนา แก้วเทพ[1] เนื้อหาของข่าวสาร 
มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การเมืองใน
ความหมายของการจัดสรร การต่อสู้  แย่งชิง ปรับ เปลี่ ยน
ความสัมพันธ์เชิง อ านาจ คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของ
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เนื้อหาทางการเมือง คือ เป็นเรื่องราวที่อยู่ ในปริมณฑลของ
สาธารณะ (public affairs)   

ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การ
สื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า 
ทั้ งนี้  เทค โน โลยี เครือข่ ายสั งคมออนไลน์ เป็ นตั วก าหนด
ความก้าวหน้าพื้นฐานทางสังคมซึ่งส่งผลซึ่งกันและกัน แสดงให้
เห็นสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้เห็นสื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์
นั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดกิตติ กันภัย[2]  กล่าวว่า การที่จะ
เข้าใจสื่อชนิดใดเราจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับสังคมซึ่งส่งผลซึ่งกัน
และกัน เช่น ประเทศอังกฤษจะสามารถสถาปนาตนเองขึ้นเป็น
จักรวรรดิได้ต้องสร้างทางรถไฟให้ เสร็จเพื่อที่จะสร้างระบบ
เครือข่ายโทรเลข และโทรศัพท์ให้ได้ เพราะต้องอาศัยการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ ชาติที่มีอ านาจจึงสามารถแผ่ขยายอ านาจออกไป
ได้ไกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้
สื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น  

ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การ
สื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า 
ทั้งนี้ นักศึกษารับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและเป็น
ประโยชน์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับกุมาริชาติ  ศรี
โสม [3] ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงผลการวิจัย
พบว่าด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ท าให้ผู้คน
มีโอกาสในทางการเมืองสะดวกขึ้นและอรุณรัตน์  ศรีชูศิลป์[7]  
พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากส่วนใหญ่มีการ
ใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การสื่อสาร
ทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้ นักศึกษาเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกความคิดเห็น ความ
สนใจและความต้องการของตนเองในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอังศณา ณ สงขลา[8]  ได้
ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เลือก
รับข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน
รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Wireless เลือกรับข่าวสารประเภทข่าว

บันเทิงมากที่สุดผ่านกระดานข่าวประจ าเว็บไซต์เพื่อติดตาม
ข่าวสารในแต่ละวัน คล้ายกับอรุณรัตน์  ศรีชูศิลป์[7] พฤติกรรม
การใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 
1) พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดับมาก และชาญณรัตน์  สารทนิยม [4]  
พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าผ่านทางเว๊บไซด์และสังคมออนไลน์แต่ไม่
นิยมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (2) สื่อ
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย อีกทั้งเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการทั้งทางตรงและทางอ้อมและ (3) การสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ 

 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ใช้ด้านการสื่อสาร มีการ
ใช้ประโยชน์ในแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ทาง
การเมือง ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1.ควรมีการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา อันจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้องค์กรต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยมุ่งเน้นศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของ เยาวชน ผู้สูงอายุ 
7. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 21-25 ปี  มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook มีเหตุผลใช้ใน ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งเท่าใด
ของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ด้วยตนเอง เข้าถึงเครือข่ายโดย ใช้อินเตอร์เน็ตของ
องค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน และมีการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านประโยชน์ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ด้านเนื้อหา 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน 
อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารทางการเมืองโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

นิสิตได้เสนอแนะการสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ล าดับความถี่มากไปหาน้อยสาม
อันดับแรก คือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่กว้างขึ้น 
และนิสิตได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ตามล าดับ 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ฉบับนี้ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และผู้ เช่ียวชาญทุกท่านที่ ได้กรุณา ให้
ค าแนะน าและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามและเปรียบเทียบการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม ของพระภิกษุ และสามเณร จ าแนกตาม อายุ และ 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม ประชากรได้แก่พระภิกษุสามเณรที่จ านวน 697 รูป ในพรรษา ปี 2558  
ก าหนดขนาดกลุ่มโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 254  รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 และค่า IOC เท่ากับ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมา ได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม ของ
พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุพรรษา ต่างกัน พบว่า พระภิกษุสามเณร ท่ีมีอายุพรรษา และวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและราย ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆ์ เรียงล าดับตามค่าความถี่มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงการออกกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รองลงมา
ได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา และที่น้อยที่สุด ได้แก่ ควรหาแนวทางการควบคุมดูแล
พระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
ค าส าคัญ : การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์/มหานิกาย/จังหวัดมหาสารคาม 
 

Abstract 
The purposes of this research were : 1) To study the functional affairs administration of Maha Nikai  denomination 

clergy in Maha Sarakham Province and compare the functional affairs administration of clergy which were composed of 
monks and novices classified by status, aged Lent, religios education and 2) To study and find out some suggestions that 
concerned to the functional affairs administration of Maha Nikai denomination clergy in Maha Sarakham Province. The 
population to study in this research composed of 697monks and novices in the Lent of 2015. The sample size was 
determined by the formula of Taro Yamane,  were 254 images/person. Research instrument is a rating estimation 
questionnaire with the reliability of 0.84 and the IOC equal to 1. Statistics used in data analysis were percentage, mean 
and standard deviation. The results of this research revealed that the functional affairs administration of Maha Nikai 
denomination clergy in Maha Sarakham Province were overall at high level, sorted by average from highest to lowest. The 
aspect with the highest average value was the propagation of Buddhism, followed by the public assistance and the lowest 
mean were religious education. The result of the comparison between  the opinions of monks and novices who have 
difference in aged Lent and religious education have no different opinions on functional affairs administration of Maha 
Nikai denomination clergy in Maha Sarakham Province. There were some suggestions about the administration of Maha 
Nikai denomination odered by the frequency order in  3 descending order; such as the regulations and rules should be 
improved for being together as a group, to promote and support the road construction within the temple area to facilitate 
communication and the least  was the methods to control the monks and novices to be in peace and order. 
Key Words :  Functional affairs administration of Maha Nikai denomination clergy/ Maha Nikai  denomination   
                    clergy,/Maha Sarakham Province 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายสิ่งในสังคมได้อย่างรวดเร็ว มี

ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งความเจริญเติบโต
ทางด้านวัตถุอย่างต่อเนื่อง และท าให้สังคมเมือง สังคมชนบท และ
ท้องถิ่น ผู้คนทุกระดับสาขาอาชีพ มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
เช่นเดียวกัน แม้แต่องค์กรหรือสถาบันของพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันหลักของประเทศชาติ ก็ยังมีท่าทีในการปรับเปลี่ ยนและ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว องค์กรของพระสงฆ์เองก็
ยิ่งที่จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้ งนั้น มิได้
หมายความว่า พระสงฆ์เองจะอ้างสาเหตุนี้เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ย่อหย่อนจากธรรมวินัยก็หาได้ไม่ เพราะแม้
สังคมจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ธรรมวินัยของพระพุทธ
องค์ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้น ก็ยังคงมีอยู่ตลอดไป (พระครูปลัดสุริยา  
จนฺทวณฺโณ, 2557,  หน้า 2) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นความส าคัญอย่าง
หนึ่งของคณะสงฆ์ จ าเป็นที่จะต้องมีการเริมสร้าง พัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสั งคมโลกได้อย่างกลมกลืน เพราะ
พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชาติ และยัง
แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ เป็น
ที่มาของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และการขัดเกลา
ทางสังคม ดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา
โดยมีวัดเป็นองค์กรทางศาสนาท่ีเป็นพื้นฐานของสังคม และพระภิกษุ
สงฆ์ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้วจะเห็นได้ว่าไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ วัดจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ าใจ
ของบรรดาพุทธศาสนิกชนซึ่งท าหน้าที่ในการวางรากฐานความเจริญ
ให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้แก่สังคม ช่วย
ลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุม หรืออาจกล่าวได้
ว่า วัดเป็นศูนย์กลางของศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการด าเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณ์ของสังคมซึ่งจะพบได้จาก
การแสดงออกทางศีลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี เป็นต้น เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ วัดและพระสงฆ์
ยังมีบทบาทเกี่ยงข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม แล้วพระสงฆ์
ยังมีบทบาทในการเป็นผู้น าทางกิจกรรมเป็นผู้ และเป็นผู้น าทางด้าน
จิตใจของคนในสังคม รวมทั้งยังมีบทบาทต่อสังคมส่วนรวมในด้าน
ต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่ได้รับความล าบากหรือกระทั่งการ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จะเห็นได้ว่า วัดและ
พระสงฆ์มีอิทธิพลต่อความเจริญ รุ่งเรืองต่อสังคมได้เป็นอย่างมาก 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541), หน้า 44)  

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเป็นอีก
ปัญหาหนึ่งที่คณะสงฆ์จะต้องแสวงหาแนวทางในการที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการ

สาธารณสงเคราะห์ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครอง 
การศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการ ก็คืองานใน
ความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 นั่นเอง เพราะฉะนั้น ปัญหาหลักที่ส าคัญของ
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ แนวทางใน
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ที่ยังไม่มีเอกภาพชัดเจน สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสังคม และเป็นไปตามพระธรรมวินัยที่พระภิกษุ
สามเณรสามารถประพฤติปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่อง การบริหารงานกิจการ
คณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และจ าเป็นต่อการน าไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพใน
การบริหารงานกิจการของคณะสงฆ์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัด
มหาสารคาม และเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามของพระภิกษุ และสามเณร จ าแนก
ตามอายุพรรษา  
     2.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

พระภิกษุสามเณร ที่มี อายุพรรษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามไม่
แตกต่างกัน 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรได้แก่ พระภิกษุสามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
จังหวัดมหาสารคาม ในพรรษา ปี 2558 จ านวน 697 รูป ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 254  รูป/คน) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับ
สลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยอายุ
พรรษา  

ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานกิาย จังหวัดมหาสารคาม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิ (Open-ended 
Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆม์หานิกาย จังหวัดมหาสารคาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ท าหนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บรหิารวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวจิัย 

2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท า
การชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ในการสื่อสารทางการเมืองของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิเคราะหค์่าเฉลีย่ 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน และราย
ข้อ 

2) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเปน็รายด้านหรือทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
3) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ Descriptive 
Analysis) 
 
5. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม
อายุพรรษา 
 

อายุพรรษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-5พรรษา     85 33.47 

6-10พรรษา     52 20.47 

11พรรษาข้ึนไป   117 46.06 

รวม   254  100 

จากตารางที่ 1พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพรรษา 11 
พรรษาขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็น 46.06 รองลงมา 1-5 พรรษา 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ33.47 และ6-10พรรษา จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 
           การบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัด 
  มหาสารคาม โดยรวม  
 
ด้าน
ที ่

การบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ ์

ระดับความคิดเห็น 

  
S

S.D. 
ล าดับ ระดับ 

1
1 

ด้านการปกครอง 
3.70 0.58 4 มาก 

2
2 

ด้านการศาสนศึกษา 
3.47 0.68 6 

ปาน
กลาง 

3
3 

ด้านการศึกษา
สงเคราะห ์

3.50 0.62 5 
ปาน
กลาง 

4
4 

ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

4.12 0.47 1 มาก 

5
5 

ด้านการ
สาธารณูปการ 

3.88 0.54 3 มาก 

6
6 

ด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ 

3.91 0.57 2 มาก 

 รวม 3.76 0.47  มาก 

จากตารางที่  2 พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
รองล งมา  ได้ แก่  ด้ านการสาธารณ ะส งเค ราะห์  ด้ านการ
สาธารณูปการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 

 การบริหารงานกจิการคณะสงฆ์มหานิกาย  จังหวัด 
 มหาสารคาม โดยรวม และรายดา้นจ าแนกตามอาย ุ
 พรรษา 

การ
บริหารงาน

กิจการ
คณะสงฆ ์

อายุพรรษา 

1-5พรรษา 6-10พรรษา 11พรรษาข้ึนไป 

  
S

S.D.   
S

S.D.   
S

S.D. 
ด้านการ
ปกครอง 

-
3.70 

-
0.58 

-
3.71 

-
0.54 

-
3.72 

-
0.57 

ด้าน
การศาสน 
ศึกษา 

-
3.47 

-
0.68 

-
3.45 

-
0.65 

-
3.48 

-
0.67 

ด้าน
การศึกษา
สงเคราะห ์

-
3.50 

-
0.62 

-
3.49 

-
0.64 

-
3.52 

-
0.61 
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ด้านการ
เผยแผ่
พระพุทธ 
ศาสนา 

-
4.12 

-
0.47 

-
4.15 

-
0.45 

-
4.10 

-
0.43 

ด้านการ
สาธารณูป 
การ 

-
3.88 

-
0.54 

-
4.02 

-
0.52 

-
3.90 

-
0.56 

ด้านการ
สาธารณะ
สงเคราะห์ 

-
3.91 

-
0.57 

-
3.89 

-
0.58 

-
3.93 

-
0.56 

โดยรวม 
-

3.76 
-

0.47 
-

3.79 
-

0.48 
-

3.78 
-

0.46 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุพรรษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกจิการคณะสงฆม์หานิกาย จังหวดั
มหาสารคาม โดยรวมไม่แตกตา่ง และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
6. อภิปรายผล  
 การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วย
พระภิกษุและสามเณรอยู่แล้วจึงท าให้การบริหารงานกิจการคณะ
สงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เช่น การจัดให้มีการบรรยายธรรมทางวิทยุ กระจายเสียงหรือสถานี
วิทยุโทรทัศน์จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นภายในวัดและมีพระอาจารย์
สอนการปฏิบัติธรรม การเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนโดยทั่วไปให้
ตั้งอยู่ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นประจ าการจัดหาหนังสือ
ไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้ผู้รักษาศีลฟังธรรมไว้เพียงพอและฝึกอบรม
พระภิกษุสามเณรให้มีความรู้และวิธีการเผยแผ่ธรรมะซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของพระสุวิทย์  โนนงาม[5]ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ ด้ านการปกครองของคณะสงฆ์จั งหวัดสิงห์บุ รี
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับประกิต  บุญ
มีและคณะ[6]ที่ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ศึกษากรณี เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม่ 
จังหวัดสมุทรสาครผลการวิจัยพบว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครอง คณะสงฆ์ต าบล
ท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ด้านการศาสนศึกษาค่าเฉลี่ยต่ าสุดอาจเป็นเพราะ การ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามด้านการศา
สนศึกษา พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่อาจเห็นว่า ประเด็นส าคัญของ
ด้านการศาสนศึกษา เช่น การสรรหาและพัฒนาครูสอนนักธรรมและ
บาลี การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมส าหรับบาลีหรือนักธรรมขึ้น
ภายในวัด การควบคุมดแูลและส่งเสรมิใหม้ีการเรยีนการสอนนักธรรมบาลี
แก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึงการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ
สามเณรที่สอบธรรมสอบบาลีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนโดยทั่วไปยังมีข้อจ ากัดใน

เรื่องงบประมาณ บุคลากร ที่จะสนับสนุน จึงท าให้การบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการ ศาสนศึกษา 
ยังไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระใบฎีกา
สุชิน  กิตฺติทินฺโน[7] ที่ได้วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม และผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิจัยพระครูปลัดสุริยา  
จนทวณโณ [8]การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย 
จังหวัดมหาสารคาม 
   จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า พระภิกษุ สามเณรที่มี อายุ
พรรษา ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน ผลการวิ จัยพบว่า 
พระภิกษุ สามเณร ที่มีอายุพรรษา ต่างกัน  ความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและ
รายด้ าน ไม่แตกต่ างการยึดถือตามพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์
กฎระเบียบพระธรรมวินัยอย่างเดียวกัน ความแตกต่างในเรื่องอายุ
พรรษา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าพระภิกษุสามเณรต้องอยู่ในวินัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระธนดล  นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์) [2] ที่ได้วิจัย
เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์และผลการวิจัย พบว่า
ผลการเปรียบเทียบ ของพระภิกษุสามเณร ที่มี อายุพรรษา ต่างกัน 
พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมงคล  กมโล (ทองใหญ่) [4] ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์วัดนรนาถสุทริการาม และผลการวิจัย พบว่าพระภิกษุ 
สามเณร ที่มี อายุพรรษา ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการ
ปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปราย
ผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งถือว่าการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับขั้นที่ดี จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องรักษาระดับมาตรฐานท่ีดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป และ
พัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโอกาส
ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ มี ต่ อการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในเขตเทศบาลเมืองมหานิกาย 
จังหวัดมหาสารคาม 

2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม 
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8. สรุป 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา 

11 พรรษาขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็น 46.06 การบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รองลงมา ได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณูปการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการศาสน
ศึกษา ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์
มหานิกาย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุพรรษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่าง และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 
เรียงล าดับตามค่าความถี่มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ควรมีการ
ปรับปรุงการออกกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
รองลงมาได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าถนนภายในวัดให้
สะดวกแก่การสัญจรไปมา และที่น้อยที่สุด ได้แก่ ควรหาแนว
ทางการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ มหานิ กาย จั งหวัด
มหาสารคาม ฉบับนี้ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ ได้กรุณา ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION AT TAMBON 
KHOK PHRA MUNICIPALITY IN KANTHARAWICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINEC  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล
ต าบลโคกพระ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับตัวแปรด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 101คนก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจาก
สูตรทาโร ยามาเน่ จ านวน 81คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 
และค่า IOC เท่ากับ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ โดยรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ เทศบาล
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล,  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลผ่านสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  และ ควรมีการจัดหน่วยให้บริการประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึง โดยแจ้งแผนงานการออกหน่วยผ่านสื่อล่วงหน้า  
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของบุคลากร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลโคกพระ 
 

Abstract 
 The paper served the purposes:  1) to study the level of opinion of personnel on the administration of good 
governance. administrations at Tambon Khok Phra Municipality in the above district, 2) to compare their opinions as 
such to variables of their differing genders, ages and educational levels, 3) to examine their suggestions for enhancing its 
good governance-based administrations at the  target municipality. Outcomes of findings:  1) Personnel opinions have 
been rated high in the overall aspect, as has each aspect taken into consideration.  2) Outcomes of comparison of their 
opinions to the preceding variables have found no differences. 3) Recommended suggestions in the descending of first 
three frequencies are that the municipality ought to: open up opportunities to personnel taking a part in scrutinizing its 
good governance-based administrations, add to easy access channels of public relations and give details of its 
administrative tasks to residents, and provide regular and thorough service mobiles, informing work plans through mass 
media in advance. 
Keywords: personnel’s opinions good governance-based administration Tambon Khok Phra administration 
 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การที่ จะสร้ างความแข็ งแกร่ งในกระแสโลกาภิ วัฒ น์ ได้ 

จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิรูปการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน จะท าให้สังคมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใส และ

สร้างการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักที่ให้สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไทยต้องน าหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) มาใช้ควบคู่ กั บการพัฒ นาเศรษฐกิจแล ะการ
บริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานท่ีส าคัญคือ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความโปร่งใส หลักความส านึกรับผิดชอบและหลัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) 
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ประเทศไทยได้น าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูป
การเมือง โดยได้วางรากฐานแนวคิดนี้ ไว้ ในรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็น เช่นความโปร่งใสการตรวจสอบ 
ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการ
กระจายอ านาจในปั จจุบั นหลักธรรมาภิ บ าล ได้ กล าย เป็ น
มาตรฐานสากลที่องค์การและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้เกิดขึ้น ธรร
มาภิบาลเป็นหลักการที่ ทั้ งองค์การสหประช าชาติ  (United 
Nations) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุปร่วมกัน
ว่า เป็นกุญแจส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศ
ยากจน  หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันใน
นาม “Good Governance” หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรม นั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่
เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี 
ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมี
ความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน การปฏิรูปการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางส าคัญในการจดัระเบียบ
ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะท าให้สังคมมี
ความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่ง
เป็นหลักที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไทยต้องน าหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) มาใช้ควบคู่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
บริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความโปร่งใส หลักความส านึกรับผิดชอบและหลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่ีล้วนต้องมีปัญหาใน
องค์กรทุกองค์กร อาทิเช่น ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ที่ไม่
เพียงพอต่อหน่วยงานและปัญหาที่มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณต่อการ
บริหารงานในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในหน่วยงานเป็น
ต้น เมื่อน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้บริหารงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คือการปฏิบัติงานตามหลกัธรร
มาภิบาล 6 ประการ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และ
เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ของเทศบาลต าบล โคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
     2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    -ประชากร (Population) ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
รวม 101 คน   
 - กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 81 คน  
ขอบเขตเนื้อหา 

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก 
ดังนี ้

1. ด้านหลักนิติธรรม  
2. ด้านหลักคุณธรรม  
3. ด้านหลักความโปร่งใส  
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 
107 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากร

ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ และ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง โดยใช้ t-test (Independent Samples) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA) 

2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้ งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

3) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ในการศึกษาครั้งนีไ้ดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขั้นตอน 

ดังต่อไปนี ้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม น า

เรียนนายกเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 

 
5. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
             และระดบัความคดิเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร 
             งานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ  
                อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม โดยรวม และราย 
             ด้าน 

ความคิดเห็นของบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปล
ผล 

1. ด้านหลักนิติธรรม 4.46 0.35 1 มาก 
2. ด้านหลักคณุธรรม 4.07 0.24 6 มาก 
3. ด้านหลักความโปร่งใส  4.32 0.30 5 มาก 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.31 0.38 4 มาก 
5 .ด้านหลักความ

รับผิดชอบ 
4.34 0.21 3 มาก 

6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.43 0.32 2 มาก 
รวม 4.32 0.18  มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน เรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
คุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม ตามล าดับ 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ 
              การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล 
              ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
                 โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามเพศ 

การบริหาร 
เพศชาย 
(n=52)                   

เพศหญิง 
(n=29) 

  S.D.   S.D. t Sig 
1. ด้านหลักนิติ
ธรรม 

4.45 
 

0.38 
 

4.52 
 

0.31 
 

0.86 
 

0.41 
 

2. ด้านหลัก
คุณธรรม 

4.06 
 

0.23 
 

4.09 
 

0.24 
 

0.90 
 

0.60 
 

3. ด้านหลัก
ความโปร่งใส 

4.31 
 

0.30 
 

4.29 
 

0.31 
 

0.92 
 

0.77 
 

4. ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม 

4.31 
 

0.37 
 

4.29 
 

0.39 
 

0.68 
 

0.85 
 

5. ด้านหลัก
ความ
รับผิดชอบ 

4.34 
 

0.21 
 

4.34 
 

0.20 
 

0.75 
 

0.97 
 

6. ด้านหลัก
ความคุ้มค่า 

4.43 0.32 4.42 0.32 0.94 0.92 

โดยรวม 4.32 0.18 4.33 0.17 0.89 0.83 
 

จากตารางที ่2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   และระดับความคดิเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร 
             งานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ  
                อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม โดยรวม จ าแนก 
              ตามอายุ 

การบริหาร
จัดการตาม 
หลักธรรมา 

ภิบาล 

อายุ 
20-30 ป ี
(n=19) 

31-50 ป ี
(n=24) 

41 ปีขึ้นไป 
(n=38) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม 4.51 0.38 4.46 0.35 4.47 4.47 
2. ด้านหลัก
คุณธรรม 

4.10 0.23 4.03 0.23 4.09 0.24 

3. ด้านหลักความ
โปร่งใส 

4.29 0.32 4.26 0.31 4.37 0.27 

4. ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม 

4.22 0.43 4.34 0.35 4.35 0.34 

5. ด้านหลักความ
รับผิดชอบ 

4.39 0.18 4.31 0.21 
 

4.33 
 

0.23 
 

6. ด้านหลักความ
คุ้มค่า 

4.48 0.36 4.37 0.30 4.44 0.29 

โดยรวม 4.33 0.18 4.29 0.17 4.34 0.17 
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จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
             และระดบัความคดิเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร 
             งานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ    
                 อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคามโดยรวม จ าแนกตาม 
              ระดับการศึกษา 
 
การบริหารงาน 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาโท

ขึ้นไป 
  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ด้านหลักนิติ
ธรรม 

4.42 
 

0.37 
 

4.54 
 

0.34 4.38 0.28 

2. ด้านหลัก
คุณธรรม 

4.10 0.21 4.06 
 

0.26 
 

4.04 
 

0.36 
 

3. ด้านหลัก
ความโปร่งใส 

4.32 
 

0.29 
 

4.31 
 

0.30 
 

4.33 
 

0.32 
 

4. ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม 

4.38 
 

0.32 
 

4.25 
 

0.42 
 

4.32 0.15 
 

5. ด้านหลัก
ความ
รับผิดชอบ 

4.34 
 

0.22 
 

4.35 
 

0.21 
 

4.32 
 

0.15 
 

6. ด้านหลัก
ความคุ้มค่า 

4.41 0.28 4.46 0.34 4.33 0.31 

โดยรวม 4.33 0.17 4.33 0.18 4.27 0.19 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
6. สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 เพศหญิง จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.80  มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.91 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส 
และด้านหลักคุณธรรม 

ผลการเปรียบเทียบ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

บุคลากรได้ เสนอแนะความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ล าดับความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก 
คือ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ของเทศบาล, เทศบาลควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลเพิ่มขึ้นโดย
เลือกสื่อที่ สามารถเข้าถึงตั วของประชาชนได้  เช่น เว็บ ไซด์ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เป็นต้น และ เทศบาลควรมี
การจัดหน่วยให้บริการประชาชนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึงโดยควร
จัดท าตารางในการออกหน่วยให้บริการประชาชนล่วงหน้าและแจ้ง
ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน ตามล าดับ 
 
7. อภิปรายผล  

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
เทศบาลต าบลโคกพระได้มีการบริหารงานโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พิทยา บวรวัฒนา[8] กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอา
กฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและ
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับอนุ
ภาส  มังสระคู[11]ได้ท าการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และณฐภณ ชัยชนะ[2] ได้ท าการวิจัยความ
คิดเห็นของประชาชนที่ มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลบริหารงานโดยยึดหลักการ
และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของเทศบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้อง
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กับแนวคิด ทฤษฎีตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลด้านความเสมอภาคในการ
บังคับใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
แบ่งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ 2 ส่วน คือ หน้าท่ีบังคับ หรือหน้าท่ี
ที่จะต้องปฏิบัติ และอ านาจหน้าท่ีที่จะเลือกปฏิบัติ  

2. ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรมี ระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยัน อดทน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธเนศ เธียรนันท์[3] ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อผลการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติ
ธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลัก
คุณธรรมอยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก 
ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับ และด้านหลักการ
มีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก แต่มีความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย 

3. ด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลโคกพระ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
และบุคลากรติดตามตรวจสอบแผนงาน/โครงการต่างๆ จัดให้มีการ
รายงานผลการรับ-จ่ายเงิน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุภาส มังสระคู[11] ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของเทศบาลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความโปร่งใสพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม[5] ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้าน
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก  

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลโคกพระได้เปิดโอกาส
ให้บุคลากร ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับธเนศ  เธียรนันท์
[3] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับดีมากคล้ายกับณฐภณ ชัยชนะ[2]ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมี
ความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพัชรี ศิริปรุ[7]ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่การจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของ 
ของประชาชน โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือหลักการมีส่วนร่วม 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
โคกพระ อ าเภอกันทรวิ ชัย จั งหวัดมหาสารคาม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
เทศบาลต าบลทุ่ งกุลามีความมุ่ งมั่น ในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ เอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและชุมชน ตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา มา 
สอดคล้องกับแนวคิดชัยอนันต์ สมุทรวานิช[1]การจัดการที่ดีโดยหลกั
สากลจะประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน หมายถึง 
การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคล้ายกับแนวคิดของสถาบันราช
ประชาสมาสัย[9]กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หมายถึง ขบวนการหรือขั้นตอนในการท างาน หรือ
กิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละคน งานที่ได้รับค าสั่งให้ท า หรืองานที่ร่วมกันท า จะต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของณฐภณ ชัย
ชนะ[2] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
จังหวัดชลบุรีพบว่าโดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และด้ านความรับผิดชอบ และนันทนา อุทรักษ์ [4] ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
เทศบาลต าบลที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาล
ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักความคุ้มค่า  

6. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลได้มีการประชุมวางแผนลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณฐภณ  ชัยชนะ[2] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
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เจ้าพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความ
คุ้มค่าพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนันทนา อุทรักษ์
[4] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมาก 2 
ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

1) บุคลากรมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
เนื่องจากเทศบาลต าบลทุ่งกุลามีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติจึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
แนวคิดสุชาติ ประชากุล[ การบริหารเป็นศิลปะในการใช้คนและ
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ และ
แนวคิดสมคิด บางโม การบริหารเป็นศิลปะในการใช้คน เป็นการ
จัดการโดยอาศัยคน เงินและวัสดุเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

2) บุคลากรมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
เนื่องจากเทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี ที่ ให้ความส าคัญกับ
บุคลากรทุกคน จึงท าให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดมัลลิกา ต้นสอน [12] การก าหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน 
และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ และแนวคิดสุชาติ ประชากุล[10] การบริหารเป็นศิลปะใน
การใช้คนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์ 

3) บุคลากรมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่าเนื่องจากเทศบาลมีการแบ่งงานตามความรู้ความสามารถความ
เหมาะสมตามระดับการศึกษาของบุคลากร มีความสอดคล้องกับ
ต าแหน่งนั้นๆ จึงท าให้บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมคิด บางโมเป็นการศิลปะในการใช้คน 
เป็นการจัดการโดยอาศัยคน เงินและวัสดุเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็น
การจัดการของบุคคลและกลุ่มบุคคลในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

เทศบาลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
บริหารของเทศบาลผ่านสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 3. ควรมีการจัด
หน่วยให้บริการประชาชนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง โดยแจ้งแผนงาน
การออกหน่วยผ่านสื่อล่วงหน้า 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามฉบับนี้ได้รับการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ
ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้กรุณา ให้ค าแนะน าและตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจัยให้มีความถูกต้อง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
 จังหวัดมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขอประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ประชากรได้แก่ ประชาชน 1,498 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทา
โรยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 315 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้(t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ F-
test (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การติดตามประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท าแผนและโครงการ และด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา ตามล าดับ 2) ผล
การเปรียบเทียบ พบว่า ประชาคมซึ่งมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนา และโครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของ
ร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ทศบาลด าเนินการมากยิ่งขึ้น ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนา, เทศบาลต าบลแกด า  

Abstract 
The purposes of this paper were: 1) to study The People Participation on Development Planning Arrangement 

of Kadum Tambon Municipality, Kadum District, Maha sarakham Province, 2) to compare their participation as such to 
differing variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to examine suggestions for enhancing their 
participation. The samples used in the research were 1,498 images / person. The sample size was determined by the 
formula of Taro Yamane. The samples were 315 images / person. Research instrument is a rating estimation 
questionnaire Descriptive statistics used for analyzing data encompasses frequency, percentage, mean and standard 
deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA). The results of findings: 1) The People Participation on Development Plan 
have been rated high in the overall aspect, as has each one taken into consideration, namely following up and 
assessing projects, setting problems and requirements, drawing up plans and projects, examining development plans 
respectively. 2) Their genders, ages and educational levels bear no differences in their participation. 3) Suggestion in first 
three frequencies: authorities should increasingly open up opportunities to them: to scrutinize budgets for drawing up 
development plans and various projects, to follow up and examine contents of development plan drafts, supervise 
and assess projects or its activities, respectively. 
Keywords : The People Participation, Development Planning Arrangement,  Kadum Tambon Municipality 
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1. ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก ่แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
การก าหนดภารกิจและแนวทางในการด าเนินงาน  ซึ่งท าให้การ
ก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจาก
จะท าให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
แล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การร่วมก าหนดปัญหา และความ
ต้องการ การร่วมจัดท าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบ
แผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล[1] 

เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ 
การร่วมก าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วมจัดท าแผนและ
โครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยจัดการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาคมใน
พื้นที่ร่วมจัดท าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ จากการสังเกตของผู้วิจัย
และการสนทนากับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสรุปปัญหาของเทศบาล
ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางขั้นตอนเท่านั้น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่ ช่วงเวลานัดหมาย ในการประชุมแต่ละ
กิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจการงาน
ประจ าวัน  เป็นผลท าให้ โครงการพัฒนาตามแผนได้ รับการ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านหรือไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ[3]  

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน าผลการวิจัยใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่ อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลแกด า อ า เภอแกด า จั งหวัด
มหาสารคาม  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ของ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน 

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
          ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากเวทีประชาคมของ
ชุมชนนั้นๆ และได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ซึ่งอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม และเข้า
ร่วมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล 10 
หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,498 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
          ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย จ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
  1) ด้านการก าหนดปญัหาและความต้องการ 

2) ด้านการจัดท าแผนและโครงการ  
3) ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา  
4) ด้านการติดตามประเมินผล 

  1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
  ได้แก่ เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีได้รับการเลือกตั้ง
จากเวทีประชาคมของชุมชนนั้นๆ และได้รับการแต่งตั้ งจาก
นายกเทศมนตรี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,498 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 315คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันตามสัดส่วนประชากรของชุมชน 

เค ร่ื อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย  ผู้ วิ จั ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) การมี ส่ วนร่วมของประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ า เภอแกด า  จั งหวัด
มหาสารคาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( )     สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ และ
เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม แ ต ก ต่ า ง ข อ งค่ า เฉ ลี่ ย  โด ย ใ ช้  t-test 
(Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
โดยใช้ F-test (One-way ANOVA) และน าเสนอผลการวิจัยโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ Descriptive Analysis) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม น าเรียนนายกเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัย 
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2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการชี้แจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 

 
5. ผลการวิจัย  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวม และ
รายด้าน 

ด้าน
ที ่

การมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1 ด้านการก าหนดปัญหา

และความต้องการ 
4.31 
 

0.38 
 

2 ระดับมาก 

2 ด้านการร่วมจัดท าแผน
และโครงการร่วมกัน 

4.26 
 

0.59 
 

3 ระดับมาก 

3 ด้านการร่วมตรวจสอบ
แผน 

4.23 
 

0.54 
 

4 ระดับมาก 

4 ด้านการร่วมติดตามผล
ประเมินผล 

4.34 0.56 1 ระดับมาก 

 โดยรวม 4.28 0.41  ระดับมาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความ
ต้องการ ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน และด้านการ
ร่วมตรวจสอบแผน ตามล าดับ 

 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมและรายด้านจ าแนกตาม เพศ 

ความคิดเห็น
ของประชาชน 

เพศชาย เพศหญิง 
(n=180) (n=135) 
  S.D.   S.D. t Sig 

1.ด้านการก าหนด
ปัญหาและความ
ต้องการ 

4.31 0.38 4.32 0.41 0.52 0.89 

2.ด้านการร่วม
จัดท าแผนและ
โครงการร่วมกัน 

4.26 0.59 4.23 0.62 0.71 0.83 

3.ด้านการร่วม
ตรวจสอบแผน 

4.23 0.54 4.18 0.47 0.02 0.50 

4.ด้านการร่วม
ติดตามผล
ประเมินผล 

4.34 0.56 4.31 0.56 0.92 0.70 

โดยรวม 4.28 0.41 4.26 0.37 0.28 0.64 

จากตารางที ่2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีสว่นรว่มของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคามทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 
 

การมีส่วนร่วม 

แหล่ง
ความ
แปร 
ปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ด้านการ
ก าหนดปัญหา
และความ
ต้องการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.17 
 

2 
 

0.86 
 

0.53 0.58 

ภายใน
กลุ่ม 

18.35 312 0.16   

 รวม 18.52 314    
2.ด้านการร่วม
จัดท าแผน
และโครงการ
ร่วมกัน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.22 
 

2 
 

0.11 
 

0.30 0.73 

ภายใน
กลุ่ม 

41.52 312 0.36   

 รวม 41.74 314    
3.ด้านการร่วม
ตรวจสอบแผน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.43 
 

2 
 

0.21 0.68 0.50 

 ภายใน
กลุ่ม 

36.81 312 0.32   

 รวม 37.24 314    
4.ด้านการร่วม
ติดตามผล
ประเมินผล 

ระหว่าง
กลุ่ม 

1.08 
 

2 0.54 
 

1.70 0.18 

 ภายใน
กลุ่ม 

36.61 312 0.31   

 รวม 37.69 314    

โดยรวม 
ระหว่าง
กลุ่ม 

0.06 
 

2 0.03 
 

0.16 0.84 

 ภายใน
กลุ่ม 

19.75 312 0.17   

 รวม 19.81 314    

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล   
    ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไม่แตกต่าง 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมสี่วนร่วมของ            
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
การมีส่วนร่วม แหล่ง

ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ด้านการ
ก าหนดปัญหา
และความ
ต้องการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.69 2 0.34 2.22 0.11 

 ภายใน
กลุ่ม 

17.83 312 0.15   

 รวม 18.52 314    
2.ด้านการร่วม
จัดท าแผนและ
โครงการ
ร่วมกัน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

1.15 2 0.58 1.64 0.19 

 ภายใน
กลุ่ม 

40.59 312 0.35   

 รวม 41.74 314    
3.ด้านการร่วม
ตรวจสอบแผน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.82 2 0.41 1.29 0.27 

 ภายใน
กลุ่ม 

36.42 312 0.31   

 รวม 37.42 314    
4.ด้านการร่วม
ติดตามผล
ประเมินผล 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.95 2 0.47 1.49 0.22 

 ภายใน
กลุ่ม 

36.74 312 0.31   

 รวม 37.69 314    
โดยรวม ระหว่าง

กลุ่ม 
0.16 2 0.08 0.48 0.62 

 ภายใน
กลุ่ม 

19.65 312 0.17   

 รวม 19.81 314    
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา 
ต่างกัน มีการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
6. สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.09 และมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 ผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล

ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมติดตามผล
ประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วม
จัดท าแผนและโครงการร่วมกัน และด้านการตรวจสอบแผน 
ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนท่ีมีเพศต่าง อายุต่าง ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  

3. ประชาชนได้เสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามล าดับตาม
ความถี่สู งไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่  ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนา และ
โครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตาม
ตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรอืกิจกรรมที่
เทศบาลด าเนินการมากยิ่งข้ึน ตามล าดับ 

 
7. อภิปรายผล  

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแก
ด า จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดท าแผนพัฒนาประจ าปี โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผนเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นในทุก
ขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับ อรอุมา  
สระแก้ว[8]ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และสุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์[6] ได้ท าการ
วิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1) ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมี
ส่วนร่วมขอประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแก
ด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาในทุกขั้นตอนของการจัดท า
แผน เพื่อเสนอความต้องการ ความเดือดร้อน และของบประมาณ
เพื่อพัฒนาชุมชน อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคามด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ใน
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ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ อรอุมา  สระแก้ว[8] ได้ท าการวิจัย การ
มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ทุ่งกุลาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ด้านการน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการ 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ นพเกสร[4]ได้ให้
ความหมายของประชาคมต าบลไว้ว่า ประชาคม หมายถึงการที่
ประชาชนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมี
ความเช่ือร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการ
รวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการจัดการ
ในระดับกลุ่ม  

2) ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน พบว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
แกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามด้านการร่วมจัดท าแผนและ
โครงการร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนอาจต้องการน าปัญหาของหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผน และ
โครงการให้ครบถ้วนในแผนพัฒนา อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาคม
มีส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคามซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อรอุมา  สระแก้ว 
[8]ได้ท าการวิจัย  การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจั ดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่
ในระดับ  

3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผน พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแก
ด า จังหวัดมหาสารคามด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าด้านการ
ตรวจสอบแผนพัฒนาประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมให้มาก และ
อีกประการหนึ่งเทศบาลต าบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมได้เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ ยุภาพร ยุภาศ 
[7]ได้ท าการวิจัย  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 

4) ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาคมอาจเห็นว่าการ

ติดตามประเมินผลในแผนงานโครงการต่ างๆ ของเทศบาล 
ประชาคมควรเข้าร่วมติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอนทุก
กระบวนการ ทุกแผนงานทุกโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลของต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคามอยู่ ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยอรอุมา  
สระแก้ว[8] ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภคมน อินทร์น้อย[5]ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตาม อายุ  ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันและสุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ 
ยุภาพร ยุภาศ[7] ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า การทีป่ระชาชนไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในระดับการศึกษาใด จะมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับ
การศึกษานั้นๆ แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสทุกระดับการศึกษาต่างกันได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาน าพาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ส่วนรวม ดังนั้น ประชาชนทั้งสามระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคามไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา  
สระแก้ว[8] ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม การศึกษา ต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ ไม่
แตกต่างกัน และภคมน อินทร์น้อย[5] ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลน้ า
คอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลน้ า
คอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม ระดับการศึกษา  
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ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าคอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ล าดับตามความถี่สูงไปหา
ต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ
งบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนา และโครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่าง
แผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตาม
ประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1) จากการวิจัยพบว่า ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา เป็นด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น  ควรวิจัย อุปสรรค และปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
  2) จากการวิจัยพบว่า ด้านการติดตามประเมินผล เป็นด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ควรวิจัย บทบาทของประชาชนในการร่วม
ติดตามการประเมินผลในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลต าบล
แกด า อ าเภอแกด า จังหวดัมหาสารคาม 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคามฉบับนี้ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม และ ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า
และตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง ขอขอบพระคุณ
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ ได้สละเวลาในการให้
ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงใคร่
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี ้
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สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุน) 

Personnel operating conditions Faculty of Humanities and Social Sciences 
Nakhon Sawan Rajabhat University (Academic and support staff) 

 
ดวงใจ ฉ ่ามะนา  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

Email: suwanna6605@gmail.com   
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับสภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน) กับปัจจัยส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) จ านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way Anova)  

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเท ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความส านึกใน
หน้าท่ี และด้านการให้ความร่วมมือ ตามล าดับ 

(2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรที่มีความแตกต่างกันของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภท
บุคคล และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค่าส่าคัญ : สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร, สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

Abstract 
The objectives of this research were (1 )  In order to study the working conditions of personnel Faculty of 

Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University (Academic and support staff) (2 ) to compare the 
differences in the level of working conditions of personnel Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan 
Rajabhat University (Academic and support personnel) and personal factors. Collecting data from humanities and social 
sciences personnel Nakhon Sawan Rajabhat University (Academic and support), 120  people using questionnaires. And 
analyzed using statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One Way Anova) 

The research found that 
(1) Level of work conditions of personnel Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat 

University (Academic and support personnel) in the overall level is at the highest level, including commitment, 
dedication In terms of efficiency In the sense of duty And cooperation respectively. 

( 2 )  The results of the hypothesis testing found that personnel with different gender, age, education level, 
status, monthly income, type of person and duration of work. Overall, there is no significant difference at the .05 level. 
Keywords: Personnel operating conditions, Academic and support staff 
 
 

บทน่า 
การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร 

เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากร หรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ในการช้ีขาดความส าเร็จในการท างานทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ และ สร้าง
บุคลากรระดับวิชาชีพออกไปปฏิบัติงานในสังคม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ .ศ . 2555-2559) ได้
ก าหนดพันธกิจไว้ว่า พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ 
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ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบ
และแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และทันกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินการตาม โครงสร้างภารกิจหลักของ
สถาบันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั ดังค ากล่าว
ของจารุเนตร เกื้อภักดิ์  [1] การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึง
เปรียบเสมือนการพัฒนาองค์ประกอบหรือปัจจัยส าคัญให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ กับองค์กร  เพื่ อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ เน้น
ความส าคัญและมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาภูมิ
ปัญญาให้กับสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีพันธกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพ ศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล รวมถึงผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 
ควบคู่ไปกับการท าวิจัย เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาไปพร้อม
กับท้องถิ่น บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานสายสนับสนุนวิชาการ  ล้วนมีส่วนส าคัญ ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิ จั ย  การ ให้ บ ริ ก า รวิ ช าก ารแ ก่ สั งค ม แ ละก ารท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  (คู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 : 10) ดังนั้น บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนจึงมีส่วนส าคัญในการที่พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

จากเหตุผลดังข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีความสนใจศึกษาสภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
แท้จริง และน าไปพัฒนาแนวทางการสนุบสนุนการปฏิบัติงานใน
อนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อศึ กษาสภาพการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน)  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) กับปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

 
 
 

วิธีด่าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นบุคลากรสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) จ านวน 120 คน แยกเป็น
สายวิชาการ จ านวน 106 คน สายสนับสนุน จ านวน 14 คน และ
เนื่องจากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลกับประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เครื องมือที ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคคล และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้าน
ความมุ่งมั่นทุ่มเท และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตามแนวคิดของ 
Likert Scale 

การสร้างเครื องมือและหาคุณภาพของเครื องมือ  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1.ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อนิยามเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
3.น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อขอความเห็นชอบและ

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษา สาระส าคัญให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และนิยามศัพท์ 

4 .น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น  ไปขอความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือพิจารณาความ
เที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา  

5.น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและตรวจสอบแก้ไข
แล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง 

6.น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 30 คน ที่
ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง น า
แบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ต าม วิ ธี ข อ ง  ค รอน บ าค  [2] โด ยห าค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ปรากฏว่าแบบสอบถามนี้
ได้ค่าอัลฟา เท่ากับ .887 ซึ่งมีค่าความเช่ือนมั่นค่อนข้างสูงสามารถ
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ท าหนังสือขอความอนุ เคราะห์ การเก็บข้อมูลจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล   

2.ผู้วิจัยจะด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ
เช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง 
โดยอธิบายถึงจุดประสงค์ของการวิจัยและชี้แจงถึงการตอบข้อมูลให้
บุคลกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ    

3.เมื่อได้แบบสอบถามครบจ านวนแล้ว ผู้วิจัยจะน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมด
อย่ างละเอียด  ก่ อนจะน าไปวิ เคราะห์ข้อมู ลด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักของสถิติ

มาใช้เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม  ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคคล 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน) ในประเด็นดังต่อไปนี้ ด้านความส านึกใน
หน้าที่ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเท และด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ส าหรับการเปรียบเทียบระดับสภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) กับปัจจัยส่วน
บุคคล ใช้การวิเคราะห์ค่า t-test, F-test (One Way Anova) และ
ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
LS.D. (Least-Significant Different) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที  1 ระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

สภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

 

ค่าเฉลี่ย 
(µ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านความส านึกในหน้าท่ี 4.84 .221 มากที่สุด 
ด้านการให้ความร่วมมือ 4.79 .256 มากที่สุด 
ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเท 4.91 .198 มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4.86 .188 มากที่สุด 

รวม 4.85 .147 มากที่สุด 
 

 

จากตารางที่ 1 ระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.85,σ= .147) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน) อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ความมุ่งมั่นทุ่มเท (µ = 4.91, σ = .198) ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (µ = 4.86, σ = .188) ด้านความส านึกในหน้าที่ (µ = 
4.84, σ = .221) และด้านการให้ความร่วมมือ (µ = 4.79, σ = 
.256) ตามล าดับ 

 

ตารางที  2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ภาพรวมระดับสภาพ
การปฏิบัต ิ t Sig. 

(µ) (σ) 

ชาย 
หญิง 

4.82 
4.86 

.152 

.141 
-1.702 .441 

จากตารางที่ 2 พบว่าได้ค่า (t) เท่ากับ -1.702 และค่า (Sig.) 
เท่ากับ .441 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศที่
ต่างกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที  3 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามประเภท
บุคคล 

ประเภทบุคคล 

ภาพรวมระดับ
สภาพการปฏิบัต ิ t Sig. 

(µ) (σ) 

สายวิชาการ 
สายสนบัสนุน 

4.85 
4.79 

.146 

.149 
1.476 .417 

จากตารางที่ 3 พบว่าได้ค่า (t) เท่ากับ 1.476 และค่า (Sig.) 
เท่ากับ .417 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ประเภท
บุคคลที่ต่างกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีระดับ
สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที  4  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.007 
2.581 
2.587 

3 
116 
119 

.002 

.022 
.100 .960 

จากตารางที่ 4 พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ (F) เท่ากับ .100 (Sig.) 
เท่ากับ .960 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่
แตกต่างกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
สภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ตารางที  5  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามการศึกษา 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.099 
2.489 
2.587 

3 
116 
119 

.033 

.021 
1.533 .210 

จากตารางที่ 5 พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ (F) เท่ากับ 1.533 
(Sig.) เท่ากับ .210 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
การศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีสภาพการปฏิบัติงานทีไ่ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที  6  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่ วนบุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.010 
2.578 
2.587 

4 
115 
119 

.005 

.022 
.219 .803 

จากตารางที่ 6 พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ (F) เท่ากับ .219 (Sig.) 
เท่ากับ .803 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ
ที่แตกต่างกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
สภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

ตารางที  7  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.060 
2.527 
2.587 

3 
116 
119 

.020 

.022 
.921 .433 

จากตารางที่ 7 พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ (F) เท่ากับ .921 (Sig.) 
เท่ากับ .433 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ที่
แตกต่างกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
สภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางที  8  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ กับปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.057 
2.530 
2.587 

3 
116 
119 

.019 

.022 
.877 .455 

จากตารางที่ 8 พบว่าได้ค่าสถิติที่ค านวณ (F) เท่ากับ .877 (Sig.) 
เท่ากับ .455 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีสภาพการปฏิบัติงานทีไ่ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับสภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเท ด้านประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ด้านความส านึกในหน้าที่  และด้านการให้ความ
ร่วมมือ เช่นเดียวกัน อาจมาจากสาเหตุที่บุคลากรของคณะฯ มีความ
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร จึงท าให้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งดูได้จากการตอบ
ประเด็นข้อค าถามที่มีการให้ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงมาก เช่น มีความ
ตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ ไม่กล่าวพาดพิงมหาวิทยาลัยในทาง
เสียหาย หรือในเรื่องของการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เช่น 
จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือ
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เข้ามาช่วยเหลือบุคลลอื่นในการแก้ไขปัญหาในที่ท างาน และทุกคน
จะไม่แสดงพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่น หรือในด้านของความมุ่งมั่น
ทุ่มเท จะเห็นได้ว่าจะตั้งใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
ตามที่ ก าหนดไว้  ทุม เท เสียสละเวลาส่วนตนให้กับส่ วนรวม 
นอกจากนี้ในด้านของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ก็จะพบว่า
บุคลากรมีความรับผิดชอบและท างานอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑนี อุบลสิงห์ [3] การศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมด้านความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน พบว่า การวิ เคราะห์พฤติกรรมด้านความส านึก
รับผิดชอบในหน้าที่ ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในภาพรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ด้านความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ        
ชุติมา คุณนะ [4] ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูใน
ระดับสูง ท้ังในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
ด้านความรับผิดชอบให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าที่ 
เช่นเดียวกัน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับสภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) กับปัจจัย
ส่วนบุคคล ปรากฎว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน ประเภทบุคคล และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของบุคลากรที่
แตกต่างกันมีระดับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมที่
ไม่แตกต่างกัน อาจมาจากสาเหตุบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและค านึงถึง
เป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้งจึงท าให้ความแตกต่างในด้านต่างๆ ไม่
ส่งผลต่อสภาพการปฏิบัติ งานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เป็นการอยู่แบบพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกันคอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ณัทฐา กรีหิรัญ [5] ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่าง
กัน พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแต่ละด้าน
ไม่แตกต่างกัน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่างกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ คณากร ไชยอุดรรุ่งเจริญ 

[6] ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยจูงใจ พบว่าไม่แตกต่างกัน
ตามส่วนงาน เช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. จากการศึกษาด้านส านึกในหน้าที่พบว่าการไม่ใช้เวลาในการ

ท างานไปท าเรื่องส่วนตัวยังมีระดับของสภาพการปฏิบัติงานยังต่ า
กว่าประเด็นอื่นๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรที่จะมี
การประชุมช้ีแจงให้บุคลากรในสังกัดมีความส านึกในหน้าที่ให้มาก
ยิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาด้านการให้ความร่วมมือพบว่าการเข้าร่วม
ประชุมและร่วมกิจกรรมยังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
เท่าที่ควรเพราะยังมีระดับของสภาพการปฏิบัติงานยังต่ ากว่า
ประเด็นอื่นๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรที่จะมีการ
ประชุมชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือให้มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาประเด็นความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 2. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพถึงสาเหตุที่บุคลากรไม่ค่อยเข้า
ร่วมประชุมหรือ เข้ าร่วมกิ จกรรมที่ คณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้
อุดหนุนทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้  และ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่สละ
เวลาตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ท าให้งานวิจัย
นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง “ชุมชนบ้านลาวผ่านเครื่องมือการศึกษาชุมชน : แผนท่ีเดินดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพของชุมชน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านเครื่องมือการศึกษาชุมชนคือ แผนที่เดินดิน ซึ่งในชุมชนบ้านลาว หมู่ที่ 1 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยภาคสนามเป็นหลัก ทั้งจากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมและการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการท าแผนที่เดินดิน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัยด้วยชิ้นงานแผนที่เดินดินของชุมชนบ้านลาว ชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ติดถนนทางหลวง
หมายเลข 309 สายสิงห์บุรี-อ่างทอง บ้านลาวเป็นชุมชนขนาดเล็กแต่มีวัดถึง 2 แห่งตั้งอยู่ ทางทิศเหนือ คือ วัดศุขเกษมธรรมิการาม ซึ่งสุดเขตทิศเหนือ
ทางวัดศุขเกษมนั้นมีร้านค้าช าขนาดเล็กและร้านเสริมสวย และทางทิศใต้ คือ วัดเยื้องคงคาราม เขตตรงข้ามกับวัดเยื้องคงคาราม มีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ส าคัญ คือ วังมัจฉา (แพปลา) และสุดอาณาเขตทิศใต้เลยจากวัดเยื้องคงคารามไปนั้น เป็นร้านอาหาร ร้านฟ้าใส เป็นร้านอาหาร
ขนาดใหญ่แห่งเดียวในชุมชน ส่วนทางทิศตะวันออก จรดแม่น้ าเจ้าพระยา มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าชุมชน ตรงข้ามกับโรงเรียนนั้น มีโรงเรือนปลูกผักของชุมชน และศาลาเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนั้นยังมีศาลพ่อปู่ศรสุริยวงศ์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เก่าแก่ประจ าชุมชนและสถานท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชน คือ ต าหนักศาลเจ้าแม่โพสพ อยู่ในบริเวณบ้านของชาวบ้านภายในชุมชน  
ค าส าคัญ : แผนที่เดินดิน, ชุมชน, การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
 The research entitled “Ban Lao Community via A Tool for Community Study : Geo Social Community Mapping” 
aims to study physical condition of community under changes of economy, society and culture through participatory 
study tool in Ban Lao community, Moo 1, Thewarat Sub-district, Chaiyo District, Ang Thong Province. This qualitative 
research mainly focuses on field research. The tools used for collecting data are participant observation; key-
information interview and participatory filed survey. Besides, the geographic area approach is implemented for data 
analysis and synthesis and the Geo-Social Mapping of Ban Lao community is applied for presenting study results. Ban 
Lao community is located on the west next to highway number 309 Sing Buri-Ang Thong. Even though it is a small 
community, they have two temples. Suk Kasem Thanmikaram Temple is located on the northernmost. Small grocery 
and barber shop are located nearby. And, Yueang Kongkaram Temple is situated on the south. Opposite to the temple 
is Wang Matcha (fish pond) which currently running down. The southernmost is Fasai Riverside Restaurant which is only 
one large restaurant in the community. The east of community is next to the Chao Phraya River. Ban Lao community 
has one school which is Wat Yueang Kongkaram School and community child care center opposite to the school. 
Besides, opposite to the school is community vegetable greenhouse and new theory agricultural pavilion. Pho Pu 
Sornsuriyawong Shrine is the most sacred item in the community. Another important and revered place is Chaomae 
Phosop Shrine located on the east in a house in the community.      
Keywords : Geo-Social Mapping, Community, Participation 
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1. บทน า 
 รัฐได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ในส่วนที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ใน
ประเด็นของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชนจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นได้ว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์โดยที่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยังระบุถึงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  มีการ
เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับ
ชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ ส าหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้
ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 
2564 ) ใน ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  1  แ ละยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  2  มุ่ ง เน้ น
กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้ด าเนินนโยบายตามแนวทางนั้นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และแนวทางของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น  
คณ ะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
พระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นจึง
ได้จัดท าโครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พึ ่งตนเอง : กรณ ีศึกษาชุมชนบ้านลาว อ าเภอไชโย  จังหวัด
อ่างทอง”  เพื่อพัฒนาชุมชน การวิจัยครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยที่มากถึง 15 สาขาวิชา และ  3 
กลุ่มวิชา  
 อย่างไรก็ดีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และแนวทางของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงได้มุ่งเน้นศึกษาวิจัยในประเด็นของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
การท าแผนที่เดินดินชุมชน สามารถแสดงทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน 
และเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเชิง
บวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นอกจากน้ันแผนที่เดิน
ดินชุมชนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้คน 

กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ด้วย  
 เครื่องมือศึกษาชุมชนชนิดนี้มีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และ
เข้าถึงชุมชนในเชิงบวก และยังเป็นเครื่องมือที่ เหมาะสมกับ
นักพัฒนา แผนที่เดินดินจึงเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสินทรัพย์
ชุมชน ซึ่งจัดว่าเป็นทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพ (Physical Space) 
ของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม ผ่านแผนที่
เดินดินซึ่งเป็นเครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นงานวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
และเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจกายภาพชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้า
ทรัพยากรทั้งสินทรัพย์ เครือข่าย สถานที่ส าคัญของชุมชนบ้านลาว 
หมู่ 1 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัย
ภาคสนาม (Field research) เป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ได้แก่ (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
(2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Information Interview) 
(3) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information-Interview) 
และ (4) การศึกษาชุมชนภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการท าแผน
ที่เดินดิน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ (Geographic 
area Approach) ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยช้ินงานแผนที่เดินดินของชุมชนบ้านลาว 

  

รูปที่ 1 ป้ายช่ือชุมชนตรงทางเข้าด้านหน้า 
 
 โดยผู้ร่วมให้ข้อมูลหลักของชุมชนและมีส่วนร่วมในปฏิบัติการท า
แผนที่เดินดินชุมชน ได้แก่ 
 1. นายทรงยศ  มะกรูดทอง ผู้น าชุมชนบ้านลาว (อดีตก านัน
ต าบลเทวราช) 
 2. นางนันท์นภัส สังโยคะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ชุมชนบ้านลาว 
 3. นายพงษ์พันธ์ สุทธิรักษ์  
 4. ส.อ.สีนวล ประสงค์  
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 และชาวบ้านในชุมชนบ้านลาว หมู่ 1 คนอื่นๆมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนที่เดินดิน  
 
 
 
 
 
                           (ชุมชนเข้าใจตัวเอง “ต่อยอดการพัฒนา) 
 
รูปที่ 2  กรอบความคิดในการท าแผนที่เดินดินชุมชนบ้านลาว 
 
5. อภิปรายผล 
 งานวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR : 
Participatory Action Research) ศึกษาชุมชนเชิงกายภาพ โดยมี
พื้นที่ท าการวิจัยที่ชุมชนบ้านลาว หมู่1  อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งเป็น
พื้นที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาและมีกลุ่มคนให้ความสนใจขับเคลื่อนงานโดย
จะเริ่มศึกษาบริบทชุมชนโดยรอบทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง ทรัพยากร 
และสภาพแวดล้อมของชุมชน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเริ่มท าแผนที่
เดินดินของชุมชนแสดงภูมิศาสตร์และที่ตั้งสถานที่ส าคัญที่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้ในอนาคต [1]  โดยมีวิธีการและขั้นตอน
ปฏิบัติตามนี้ 
 1. จัดกลุ่มสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยนัดหมาย
เพื่อมาประชุมร่วมกัน 
  ผู้วิจัยได้เดินทางไปส ารวจชุมชนบ้านลาวก่อนที่จะลงมือท า
แผนที่เดินดินเป็นจ านวน 2 ครั้ง เริ่มแรกเป็นการส ารวจสภาพชุมชน
โดยรอบเพื่อประเมินลักษณะพื้นที่ในการท าแผนที่เดินดิน พร้อมทั้ง
ปรึกษาทีมคณะนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ และศึกษาสภาพลักษณะชุมชน
เบื้องต้น เสนองานวิจัยแก่คณะวิจัย ชุมชน จากนั้นเป็นการตกลงท า
ความเข้าใจกับชุมชนถึงกระบวนการท างานในอนาคตที่จะต้องมีการ
ลงพื้นที่ของทีมนักวิจัย เพื่อการท าแผนที่เดินดินชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  ผู้วิจัยและชาวบ้านเดินเท้าส ารวจโดยรอบชุมชน 
 
 จากนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอหัวข้อวิจัยแก่คณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการท าวิจัยแผนท่ีดินดินชุมชน และจึงได้ลง
พื้นที่ชุมชนบ้านลาว หมู่1 อีกครั้งหนึ่งเพื่อส ารวจถึงความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ของพื้นที่ในการท าแผนที่เดินดิน ถือเป็นการประเมิน
สภาพชุมชน ให้เข้าใจลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ (Physical space) 
ดังนั้นการลงพื้นที่ครั้งที่2นี้ เป็นการท าความเข้าใจสภาพชุมชน

ร่วมกันทั้งกับผู้วิจัย และเริ่มต้นตั้งกลุ่มปฏิบัติการร่วมกับชาวบ้านใน
ชุมชนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการปฎิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4  การน าเสนอหัวข้อวิจัยแก่ทีมงานและชาวบ้านชุมชนบ้าน
ลาวเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน 
 
 2. แบ่งกลุ่มท าแผนที่ เดินดินฉบับร่าง โดยการเดินส ารวจ
โดยรอบชุมชน เป้าหมายของกระบวนการท าแผนที่เดินดินในครั้งนี้
คือ [2] 
  2.1 ต้องการเห็นภาพรวมของชุมชนให้ครบถ้วนท่ีสุด 
  2.2 พยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด 
  2.3 ค้นหาข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า น่าเช่ือถือ ด้วย
วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์จากประชาชนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5  ทีมนักวิจัยเริ่มเดินเท้าส ารวจชุมชน 
 
 ทีมนักวิจัยและผู้ช่วยเริ่มต้นด้วยการเดินเท้าโดยรอบชุมชน
เพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพทางกายภาพและทางสังคมอย่างรวดเร็ว 
สร้างความคุ้นเคยกับชุมชนควบคู่กับการท าแผนที่เดินดิน แวะ
ทักทายชาวบ้านตามชุมชน ร้านค้า สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานที่ส าคัญ สิ่งแวดล้อม ข้อมูลต่างๆที่ไม่สามารถเห็นได้ทั่วไปทาง
กายภาพ ครั้งแรกของการลงพื้นที่นั้นทีมผู้วิจัยเดินส ารวจทุก

ผู้วิจัย 

ชุมชนบ้าน
ลาว หมู1่ 

กระบวนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 

แผนที่เดินดิน
ชุมชน 
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ตารางนิ้วของชุมชนบ้านลาวหมู่1 จนสามารถร่างแผนที่ออกมาเป็น
แผนที่เดินดินฉบับร่างได้ส าเร็จ ซึ่งแผนที่เดินดินฉบับร่างนี้ท าขึ้นมา
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลกับทางชุมชนแล้วจึงจัดท าฉบับแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 การจดบันทึกข้อมูลส าคัญของชุมชน เป็นหนึ่งในขั้นตอนการ
ท าแผนที่เดินดิน 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 7 แผนที่เดินดินชุมชนบ้านลาวฉบับร่าง 
 

 การลงพื้นที่ท าแผนที่เดินดินในครั้งแรกนั้นทุกคนถือกระดาษเพื่อ
บันทึกภาพและข้อมูลส าคัญของชุมชนบ้านลาว หมู่1 โดยละเอียด 
จากนั้นทีมวิจัยกลับไปร่างแผนที่เดินดินร่วมกันลงกระดาษ และ
กลับมาที่ชุมชนอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อมา ซึ่งการท าแผนที่เดินดิน
นั้นควรท าซ้ า1-2 ครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน  [3] เพื่อความ
ต่อเนื่องของข้อมูลการลงพื้นที่ส ารวจชุมชนในครั้งที่2 ถัดมานี้แบ่ง
ทีมงานส ารวจชุมชนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใช้จักรยาน ทบทวน
ความถูกต้องด้านกายภาพของข้อมูล อีกกลุ่มหนึ่ง ใช้การเดินเท้า
ส ารวจชุมชน พูดคุย สัมภาษณ์ และเก็บตกข้อมูลต่างๆที่อาจจะ
ละเลยไปในครั้งแรก และเมื่อเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว ทีมวิจัย
กลับไปทบทวนร่างแผนที่เดินดินอีกครั้งหนึ่งที่ได้ท ากันไว้ในครั้งแรก 
ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สัมภาษณ์ชุมชนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการต่อไป 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8  ส ารวจชุมชนโดยการใช้จักรยานร่วมกับการเดินเท้า 
 

 3. สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
   กระบวนการในครั้งนี้เป็นการท างานร่วมกับชุมชนอย่างเต็ม
รูปแบบทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งขั้นตอนนี้ทีม
ผู้วิจัยลงชุมชนอีก2ครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ภายใต้การ
สัมภาษณ์จากประชากรในชุมชนคนละกลุ่มกัน เพื่อความแม่นย า
และถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9  ทีมนักวิจัยน าข้อมูลมาปรึกษาร่วมกัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10  ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินดินชุมชนฉบับร่าง
ร่วมกับนายทรงยศ มะกรูดทอง 
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 การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ ทางทีมวิจัยได้สัมภาษณ์ 
พูดคุย สอบถาม และสังเกตจากผู้มีส่วนร่วมหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้น า
ชุมชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปจนสามารถรวบรวมข้อมูลที่
ถูกต้องที่สุดได้ และเป็นที่น่าดีใจว่า แผนที่เดินดินฉบับร่างทั้ง ๒ 
ฉบับของทีมวิจัยนั้น ข้อมูลถูกต้องเกือบท้ังหมด มีส่วนท่ีคลาดเคลื่อน
ไป เป็นการย้ายสถานที่ตั้งตู้กดน้ าของชุมชนในระหว่างที่ท าวิจัย
นั่นเอง สิ่งท่ีทีมวิจัยได้ข้อมูลเพิ่มเติมและค าแนะน าจากชุมชนทีอ่ยาก
ให้ใส่ลงไปในแผนที่เดินดิน ส่วนมากเป็นการขยายความจากรูปภาพ
ถึงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และเพิ่มเติมตรงสัญลักษณ์ส าคัญของชุมชน
ให้ชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 11  ปฏิบัติการท าแผนที่เดินดินฉบับร่าง 
 
 4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน 
  เป็นขั้นตอนการท างานขั้นสุดท้ายของทีมวิจัย ชุมชน 
ชาวบ้าน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อ
จัดท าแผนที่เดินดินชุมชนฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทาง
กายภาพของชุมชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ 
เดินดิน 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 13  ชาวบ้านและคณาจารยต์รวจสอบความถูกต้องของแผนที่
เดินดินร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 คณาจารย์และทมีนักวิจยัสัมภาษณ์ชาวบ้านและจดบันทึก
ข้อมูลส าคญัของชุมชน 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 15  คณาจารย์และทีมนักวิจยัของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การท างานกับชุมชนนั้นหลายคนมองว่ายากและใช้เวลานานกว่า
จะศึกษาชุมชนได้ทั่วถึง ดังนั้นการท างานกับชุมชนให้ง่ายขึ้น อาจเริ่ม
จากการท า “แผนที่เดินดิน” เป็นอันดับแรก ถือเป็นกระบวนการ
ศึกษาและเข้าใจชุมชนอย่างง่ายและกระชับความสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด 
แผนที่ เดินดินนั้นเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกที่ส าคัญที่สุด ที่จะ
น าไปสู่ความเข้าใจชุมชนด้วยวิธีการง่ายๆและใช้เวลาไม่นานนัก [4] 
 หากเป็นนักพัฒนาชุมชน การท าแผนที่เดินดินมีความส าคัญมาก
และเป็นสิ่งแรกที่ต้องท า เพราะเป็นวิธีที่จะท าให้เราเห็นภาพรวม
ชุมชนได้ดี รวดเร็ว และได้ปริมาณข้อมูลมากในระยะเวลาที่สั้นที่สุด 
อีกทั้งยังช่วยอุดรอยรั่วของการรู้จักชุมชนไม่ทั่วถึง แผนท่ีเดินดินของ
ชุมชนท าให้การศึกษาชุมชนมีความละเอียดและครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะแต่พื้นที่ที่เราเคยชิน ซึ่งสิ่งที่แผนที่เดินดินต้องการ
เน้นมากท่ีสุดคือ “ต้องส ารวจให้ทั่วถึง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ตก
ส ารวจท้ายหมู่บ้าน เป็นต้น 
 แผนที่เดินดินชุมชนบ้านลาว หมู่ที่ 1 สรุปได้ว่าชุมชนบ้านลาว
ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 309 สายสิงห์บุรี-อ่างทอง ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีของชุมชนยังมีพื้นที่ว่างเปล่า และป่ารกชัฏอยู่
มาก สถานที่ติดริมถนนด้านหน้าชุมชนนั้นมีปั๊มน้ ามันสหกรณ์
การเกษตร และศาลาพักรอรถ บ้านลาวเป็นชุมชนขนาดเล็กแต่มีวัด
ถึง 2 แห่งตั้งอยู่ ทางทิศเหนือ คือ วัดศุขเกษมธรรมิการาม ซึ่งสุดเขต
ทิศเหนือทางวัดศุขเกษมนั้นมีร้านค้าช าขนาดเล็กและร้านเสริมสวย 
และทางทิศใต้ คือวัดเยื้องคงคาราม เขตตรงข้ามกับวัดเยื้องคงคา
ราม มีสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญคือ วังมัจฉา (แพปลา) 
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ที่ตอนนี้มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม และ สุดอาณาเขตทิศใต้เลยจาก
วัดเยื้องคงคารามไปนั้น เป็นร้านอาหารริมน้ า ร้านฟ้าใส ถือเป็น
ร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งเดียวในชุมชน ส่วนทางทิศตะวันออก จรด
แม่น้ าเจ้าพระยา ทางชุมชนสร้างเป็นเขื่อนเพื่อป้องกันน้ าท่วมและ
หน้าดินพังทลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 แผนที่เดินดินชุมชนที่ถูกต้องภายหลังเสร็จจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้าย 
 
 ชุมชนแห่งนี้ มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าชุมชน ตรงข้ามกับโรงเรียนนั้น มี
โรงเรือนปลูกผักของชุมชน และศาลาเกษตรทฤษฎีใหม่(ที่ตอนนี้
ไม่ได้ใช้งานแล้ว) นอกจากนั้นยังมีศาลพ่อปู่ศรสุริยวงศ์ อยู่กลาง
ชุมชนค่อนไปทางทิศตะวันออกซึ่งถนนเข้าไปศาลพ่อปู่นั้นเป็นถนน
หลักตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งต้องผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ร้านค้า 
ห้องสมุดชุมชน จุดรวมพลของชุมชน โรงน้ า ตู้ เติมน้ ามันหยอด
เหรียญ ตู้เติมเงินบุญเติม และจุดออกก าลังกายชุมชนด้วย ส าหรับ
ถนนหลักผ่านกลางชุมชนนั้นหากตรงไปเรื่อยๆจะผ่านสถานที่ส าคัญ
ได้แก่ บ้านอดีตก านัน บ้านคุ้มนายพล บ้านผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่
ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชนโดยขับผ่านลอดซุ้ม
ประตูวัดศุขเกษมตรงไปทางทิศตะวันออก คือ ต าหนักศาลเจ้าแม่
โพสพ อยู่ในบริเวณบ้านของชาวบ้านภายในชุมชนนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 ส่งมอบแผนที่เดินดินแก่ชุมชนบ้านลาว หมู่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18  แผนที่เดินดินชุมชนบ้านลาว หมู่1 ฉบับสมบูรณ์ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับแผนที่เดินดินสามารถใช้แผนที่
เดินดินชุมชนเป็นเครื่องมือในศึกษาต่อยอดเพื่อการศึกษาหรือค้นหา
สินทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน เกิดเป็นประโยชน์ในแง่
เศรษฐกิจ และ สามารถใช้แผนที่เดินดินเพื่อศึกษาถึงสถานที่ส าคัญ
ของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดสถานที่เหล่านั้น 
พร้อมทั้งระดมสมองร่วมกับทางชุมชนเพื่อพัฒนาสถานที่ส าคัญของ
ชุมชนให้เป็น “สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน” ให้ชุมชนได้
ร่วมค้นหาทุนทางสังคมของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อชุมชนจะได้รู้ถึงจุด
แข็ง/จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมภายนอกได้ 
 ส าหรับการท าแผนท่ีเดินดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น 
ผู้เข้าศึกษาชุมชนควรปฏิบัติดังนี้ [5] 
 1. ไม่นั่งรถท าแผนที่เดินดิน ควรลงเดินเท้าเดินดูด้วยตัวเอง 
หากเป็นหมู่บ้านที่มีระยะห่างของหลังคาเรือนมากๆ อาจะใช้
รถจักรยาน หรือ รถจักรยานยนต์ แต่จะต้องหมั่นจอดรถแวะทักทาย
ชาวบ้านบ่อยๆ 
 2. อาจน าแผนที่ เก่าที่ เคยท าไว้แล้วมาใช้ เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดบางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ในกรณีทีมงานมีหลายคน ไม่ควรแยกกันเขียนแล้วน ามาต่อ
เป็นแผ่นเดียวกัน ควรเดินส ารวจร่วมกันท้ังทีมท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 4. ต้องสังเกต และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทีมระว่างการเดิน
ส ารวจ ว่าพ้ืนท่ีที่เห็นบอกเรื่องราวท่ีส าคัญอะไรของชุมชน 
 5. ในการน าผู้น าชาวบ้านมาเดินส ารวจท าแผนที่ อาจมีทั้งข้อดี
และข้อเสียที่พึงระวัง ข้อดีคือ สามารถท าแผนที่ได้รวดเร็ว แต่ข้อเสีย
ก็คือ ข้อมูลจะมีอคติ (bias) จากผู้พาเดิน เช่น ถ้าไม่ต้องการให้เรา
เห็นสิ่งไหน เขาก็จะไม่พูดถึง หรือพยายามเลี่ยง เช่น ไม่พาเราไปดู
บ้านคนยากจน คนพิการ เนื่องจากอับอาย เป็นต้น 
 6. เขียนข้อสังเกต เช่น ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน หน้าที่
ทางสังคมของพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ลานบ้าน หรือความทรงจ าที่เรามี
เกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพลงไปในแผนที่ โยงครอบครัวที่มักมีกิจกรรม
ร่วมกัน แผนที่ เดินดินต่างจากแผนที่นั่ งโต๊ะตรงที่มีความทรงจ า 
ความสัมพันธ์ทางสังคม และหน้าที่ทางสังคมของสิ่งที่อยู่ในแผนที่
ปรากฎไว้ด้วย 
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 อาจกล่าวได้ว่าแผนท่ีเดินดินชุมชนบ้านลาว หมู่ 1 ต าบลเทวราช 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นเครื่องในการศึกษาชุมชนโดยที่
ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มก าหนดหัวข้อวิจัย กระบวนการวิจัย 
การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสรุปผลวิจัย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้รู้จักชุมชน และมองปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งขึ้น อีกท้ังยัง
ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเข้าใจตนเองได้มากข้ึนด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีประวัตถุประสงค์ (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพื่อส ารวจข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ข้อมูลทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้น
การเก็บข้อมูลจากการบอกเล่า เลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในท้องที่ต าบลต่าง ๆ ทั้ง 17 ต าบล ของอ าเภอเสนา 
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ ชาวบ้านทั่วไป เกษตรกร และพระภิกษุสงฆ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (oral history) ใช้วิธีการตามกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และน าเสนอรายงานแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการบอกเล่า ในอ าเภอเสนา สามารถจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ต านาน
ที่เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า (2) ต านานเกี่ยวกับส าเภาจีนล่มที่บ้านแพน (3) ต านานอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติใน
ท้องถิ่น และ (4) ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้พบว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอเสนาท่ีมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นชุมทางของล าน้ าหลายสาย เป็นปัจจัยที่
ท าให้ผู้คนมีพื้นฐานการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพที่สอดรับกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น การตั้งถิ่นฐาน การสัญจรทางน้ า การท า
เกษตรกรรม รวมถึงการท ามาค้าขายตามชุมทางล าน้ าต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือต่างๆกลายเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่น้ีสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ 
ค าส าคัญ: ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, อ าเภอเสนา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Abstract 
This research article purpose (1) to collected basic data in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province (2) 

to survey of the historical data, cultural data and local wisdom in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. 
Recearchers used qualitative research indeed to gaining data from oral history, the interviewees were selected from 
local people who live as primitive hometown in 17  sub-district of Sena district. Combination of communities leaders, 
teachers, local people, farmers and monks. Oral history’s questionnaires were use as research instrument. Local 
historical research process was use and presented data by analytical description research report. The result revealed 
that local historical from oral history could classify into 4  groups (1 )  legend concerning to Siam-Burmese’s war (2 ) 
legend concerning to Chinese’s barque sinking at Bannpan area (3 ) legend describes prominent of local natural and 
landscape and (4) local people memory of royal visited from the King. Moreover, cultural and local wisdom are relate 
to landscape of Sena district which plain and rivers junction cause people way of life and doing job harmoniously to 
landscape, for example; settlement, river transportation, agricultural, trading along river junctions, tradition, worship and 
belief become identity of Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. This area can develop to be the new tourism 
route. 
Keywords : Historical, cultural, Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya province   
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1.บทน า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

หลายด้าน นอกเหนือจากการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์  และ
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญของชาติแล้ว ยังมีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มากด้วย
ประวัติศาสตร์ ต านานท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี
ความส าคัญอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ  ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ควบคู่ไปกับเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่มีพื้นที่
มรดกโลก  

อ าเภอเสนา เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที ่
205.568 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นล าดับ 3 ของจังหวัด ใน
ด้านประวัติศาสตร์นั้น พ้ืนที่อ าเภอเสนาเป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งถิ่นฐาน
หนาแน่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ าน้อย มีฐานะเป็นแขวงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี และมีการจัดตั้งเป็นอ าเภอมาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.
2438 ในปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 60,000 คน [1] จึงเป็นชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง  

แต่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมแก่อ าเภอเสนาเป็นอย่างมาก วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาหลายๆ ด้านก็เริ่มสูญหายไปตามวิวัฒนาการของอ าเภอ
เสนา ในขณะที่การศึกษาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอ าเภอเสนายังมีอยู่น้อย และ
ข้อมูลที่มีอยู่นั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย ไม่ได้ถูกเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ บ้างเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยและยังไม่สมบูรณ์ ท าให้บรรดาข้อมูล 
หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลของท้องถิ่นต่าง ๆ ได้นั้น ค่อยๆ เลือนหาย 
หรือสิ้นไปตามอายุขัย และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ ประเพณี 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

วิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพื่อส ารวจข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ข้อมูลทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เน้นข้อมูลจากการบอกเล่า ส ารวจข้อมูลทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความมุ่งหวัง
ว่าการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนช่วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมนั้นให้ มี
ความรู้สึกผูกพัน สมานสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ด้านพ้ืนที่ของการศึกษา 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลท้องถิ่นต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 17 ต าบล ดังนี้ ต าบลเสนา 
ต าบลบ้านแพน ต าบลเจ้าเจ็ด ต าบลสามกอ ต าบลบางนมโค ต าบล 
หัวเวียง ต าบลมารวิชัย ต าบลบ้านโพธิ์ ต าบลรางจระเข้ ต าบลบ้าน
กระทุ่ม ต าบลบ้านแถว ต าบลชายนา ต าบลสามตุ่ม ต าบลลาดงา 
ต าบลดอนทองต าบลบ้านหลวงและต าบลเจ้าเสด็จ 
2.2 ด้านเนื้อหาของการศึกษา 

เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในท้องที่ต าบลต่าง ๆ ของอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.3 ด้านประชากร 

2.3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมใน
ท้องที่ต าบลต่าง ๆ เช่น ชาวบ้านทั่วไป เกษตรกร ครู อาจารย์ และ
พระภิกษุสงฆ์ ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสอบถามจากกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้รู้ 
และ โดยสอบถามข้อมูลจากครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ประจ าต าบล 

3.วิธีการวิจัย 
3.1 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสัมภาษณ์แบบ
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (oral history) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ผ่านเครือข่ายนักวิจัยในท้องถิ่น (ครู กศน.) ทั้ง 17 ต าบล ในอ าเภอ
เสนา ที่สัมภาษณ์ผู้อาวุโส ปราชญ์ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา พระ และ
ครู อาจารย์ ที่มีพื้นเพดั้งเดิมอยู่ในท้องถิ่นนั้นตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่ง
เป็นผู้ที่รู้ และเข้าใจในหัวข้อวิจัยเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้ข้อมูล
เชิงลึกได้ นอกจากนี้ยังใช้เอกสารช้ันรองมาเป็นข้อมูลเสริม เช่น 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิประเทศ จ านวนประชากร เป็นต้น 

3.2 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) 
ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล ต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างเอกสาร กับ
ข้อมูลจากการบอกเล่า 2) ด้ านผู้ ให้สัมภาษณ์  ข้อมูลที่ ได้ต้อง
เหมือนกัน ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ แตกต่างกันก็
ตาม 3) ด้านผู้เก็บข้อมูล ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูล ก็ต้องได้
ข้อมูลเหมือนกัน จากค าถามเดียวกัน 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจ าแนกและจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน (grouping) จัด
เรียงล าดับข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.ผลการวิจัย 
4.1 เขตการปกครอง ภูมิประเทศ และภูมิวัฒนธรรม 

อ า เภ อ เส น า  ตั้ งอ ยู่ ท า งด้ าน ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ขอ งอ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 205,567 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอ าเภอ
ที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 17 ต าบล ได้แก่ ต าบลเสนา 
ต าบลบ้านแพน ต าบลเจ้าเจ็ด ต าบลสามกอ ต าบลบางนมโค ต าบล
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หัวเวียง ต าบลมารวิชัย ต าบลบ้านโพธิ์ ต าบลรางจรเข้ ต าบลบ้าน
กระทุ่ม ต าบลบ้านแถว ต าบลชายนา ต าบลสามตุ่ม ต าบลลาดงา 
ต าบลดอนทอง ต าบลบ้านหลวง และต าบลเจ้าเสด็จ [2] 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางไม่ถึง 5 เมตร ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินตะกอนทับ
ถม จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขาและป่าไม้ เป็นชุมทางของล าน้ าหลาย
สาย ได้แก่ แม่น้ าน้อยที่ไหลมาจากทางทิศเหนือ และคลองเจ้าเจ็ด-
บางยี่หนที่ ไหลมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านทิศตะวันตก  
มาบรรจบกันที่ ตั วอ าเภอเสนา ก่อนไหลไปบรรจบกับแม่น้ า
เจ้าพระยาที่ทางตอนใต้ของอ าเภอเสนา โดยมีคลองสาขา แตกแขนง
ไปยังท้องที่ต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองรางจรเข้ คลองสานและ
คลองขนมจีน  

ท้องที่ทางตอนบนของอ าเภอเสนา มีร่องรอยของการเป็นชุมชน
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ าน้อย โดย
พบจากร่องรอยสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งอยู่ภายในวัด
ต่าง ๆ ในย่านนี้ และต านานที่เกี่ยวกับการเคลือ่นทัพของกองทัพไทย
และพม่าผ่านท้องที่นี้ โดยพบข้อมูลว่าพื้นที่แถบนี้เป็นท่าข้ามแม่น้ า
น้อยมาตั้งแต่ในอดีต ดังเช่นท่ีวัดบันไดช้าง มีเรื่องเล่าว่าเคยเป็นทาง
ลาดลงไปในแม่น้ า ส าหรับให้ช้างเดินลุยน้ าข้ามฝั่งในบริเวณนี้ ส่วน
ท้องที่ทางตอนกลางของอ าเภอเสนา เป็นศูนย์รวมของล าน้ าส าคัญ
คือ แม่น้ าน้อย และคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หนไหลมาบรรจบกัน เป็น
ศูนย์กลางเส้นทางสัญจรทางน้ าที่ส าคัญ จึงมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน 
เป็นแหล่งชุมชน และย่านการค้ามาตั้งแต่ในอดีต ส่วนพื้นที่ทางตอน
ใต้ของอ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งกว้างขวาง ปรากฏร่องรอยของ
โบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่บ้างตามแนวคลองขนมจีน โดยภาพรวม
แล้วเป็นแหล่งชุมชนเมืองที่ไม่ค่อยหนาแน่น เมื่อเทียบกับทางตอน
เหนือ และตอนกลางของอ าเภอเสนา 

ลักษณะการแบ่งเขตการปกครองในอ าเภอเสนา จะแบ่งโดยใช้
แนวแม่น้ า หรือคลองเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของต าบลต่าง ๆ อย่างไร
ก็ ต าม  การแบ่ งพื้ น ที่ ก ารปกครองเช่นนี้  ก็ มิ อ าจแบ่ งแยก
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในท้องถิ่น ระหว่างต าบลได้ 
เนื่องจากชุมชนที่ตั้งอยู่ริมล าคลองสายเดียวกัน มักมีความสัมพันธ์
กันแบบเครือญาติ รู้จักซึ่งกันและกัน ไปมาหาสู่  และมีการร่วมงาน
หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน  

ในอดีตผู้คนใช้เรือเป็นพาหนะ และใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร 
ท าให้แม่น้ า และคลอง เป็นทางเช่ือมความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น 
ผู้คนทั้งสองฝั่งคลองจึงมีวัดในท้องถิ่นร่วมกัน มีช่ือบ้านหรือชุมชน
เป็นช่ือเดียวกัน  
4.2 ด้านประวัติศาสตร์ ต านาน และเร่ืองเล่าของท้องถิ่น 

การศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และต านานท้องถิ่น ของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในอ าเภอนี้ เน้นข้อมูลจากค าบอกเล่าของผู้คนใน
ท้องถิ่น ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เล่าขานอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยเนื้อหาเรื่องราวแต่ละเรื่องนั้น มีเนื้อหาสอดคล้อง ตรงกัน
บ้าง และมีความคลาดเคลื่อนต่างกันไปบ้าง บางเรื่องมีความ
พยายามผูกโยงเรื่องราว เพื่ออธิบายความหมายของช่ือเรียกของ

ท้องถิ่น บ้างพยายามเช่ือมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นของตน ให้สามารถ
ผูกโยงเข้ากับเรื่องราวในท้องถิ่นข้างเคียง 

จากการศึกษาเรื่องเล่าเชิงต านาน และเรื่องเล่าจากความทรงจ า
ของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอ าเภอเสนา ท าให้สามารถจ าแนก
ลักษณะของเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1.ต านานที่เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า  
2.ต านานเกี่ยวกับส าเภาจีนล่มที่บ้านแพน  
3.ต านานอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติใน

ท้องถิ่น 
4.ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของ

พระมหากษัตริย์ 
4.2.1 ต านานที่เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า 

 ท้องที่แถบตอนบน ตลอดจนตอนกลางของอ าเภอเสนา มักมี
ต านานเล่าขานเกี่ยวข้องกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสงครามการสู้รบ
ระหว่างไทยกับพม่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง-ตอนปลาย จึงมี
เรื่องราวที่เล่าถึง พระมหากษัตริย์ เสนาบดี และช้างศึกในกระบวน
ทัพ ซึ่งบางเรื่องมีความเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กัน  

เริ่มจากเรื่องเล่าเชิงต านานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้ง และภูมิ
ประเทศของท้องที่อ าเภอเสนา ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการเดินทัพ
ไปท าสงครามระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพพม่า ที่ยกทัพเข้ามาถึง
เมืองสุพรรณบุรี โดยเล่าว่าท้องที่ตอนบนของอ าเภอเสนา เป็น
เส้นทางเดินทางทางบกระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับเมืองสุพรรณบุรี มี
วัดบันไดช้าง ในต าบลหัวเวียง เป็นสถานที่ที่แสดงถึงการตั้งช่ือบ้าน
นามเมืองที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กองทัพ คาราวานขนส่งสินค้า หรือผู้
สัญจรทางบก ระหว่างอยุธยากับเมืองสุพรรณบุรีในอดีต ที่ส่วนหนึ่ง
มีการใช้ช้างเป็นพาหนะส าคัญในการเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึง
ท้องที่อ าเภอเสนา ก็จะมีแม่น้ าน้อย ซึ่งไหลลงมาจากทางทิศเหนือ 
ลงสู่ทิศใต้ เป็นแนวขวางกั้นอยู่ ผู้ควบคุมช้าง หรือควาญช้างก็จะต้อง
น าช้างเดินลุยข้ามแม่น้ าน้อยอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ผู้ปกครองในท้องที่นี้ 
จึงน าก าลังไพร่มาจัดเตรียมช่องทางไว้ส าหรับให้ช้างเดินขึ้น-ลง สู่
แม่น้ า โดยการท าทางลาด หรือก่อคันไว้ลักษณะเป็นขั้นๆ คล้ายกับ
ขั้นบันได จึงมีการเรียกขานท้องที่นี้ว่า “บันไดช้าง” ดังนั้น วัดส าคัญ
ในท้องถิ่นนี้ จึงมีช่ือว่า “วัดบันไดช้าง” [3] 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าในลักษณะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แทรกอยู่
ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างการเดินทางของกองทัพฝ่าย
ไทย คือ เรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับต าบลลาดงา ที่เล่าเกี่ยวกับการ
เคลื่อนทัพกลับของกองทัพกรุงศรีอยุธยา ท่ีไปกระท าศึกสู้รบกับพม่า
ที่ท้องที่แถบเมืองสุพรรณบุรี โดยมีช้างศึกเชือกส าคัญได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากการสู้รบ จนกระทั่งงาหักห้อยมาตลอดทาง และเกิดล้มลง 
ณ ท้องที่แถบน้ี แม่ทัพนายกองจึงได้สั่งให้น างาช้างศึกเชือกนี้กลับมา
ยังกรุงศรีอยุธยา แต่งาคงมีขนาดใหญ่ไม่สามารถบรรทุกกลับมาได้ 
จึงสั่งให้ใช้เชือกผูกงาไว้ และลากกลับมา จึงได้รับการขนานนาม
ท้องถิ่นนั้นว่า “บ้านลากงา” ภายหลังเรียกผิดเพี้ยนมาเป็น “บ้าน
ลาดงา” มาจนถึงทุกวันน้ี [4] 

นอกจากเรื่องเล่าซึ่งเป็นการเคลื่อนทัพของกองทัพฝ่ายไทยแล้ว 
ก็มีเรื่องเล่าในลักษณะเกร็ดทางประวัติศาสตร์ระหว่างการเคลื่อนทัพ
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ของฝ่ายพม่าด้วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในช่วงหลังเสียกรุงศรี
อยุธยา เช่น ต านานหัวเวียง ในต าบลหัวเวียง และต านานบ้าน
ช่างเหล็ก ในต าบลบ้านแพน ท่ีเล่าว่ากองทัพพม่ามาตั้ง “เวียง” หรือ 
“เมือง” ขึ้นที่บ้านหัวเวียง จึงเป็นที่มาของช่ือต าบลหัวเวียง โดย
ทหารพม่าได้ตั้งโรงตีเหล็ก เพื่อผลิตอาวุธไว้ใช้ในการสู้รบกับกรุงศรี
อยุธยาในท้องที่ใกล้เคียงกันนี้ จึงกลายมาเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้าน
ช่างเหล็กในต าบลบ้านแพน 

ภายหลังจากที่พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว ก็มี เรื่องเล่าที่
เกี่ยวพันกับพื้นที่ต าบลหัวเวียงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มีเรื่องราวแย้งกับ
ตอนแรกที่กล่าวว่าช่ือบ้านหัวเวียงมีความหมายว่าเมือง คือเล่าว่า
ทหารพม่าน าขบวนเชลยศึกชาวไทยผ่านมาแถบนี้ แล้วบังเกิดความ
ไม่พอใจเชลยศึกชาวไทยด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จึงได้สั่งตัดหัว
เชลย และเหวี่ยงลงในล าราง จึงเรียกขานต าบลนี้ว่า “บ้านหัว
เหวี่ยง” ก่อนที่จะเรียกเพี้ยนมาเป็นช่ือ “หัวเวียง” อันเป็นที่มาของ
ช่ือต าบลหัวเวียง [5] 

ในช่วงเวลาเสียกรุงศรีอยุธยา ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอพยพลี้
ภัยสงครามของบรรดาเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินและเสนาบดีต่าง ๆ คือ 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับต านานของต าบลเจ้าเจ็ด ต าบลเจ้าเสด็จ และ
รวมถึงต าบลเสนา ท่ีต่างมีเรื่องเล่าเชิงต านาน ผูกโยงเรื่องราวต่างๆ 
ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยมีเรื่องเล่าว่า มีเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ลี้ภัย
สงครามผ่านเข้ามาในท้องที่นี้  นับรวมได้ทั้ งหมด 7 พระองค์ 
กลายเป็นที่มาของช่ือคลองเจ้าเจ็ด และต าบลเจ้าเจ็ด [6] 

เรื่องราวของเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ยังมีอิทธิพลต่อการผูกโยงไปถึง
ความเป็นมาของต าบลเจ้าเสด็จ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ว่าเคยมี
กษัตริย์ และเจ้าฟ้า หลายพระองค์ เสด็จผ่านมายังท้องที่นี้ เช่นใน
บ้ านรางข้ าวผอก ต าบล เจ้ าเสด็ จ นั้ น  ก็มี เรื่ อ งเล่ าว่ า  เคยมี
พระมหากษัตริย์เคลื่อนทัพ ผ่านมาบริเวณล ารางสายหนึ่ง และทรง
แวะพักเสวยพระกระยาหารกลางวันอยู่ครูห่นึ่ง จากน้ันจึงเสด็จต่อไป 
ซึ่งข้าวผอก หมายถึงอาหารกลางวันท่ีพกติดตัวไปรับประทานนั้น มีผู้
ผกูเรื่องให้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าฟ้า 7 พระองค์ที่ลี้ภัย
ในสงคราม [7] 

อีกหนึ่งเกร็ดเหตุการณ์ ท่ีมีเรื่องราวผูกโยงกับต านานเจ้าเจ็ด คือ
การที่เหล่าข้าราชบริพาร เสนาบดี ที่ติดตามเจ้าฟ้าทั้ง 7 พระองค์ 
ได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ จนเป็นที่มาของช่ือต าบลเสนา 
และนอกจากต านานเจ้าเจ็ดแล้ว ยังมีอีกเรื่องเล่าที่ผูกโยงไปถึง
ท้องถิ่นที่ช่ือว่า “บ้านเจ้าแปด” ต าบลมารวิชัยด้วย โดยมีเรื่องเล่า
สั้นๆ ว่า มีแม่ทัพผู้หนึ่งน าทัพเคลื่อนผ่านท้องที่นี้ แล้วไม่มีช่ือจึงได้
เรียกว่า “เจ้าแปด” [8] 

นอกจากนี้ยังมีต านาน ที่เล่าเรื่องราวสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา คือที่ต าบลสามตุ่ม มีเรื่องเล่ากันว่า 
ในช่วงที่กองทัพของพม่าได้เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านได้อพยพ
หนีพม่า โดยการฝังตุ่ม 3 ใบ ไว้ในบริเวณนั้น ซึ่งในตุ่มนั้นได้ใส่แก้ว
แหวนเงินทองไว้เป็นจ านวนมาก เมื่อภาวะสงครามเริ่มสงบลงแล้ว 
ชาวบ้านรุ่นหลังได้พบตุ่ม 3 ใบ ฝังอยู่ใต้ดิน จึงได้ตั้งช่ือย่านนี้ว่า 
“สามตุ่ม” มาจนถึงปัจจุบัน [9] 

จากเรื่องเล่าเชิงต านานที่เกี่ยวกับเกร็ดเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ 
ระหว่างการเคลื่อนทัพของทั้งกองทัพฝ่ายไทย และฝ่ายพม่า ในช่วง

สงครามครั้งต่าง ๆ เหล่านี้ พบว่ามีแก่นเรื่องที่ตรงกันอยู่คือท้องที่
อ าเภอเสนา เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณระหว่างกรุงศรีอยุธยา
และเมืองสุพรรณบุรี โดยบางเรื่องนั้น เล่าเรื่องเฉพาะท้องถิ่นตนเอง 
เช่น ต านานของต าบลลาดงา และต าบลหัวเวียง  บางเรื่องผูกโยง
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน เช่น ต านานของต าบลเจ้าเจ็ด ต าบลเจ้า
เสด็จ และต าบลเสนา 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเล่าเชิงต านานในอ าเภอเสนา คือ เรื่องเล่า
ในลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นี้ ส่วนใหญ่มี
เรื่องราวของชุมชนที่อยู่ในท้องที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของ
อ าเภอเสนา ซึ่งมีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของผู้คนในย่านแม่น้ า
น้อย และคลองเจ้าเจ็ด โดยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของ
อ าเภออยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ต านานบ้านเจ้าแปดในต าบลมารวิชัย 
และต านานตุ่มสามใบ ในต าบลสามตุ่ม เท่านั้น 

4.2.2 ต านานส าเภาจีนล่มที่บ้านแพน  
ต านานส าเภาจีนล่มที่บ้านแพน [10] เป็นเรื่องเล่าเชิงต านาน ที่

ผูกโยงเรื่องราวของชื่อบ้านนามเมืองในย่านบ้านแพนเข้าไว้เป็นเรื่อง
เดียวกัน มีโครงเรื่องเล่าว่า ชาวจีนล่องเรือส าเภาล าใหญ่เข้ามา
ค้าขายตามล าน้ าในย่านนี้ แล้วส าเภาเกิดอับปางลง โดยมีเพียง
เสากระโดงเรือท่ีโผลพ่้นขึ้นมาเหนือผิวน้ า ส่วนข้าวของ และสัมภาระ
ที่ชาวจีนน าติดตัวมาด้วย ต่างลอยกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง  

เล่ากันว่าจุดที่เรือล่มจนเหลือแต่เสากระโดงเรือโผล่พ้นน้ าขึ้นมา 
นั้น ภายหลังมีการสร้างวัด และตั้งช่ือเป็นอนุสรณ์ว่าวัดกระโดงทอง 
อยู่ในต าบลบ้านโพธิ์ ส่วนข้าวของที่ลอยกระจายไปตามล าน้ า เช่น 
เสื่อล าแพนลอยไปติดอยู่ที่ชายตลิ่งแห่งหนึ่ง กลายเป็นที่มาของช่ือ
ย่านบ้านแพน ที่คลอบคลุมพื้นที่หลายต าบลที่อยู่ตามล าน้ าน้อย 
ประกอบไปด้วย ช่ือต าบลบ้านแพน ช่ือตลาดบ้านแพนในต าบลเสนา 
และช่ือวัดบ้านแพนซึ่งตั้งอยู่ในต าบลสามกอ  

ส่วนเสื่อกกที่ลอยไปติดอยู่ที่ท่าน้ าอีกแห่งหนึ่ง ชาวบ้านช่วยกันลาก
ขึ้นมาตากไว้บนโคกสูงนั้น ชาวบ้านเรียกกันว่า โคกเสื่อ ภายหลังมีการ
เรียกผิดเพี้ยนจนกลายเป็นที่มาของช่ือวัดโคกเสือ ในต าบลบ้านแพน 

ต านานส าเภาจีนล่มแห่งย่านบ้านแพน อ าเภอเสนานี้ ได้มีการผูก
โยงเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับช่ือหมู่บ้าน และวัดต่าง ๆ ในย่านบ้านแพน ซึ่ง
รวมพื้นที่ในหลายต าบล ประกอบด้วย ต าบลบ้านแพน ต าบลบ้าน
โพธิ์ ต าบลสามกอ และต าบลเสนา ซึ่งบริเวณนี้เป็นชุมทางของแม่น้ า
น้อย และคลองสายต่าง ๆ เป็นย่านชุมชนเมืองใหญ่  และเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า และการคมนาคมที่ส าคัญของอ าเภอเสนา 

4.2.3 เร่ืองเล่าอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และ
ธรรมชาติประจ าท้องถิ่น  

เรื่องเล่าอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติ
ประจ าท้องถิ่นลักษณะนี้ มักเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านความทรงจ า
ของผู้คนจากรุ่นก่อนที่อาจเคยเห็นลักษณะตามธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต จนกลายเป็นที่กล่าวขาน และขนาน
นามของท้องถิ่น เพื่ออธิบายความเป็นมาของช่ือท้องถิ่นของตนเอง 
ซึ่งพบมากในหลายๆ ต าบลของอ าเภอเสนา อาทิ 

ชุมชนสองฝ่ังล าน้ าย่านบ้านรางจรเข้ ในต าบลรางจรเข้ และ
ต าบลบ้านโพธ์ิ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับจระเข้ที่
เคยอาศัยอยู่ชุกชุมตามคลองหรือล ารางในท้องที่นี้ จนมีการขนาน
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นามคลองสายส าคัญที่ไหลผ่านในย่านนี้ว่าคลองรางจรเข้ และเป็น
ที่มาของช่ือบ้านรางจรเข้ ท่ีตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งคลอง ทั้งในเขตต าบลราง
จรเข้ และต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึงวัดรางจรเข้ ซึ่งเป็นวัดส าคัญของคน
ในย่านนี้ [11] 

เช่นเดียวกับ ชุมชนสองฝ่ังล าน้ าย่านบ้านโพธิ์ ในต าบลบ้าน
แพน และต าบลบ้านโพธิ์ ก็มีเรื่องเล่ามาจากภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ า
น้อยที่มีสภาพเป็นป่าไม้ มีต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก จนมีลิง
มาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน [12] เป็นท่ีมาของการเรียก
ขานชุมชนที่อยู่สองฝั่งล าน้ าน้อยนี้ว่าบ้านโพธิ์ และเป็นที่มาของช่ือ
ต าบลบ้านโพธิ์ ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าน้อย และวัดโพธิ์ 
รวมถึงชุมชนบ้านโพธิ์ ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ า ซึ่งอยู่ใน
ท้องที่ต าบลบ้านแพน  

บ้านจรเข้ไล่ ในต าบลดอนทอง มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่า พื้นที่
ในอดีตของต าบลดอนทอง เป็นพื้นที่ป่ารกร้าง และมีจระเข้อาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก เมื่อคนในชุมชนออกหาปลามักจะโดนจระเข้ไล่กัด 
คนในชุมชนจึงช่วยกันถางและเผาป่า เพื่อขับไล่ฝูงจระเข้ไม่ให้มาท า
อันตรายต่อชาวบ้าน จึงเรียกขานย่านนี้ว่าบ้านจรเข้ไล่ มีวัดจรเข้ไล่ 
เป็นวัดส าคัญประจ าท้องถิ่นนี้ [13] 

บ้านรางหมาตาย เป็นเรื่องเล่าของหมู่ 1 ต าบลดอนทอง ที่เล่า
อธิบายที่มาของช่ือชุมชน ว่าเดิมเป็นล ารางที่คนในบริเวณนี้อาศัยเป็นใช้
น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค แต่มีช่วงหนึ่งที่เกิดน้ าท่วม สุนัขที่ชาวบ้าน
เลี้ยงไว้ก็ทยอยตาย และลอยน้ ากันเต็มล าราง ไหลไปรวมกันที่สุดล าราง
นี้ คนในชุมชนจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านรางหมาตาย” [14] 

บ้านงัวนอน เดิมต าบลมารวิชัย มีช่ือเรียกขานกันว่า บ้านงัวนอน 
มีเรื่องเล่าว่า บริเวณนี้เคยเป็นที่พักแรมของพ่อค้าที่น าวัวมาค้าขาย 
ซึ่งครั้งหนึ่งจะต้อนวัวมาเป็นขบวนใหญ่ ประมาณ 200 ตัว ในช่วง
สมัยหนึ่ง จึงเคยมีการเรียกขานท้องถิ่นแถบนี้ว่า “บ้านงัวนอน” [15] 

น่าสังเกตว่า เรื่องเล่าที่ถูกหยิบยกมาอธิบายความเป็นมาของช่ือ
บ้านต่างๆ ด้วยลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติของ
ท้องถิ่นเหล่านี้ มักจะเป็นเรื่องสั้นๆ ท่ีไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนัก 
ไม่มีตัวละครหลัก ไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัด ท าให้สามารถ
อธิบายให้เข้าใจที่มาที่ไปของช่ือบ้านนามเมืองได้อย่างไม่ยาก 

4.2.4 ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราช
ด าเนินของพระมหากษัตริย์ 

ชาวอ าเภอเสนา มีเรื่องเล่าจากความทรงจ าที่เกี่ยวกับการเสด็จ
พระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ อยู่หลายเหตุการณ์  
กลายเป็นความทรงจ าร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือถ้าเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าจากความ
ทรงจ าที่เล่าขานสืบต่อกันมา  

เรื่องเล่าที่อยู่ในความทรงจ าของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน ที่
สามารถจดจ าได้ดีที่สุด และเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเวลานานที่สุด 
คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เป็นการเสด็จพระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ ได้แก่ 
การเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   

1. เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในต าบลหัวเวียง เล่ากันว่า 
พระองค์ เสด็จพระราชด าเนินทางชลมารคในท้องที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) แล้ว
ทรงพักเสวยพระกระยาหารที่บ้านของนายช้าง และยายพลับ ส่วนที่
ต าบลเจ้าเจ็ดก็มีเรื่องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน คือเล่าว่าทรง
เสด็จพระราชด าเนินมาประพาสต้นตามคลองเจ้าเจด็ มาประทับอยู่ที่
คุ้งน้ าแห่งหนึ่งในเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ ามืด และได้มีการสร้างพลับพลา
ที่ประทับ ณ ฝั่งวัดเจ้าเจ็ด ต่อมาชาวบ้านถึงเรียกคุ้งน้ านี้ว่า “คุ้งไอ้
เพล้” [16] เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจ้ าอยู่ หั ว ทรงเสด็จมาประทับนั้ น  ได้มี การตั้ งพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความ
ทรงจ านีด้้วย 

2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงเสด็จพระราชด าเนินมาท่ีอ าเภอเสนาหลายครั้ง และเสด็จเยี่ยม
เยือนราษฎรหลายต าบล เช่นที่ต าบลบ้านแพน มี เรื่องเล่าว่า
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จ
เยี่ยมเยียนราษฎร์ และประทับ ณ พลับพลาตรีสุขี ต าบลบ้านแพน 
ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ซึ่งชาวบ้านแพนได้มีการอนุรักษ์
พลับพลาตรีสุขีไว้เป็นมรดกความทรงจ าร่วมกันของคนในท้องถิ่น 
[17]  

นอกจากนี้ท่ีต าบลเจ้าเจ็ด ต าบลเจ้าเสด็จ และรวมถึงต าบลบ้าน
แถวซึ่งอยู่ ในล าคลองสายเดียวกัน ต่างก็มีความทรงจ าร่วมกัน
เกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จทอดผ้าพระกฐิน ณ วัด 
เจ้าเจ็ดใน และวัดเจ้าเจ็ดนอกทางชลมารคโดยเรือดว่นสองช้ัน และมี
พระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จในครั้งนั้นด้วย ชาวบ้านริมคลองเจ้า
เจ็ดได้ร่วมใจกันสร้างพลับพลาใจสมานเพื่อใช้เป็นที่ประทับส าหรับ
รับเสด็จ เมื่อถึงวันเสด็จพระราชด าเนิน ก็มีชาวบ้านย่านคลองเจ้า
เจ็ดหลายต าบล เดินทางมารับเสด็จเป็นจ านวนมาก [18] 

ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของ
พระมหากษัตริย์ในอ าเภอเสนา ที่มีการเล่าขานกันสืบมานี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงการถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจ าของแต่ละคน ท่ีมีต่อ
เหตุการณ์เดียวกัน จนกลายเป็นความทรงจ าร่วมกันของผู้คนใน
ท้องถิ่นอ าเภอเสนา 
4.3 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอเสนา 

จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอเสนาที่มีภูมิประเทศเป็น
เป็นที่ราบลุ่ม เป็นชุมทางของแม่น้ าหลายสาย ท้ังแม่น้ าน้อยที่ไหลมา
จากทางทิศเหนือ และไหลไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาทางทิศใต้ 
และคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หนที่ไหลมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทางด้าน
ทิศตะวันตก มาบรรจบกับแม่น้ าน้อยที่ตัวอ าเภอเสนา โดยมีคลอง
สาขาที่แยกออกมาหลายสาย เช่ือมต่อเข้าไปในต าบลต่าง ๆ จึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ของอ าเภอเสนามีการ
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ด ารงชีวิต และประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เช่น การท าเกษตรกรรม รวมถึงการท ามาค้าขายตามชุมทางล าน้ า
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลถึงลักษณะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของท้องที่ที่แสดงออกมาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม วิถี
ชีวิต ความเช่ือ ฯลฯ ที่ผูกพันอยู่กับชาวอ าเภอเสนาในรูปแบบต่าง ๆ 

การท าเกษตรกรรม หรือการท านา เป็นอาชีพหลักที่ส าคัญของ
ชาวอ าเภอเสนา จากการศึกษาพบว่า การท านาเป็นวิถีดั้งเดิมของ
ชาวเสนาที่มักท าสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จึงเกิดความเช่ือ 
และประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีการท าเกษตรกรรม เช่น การแห่นาง
หมานางแมว ของต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งมักท าในช่วงฝนแล้ง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท านา มักจะประกอบไปด้วย
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่นการท าขวัญข้าว ท าบุญพระแม่โพสพ ท าขวัญ
ลานข้าว ส่วนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาในสมัยก่อน ก็จะมี
ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นกัน เช่นการลงแขกเกี่ยวข้าว 
การท าลานนวดข้าว ฯลฯ จนเสร็จสิ้นกระบวนการท านา ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากวิถีชีวิตที่ในการท าเกษตรกรรมที่โดดเด่น
ของชาวอ าเภอเสนา ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันนี้ ประเพณีพิธีกรรมดังกล่าว
จะลดน้อยถอยลงหรืออาจสูญหาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปสู่ความเจริญซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้น แต่
วัฒนธรรมดังกล่าวคงมีการท าสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน จนมี
คนท่ีสามารถจดจ าและเล่าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันน้ี 

ลักษณะอันโดดเด่นอีกประการหนึ่งของชาวอ าเภอเสนา อัน
ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นคือความสัมพันธ์กับสายน้ า โดยใน
ท้องที่ของอ าเภอเสนานั้นอุดมไปด้วยแม่น้ าล าคลองสายน้อยใหญ่
คอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชาวเสนา และส่งผลต่อรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตในลักษณะต่าง ๆ สะท้อนให้ เห็นออกมาในรูปแบบของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ที่ในอดีตชาวบ้านมัก
ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น้ าล าคลองต่าง ๆ โดยจะสร้างบ้านใต้ถุน
สูง เมื่อถึงฤดูน้ าหลากนั้น น้ าในแม่น้ าล าคลองจะเอ่อล้นเข้าท่วมเต็ม
ตลิ่ง การสร้างบ้านใต้ถุนสูงจึงเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเข้าใจ
ธรรมชาติ  และช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับฤดูกาล ส่วนหนึ่งมักมีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเรือนแพ 
เพื่อให้สะดวกต่อการท ามาค้าขายและด ารงชีวิตอีกด้วย  

นอกจากนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ ายังส่งผลถึงวิถีชีวิตการ
อุปโภคบริโภคของชาวอ าเภอเสนา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ า
ล าคลองหลากหลายด้าน เช่นการท าประมงน้ าจืด ที่ก่อให้เกิดภูมิ
ปัญญาในการท าอุปกรณ์จับปลาต่าง ๆ การสัญจรทางน้ า ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่โดดเด่นในอ าเภอเสนา  

โดยการสัญจรทางน้ านั้น นับเป็นวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของ
อ าเภอเสนา ด้วยลักษณะของพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยล าน้ า และแม่น้ า
ต่าง ๆ ส่งผลให้การเดินทางในอดีตของชาวอ าเภอเสนานั้น มักจะใช้
เรือเป็นพาหนะ ตั้งแต่ในระดับต าบลซึ่งมีคลองสายย่อยต่าง ๆ ซึ่ง
ชาวบ้านจะใช้เรือไปมาหาสู่กันเป็นปกติ จนถึงในตัวเมืองอ าเภอเสนา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดใหญ่ อันมีเรือโดยสารสายต่าง ๆ แล่นผ่านอยู่
เสมอ เช่นเรือด่วน เรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง ที่ชาวอ าเภอเสนาใช้
เดินทางไปยังท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ขึ้นเหนือสู่อ าเภอผักไห่ หรือลงใต้สู่
ท่าเตียนในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับการสัญจรทางน้ าของชาวเสนา ยังได้
สะท้อนให้เห็นผ่านประเพณีต่าง ๆ เช่นการแห่นาคทางน้ า การแห่
ขันหมากทางน้ า และยังมีประเพณีการแห่พระพุทธรูปส าคัญทางน้ า 
ผ่านท้องที่ต าบลต่าง ๆ อันเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชาว
เสนาและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับสายน้ าของชาวเสนาได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการต่อเรือ พิธีกรรมบูชาเรือ เช่นในต าบล
เสนา ภูมิปัญญาการท าเรือจิ๋วในต าบลบางนมโค และในต าบลบ้าน
หลวง ยังมีภูมิปัญญาการเล่นเพลงเรือ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตอัน
ผูกพันกับสายน้ าอย่างชัดเจน 

ในด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จากการส ารวจข้อมูลพบว่า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอเสนามีลักษณะที่แบ่งได้หลายประเภท
แตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถส่วนบุคคล รวมถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยอาจแบ่งได้ตามประเภท ได้แก่ ภูมิ
ปัญญาด้านการประกอบอาชีพ เช่น การท านา ภูมิปัญญาด้าน
พิธีกรรม เช่น การท าขวัญข้าว การท าขวัญนาค ตั้งศาลพระภูมิ ภูมิ
ปัญญาด้านงานฝีมือ ซึ่งพบว่ามีมากที่สุด เช่น การท าจักสาน การ
แทงหยวก การท าเมรุลอย การท าบ้านทรงไทย กระดาษ การท าทอง 
การแกะพิมพ์พระปั๊มพระแบบโบราณ การทอเสื่อกก เจียระไนพลอย 
เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในหลายต าบลยังมีภูมิปัญญาในเรื่องของอาหารการ
กิน เช่น การท าน้ าพริก ท าขนมไทย ซึ่งสามารถท าเป็นสินค้าส่งออก
ของต าบล ความสามารถของบุคคลยังแสดงให้เห็นจากภูมิปัญญา
ด้านการรักษาโรค เช่น หมอแผนโบราณ หมอสมุนไพร หมอต าแย 
ซึ่งมักเป็นบุคคลที่ได้รับการนับถือของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี
ภูมิปัญญาในด้านของดนตรี เช่น การเล่นเพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว 
การท าแตรวง เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อ าเภอเสนา มีลักษณะโดดเด่นที่สืบเนื่องจากการท าเกษตรกรรม 
และการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่ม
แม่น้ า ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ประเพณีและภูมิปัญญาหลายด้าน  

ชาวอ าเภอเสนายังมีกิจกรรมประเพณีทั่วไป เช่น การท าบุญวัน
พระใหญ่ ตรุษสงกรานต์ งานอุปสมบท งานศพ ในลักษณะตาม
รูปแบบของประเพณีไทยลุ่มแม่น้ าภาคกลาง ส่วนในบางต าบลของ
อ าเภอเสนา ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่นศาสนาคริสต์ในต าบลเจ้า
เสด็จ ศาสนาอิสลามในต าบลชายนาก็จะมีวัฒนธรรมที่อิงตาม
หลักการและพิธีกรรมทางศาสนาในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าภายในอ าเภอเสนานั้น มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความสอด
ประสานกลมกลืนในมิติความสัมพันธ์เป็นอย่างดี 

สรุป 
ภูมิประเทศของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่

ราบลุ่ม ชุมทางล าน้ าหลายสาย เป็นพื้นฐานชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวอ าเภอเสนา ที่สะท้อนผ่านเรื่องเล่าต่างๆ ของท้องถิ่น และ
ประเพณีทั้งหลาย 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการบอกเล่า ในท้องถิ่นต่างๆ ของ
อ าเภอเสนาสามารถจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ต านาน
ที่เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า 2.ต านานเกี่ยวกับส าเภาจีนล่มที่บ้าน
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แพน 3.ต านานอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติใน
ท้องถิ่น และ 4.ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราช
ด าเนินของพระมหากษัตริย์ 

1.ต านานที่เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า เป็นเรื่องเล่าที่พบมากใน
ย่านชุมชนริมน้ า แถบตอนบนและตอนกลางของอ าเภอเสนา ใน
รูปแบบของเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ  ที่แยกย่อยมาจากเรื่องราวการ
เคลื่อนทัพเพื่อท าสงครามระหว่างกองทัพไทยและพม่า ที่แสดงให้
เห็นว่าทอ้งถิ่นอ าเภอเสนาเป็นเส้นทางเดินทัพมาตัง้แต่ในสมัยโบราณ  

2. ต านานส าเภาจีนล่มที่บ้านแพน เป็นเรื่องเล่าเชิงต านาน ที่ผูก
โยงเรื่องราวของช่ือบ้านนามเมืองในย่านบ้านแพน ไม่ว่าจะเป็นย่าน
ชุมชน วัด ตลาด เข้าไว้เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมีพื้นที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
หลายต าบลทางตอนกลางของอ าเภอ ซึ่งเป็นชุมทางของแม่น้ าน้อย 
และคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

3. เรื่องเล่าอธิบายลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติ
ประจ าท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องเล่าอย่างง่ายๆ สั้นๆ ไม่มีเนื้อหาที่ซับซ้อน
แต่อย่างใด คือไม่มีตัวละคร และไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่แน่ชัด 
เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ถูกหยิบยกมาอธิบายความเป็นมาของช่ือบ้าน
ต่างๆ ด้วยลักษณะเด่นของภูมิประเทศ และธรรมชาติของท้องถิ่น 

4. ความทรงจ าของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินของ
พระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องเล่าจากความทรงจ าที่เกี่ยวกับการเสด็จ
พระราชด าเนินทางชลมาศของพระมหากษัตริย์  2 รัชกาล คือ 
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 กลายเป็นความทรงจ าร่วมกันของผู้คน
ในท้องถิ่นทั้ง 2 ฝั่งคลอง  

ส่วนในด้านของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ก็มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอเสนาที่มีภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นชุมทางของล าน้ าหลายสาย เป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้คนมีพื้นฐานการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพที่สอด
รับกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น การตั้งถิ่นฐาน การสัญจรทางน้ า 
การท าเกษตรกรรม รวมถึงการท ามาค้าขายตามชุมทางล าน้ าต่าง ๆ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ
กลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของอ าเภอเสนา 

ข้อเสนอแนะ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น คือความสัมพันธ์ของผู้คน

ในท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่งในอดีตอาศัยล าน้ าเดียวกัน เป็นเส้นทางไปมา
หาสู่กัน เช่ือมพื้นที่ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน แต่จากการแบ่งพื้นที่การ
ปกครองในปัจจุบัน โดยใช้ล าน้ าเป็นแนวก าหนดเขตการปกครอง
ออกเป็นต าบลต่างๆ ประกอบกับการคมนาคมทางบกได้รับความ
นิยม แทนที่การคมนาคมทางน้ านั้น ท าให้ผู้คนในรุ่นหลังมีความรู้สึก
ห่างเหินกับผู้คน และญาติพี่น้อง ที่อยู่คนละฟากฝั่งล าน้ า อาจส่งผล
ให้เรื่องราวท่ีเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเดียวกัน ถูก
แยกออกจากกัน เป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจ าต าบล แต่
ละต าบล  

ผู้วิจัย จึงมีข้อเสนอแนะว่า (1) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแบ่ง
ขอบเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการแต่
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สามารถแบ่งแยกได้ และควร
รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน

สืบไป ผู้คนรวมถึงผู้ปกครองในท้องถิ่น ควรท าความเข้าใจว่าท้องถิ่น
ต่างๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน สามารถมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมร่วมกันได้  แม้มีถิ่นฐานอยู่ต่างต าบลกันก็ตาม  
(2) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะผลักดันให้เป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 
1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม และเปรียบเทียบการน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหา
สังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามจ าแนกตามเพศ สถานภาพครอบครัว 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 240 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 150 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test 
(Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้หลัก
ไตรสิกขาแก้ปัญหาสงัคมแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง ตามล าดับ 
และผลการเปรียบเทียบการน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามจ าแนกตามเพศ สถานภาพครอบครัวพบว่า 
เยาวชนท่ีมีเพศต่างกันโดยรวมไม่แตกต่าง ส่วนในด้านการเมือง และสถานภาพครอบครัวต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาสังคมแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามล าดับตามความถี่มาก
ไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรมีหลักศีลธรรมในการแก้ไขปัญหา และใช้ปัญญาไตร่ตรอง  ปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรู้และเข้าใจหลักไตรสิกขา
มากขึ้นเพื่อให้สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ และเยาวชนควรศึกษาเรื่องหลักไตรสิกขาไว้เพื่อแก้ปัญหาสังคม 
ค าส าคัญ: หลักไตรสิกขา, แก้ปัญหาสังคม, นักเรียน, จังหวัดมหาสารคาม 

Abstract 
The research on The  use of students at kadun Wittayakhan School Application of Buddhism’s Rule on 

Threefold Trainings to Solving Social Problems in Maha Sarakham Province’ served the purposes: 1) to study states of 
social problems and compare their applications of its rule to solving social problems here, as classified by differences in 
their genders and family statuses, 2) to collect suggestions to be used as guidelines on solving their social problems. 
Population used in research for the research were 240 lower secondary students in total from five schools in Maha 
Sarakham Provincial Municipality’s authorized area. The sampling group earned 150 individuals through Taro Yamane’s 
table. The research instrument was the rating scale questionnaires with the whole questions possessing for data 
embraced frequency, percentage, mean and standard deviation, comparing differences of means by way of t-test 
(Independent Samples) and F-test (One-way ANOVA). Results of the research have found: 1) The Students application of 
the aforesaid rule to solving social problems here has been rated ‘high’ in the overall aspect, namely economic, social 
and political domains respectively and Statically comparative results of their application based on differences in their 
genders and family statuses have confirmed that their genders are not correlated with their application in the overall 
aspect, whereas their application of the target rule to the political dimension has proven otherwise with the statistical 
significance level at.05 , as have their family statuses in the overall aspect and a single one.2) Suggestions as guidelines 
on solving social problems here have been recommended in descending order of first three frequencies that the youth 
ought to: 3.1)have codes of morality to solve problems and use wisdom to mull over them, 3.2) raise their awareness 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
230ภาคโปสเตอร์



 
 

 

of morality to help them apply the moral codes to solving problems in their everyday life, 3.3) study Buddhism’s Rule 
on Threefold Trainings to solve their problems. 
KEYWORDS: rule on threefold trainings, solving social problems, The Students, Maha Sarakham province 

 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายเนื่องจาก

แนวคิดแบบวัตถุนิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในขณะที่โลกทาง
วัตถุเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่สภาพจิตใจกลับสวนทางกันคือ
เสื่อมลง เทคโนโลยีมีผลท าให้เกิดได้ทั้งด้านสร้างสรรค์และท าลาย 
ในทางด้านสร้างสรรค์เทคโนโลยีท าให้มนุษย์ได้รับประโยชน์มากมาย 
ได้แก่  เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ ให้ เกิดความสะดวกในการ
ด ารงชีวิตเช่น การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนความ
บันเทิงในรูปต่าง ๆ แต่ความเจริญเหล่านี้ถึงแม้จะให้คุณประโยชน์
มากเพียงใดก็ตาม ก็ยังก่อให้เกิดผลเสีย กล่าวคือท าให้มนุษย์เกิด
ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม โดยมีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ในด้านที่เป็น
ผลเสียต่อสังคม (พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ , 2560 หน้า 2) เนื่องจาก
เด็กไทยต้องผจญอยู่กับปัญหาความอ่อนแอของครอบครัว เช่น ข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทกัน
ถึงขั้นเสียชีวิต ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด เผยสถานการณ์โรคเอดส์ในพื้นที่ พบเสียชีวิตแล้ว
กว่าพันราย พร้อมแนะวัยรุ่นยึดถือค่านิยม "การรักนวลสงวนตัว ใน
วันวาเลนไทน์ ป้องกันการติดเช้ือ นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยถึงสถานการณ์โรค
เอดส์ว่า มีผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ทั้ งสิ้น 6,777 ราย และ
เสียชีวิตแล้ว 1,022 ราย พบเด็ก ม.2 แล้วทดลองการมีเพศสัมพันธ์
กับแฟน คนรัก โดยดูเว็บโป๊จากอินเตอร์เน็ต วีซีดี หนังสือโป๊ ในกลุ่ม
เด็ก ม.2 ยังพบการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 20 ส่วน
นักเรียน ม.5 มีเพศสัมพันธ์ท้ังแฟน คนรัก หญิงอ่ืน และมีเพศ 

สัมพันธ์กับชายด้วยกัน พบการใช้ถุงยางอนามัยในอัตราต่ าเพียง
ร้อยละ 32 และเคยร่วมเพศโดยได้รับสิ่ งตอบแทน ร้อยละ 6 
โดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชน ที่ให้ความไว้ใจแฟนหรือคนรัก โดยไม่ใช้
ถุงยางอนามัย ท าให้ เป็นสาเหตุของการเกิดติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการติดเช้ือเอดส์ ดังนั้นในวันวาเลนไทน์ วันแห่ง
ความรัก ที่หนุ่มสาวใช้เป็นโอกาสในการแสดงความรักต่อกัน (สสจ.
ส านักข่าวประชาสัมพันธ์ 2558,ออนไลน์) [6] 

จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย พบว่าปัญหาเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนมีความอ่อนไหวเปราะบาง ทุกภาคส่วนเต็มไปด้วยการ
แข่งขันด้านวัตถุ จึงท าให้คุณธรรมจริยธรรมถูกละเลย เกิดผลให้คน
ในสังคมห่างไกลศาสนา เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 
ปัญหานี้ เป็นปัญหาระดับชาติ  ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ ง และจาก
นโยบายรัฐบาลด้านสังคมมุ่งให้เยาวชนไทย ยึดคุณธรรมน าความรู้
และพัฒนาตน โดยใช้คุณธรรม ซึ่งจะเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน การอบรมคุณธรรมโดยใช้หลักไตรสิกขา ในการแก้ไข
ปัญญาสังคม ของเยาวชน ซึ่งเป็นหลักใหญ่ในการศึกษาอบรมของ
พระพุทธศาสนา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการ
ทั้งหมดในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน 3 ด้านคือ 

พัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่าศีล พัฒนาจิตใจเรียกว่าสมาธิ อัน
ประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญาว่า “ศีลเป็นการพัฒนาพฤติกรรม
ทางกาย และวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
ทางวัตถุอย่างถูกต้องและมีผลดี สมาธิเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้าน
จิตใจที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม 
ยิ่งถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย และปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญา
เพื่อเป็นตัวน าทางและควบคุมดูแลพฤติกรรมทั้งหมด ด้วยเหตุนี้การ
ใช้หลักไตรสิกขาแก่นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคารมีความส าคัญ
และจ าเป็น เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้เป็นวัยที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยว
หัวต่อของการเป็นเด็กและผู้ใหญ่  เป็นวัยก าลังมีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่างกายจึงง่ายต่อการที่จะ
อบรมพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักไตรสิกขาจึงเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ที่
เกิดขึ้นจากปัญญา รับรู้ด้วยจิตของตนเองอย่างลึกซึ้งและแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแก
ด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม และเปรียบเทียบการน าหลัก
ไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ และสถานภาพครอบครัว ต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 240 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 3 ประเด็น
ปัญหา คือ ปัญหาสังคม  ปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี โรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม  
2. ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ  

กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  หรือผู้ รู้  (Key Informants) ได้แก่ 
นักเรียน จ านวน 5 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi–Structure Interview) แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง 
(Tape Record) และกล้องบันทึกภาพ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนนักเรียนโรงเรียนแก
ด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามจ านวน 240 คนก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 150 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 

ที่มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.80 และค่า IOC ระหว่าง 0.67-
1.00  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง 
(Semi –Structure Interview) ผู้วิจัยก าหนดเอาประเด็นส าคัญ 
(Key Word) ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการใช้
หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในแต่ละด้าน ใช้
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ และใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
 โดยการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนในโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์แจก
แบบสอบถามและเก็บข้อมูล โดยด าเนินการขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย น าเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนแกด าวิทยาคารเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  และ
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง ขั้นตอนของการ
สัมภาษณ์  แล้วสัมภาษณ์ ไปตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแบบ 
สัมภาษณ์ คือ ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณ เกี่ยวกับการ
ใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวม ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งสามด้าน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวทางการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสงัคมของนักเรียนโรงเรียนแก
ด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 

การวิ เคราะห์ ข้อมู ล  น าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบความแตกต่างและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตัว
แปรอิสระที่มีจ านวนตั้งแต่สองกลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้ ค่า t – test 
(Independent Deviation) แปรปรวนทางเดียวของตัวแปรอิสระที่
มีจ านวนตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สถานภาพครอบครัว โดยใช้ ค่า 
F – test (One – way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Methood)  และน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์สรุปประเด็นสัมภาษณ์ ท่ีตรงกันหรือโน้มเอียงไปในแนว
เดียวกัน และสรุปเพื่อรายงานเป็นผลการวิจัย และใช้ประกอบการ
อภิปรายรายผลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด า

วิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การน า
หลักไตรสกิขาแก้ปัญหาสังคมของนกัเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน 

ด้าน
ที ่

การน าหลัก
ไตรสิกขาปัญหา

สังคม 

ระดับการแก้ปัญหา 

  S.D. อันดับ 
แปล
ผล 

1 ด้านปัญหาสังคม 4.10 0.46 2 มาก 
2 ด้านปัญหาเศรษฐกิจ 4.11 0.44 1 มาก 
3 ด้านปัญหาการเมือง 4.06 0.56 3 มาก 
 โดยรวม 4.09 0.41  มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง สามด้าน เรียง
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านการเมือง ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบการน าหลักไตรสิกขาแก้ปญัหา
สังคมของนักเรียนโรงเรยีนแกด าวทิยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมและด้านการเมืองโดยรวมและรายด้านจ าแนกตามเพศ 

การน าหลัก
ไตรสิกขา
แก้ปัญหา 

 

เพศชาย
(n=65) 

เพศหญิง
(n=65) 

 

  S.D.   S.D. t Sig 

1.ด้านปัญหา
สังคม 

4.09 0.49 4.11 0.43 -0.40 0.69 

2.ด้านปัญหา
การเมือง 

4.19 
 

0.45 4.01 0.41 4.14 0.00* 

3.ด้านปัญหา
เศรษฐกิจ 

4.01 0.62 4.10 0.64 -1.64 0.10 

โดยรวม 4.10 0.44 4.07 0.35 0.58 0.56 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการน า

หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนน าหลัก
ไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมโดยรวมไม่แตกต่าง ส่วนรายด้านมีด้าน
การเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการน าหลักไตรสิกขาแก้ปญัหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร  
   จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

การน าหลักไตรสิกขา
แก้ปัญหาสังคม 

อาศัยอยู่กับบิดา
มารดา 

อาศัยอยู่กับบิดา
หรือมารดา 

อาศัยอยู่กับบิดา
มารดาและญาต ิ

อาศัยอยู่กับญาต ิ
F Sig 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

ด้านปัญหาสังคม 4.23 0.43 4.03 0.55 3.93 0.30 3.95 0.28 8.91 .00* 

ด้านปัญหาการเมือง 4.29 0.52 3.97 0.32 3.99 0.26 3.92 0.32 18.9 .00* 

ด้านปัญหาเศรษฐกิจ 4.32 0.51 3.86 0.60 3.69 0.37 3.94 0.31 27.8 .00* 

โดยรวม 4.28 0.40 3.95 0.39 3.87 0.23 3.94 0.24 27.0 .00* 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมสีถานภาพครอบครัวต่างกัน มีการน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคม ทัง้สามด้าน และโดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักไตรสกิขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียน
แกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามมีดังนี ้

 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรยีนแกด าวิทยาคาร  
   จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวม และรายด้านจ าแนกตามสถานภาพครอบครัว เป็นรายคู ่

 

การน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสงัคม 

 สถานภาพครอบครัว 

อาศัยอยู่
กับบิดา
มารดา 

อาศัยอยู่กับ
บิดาหรือ
มารดา 

อาศัยอยู่กับ
บิดามารดา
และญาติ 

อาศัยอยู่
กับญาติ 

1 ด้านปัญหาสังคม   4.23 4.03 3.93 3.95 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดา 4.23 - 0.2* 0.3*  
 อาศัยอยู่กับบดิาหรือมารดา 4.03  - 0.1*  
 อาศัยอยู่กับบิดามารดาและญาต ิ 3.93   - -0.02* 
 อาศัยอยู่กับญาต ิ 3.95    - 
2 ด้านปัญหาการเมือง   4.29 3.97 3.99 3.92 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดา 4.29 - 0.32* 0.3* 0.37* 
 อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา 3.97  - -0.02* 0.05 
 อาศัยอยู่กับบดิามารดาและญาต ิ 3.99   - 0.07 
 อาศัยอยู่กับญาต ิ 3.92    - 
3 ด้านปัญหาเศรษฐกิจ   4.32 3.86 3.69 3.94 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดา 4.32 - 0.46* 0.63* 0.38* 
 อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา 3.86  - 0.17* -0.08* 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดาและญาต ิ 3.69   - -0.25* 
 อาศัยอยู่กับญาต ิ 3.94    - 
 โดยรวม   4.28 3.95 3.87 3.94 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดา 4.28 - 0.33* 0.41* 0.34* 
 อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา 3.95  - 0.08* 0.01* 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดาและญาต ิ 3.87   - -0.07* 
 อาศัยอยู่กับญาต ิ 3.94    - 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่  4.12 พบว่าเยาวชนจ าแนกตามสถานภาพ
ครอบครัวน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
โดยเยาวชนที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหา
สังคมของเยาวชนไทยในจังหวัดร้อยเอ็ดมากกว่าอาศัยอยู่กับบิดา
หรือมารดาอาศัยอยู่กับญาติ และอาศัยอยู่กับบิดามารดาและญาติ 

ส่วนในรายด้าน พบว่า ด้านสังคมด้านการเมือง และด้าน
เศรษฐกิจเยาวชนมีสถานภาพครอบครวั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคม
ของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามมีดังนี้ 

  ด้านปัญหาสังคมได้แก่ ปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรู้และ
เข้าใจหลักไตรสิกขามากขึ้นเพื่อให้สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ เยาวชนควรศึกษาเรื่องหลักไตรสิกขาไว้เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม และใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติให้ทุก
อย่างราบรื่น 

ด้านปัญหาเศรษฐกิจได้แก่ ใช้สมาธิในการไตร่ตรองใช้
ปัญญาในการวางแผนให้รอบคอบ มีศีลควรแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่าง
มีขั้นตอน ใช้สติปัญญาที่ตัวเรามีและประหยัดเงินไม่ใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย ใช้สติปัญญาในการจัดการ 

  ด้านปัญหาการเมืองได้แก่ ควรมีหลักศีลธรรมในการแก้ไข
ปัญหา และใช้ปัญญาไตร่ตรองการแก้ปัญหาทางการเมืองควรเริ่ม
จากท่ีผู้น ามีศีล สมาธิ ปัญญา ไม่โกงกินบ้านเมืองและหากทุกคนร่วม 
มือแก้ปัญหาการเมืองอย่างจริงจัง โดยใช้หลักไตรสิกขาสังคมก็จะสงบสุข 
สรุป 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
เยาวชนไทยในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมืองตามล าดับ 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่น าไปก าหนดเป็นประเด็นส าคัญ
ในการสัมภาษณ์ คือ การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการ
สัมภาษณ์ ปรากฏดังนี้ 

1) ด้านปัญหาสังคม  ได้แก่ นักเรียนมีความคิดว่าไม่
สามารถแก้ปัญหาสังคมได้เนื่องจากเวลาในการศึกษาเล่าเรียนตลอด
ทั้งวัน และยังมีต้องช่วยงานผู้ปกครองอีก ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
จะเสียสละไปร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ 2) ด้านปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ 
นักเรียนคิดว่าเราไม่ได้มีรายได้ เพราะทุกครั้งที่มาเรียน ผู้ปกครองให้
เงินทุกวัน บางวันก็ขอเพิ่มหากมีกิจกรรมต้องใช้ หากเกิดปัญหาจริง  
ก็ใช้หลักปัญญาในการแก้ปัญหา โดยใช้หลัก ศีล คือการควบคุม
ตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัย และความเข้าใจในปัญหา เพื่อแก้ไข
พิจารณาผลที่เกิดขึ้น หมายความว่าเราได้รับผลกระทบจากปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ เราจะควบคุมตนเองโดยใช้หลัก ไตรสิกขาเพื่อแก้ไข
ปัญหา3) ด้านปัญหาการเมือง ได้แก่นักเรียนคิดว่า ควรมีเวที

ส าหรับเด็กบ้าง เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในปัญหาการเมืองเพื่อ
สะท้อนปัญหาความเป็นจริงของนักการเมืองในท้องถิ่น อีกทั้งเสนอ
นโยบายความต้องการส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
6. อภิปรายผล 

การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียน
แกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมควรน ามาแก้ปัญหา
ในระดับมากนั้ นอาจเป็น เพราะสภาพสั งคมปัจจุบัน  ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้าน
จิตใจ ค่านิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อม
ทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุนิยมความ
หรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย ปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
อาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น โจรผู้ร้ายชุกชุม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของประชากรเป็นต้น ดังนั้นหลักธรรมอันเป็นหลักประพฤติของ
บุคคลในสังคมเป็นส่วนร่วมนั้น เรียกว่าหลักไตรสิกขา เป็นหลักใน
การประพฤติที่สมาชิกในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติโดย
พร้อมเพรียงกันหรือปฏิบัติร่วมกันโดยไม่มีการยกเว้นว่าจะเป็นใคร 
ทั้งนี้ก็เพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นเอง  

จากการวิจัยการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยที่
น่าสนใจเห็นควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  ด้านสังคม การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามโดยรวมควรน า
หลักไตรสิกขามาใช้แก้ปัญหาด้านสังคม  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อภิปรายผลได้ว่านักเรยีนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมปฏิบัติที่แสดงถึงความ
เสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยม
ความหรูหราฟุ่มเฟือย ขายตัว เล่นการพนัน ฯลฯ กลไกในการ
ควบคุมของสังคมปัจจุบันกลไกในการควบคุมของสังคมยังอ่อนแอ
และหย่อนยานด้วยการเพิกเฉยของคนในสังคมการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่จริงจังไม่ต่อเนื่องดังนั้นหลักธรรมอันเป็นหลักประพฤติของ
บุคคลในสังคมเป็นส่วนร่วมนั้นเรียกว่าไตรสิกขาในสังคมเป็น หลักใน
การประพฤติที่สมาชิกในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติโดย
พร้อมเพรียงกันหรือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการ
น าไปปฏิบัติตามเพื่อให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายการอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างสงบสุขซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจงจรัส  แจ่มจันทร์ และ
สุพน  ทีมอ่ า[1] กล่าวว่า ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่ควร
ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝน อบรม เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีงาม และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดีเฉลียวฉลาด รอบรู้เท่าทันโลกในการด าเนิน
ชีวิตซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

ด้านเศรษฐกิจ การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมควร
น าหลักไตรสิกขามาใช้แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากทั้งนี้
อภิปรายผลได้ว่าปัจจุบันปัญหาการจับจ่ายใช้สอยของนักเรียนเป็น
ปัญหาที่น่ากังวลอย่างหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนจ านวนมากมี
การจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเองซึ่งพฤติกรรมการใช้
จ่ายฟุ่มเฟือยนอกจากจะเป็นผลเสียต่อภาระของครอบครัวใน
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ปัจจุบันแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่ยึดติดกับการบริโภค
ทางวัตถุและเป็นการบ่มเพาะนิสัยขาดวินัยทางการเงินของนักเรียน
ในอนาคตด้วยอันจะเป็นการก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมและ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปนอกจากนี้การรับรู้
สื่อข่าวสารย่อมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียนดังนั้นสื่อ
ข่าวสารต่างๆอาจจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนชักจูงให้เกิด
ความต้องการบริโภคเกินความจ าเป็นของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดบุญศักดิ์  แสงรวี[2]ในทางพุทธศาสนาหลักไตรสิกขาซึ่งเป็น
ธรรมะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจส่วนบุคคลและครอบครัวถ้าได้น าเอา
ไปเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจใน
ชีวิตประจ าวันแล้วก็เชื่อได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัว
ไม่ได้อย่างแน่นอน 

ด้านการเมือง การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมควร
น าหลักไตรสิกขามาใช้แก้ปัญหาด้านการเมืองอยู่ในระดับมากทั้งนี้
อภิปรายผลได้ว่า อาจเป็นเพราะนักการเมืองมักมองเล่นพรรค เล่น
พรรค เล่นพวก คิดหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ผู้อื่น
มือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่มักเป็นไปแบบเช้าชามเย็ นชาม
นักการเมืองส่วนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชน์ความไม่
สามัคคีของนักการเมืองแม้จะหน่วยงานคอยตรวจสอบก็ตามทีก็
เป็นไปอย่างไม่เต็มที่นักด้วยเกรงกลัวอ านาจและอิทธิพลปัญหาอีก
อย่างของการเมืองคือด้านการด าเนินนโยบายผิดพลาดอันเกิดผลเสีย
กับสังคมและประเทศชาติเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจตกต่ าก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างศาสนาอันเกิดจากการพยายามแทรกแซง
กิจการพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระศิลาศักด์ิ  สุ
เมโธ[5] ได้ศึกษาการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของเยาวชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตโต)[3] ได้วางหลักการศึกษา เพื่อให้บุคคลรู้จักชีวิตและมี
วิธีการด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรม สามารถพัฒนาชีวิตไปสู่
ประโยชน์สุขที่ชาวโลกจะพึงได้รับจนถึงความเป็นอิสระอันยิ่งใหญ่ 
คือการหลุดพ้นจากกิเลส อันเป็นประโยชน์สูงสุด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรทราบปัญหาสังคมไทยปัจจุบันที่ชัดเจน ว่าแต่ละ

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหรือผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร ที่
ผิดต่อหลักไตรสิกขาเพื่อท าให้เราทราบปัญหาของสังคมปัจจุบันได้
เป็นอย่างดีเพื่อน าไปวิเคราะห์ปัญหานั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ควรให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีการศึกษา

หลักธรรมอื่นเพื่อพัฒนามนุษย์ในสังคม 
 (2) ควรให้พระสงฆ์ผู้ เข้าใจหลักไตรสิกขา อบรมให้

ความรู้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติหลัก
ไตรสิกขาเพื่อแก้ปัญหาในสังคม 
 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยการใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียน

โรงเรียนแกด าวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์  จากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มี
ความถูกต้อง ขอขอบคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้
สละเวลาในการให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึนผู้วิจัยจึงใคร่เจริญพรขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการท างานระบบราชการกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คือ ประชากรคนรุ่น Gen Y ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 – 37 
ปี ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวนประชากรแยกรายอายุ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 392 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติ Independent  Sample 
T- test สถิติ One – Way ANOVA และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนจ านวน 
10,001 – 20,000 บาท และเป็นนักศึกษา 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบ
ราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y, ระบบราชการ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) study Gen Y’s behavior on Bureaucracy system of Ayutthaya city; 2) study 

relation of Gen Y’s attitude with behavior on Bureaucracy system of Ayutthaya city; 3) study relation of supporting and 
promotion from family, economics, developing and reengineering on Bureaucracy system with Gen Y’s behavior. This study used 
questionnaires to collect data. The 392 samples is Gen Y population in Ayutthaya city. Their age between 20 – 37 years old. The 
statistics used for analyzing the data were percentage, mean and standard deviation, T-test, one way ANOVA and also use 
multiple regression analysis: MRA. 

The results of the research showed that 392 samples mostly was female, Age 26 – 30 years, Education level in 
bachelor degree, Family status is single, Income 10,001 -20,000 baht per month and they was student. The level of attitude of 
working has supported and promoted in Bureaucracy system was high level. The level of attitude Gen Y behavior for 
Bureaucracy system was high level also. The factors impacted to Gen Y behavior on Bureaucracy system in Ayutthaya city with 
significant on 0.01 statistically were Attitude factor, Supporting and promoting factor in Bureaucracy system. 
Keywords : Generation Y’s Conduct Towards , The Bureaucratic Work System 
 

1. บทน า (Introduction) 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นส่วนใหญ่อยู่ในวัยก าลังท างาน เมื่อ
เวลาเปลี่ยนแปลงไปจะมีกลุ่มเจเนอเรช่ันใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคมเป็น
อย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ จึงท าให้องค์การต่าง ๆ ล้วนต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
เพื่อรับมือและต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การ
สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ หน่วยงานราชการเป็นองค์การหนึ่งที่ต้องมี
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เพื่อตอบสนองความจ าเป็นที่ เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริหารองค์ประกอบภายในองค์กรในเรื่อง
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ของการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรที่มีโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชาในลักษณะตายตัวไม่มีความยืดหยุ่นให้มีความยึดหยุ่นคล่องตัว
มากขึ้นจากเหตุผลข้างต้น ท าให้ภาครัฐมีความต้องการบุคลากรกรุ่น
ใหม่ไฟแรง กล้าคิดกล้าท า ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นได้จากการเปิดรับ
บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างานในหน่วยงานของราชการเป็นจ านวน
มาก ซึ่งสร้างความขัดแย้งกับความคิดเห็น หรือทัศนคติเดิมที่ว่าคน
รุ่นใหม่ไม่นิยมท างานในหน่วยงานของราชการซึ่งคนรุ่นนี้เรียกว่า 
Generation Y (Gen Y) ที่ก าลังเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านสังคม  ด้ าน เทคโนโลยี ใหม่  ๆ  และเป็นผู้ที่ ต้ องการ 
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบก้าวกระโดด [1] 
 ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรม การท างานระบบราชการไทยในปัจจุบันภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคเอกชนและการพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพในการท างานของระบบราชการของรัฐบาโดยเฉพาะในส่วน
แผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ที่ ได้มีการจัดท าขึ้นเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารของภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่” ที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 
บทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงาน งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน
และผลลัพ ธ์บริห ารงานบุ คคล  ปรับ เปลี่ ยนกฎหมาย และ 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการท างานระบบ
ราชการกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาและ
ปฏิรูประบบราชการ กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ 
 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการท างานในระบบราชการส่งต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

 3. ปัจจัยในการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานใน
ระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 
ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ ประชากรคนรุ่น Gen  Y ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 – 37 ปีใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวนประชากรแยกรายอายุ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีจ านวนทั้งสิ้น 
18,284 คน [2] 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างเป็นซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 20 – 37 ปี ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวนประชากร
แยกรายอายุ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 392 คน อ้างอิงตามสูตร Taro Yamane 
[3] 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนคนรุ่น Gen  Y 
ปฏิบัติงานระบบราชการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
 2. ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
 3. ปัจจัยในการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานใน
ระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 
ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen  Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการท างานระบบ
ราชการกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 3. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาและ
ปฏิรูประบบราชการ กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 4. ทราบถึงแนวทางในการบริหารบุคคลในองค์กรและเพื่อเป็น
ข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. คนรุ่น Generation Y หมายถึง คนรุ่น Gen Y ที่เกิดช่วงปี 
2523 – 2540 ซึ่งมีอายุ 20 -37 ปี) มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ วัยที่ก าลังเติบโตด้านหน้าที่การงาน และยังเป็นแรงงาน
กลุ่มใหญ่ ของประเทศยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  มี
พฤติ ก รรมกล้ าแสดงออก มี ความอดทนสู ง และชอบการ
เปลี่ยนแปลง 
 2. ทัศนคติของคนรุ่น Generation Y หมายถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีอายุระหว่าง 20 – 37 ปี ท่ีมีความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 
 3. ทัศนคติการท างานระบบระราชการ หมายถึง ความรู้สึกชอบ 
หรือ ไม่ ชอบต่ อการปฏิ บั ติ งาน ในหน้ าที่ ราชการขอ งคนรุ่ น 
Generation Y 
 4. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Generation Y หมายถึง 
กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานที่แสดงระดับ
การตอบสนองความต้องการของ Generation Y ตามทฤษฏี X กับ
ทฤษฏี Y ของดักลัส แมคเกรเกอร์ ท่ีแสดงออกถึงความต้องการหรือ
พฤติกรรมระดับต่ า ความต้องการทางร่างกาย และคามต้องการด้าน
ความปลอดภัย ในการจูงใจบุคคลในองค์การ หรือความต้องการ
ตอบสนองความต้องการระดับสูง ความต้องการด้านสังคม ความ
ต้องการช่ือเสียง ความต้องการส าเร็จในชีวิตในการปฏิบัติงาน ของ 
อับราฮัม มาสโลว์ 
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่จะน ามาใช้ศึกษาในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen  Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาสามารถอธิบายได้ ตามกรอบแนวคิด ดังรูปภาพ 
 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
(Independent Variables) (Dependent Variables) 

 
รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดพฤตกิรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 

 ที่มีต่อระบบราชการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ( Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบ
และควบคุมคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 1.1 สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล ท่ีได้ดังนี้ 
 1.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนคน
รุ่น Gen  Y ปฏิบัติงานระบบราชการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถิติที่ ใช้ ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percent) ส าหรับการวิเคราะห์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 1.1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านทัศนคติการ
ท างานในระบบราชการ  ปัจจัยในการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อ
การท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
คนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
deviation ) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 1.2 สถิติเชิงอนุมาน 
 1.2.1 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม โดยการทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  
correlation coefficient ) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ท้ังความสัมพันธ์ทางบวก และความสัมพันธ์ทางลบ [4] 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัว
แปร 2 กลุ่ม 
 โดยใช้ สถิติ Independent  Sample T- test  และวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวแปรที่มากกว่า  2 กลุ่ม โดยใช้
สถิติ One – Way ANOVA  
 3. การวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis 
 การถดถอยเชิงพหุ เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานในการ
วิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 
ที่มีต่อระบบราชการในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  หรือเป็นการ
พยากรณ์ตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไป ส่งผลต่อตัวแปรตาม
หนึ่งตัว 
 
3 ผลการวิจัย (Results) 
 ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มี
ต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัย 
เชิงปริม าณ  (Quantity Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 392 
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คน ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้ งนี้  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 245 คน มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 200 คน 
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 260 คน มีสถานภาพ
โสด จ านวน 200 คน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 268 คน และ
อาชีพ นักศึกษา  จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ทัศนคติการท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ
การท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุน
ต่อการท างานในระบบราชการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเป็นอาชีพที่สามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าอาชีพ
อื่น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด เป็นอาชีพที่ ได้ รับ
ค่าตอบแทนเหมาะสมตามคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี น่าเช่ือถือ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  เป็นอาชีพท่ีสามารถท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า
อาชีพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพที่มี
สวัสดิการที่ดีต่อครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพ
ที่มีโอกาสท างานตรงตามความสามารถ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก  เป็นอาชีพที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
 3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควรได้รับการพัฒนาและปฏิรูป
ระบบราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาควร   
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  และได้รับการสนับสนุนปัจจัยเศรษฐกิจ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 
 3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าท าให้มีความเป็นภาวะผู้น าสูง ท าให้
เกิดความชอบในการท างานที่ท้าทาย  สร้างความกระตือรือร้นใน
การท างานตลอดเวลา กล้าแสดงออกหรือกล้าแสดงความสามารถ 
มีความต้องการใช้ความคิดสร้างสร้างงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ รองลงมา 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ต้องการมีความสุขในการท างานมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ต้องการให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบสูงขึ้น และ
ต้องการท างานให้เสร็จอยู่เสมอ  
 3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 3.6 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบ
ราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานใน
ระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 
ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มี
ต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจัยการได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ มีความสัมพันธ์
กันส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบ
ราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น 
Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ 
ในอ า เภอพระนครศรีอยุ ธยา แตกต่ างกันโดยผลการศึกษา 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบ
ราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถน าเสนอการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ทัศนคติการท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา แต่ผลที่ได้จากงานวิจัยเป็นค่าตดิลบ อันอาจเนื่อง
มากจาก องค์ประกอบด้านการรับรู้หรือความเช่ือ (Cognitive or 
Belief Component)  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้หรือความ
เชื่อ ความคิดเห็น ความเข้าใจหรือความรู้ที่แต่ละบคุคลยดึมั่นไว้ในใจ
ที่มีต่อสิ่งเร้า หรือต่อสิ่งของหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นข้อมูลที่ได้เก็บสะสมมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา โดย
งานราชการมีระบบ และระเบียบที่ชัดเจน มีขอบเขตของลักษณะ
งานที่สามารถรับรู้ได้ เนื่องจากมีการประกาศ และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน จึงท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และ
ท าการประเมินตัดสินใจในการท างานกับหน่วยงานราชการได้ ท าให้
มีทัศนคติที่เป็นในแนวทางเดียวกัน จึงไม่แสดงผลทางสถิติที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 4.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการ
ท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น 
Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการ
ท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น 
Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่ ง
สามารถน าเสนอการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรจะท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน สอดคล้องกับ Verbeeten, F.H.M. [5] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง Performance management practices in public sector 
organization : Impactor performance  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพของพนักงานในการท างานจะมากข้ึนนั้นจะต้องมีปัจจัย
สนับสนุนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในทางบวก และสอดคล้องกับ     
สุภพ กันทิมา [6] ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปัจจัยแรงจูงใจ
ของพนักงาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความส าเร็จในงาน  
ลักษณะของงานที่ท า ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลต าบล จังหวัดเชียงใหม่ จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า 
การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ
ท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้ งนี้  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 245 คน มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 200 คน 
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 260 คน มีสถานภาพ

โสด จ านวน 200 คน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 268 คน และ
อาชีพ นักศึกษา  จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ทัศนคติการท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ
การท างานในระบบราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุน
ต่อการท างานในระบบราชการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเป็นอาชีพที่สามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าอาชีพ
อื่น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด เป็นอาชีพที่ ได้ รับ
ค่าตอบแทนเหมาะสมตามคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี น่าเช่ือถือ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  เป็นอาชีพท่ีสามารถท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า
อาชีพอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพที่มี
สวัสดิการที่ดีต่อครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอาชีพ
ที่มีโอกาสท างานตรงตามความสามารถ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก  เป็นอาชีพที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควรได้รับการพัฒนาและปฏิรูป
ระบบราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาควร   
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  และได้รับการสนับสนุนปัจจัยเศรษฐกิจ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก    
 5.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าท าให้มีความเป็นภาวะผู้น าสูง ท าให้
เกิดความชอบในการท างานที่ท้าทาย  สร้างความกระตือรือร้นใน
การท างานตลอดเวลา กล้าแสดงออกหรือกล้าแสดงความสามารถ 
มีความต้องการใช้ความคิดสร้างสร้างงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ รองลงมา 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
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ต้องการมีความสุขในการท างานมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ต้องการให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบสูงขึ้น และ
ต้องการท างานให้เสร็จอยู่เสมอ  
 5.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ 
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
 ผลจากการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 5.6 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบ
ราชการ ปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานใน
ระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y 
ทีม่ีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มี
ต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจัยการได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบราชการ มีความสัมพันธ์
กันส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบ
ราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่
มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้ วิจัยได้ ให้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้ และข้อเสนอแนะส าหรับ
งานวิจัยในอนาคตไว้ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen 
Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ ท าให้
ผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
 ด้านประชากรศาสตร์อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างใน
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบ
ราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา หมายถึง งานราชการมีการ
ก าหนดระเบียบที่ชัดเจน มีการรับรู้ของคนใน Generation Y แม้จะ
มีความแตกต่างในด้านประชากรศาสตร์ แต่ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ  
 ดังนั้น ในการพัฒนาระบบ และการปฏิรูประบบราชการ ควรมี
การวางมาตรฐานของงานในแต่ละต าแหน่ง และมีแผนในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถที่ดีขึ้น รวมทั้ งมีการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ เพราะหากคนใน Generation Y มี
ความตั้ งใจในการท างานราชการจะสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของในแต่ละต าแหน่งงานได้ 

 ด้านทัศนคติการท างานในระบบราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา แม้ทัศนคติการท างานจะไม่ส่งผลทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการ แต่
มีทิศทางของสถิติที่ส่งผลไปในทิศทางลบ หมายถึง ทัศนคติที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีโอกาสที่ส่งผลในด้านลบ ดังนั้น ต้องหา
แนวทางในการปรับทัศนคติในเป็นบวก เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการในทิศทางที่เป็น
บวก เช่น การสร้างบรรยากาศของการท างานที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานของงานท่ีชัดเจน เพราะคน Generation Y 
ชอบความชัดเจน เป็นต้น 
 ด้านปัจจัยการได้รับส่งเสริมและสนับสนุนต่อการท างานในระบบ
ราชการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ควรมีนโยบายให้
หน่วยงานราชการมีการสนับสนุนการเติบโตในสายงานราชการที่ไม่
พึ่งพาระบบอุปถัมภ์ เพื่อให้เกิดก าลังใจในการท างานโดยมองที่
ผลงาน และความสามารถเป็นหลัก ซึ่งท าให้การท างานในระบบ
ราชการมีการพัฒนาจากความสามารถ และการท างานที่มีผลงาน
เป็นตัวช้ีวัด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อ
ระบบราชการ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เช่น บรรยากาศในการ
ท างาน ระบบการประเมินผลงาน เป็นต้น 
 2. ศึกษาความมุ่งมั่น และแรงจูงใจหลักในการตัดสินใจท างาน
ราชการ เนื่องจากหากทราบถึงแรงจูงใจที่ท าให้มีการเข้าร่วมท างาน
กับงานราชการ จะสามารถเข้าใจถึงจุดแข็งของระบบ และ
สิ่งแวดล้อมของระบบงานราชการ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาต่อไปได้
ในอนาคต 
 3. ควรท าการวิเคราะห์ระบบงานราชการที่ส่งผลต่อนโยบายแนว
ทางการพัฒนาประเทศ โดยการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ระบบงานราชการ เพื่อน าผลมาปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี

The Marketing Mixes Impacts to Mushroom Consuming Behaviour In 
Suphanburi City, Suphanburi Province. 

 
ศิริมา แก้วเกิด1 และ จุฑามาศ รื่นโพธิ์วงศ์2 

 
1คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1Email: tkung_s@hotmail.com; 2Email:Jee_jutamat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คือ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติ Independent  Sample 
T- test สถิติ One – Way ANOVA และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเห็ด อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับการศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของเห็ด มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการบริโภค  
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) study demographics in Suphanburi city; 2) study opinion level of marketing 

mixes impacts to mushroom consuming behavior In Suphanburi city, Suphanburi province; 3) study the difference demographics 
impacts to mushroom consuming behavior In Suphanburi city, Suphanburi province; 4.) study marketing mixes impacts to 
mushroom consuming behavior In Suphanburi city, Suphanburi province.  The  study used questionnaires to collect data. The 
400 samples of this research is population in Suphanburi city. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation, T-test, F-test, One way ANOVA and also used Multiple Regression Analysis: MRA) 

 
The results of the opinion level of marketing mixes impacts to mushroom consuming behavior In Suphanburi city 

that showed high level on factors the product, price and promotion while promotion factor was highest level. Result of The 
difference demographics impacts to mushroom consuming behavior In Suphanburi city that showed sex, age, income per month 
and type of mushroom was different impacted to the average of mushroom consuming behavior at statistically significant with 
0.05 level. The marketing mixes which contained product and promotion factor were influenced to mushroom consuming 
behavior In Suphanburi city with significant 0.05 level in statically. 
Keywords : The Marketing Mixes  Mushroom Consuming Behaviour 
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1. บทน า (Introduction) 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยผลทางการเกษตรมีหลากหลายตามฤดูกาล 
รัฐบาลได้มีการพัฒนาภาคการเกษตร ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 -2544) ที่มุ่งเน้นพัฒนาภาค
เกษตรด้วยการส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือตนเอง และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาประเทศโดยเน้นจากกลุ่มเกษตรผู้มีรายได้น้อยเพื่อปรับ
โครงสร้างเข้าสู่ประเทศ 4.0 เพื่อมุ่งให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นได้ และสามารถพัฒนาทักษะขีดความสามารถของ
เกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการมีรายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากการท าอาชีพเกษตรกร โดยผลผลิตจากการเกษตรขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยในหลาย ด้าน รวมทั้งรายได้หลักที่เกษตรกรได้รับเป็นรายได้
ตามฤดูกาลตามผลผลิต หากเว้นจากช่วงการท าการเกษตรหลัก 
รายได้ก็จะขาดหาย อีกท้ังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพืชผลบางประเภท
ต้องใช้เวลาที่ยาวนานท าให้รายได้ที่ได้รับต้องรอคอยเวลาไปด้วย
เช่นกัน เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องหาสิ่งทดแทนผลผลิตทางการเกษตร
อื่น ๆ ทดแทนพืชผลผลิตหลักท่ีท าอยู่ 
 ปัจจุบันเห็ดเป็นพืชเป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภค เนื่องจากสามารถ
น ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย อีกท้ังยังมีรสชาติที่อร่อย และมี
คุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเห็ดมีเพิ่มมาก
ขึ้น  รวมถึงยั งสามารถน าไปสกัดสารเพื่ อ ใช้ เป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอางและท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ด้วย ส่งผลท าให้
แนวโน้มความต้องการเห็นภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2553-2555 เห็ดนางฟ้ามีราคากิโลกรัมละ 30 - 40 บาท และเห็ดหู
หนูราคา 20-35 บาทต่อกิโลกรัม (ช่ืนดวงใจ คงบาล, 2555 อ้างใน 
ชลธิชา โคประโคน) [1] ในปี พ.ศ. 2554 มูลค่าการแปรรูปเป็นเห็ด
สดแช่แข็งของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 144.1 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.00 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยส่วนใหญ่จะท าการส่งออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เนื่องจาก
ระยะทางการขนส่งไม่ ไกลมากนัก และยังมีการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย (กระทรวงพาณิชย์) 
[2] จากสถิติการผลิตเห็ดของไทย พบว่าในปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 
การผลิตเห็ดมีปริมาณการผลิตมากขึ้นประมาณ 121,900 ตัน มูลค่า 
5,446 ล้านบาท โดยปริมาณการผลิตนี้จะก่อให้เกิดธุรกิจหมุนเวียน
ได้แก่ การจ าหน่ายเห็ด วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
แปรรูป ที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 12,000 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ
เกษตร) [3] ท าให้การประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดเป็นอาชีพหนึ่งที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนามาเป็นเวลาที่
ยาวนาน จากเดิมที่ผลิตเพื่อบริโภคเอง ต่อมาขยายเป็นการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายจนกระทั่งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ด รวมถึง
การท าวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เห็ดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งในด้านการเพิ่มผลผลิตเห็ดมีทิศทางการเติบโตที่สูงมากขึ้น รวมทั้ง
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น ปัญหาในการ
ผลิต ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันคือ ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญ
มีราคาสูงขึ้น วัสดุเหล่านี้ได้แก่ ขี้เลื่อย ถุงพลาสติก รวมทั้งหัวเช้ือ

เห็ด นอกจากนี้ยังพบการเข้าท าลายของโรคหรือเช้ือจุลินทรีย์ 
ตลอดจนแมลงศัตรูเห็ดในแหล่งผลิตที่ผลิตเห็ดมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยชัยพร ใคร้ทอง [4] กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้นไว้
ว่า ต้องมีวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิต เช่น การปรับปรุงพันธุ์ให้
ปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมในไทย การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า การปรับปรุง
สูตรอาหาร การวิจัยวัสดุทดแทน ฟาง และขี้ เลื่อยการพัฒนา
โรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ด และมีการส่งเสริมการตลาด ปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมระบบการตลาดของเห็ด โดยก าหนดแนวทางให้การตลาดน า
การผลิต ทั้งตลาดเห็ดสด และตลาดเห็ดแปรรูป  ซึ่งด้านผู้บริโภคมี
ความแตกต่างด้านประชากรณ์ศาสตร์ ชัยพร ใคร้ทอง [4] กล่าวไว้ว่า 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเห็ดที่
แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างในด้านเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคเห็ดที่แตกต่างกัน และส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
สามารถใช้ท านายการตัดสินใจซื้อเห็ดด้านรวมได้ร้อยละ 21.5 แต่
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงกลุ่มประชากรในเขตอ าเภอหล่มสัก 
และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงไม่สามารถแสดงถึงภาพรวม
ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตอื่นได้ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษาใน
จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
การชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร การเกษตรกรรมส าคัญได้แก่ 
การกสิกรรม การท านา ท าสวน ท าไร่ เป็นอาชีพหลักของประชาการ
มากกว่าร้อยละ 80 หากเกษตรกรสามารถมีอาชัพเสริมจากการเพาะ
เห็ดจ าหน่ายก็จะสามารถเพิ่มรายได้ และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้จากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีมีรายได้มากข้ึน 
 จากความส าคัญ และปัญหาในด้านช่องว่างทางการวิจัยดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกับเพื่อให้ผู้ที่
สนใจจะผลิตเห็ดออกจ าหน่าย สามารถที่จะผลิตและจ าหน่ายไปยัง
ผู้บริโภคได้ตามความต้องการ อันจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่
สนใจผลิตเห็ดออกจ าหน่ายได้ต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
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 4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการ
ศึกษาวิจัยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 165,005 ราย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
อ้างอิงตามสูตร Taro Yamane [5] 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 2. ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภค หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภค
สนใจซื้อเห็ด อันประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีจัดจ าหน่ายหรือกระจายสินค้า และด้านการประชาสัมพันธ์  
 2. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ท าการซื้อเห็ดไปบริโภคที่มีส า เนา
ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 3. เห็ด หมายถึง เห็ดทุก ๆ ชนิดที่มีการเพาะปลูกและจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 4. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย มี
คุณภาพ และคุณสมบัติ ของเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคซื้อไปบริโภค 
 5. ด้านราคา หมายถึง ราคาขายของเห็ดในแต่ละชนิด แต่ละ
ประเภท ที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อบริโภค  

 6. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่จัดจ าหน่าย 
หรือการกระจายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเห็ดได้อย่าง
รวดเร็ว มีความหลากหลายชนิดให้เลือก รวมถึงสามารถตรวจสอบ
ราคาได้อย่างชัดเจน 
 7. ด้านส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การจัดส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ์ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการน าเสนอสนิค้าให้ผู้บริโภคได้
เห็นอย่างชัดเจน และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ 
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่จะน ามาใช้ศึกษาในเรื่องวิจัยปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถอธิบายได้ 
ตามกรอบแนวคิด ดังรูปภาพ 
 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
(Independent Variables) (Dependent Variables) 

 
รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ 
 พฤติกรรมการบริโภคเหด็ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
 จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชากรอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 400 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้เป็นล าดับ ดังนี้ 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้ งนี้  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 294 คน มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 254 คน 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปวส./อนุปริญญา จ านวน 226 คน มีอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 172 คน รายได้ต่อ
เดือน 20,000 – 25,000 บาท จ านวน 147 คน ส่วนใหญ่ เลือก
ประเภทของเห็ดที่บริโภคคือเห็ดฟาง จ านวน 157 คน  
 3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเห็ดเป็นผักที่ปลอด
สารพิษ เห็ดเป็นผักที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย 
เห็ ดมี รสชาติ ดี  มี ให้ เลื อกหลากหลายชนิ ด  เห็ ด เป็ นผั กที่ มี
คุณประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหาร ดีต่อร่างกาย  เห็ดเป็นผักที่มี
โปรตีนสูง มีไขมันต่ า มีปริมาณน้ าตาล และเกลือค่อนข้างต่ า พร้อม
ทั้งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มากมาย 
 2) ด้านราคา ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (ด้านราคา) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ด
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับเห็ดที่จ าหน่าย
มีหลากหลาย ราคาของเห็ดสอดคล้องกับฐานะการเงินของผู้บริโภค 
มีราคาให้เลือก ราคาของเห็ดมีความเหมาะสม เห็ดไม่แพงเมื่อเทียบ
กับการบริโภคผักชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณประโยชน์เหมือนกัน .ราคาของ
เห็ดสอดคล้องกับขนาดของเห็ด 
 3) ด้านช่องทางการจ้ดจ าหน่าย 
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด (ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย) ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การหาซื้อเห็ดได้ในทุกฤดูกาล มีความสะดวกในการหาซื้อเห็ดและ
สามารถหาซื้อได้ง่าย เห็ดมีการกระจายสินค้าเพียงพอ แหล่งเพาะ
เห็ดจ าหน่ายมีอยู่หลายที่ สถานที่จ าหน่ายเห็ดมีทั้งในตลาด และใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด (ด้านการส่งเสริมทางการตลาด) ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการแจกเห็ดให้ทดลองบริโภค มีการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ
การจ าหน่ายเห็ด การสื่อสารแบบปากต่อปากท าให้เกิดความต้องการ
ซื้อเห็ดมาบริโภค มีพนักงานขายแนะน าคุณค่าอาหาร ของการน า
เห็ดมาประกอบอาหาร มีการสาธิตวิธีการผลิตเห็ด และความสดของ
เห็ดจากฟาร์ม มีการประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของเห็ดแต่ละ
ชนิด อย่างกว้างขวางบนระบบอินเทอร์เน็ตและช่องทางอื่น ๆ 
 4.1) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
พฤติกรรมผู้บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 ผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่า พบว่า เลือกประเภทของเห็ดก่อนจะบริโภค เลือกบริโภค
เห็ดเพราะเห็ดสามารถน ามาท าอาหารได้หลายอย่าง เลือกให้ทุกคน
ในครอบครัวบริโภคเห็ดเพราะทราบคุณประโยชน์ของเห็ด บริโภค
เห็ดทุกวัน เห็นคุณประโยชน์ของเห็ดที่มีต่อสุขภาพ เลือกบริโภคเห็ด
จากความต้องการของตนเอง บริโภคเป็นอาหารมื้อหลัก 1 มื้อ เลือก
ประเภทของเห็ดก่อนจะบริโภค  
 4.2) ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลจากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประเภทของเห็ด มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปัจจัยพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.3) ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และดา้นส่งเสรมิ
การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.1 สมมติฐานที่ 1 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
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จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของเห็ด มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ในปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
 4.2 สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ ชัยพร ใคร้ทอง [4] ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเห็ดในเขต
อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคด้านคุณสมบัติเห็ด สามารถใช้ท านายการตัดสินใจซื้อเห็ด
ด้านการซ้ าซ้ าและการตัดสินใจซื้อเห็ดหลังการซื้อได้ และปัจจัย
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านกลุ่มที่มีอิทธิพล และส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ท านายการตัดสินใจซื้อเห็ดด้านรวมได้ร้อย
ละ 21.5 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ 
ศรัญญา วีรมหาวงศ์ [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร้านสควิซ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคในด้าน
ความถี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พอสรุปได้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อันเนื่องจาก
การบริโภคเห็ดในประเทศมีอัตราการบริโภคที่สูงถึงร้อยละ 95 อีก
ทั้ง การตัดสินในในการซื้อสามารถท าตัดสินใจซื้อได้ง่าย เนื่องจาก
เห็ ด เป็ นสิ นค้ า  หรือผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เป็ นที่ รู้ จั ก  และรับ รู้ ได้ ใน
คุณประโยชน์ สอดคล้องกับ การซื้อท่ีมีพื้นฐานมาจากกรรมพันธุ์เป็น
การซื้อท่ีจะกระท าข้ึนเนื่องจากลักษณะที่มีมาแต่ก าเนิดของผู้บริโภค  
เช่น  การตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจใช้บริการเมื่อสินค้าหรือเหตุการณ์
นั้นได้เกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภคแล้ว เช่น การที่ผู้บริโภคท่านอื่นได้มีการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดมาบริโภคและผลลัพธ์ท าให้สุขภาพดีขึ้น 
ผู้บริโภคท่านอ่ืน ๆ ก็จะท าการซื้อตามเพื่อต้องการให้สุขภาพของตน
ดีขึ้นตามผู้บริโภคคนแรก ๆ (ศุภร  เสรีรัตน์) [7] 
 4.2.2 ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ด
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้ านราคาไม่ มี อิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ไม่สอดคล้องกับชัยพร ใคร้ทอง  [4] ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา สามารถใช้
ท านายการตัดสินใจซื้อเห็ดด้านการทดลองซื้อได้ ซึ่งผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า เห็ดเป็นผลผลิตที่มีจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย และมีการ
ก าหนดราคาที่ใกล้เคียงกันในตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคนิยม

ซื้อเพราะใกล้บ้าน โดยราคาก็เป็นไปตามกลไกของตลาด  โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีทรรศนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคที่
เกิดขึ้นนั้นว่าเกิดขึ้นได้โดย โอกาส นิสัย ฉับพลัน การมุ่งเน้นที่สังคม  
และกรรมพันธ์ุ  ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เข้าใจ
ได้ในตัวโดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานหรือเหตุผลในการอ้างอิง (self-
evident)  เช่น  การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่มี
ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือการตัดสินใจซื้อตามนิสัย  การซื้อที่เคยชิน 
หรือมีลักษณะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เป็นต้น (ศุภร  เสรี
รัตน์) [7] 
 4.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับชัยพร ใคร้ทอง [4] ที่ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเห็ดในเขตอ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ไม่สามารถใช้ท านายการตัดสินใจซื้อเห็ดด้านการทดลองซื้อได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่มีทรรศนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคที่
เกิดขึ้นนั้นว่าเกิดขึ้นได้โดย โอกาส นิสัย ฉับพลัน การมุ่งเน้นที่สังคม  
และกรรมพันธ์ุ  ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เข้าใจ
ได้ในตัวโดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานหรือเหตุผลในการอ้างอิง (self-
evident)  เช่น  การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่มี
ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือการตัดสินใจซื้อตามนิสัย  การซื้อที่เคยชิน 
หรือมีลักษณะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เป็นต้น (ศุภร เสรี
รัตน์) [7] โดยเห็ดมีการจัดจ าหน่ายที่ผู้บริ โภคสามารถเข้าถึงได้
สะดวก เช่นตลาดใกล้บ้าน ตลาดสด หรือแม้แต่ตลาดซุปเปอร์มาร์
เก็ต จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ด 
 4.2.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี สอดคล้องกับ ศรัญญา วีรมหาวงศ์ [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร้านสควิซ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคในด้านความถี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การท า
การส่งเสริมการตลาดเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป จึงพอสรุปได้ว่า การท าการส่งเสริมการตลาด
นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค ซึ่ง ศุภร เสรีรัตน์ [7] กล่าวว่า 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคแต่ละคนคือ
ผู้ที่ตัดสินใจคนสุดท้ายในปัญหาการซื้อทั้งหมด ซึ่งความส าคัญอันนี้
จึงเรียกว่าปัจจัยภายในของบุคคลว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค มักเรียกช่ืออีกอย่างว่าปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบคุคล 
(endogenous variables) เฉพาะปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นที่จะมีผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ส าหรับปัจจัยภายนอกบุคคลก็
มักเรียก อีกอย่างว่า ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวของบุคคล (exogenous 
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variables) จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคทางอ้อมต่อการตัดสินใจเมื่อ
ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานเป็นอันดับแรกเสียก่อน 
 จากผลของงานวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรีนั้นมีความแตกต่างกันจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์คือ
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และประเภท
ของเห็ด  ซึ่ งหมายถึงการที่ประชาชนในอ าเภอเมือง จั งหวัด
สุพรรณบุรีจะเลือกบริโภคเห็ดนั้นส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 36-40 
ปี มีอาชีพค้าขายเป็นหลัก และมีรายได้มากกว่า 25,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งกลุ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์นี้เป็นข้อมูลของกลุ่มที่มี
พฤติกรรมบริโภคเห็ด ดังนั้นการจ าหน่ายเห็ดควรเจาะกลุ่มผู้บริโภค
ในกลุ่มนี้ 
 ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์  และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเห็ดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านผลิตภัณฑ์ของเห็ดควรมีการ
พัฒนาให้ สินค้ ามี คุณ ภาพ ไม่มี การใช้สารเคมี  และมีความ
หลากหลายของประเภทเห็ด ซึ่งจะท าให้มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรม
การบริโภคเห็ด และการท าการส่งเสริมการตลาดจะท าให้พฤติกรรม
การบริโภคเห็ดมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคมาก
ขึ้น ส่วนปัจจัยด้านราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเห็ด ซึ่งหมายถึงความนิยมในการ
บริโภคเห็ดยังมีสูงอยู่ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์มีสูง เนื่องจากราคามี
ความใกล้เคียงกันในตลาด และผู้บริโภคสามารถหาสินค้าได้ในตลาด
ใกล้บ้าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว ค านวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ใช้ขนาดตัวอย่าง 395 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
การรับรู้รายด้านจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของมนุษย์ ตามล าดับ ในขณะที่การ
เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เมื่อก าหนดระดับนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการเรียนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การรับรู้, เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study and compare the perception about development of Sa Kaeo 

special economic zone of secondary school students in Sa Kaeo Province. Population and samples were high school 
students studying in schools at Sa Kaeo Province. Calculate sample size using Taro Yamane's formula with confidence 
level at 95%. There are 395 samples of data selected by the multi-step random sampling method. The tool used for 
collecting data were questionnaires. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, and F-test for one-way analysis of variance (One-way ANOVA). The results indicated that the perception for 
development of Sa Kaeo special economic zone of secondary school students in Sa Kaeo Province both in overall and 
in each issue were at a medium level. In order of perception as follows: economic, social, environment and human 
security respectively. Moreover, it was found that the students who have the school affiliation, gender, grade, and 
student plans were different, there is no difference in perception about the overall development of Sa Kaeo special 
economic zone at the level of significance 0.05.   
Keywords : Perception, Sa Kaeo Special Economic Zone, Sa Kaeo Province 
 
 

1. บทน า 
 ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการขยายตัวและการ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้งผลของความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวะดี 
เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุน
เพื่อเป็นประตูรองรับการเช่ือมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อมารัฐบาลภายใต้การน า
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ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน โดยได้ประกาศพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน
เดือนมกราคม 2558 จ านวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และ
ต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกันได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพิ่มเติมอีกจ านวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้
ก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สิทธิประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการลงทุน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service: OSS) ด้านการลงทุนและด้านแรงงาน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากร รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อ
สินค้าเกษตร [1] โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน [2] นอกจากนี้การเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษยังได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากรกรณีที่
ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โดยได้รับการยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากร
น าเข้าวัตถุดิบที่น ามาผลิตเพื่อส่งออก ยกเว้นอากรขาออก ยกเว้น
อากรการก าจัดหรือท าลายวัสดุ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับวัตถุดิบ
ที่น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้า
น าเข้า-ส่งออก เป็นต้น [3] ซี่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่
ในกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ด าเนินการในพื้นที่ 4 
ต าบล ของ 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบล
บ้านด่าน ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ รวม
พื้นที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และช้ินส่วน อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
อุ ตส าหกรรมการผลิ ตยา อุ ตส าหกรรมกิ จการ โล จิ สติ ก ส์ 
อุตสาหกรรมเพื่ อสนับสนุนการท่องเที่ยว และนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม [4] 
 

 
 

รูปที่ 1 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว [5] 
 
    กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
เขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ก าหนด 
แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว ปี 
พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. 2564 ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่ง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  2) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมดุล ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ 3) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ 4) ส่งเสริมภาคี
เครือข่าย องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วนั้น นอกจากนี้ได้ให้สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรภาคการผลิตในปัจจุบัน เตรียมแรงงาน
ที่มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง
เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งถิ่นของแรงงาน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมผู้ที่ไม่มีทุน
ทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอบรม ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เป็นต้น [6] 
 การก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ประชาชนรวมถึงนักเรียนที่เป็นเยาวชนในพื้นที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ และสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน โดยการรับรู้ (Perception) มาจากค าภาษา
ละตินว่า perceptio เป็นการจัดระเบียบ ระบุ และแปลผลข้อมูล
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จากประสาทสัมผัสเพื่อใช้เป็นแบบจ าลองและเข้าใจข้อมูล โดยการ
รับรู้ทุกอย่างจะต้องเกี่ยวกับสัญญาณประสาทที่ส่งไปยังระบบ
ประสาท ซึ่งสัญญาณก็จะเป็นผลของการเร้าระบบรับความรู้สึกทาง
กายภาพหรือทางเคมี เช่น การมองเห็นจะเกี่ยวกับแสงที่มากระทบ
จอตา หรือการได้ยินจะเกี่ยวกับคลื่นเสียง เป็นต้น การรับรู้ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การรับสัญญาณทางประสาทสัมผัสเฉย ๆ แต่จะได้รับ
อิทธิพลจากการเรียนรู้ ความทรงจ า ความคาดหวัง และการใส่ใจ
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งการรับรู้สามารถแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ การ
แปลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัส ซึ่งแปลข้อมูลดิบเป็นข้อมูล
ระดับสูงขึ้น เช่น การดึงรูปร่างจากสิ่งที่เห็นเพื่อรู้จ าวัตถุ และการ
แปลผลที่เช่ือมกับทัศนคติ ความคาดหวัง และความรู้ของบุคคล โดย
การรับรู้จะอาศัยการท างานที่ซับซ้อนในระบบประสาท แต่อาจรู้สึก
ว่าไม่ได้ท าอะไรเนื่องจากการแปลผลลักษณะนี้ เกิดขึ้นภายใต้
จิตส านึกของบุคคล [7] ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญและมีผลต่อการรับรู้ 
เริ่มจากมีสิ่งเร้าจากสภาพภายนอก จากนั้นมีการสังเกตโดยผผ่าน
ประสาทสัมผัสผ่านการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รับรสชาติ หรือได้
สัมผัส และกลายเป็นการเลือกที่จะรับรู้  (Perceptual Selection) 
โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้อาจจ าแนกเป็นสองส่วน คือ 1) ปัจจัย
ภายใน เช่น แรงจูงใจหรือความสนใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ การ
เรียนรู้ และประสบการณ์ เป็นต้น 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กระแส
สังคม และเหตุการณ์รอบตัว เป็นต้น [8] 
 จากการก าหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สร้างความร่วมมือในอาเซียน รวมทั้ง
เพิ่มศักยภาพและการสร้างโอกาสในการลงทุนให้ผู้ประกอบการ โดย
นโยบายดังกล่าวที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชน
กินดีอยู่ดี กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคง ซึ่งจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงด้านความมั่นคงของมนุษย์ ดังน้ันการศึกษาในเรื่องของการ
รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  จึงมีความส าคัญ
เนื่องจากเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ควรจะได้รับทราบเกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วในด้านต่าง ๆ และเป็นการ
สะท้อนถึงระดับการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียน
สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การรับรู้ของนักเรียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาวิจัยยังเป็นข้อมูลส าหรับเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการการตัดสินใจของนักเรียนส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
จะสามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลการศึกษาวิจัยมาใช้ก าหนดแนวทางการสร้างการรับรู้ของกลุ่ม
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้เกิดประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้วและประเทศไทยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับชั้น และแผนการ
เรียนของนักเรียน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว ที่มีสังกัดของ
โรงเรียนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วแตกต่างกัน 
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีเพศต่างกัน 
มีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วแตกต่างกัน 
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีระดับช้ัน
ต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
แตกต่างกัน 
 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีแผนการ
เรียนต่างกัน มีการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วแตกต่างกัน  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของนักเรียนระดับมั ธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  มี
รายละเอียดดังนี้ 
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 6,632 คน [9] และสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ านวน 2 ,117 คน [10] รวม
จ านวนประชากร 8,749 คน 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เรียน
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว สังกัด สพม. เขต 
7 จ านวน 277 คน และสังกัด อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 คน รวม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 395 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Step Sampling) 
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับชั้น และแผนการเรียนของนักเรียน 
 4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วในภาพรวมและรายด้านซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ 
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการดังนี้ 
5.1 ขั้นเตรียมการ 
 ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวคิดทฤษฎีรวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบและวิธีด าเนินการวิจัย 
5.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาข้อมูลและการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
ประเภทเลือกตอบ (Checklist) 2) ข้อค าถามการรับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แบ่งเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินค่าของ Likert 
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ 3) ข้อคิดเห็น
อื่น ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) อยู่ ร ะห ว่ า ง  0 .6 7 -1 .00 
จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามบางข้อที่ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้และน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีความเช่ือมั่น (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.96 ซึ่งค่า
ความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง 
และสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ [11] 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามบางส่วนไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และบางส่วนได้ขอความอนุเคราะห์
ครูผู้สอนในโรงเรียนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
และเมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาครบทั้งหมด ท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบถอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่ามีแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 395 ชุด แบ่งเป็นแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างสังกัด สพม. เขต 7 จ านวน 277 ชุด และกลุ่มตัวอย่างสังกัด 
อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 ชุด 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 5.4.1 ใช้ค่าความถี่และร้อยละ (Frequency and Percentage) 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 5.4.2 ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายของ

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  โดยการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์ (Criterion 
Reference) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี ้[12] 
 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง มีการรับรู้ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีการรับรู้ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง มีการรับรู้ในระดับน้อยท่ีสุด 
 5.4.3 ใช้ค่าสถิติ t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  จ าแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน และจ าแนกตามเพศของนักเรียน  
 5.4.4 ใช้ค่าสถิติ F-test เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ส าหรับการเปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดสระแก้วจ าแนกตามระดับช้ัน และจ าแนกตามแผนการ
เรียนของนักเรียน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธี LSD 
(Least Square Difference) 
 
 

6. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 7 มี
จ านวน 277 คน (ร้อยละ 70.13) และเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด 
อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 คน (ร้อยละ 29.87) โดยเป็นเพศหญิง 
244 คน (ร้อยละ 61.77) และเป็นเพศชาย 151 คน (ร้อยละ 28.23) 
ก าลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 162 คน (ร้อยละ 
41.01) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 119 คน (ร้อยละ 30.13) และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 114 คน (ร้อยละ 28.86) ทั้งนี้เป็น
นักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ -คณิต จ านวน 234 คน (ร้อยละ 
59.24) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.25) 
แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 60 คน (ร้อยละ 15.19) และ
เรียนในแผนการเรียนอื่น ๆ จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.32) 
 6.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว แสดงตังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับ และระดับ 
การรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน  
 

การรับรู้โดยรวมและรายดา้น 
n = 395 

X . S.D. อันดับ ระดับ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 3.38 0.64 1 ปานกลาง 
2. ด้านสังคม 3.37 0.69 2 ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.32 0.71 3 ปานกลาง 
4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.31 0.75 4 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.70  ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับการ
รับรู้ในแต่ละด้านจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของมนุษย์ ตามล าดับ 
 
 6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 4 ข้อ เป็นดังนี ้
  6.3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน ดงัตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน 
 

 
การรับรู้โดยรวมและรายดา้น 

สพม. เขต 7 
(n = 277) 

อบจ.สระแก้ว 
(n = 118) 

 
t . 

 
p . 

 X . S.D.. X . S.D..   
1.  ด้านเศรษฐกิจ 3.39 0.66 3.36 0.61 0.36 0.72 
2.  ด้านสังคม 3.35 0.69 3.45 0.67 -1.27 0.20 
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 3.31 0.72 3.36 0.67 -0.58 0.56 
4.  ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.30 0.77 3.33 0.71 -0.25 0.80 

รวม 3.34 0.62 3.37 0.59 -0.51 0.61 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีสังกัดของโรงเรียนต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  6.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามเพศ ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 
 

 
การรับรู้โดยรวมและรายดา้น 

ชาย 
(n = 151) 

หญิง 
(n = 244) 

 
t . 

 
p . 

 X . S.D.. X . S.D..   
1.  ด้านเศรษฐกิจ 3.31 0.70 3.42 0.61 -1.67 0.09 
2.  ด้านสังคม 3.37 0.72 3.39 0.67 -0.34 0.73 
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 3.32 0.72 3.33 0.70 -0.05 0.96 
4.  ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.31 0.77 3.31 0.74 -0.08 0.94 

รวม 3.33 0.64 3.36 0.59 -0.57 0.57 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 6.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามระดับชั้น ดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

การรับรู้โดยรวม 
และรายด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS  df  MS  F  p  

1. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 0.68 2 0.34 0.82 0.44 
 ภายในกลุ่ม 162.66 392 0.41   

 รวม 163.34 394    
2. ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.32 2 0.66 1.41 0.25 

 ภายในกลุ่ม 184.23 392 0.47   
 รวม 185.55 394    

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 0.98 2 0.49 0.98 0.38 
 ภายในกลุ่ม 195.94 392 0.50   
 รวม 196.92 394    

4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 0.23 0.79 
 ภายในกลุ่ม 220.20 392 0.56   
 รวม 220.46 394    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.61 2 0.31 0.82 0.44 
ภายในกลุ่ม 145.47 392 0.37   
รวม 146.08 394    

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วท่ีมีระดับช้ันต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 6.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามแผนการเรียน ดงัตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามแผนการเรียน 
 

การรับรู้โดยรวม 
และรายด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS  df  MS  F  p  

1. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 1.24 3 0.41 1.00 0.39 
 ภายในกลุ่ม 162.10 391 0.41   

 รวม 163.34 394    
2. ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.24 3 0.41 0.88 0.45 

 ภายในกลุ่ม 184.31 391 0.47   
 รวม 185.55 394    

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 2.82 3 0.94 1.89 0.13 
 ภายในกลุ่ม 194.10 391 0.50   
 รวม 196.92 394    

4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ระหว่างกลุ่ม 3.65 3 1.22 2.19 0.09 
 ภายในกลุ่ม 216.82 391 0.55   
 รวม 220.46 394    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.83 3 0.61 1.65 0.18 
ภายในกลุ่ม 144.25 391 0.37   
รวม 146.08 394    

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีแผนการเรียนต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
7. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว 
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งค่าเฉลี่ย
ผลการรับรู้ในภาพรวมเท่ากับ 3.35 ด้านเศรษฐกิจเท่ากับ 3.38 ด้าน
สังคมเท่ากับ 3.37 ด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 3.32 และด้านความ
มั่นคงของมนุษย์เท่ากับ 3.31 ซึ่งระดับการรับรู้ในภาพรวมและราย
ด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
[13] ที่ท าการศึกษาปัญหาจากการรับรู้และความคาดหวังในการ
เตรียมความพร้อม เข้ าสู่ ป ระชาคม เศรษฐกิจอาเซี ยนของ
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ  ในขณ ะ เดียวกันการ
เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  เมื่อ
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของ
โรงเรียน เพศ ระดับชั้น และแผนการเรียนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว ทั้งโดยรวม
และรายด้านสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [13] เช่นเดียวกัน 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว  จ าแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการเรียนของนักเรียน กลุ่ม
ประชากรได้แก่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนใน
จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพม. เขต 7 และ อบจ.สระแก้ว รวมจ านวน 
8,749 คน ค านวณ ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างโดยใช้สู ตรของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค านวณตัวอย่างต้องไม่น้อย
กว่า 383 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Step 
Sampling) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 7 
จ านวน 277 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสังกัด อบจ.
สระแก้ว จ านวน 118 ตัวอย่าง รวมจ านวน 395 ตัวอย่าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ในข้อที่  1 พบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของ
มนุษย ์มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และส าหรับผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการ
เรียนต่างกัน มีการรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ จากผลวิจัยพบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระแก้ว มีการรับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ท้ังโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ อยู่ ในระดับปานกลาง ดังนั้น โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วควรมีการจัดเนื้อหาวิชาเพื่อให้ความรู้
นักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพิ่มเติม 
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการประชาสัมพันธ์หรือให้
ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนที่
เป็นเยาวชนในพื้นที่ให้มีมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการรับรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจากผู้มีส่วนได้เสียใน
กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มประชาชนรวมทั้งส่วนราชการ
ภาครัฐในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบ
ด้าน ส าหรับน าไปวางแผนการพัฒนาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาค
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ส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วอย่างเหมาะสมต่อไป 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
[1]   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน. (15 กรกฎาคม 2562). 

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว,” สืบค้นจาก http:// 
www.sakaeo.go.th/sakaeosez/, 2558. 

[2]   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. (15 กรกฎาคม 2562). “โครงการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล,” 
สื บ ค้ น จ าก  http://sezevaluation.com/aboutprojects. 
html, 2558. 

[3]   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (15 กรกฎาคม 
2562). “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศ ษ ,”  สื บ ค้ น จ าก  https://www.boi.go.th/un/SEZ_ 
policy, 2558. 

[4]   อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว. (18 กรกฎาคม 2562). “เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ),” สืบค้นจาก http:// 
www.industry.go.th/sakaeo/sez/, 2559. 

[5]   SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. (18 กรกฎาคม 2562). “เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว,” สืบค้นจาก https://web. 
facebook.com/sezthailand/photos/, 2562. 

[6]  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (15 กรกฎาคม 
2562). “การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว,” สืบค้นจาก https://www.moe.go. 
th/websm/2016/sep/365.html, 2559 

[7]   วิกิพีเดีย. (18 กรกฎาคม 2562). “การรับรู้ ,” สืบค้นจาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/การรับรู้, 2561. 

[8]   ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, “การรับรู้และความต้องการ
ข่าวสารการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558,” BU 
ACADEMIC REVIEW. Vol. 12, No.1, หน้า 72-83, 2557. 

[9]   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา,” วันที่เข้าถึงข้อมูล 10 
กันยายน 2562, เข้าถึงใน https://data.bopp-obec.info/ 
emis/school.php?Area_CODE=101707, 2562. 

[10]  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , “จ านวนนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” วันที่เข้าถึงข้อมูล 
10 กันยายน 2562, เข้าถึงใน http://sis.dla.go.th/reports/ 
report02.jsp, 2562. 

[11]  Nunnally, J. C., “Psychometric theory,” 2nd ed. New 
York:  McGraw-Hill. 1978. 

 
 
 
 
 

[12]  ศิริชัย กาญจนวาสี, “ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมม” พิมพ์
ครั้งท่ี 4, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

[13]  วิภาดา มุกดา, ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ และเพ็ญพักร์ศิณา วิเชียร
วรรณ, “ปัญหาจากการรับรู้และความคาดหวังในการเตรียม
ค วาม พ ร้ อ ม เข้ าสู่ ป ระช าค ม เศ รษ ฐกิ จ อ า เซี ยน ขอ ง
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ,” รายงานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2559. 

  
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
255ภาคโปสเตอร์



 

 

 

การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว  ค านวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ใช้ขนาดตัวอย่าง 395 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวัง
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับความคาดหวังรายด้านจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงของมนุษย์ และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
ในขณะที่การเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เมื่อ
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการเรียนต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study and compare the expectation about development of Sa Kaeo 

special economic zone of secondary school students in Sa Kaeo province. Population and samples were high school 
students studying in schools at Sa Kaeo Province. Calculate sample size using Taro Yamane's formula with confidence 
level at 95%. There are 395 samples of data selected by the multi-step random sampling method. The tool used for 
collecting data were questionnaires. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, and F-test for one-way analysis of variance (One-way ANOVA). The results indicated that the expectation for 
development of Sa Kaeo special economic zone of secondary school students in Sa Kaeo province both in overall and 
in each issue were at a high level. In order of expectation as follows: social, environment, human security, and 
economic respectively. Moreover, it was found that the students who have the school affiliation, gender, grade, and 
student plans were different, there is no difference in expectation about the overall development of Sa Kaeo special 
economic zone at the level of significance 0.05.   
Keywords : Expectation, Sa Kaeo Special Economic Zone, Sa Kaeo Province 
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1. บทน า 
 จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zones: SEZs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยได้
ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 
2558 จ านวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาในเดือนเมษายนปี
เดียวกันได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมอีกจ านวน 5 
เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี 
เชียงราย นครพนม และนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุน จัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการลงทุน
และด้านแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร รวมทั้ง
สนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร [1] โดยการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เพื่อ
เป็นการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม ให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [2] 
นอกจากนี้การเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกรมศุลกากรกรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะ
ตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยได้รับการยกเว้นอากร
น าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบที่น ามาผลิตเพื่อส่งออก 
ยกเว้นอากรขาออก ยกเว้นอากรการก าจัดหรือท าลายวัสดุ ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าน าเข้า-ส่งออก เป็นต้น [3] ซึ่งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 
1 ด าเนินการในพื้นที่ 4 ต าบล ของ 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบลผักขะอยู่
ในอ าเภอวัฒนานคร ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม
ซึ่งอยู่ในอ าเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่ 207 ,500 ไร่ หรือคิดเป็น 
332 ตารางกิโลเมตร โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่ งเสริมการลงทุน  ได้ แก่  อุ ตสาหกรรม เกษตรและประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมการ
ผลิ ต เครื่ อ งเรื อน  อุ ตส าหกรรมอัญ มณี และ เครื่ อ งป ระดั บ 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
เครื่ อ งจั กร  และ ช้ินส่ วน  อุ ตสาหกรรม เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลติพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิต
ยา อุตสาหกรรมกิจการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม [4] จากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลประกาศให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาม
ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนม่า สปป.ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย  ซึ่งมีทั้งหมด 10 จังหวัด และเมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ที่มี
ศักยภาพสู งและพร้อมส าหรับการพัฒนามี เพี ยง 4 จั งหวัด 

ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว และ
จังหวัดสงขลา [5] แสดงดังรูปที ่1 
 

 
 

รูปที่ 1 จังหวัดทีม่ีศักยภาพสูงในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ [5] 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
เขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ก าหนด 
แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว ปี 
พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. 2564 ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่ง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 2) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมดุล ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ 3) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ 4) ส่งเสริมภาคี
เครือข่าย องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วนั้น นอกจากนี้ได้ให้สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรภาคการผลิตในปัจจุบัน เตรียมแรงงาน
ที่มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง
เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งถิ่นของแรงงาน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมผู้ที่ไม่มีทุน
ทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอบรม ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เป็นต้น [6] 
 การก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ประชาชนรวมถึงนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นท่ีย่อมมีความคาดหวัง
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ที่จะเห็นความเจริญเข้ามาในพื้นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเช่ือ ความต้องการ ความมุ่งหวัง
ของบุคคลที่มี ต่อสิ่งหนึ่ง เป็นการคิดล่วงหน้าเพื่อมุ่งหวังในสิ่งที่
เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามที่คิดไว้ ทั้งนี้ความคาดหวัง ขึ้นอยู่กบัความ
ต้องการและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล [7] โดยระหว่างปี 1960-
1989 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ได้แพร่หลาย
เป็นอย่างมากในงานวิจัยด้านต่าง ๆ มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
ซึ่งทฤษฎีความคาดหวังได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดมาจาก
นักจิตวิทยาหลายคน โดยที่ Vroom ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พัฒนา
ทฤษฎีจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีแนวคิด 3 ข้อ ดังนี้ 1) 
บุคคลจะตัดสินใจลือกทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดส าหรับเขา 2) พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดขึ้น
จากแรงผลักภายในตัวเอง และแรงผลักจากสิ่งแวดล้อม 3) มนุษย์แต่
ละคนมีความต้องการ ความปราถนา และเป้าหมายที่แตกต่างกัน [8] 
นอกจากนี้ ท ฤษฎี ความคาดหวั ง Vroom หรือ  Expectation 
Theory บางทีเรียกว่า VET Theory ก าหนดสูตรไว้ดังนี้  การจูงใจ 
(ห รื อแรงจู งใจ ) =  คุณ ค่ าขอ งผลลั พ ธ์  x ความคาดหวั ง x 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลลัพธ์ ทั้งนี้คุณค่าของผลลัพธ์ 
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความปรารถนา ถ้า
ต้องการมากจะมีค่าเป็นบวก แต่เฉย ๆ ไม่รู้สึกยินดีและยินร้ายก็จะมี
ค่าเป็นศูนย์ และถ้าไม่ชอบหรือไม่ต้องการจะมีค่าติดลบ ส่วนความ
คาดหวัง คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมี
โอกาสที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ในระดับแรกมากน้อยเพียงใด ถ้าคนเชื่อแน่
ว่าหากท างานเต็มที่จะสามารถท าให้ได้ผลผลิตสงูอย่างแน่นอน ความ
คาดหวังจะเท่ากับหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามถ้าเชื่อว่าถึงแม้จะพยายาม
ท างานหนักสักเพียงใดก็ไม่สามารถท าผลงานออกมาในปริมาณสูงได้
เลย ความคาดหวังก็จะเท่ากับศูนย์ และส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท ากับผลลัพธ์ คือแรงจูงใจของแต่ละคนจะมากหรือ
น้อย ย่อมขึ้นอยู่กับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือสิ่งที่คิดว่าสมควรจะ
ได้รับเมื่อกระท าการนั้นส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่บุคคลจะมีหรือไม่ หรือมีมากน้อยย่อมขึ้นกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลลัพธ์จากท่ีกล่าวมาแล้ว [8] 
 จากการก าหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและการสร้าง
โอกาสในการลงทุนให้ผู้ประกอบการ จากนโยบายดังกล่าวท่ีต้องการ
พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี กระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จึงมีความส าคัญเนื่องจากจะได้ทราบความคิดเห็นของ
นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับความคาดหวังใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาวิจัย

มาใช้เป็นแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของเยาวชนในพื้นที่ซึ่งจะ
เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วและประเทศไทย
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และ
แผนการเรียนของนักเรียน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีสังกัดของ
โรงเรียนต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วแตกต่างกัน 
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีเพศต่างกัน 
มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
แตกต่างกัน 
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีระดับช้ัน
ต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วแตกต่างกัน 
 4. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วที่มีแผนการ
เรียนต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วแตกต่างกัน  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของนักเรียนระดับมั ธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  มี
รายละเอียดดังนี้ 
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 6,632 คน [9] และสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ านวน 2 ,117 คน [10] รวม
จ านวนประชากร 8,749 คน 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เรียน
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว สังกัด สพม. เขต 
7 จ านวน 277 คน และสังกัด อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 คน รวม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 395 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Step Sampling) 
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับชั้น และแผนการเรียนของนักเรียน 
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 4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วในภาพรวมและรายด้านซึ่งแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ 
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการดังนี ้
5.1 ขั้นเตรียมการ 
 ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวคิดทฤษฎีรวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบและวิธีด าเนินการวิจัย 
5.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาข้อมูลและการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
ประเภทเลือกตอบ (Checklist) 2) ข้อค าถามความคาดหวังเกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แบ่งเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินค่าของ Likert 
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ 3) ข้อคิดเห็น
อื่น ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) อยู่ ร ะห ว่ า ง  0 .6 7 -1 .00 
จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามบางข้อที่ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้และน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีความเช่ือมั่น (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.95 ซึ่งค่า
ความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง 
และสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ [11] 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามบางส่วนไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และบางส่วนได้ขอความอนุเคราะห์
ครูผู้สอนในโรงเรียนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
และเมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาครบทั้งหมด ท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบถอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่ามีแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 395 ชุด แบ่งเป็นแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างสังกัด สพม. เขต 7 จ านวน 277 ชุด และกลุ่มตัวอย่างสังกัด 
อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 ชุด 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 5.4.1 ใช้ค่าความถี่และร้อยละ (Frequency and Percentage) 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 5.4.2 ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายของ
ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว โดยการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์ (Criterion 
Reference) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี ้[12] 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีกความคาดหวังในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความคาดหวังในระดับน้อยท่ีสุด 
 5.4.3 ใช้ค่าสถิติ  t-test วิ เคราะห์ เปรียบเทียบระดับความ
คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน และจ าแนกตามเพศของนักเรียน 
 5.4.4 ใช้ค่าสถิติ F-test เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ส าหรับการเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้วจ าแนกตามระดับช้ัน และ
จ าแนกตามแผนการเรียนของนักเรียน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Square Difference) 
 
 

6. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 7 มี
จ านวน 277 คน (ร้อยละ 70.13) และเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด 
อบจ.สระแก้ว จ านวน 118 คน (ร้อยละ 29.87) โดยเป็นเพศหญิง 
244 คน (ร้อยละ 61.77) และเป็นเพศชาย 151 คน (ร้อยละ 28.23) 
ก าลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 162 คน (ร้อยละ 
41.01) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 119 คน (ร้อยละ 30.13) และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 114 คน (ร้อยละ 28.86) ทั้งนี้เป็น
นักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ -คณิต จ านวน 234 คน (ร้อยละ 
59.24) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.25) 
แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 60 คน (ร้อยละ 15.19) และ
เรียนในแผนการเรียนอื่น ๆ จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.32) 
 6.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดสระแก้ว แสดงตังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับ และระดับ 
ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน  

ความคาดหวงัโดยรวม 
และรายด้าน 

n = 395 
X . S.D. อันดับ ระดับ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.78 0.78 4 มาก 
2. ด้านสังคม 3.86 0.80 1 มาก 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.85 0.84 2 มาก 
4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.81 0.84 3 มาก 

รวม 3.83 0.81  มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับแต่
ละด้านจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
มั่นคงของมนุษย ์และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
 6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 4 ข้อ เป็นดังนี ้
  6.3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน 

ความคาดหวงัโดยรวม 
และรายด้าน 

สพม. เขต 7 
(n = 277) 

อบจ.สระแก้ว 
(n = 118) 

 
t . 

 
p . 

X . S.D.. X . S.D..   
1.  ด้านเศรษฐกิจ 3.77 0.80 3.81 0.72 -0.52 0.60 
2.  ด้านสังคม 3.82 0.82 3.94 0.74 -1.29 0.20 
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 3.80 0.87 3.96 0.77 -1.70 0.09 
4.  ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.77 0.87 3.93 0.77 -1.75 0.08 

รวม 3.79 0.76 3.91 0.67 -1.48 0.14 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีสังกัดของโรงเรียนต่างกัน มีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วท้ังโดยรวมและรายด้านแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  6.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามเพศ ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

ความคาดหวงัโดยรวม 
และรายด้าน 

ชาย 
(n = 151) 

หญิง 
(n = 244) 

 
t . 

 
p . 

 X . S.D.. X . S.D..   
1.  ด้านเศรษฐกิจ 3.75 .79 3.80 .77 -0.68 0.50 
2.  ด้านสังคม 3.74 .83 3.93 .78 -2.38* 0.02 
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 3.78 .84 3.88 .83 -1.16 0.25 
4.  ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ 3.77 .83 3.84 .85 -0.73 0.46 

รวม 3.77 .73 3.86 .74 -1.25 0.21 
* p < 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ยกเว้น
ด้านสังคมที่นักเรียนชายมีระดับความคาดหวังน้อยกว่านักเรียนหญิง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
    6.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามระดับชั้น ดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับช้ัน 

ความคาดหวงัโดยรวม 
และรายด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS  df  MS  F  p  

1. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 3.93 2 1.96 3.28* 0.04 
 ภายในกลุ่ม 234.65 392 0.60   

 รวม 238.57 394    
2. ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 2.42 2 1.21 1.89 0.15 

 ภายในกลุ่ม 250.77 392 0.64   
 รวม 253.19 394    

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 2.88 2 1.44 2.06 0.13 
 ภายในกลุ่ม 274.16 392 0.70   
 รวม 277.04 394    

4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ระหว่างกลุ่ม 3.39 2 1.70 2.43 0.08 
 ภายในกลุ่ม 273.53 392 0.70   
 รวม 276.92 394    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.26 2 1.63 2.76 0.06 
ภายในกลุ่ม 229.79 392 0.59   
รวม 233.05 394    

* p < 0.05 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีระดับช้ันต่างกัน มีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านเศรษฐกิจที่มีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งช้ันมีความ
คาดหวังแตกต่างจากช้ันอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายคู่ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดสระแก้ว ด้านเศรษฐกิจ จ าแนกตามระดับช้ัน 
ความคาดหวงั
ด้านเศรษฐกิจ 

 ม.4 ม.5 ม.6 
X  3.70 3.75 3.93 

ม.4 3.70 - -0.05 -0.23* 
ม.5 3.75 - - -0.18 
ม.6 3.93 - - - 

* p < 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้าน
เศรษฐกิจ น้อยกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 6.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ าแนกตามแผนการเรียน ดัง
ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามแผนการเรียน 

ความคาดหวงัโดยรวม 
และรายด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS  df  MS  F  p  

1. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 4.19 3 1.40 2.45 0.08 
 ภายในกลุ่ม 224.38 391 0.57   

 รวม 228.57 394    
2. ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 4.45 3 1.48 2.35 0.10 

 ภายในกลุ่ม 245.74 391 0.63   
 รวม 250.19 394    

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 4.46 3 1.49 2.25 0.11 
 ภายในกลุ่ม 258.58 391 0.66   
 รวม 263.04 394    

4. ด้านความมั่นคงของมนุษย ์ระหว่างกลุ่ม 4.51 3 1.50 2.24 0.11 
 ภายในกลุ่ม 263.41 391 0.67   
 รวม 267.92 394    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 5.16 3 1.72 2.73 0.06 
ภายในกลุ่ม 247.89 391 0.63   
รวม 253.05 394    

 จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้วที่มีแผนการเรียนต่างกัน มีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
7. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
สระแก้ว ทั้ งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งค่าเฉลี่ยผลความคาดหวังในภาพรวมเท่ากับ 3.83 ด้าน
เศรษฐกิจเท่ากับ 3.78 ด้านสังคมเท่ากับ 3.86 ด้านสิ่งแวดล้อม
เท่ากับ 3.85 และด้านความมั่นคงของมนุษย์เท่ากับ 3.81 โดยที่
ระดับความคาดหวังในภาพรวมและรายด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็น
เยาวชนมีความประสงค์ให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
จังหวัดสระแก้วในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [7] ที่
ท าการศึกษาปัญหาจากการรับรู้และความคาดหวังในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะเดียวกันการเปรียบเทียบระดับความ
คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว เมื่อก าหนดระดับนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน 
และแผนการเรียนต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ [7] เช่นเดียวกัน 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการเรียนของนักเรียน กลุ่ม
ประชากรได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในจังหวัด
สระแก้ว สังกัด สพม. เขต 7 และ อบจ.สระแก้ว รวมจ านวน 8,749 
คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 383 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Step Sampling) เก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 7 จ านวน 277 
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสังกัด อบจ.สระแก้ว จ านวน 
118 ตัวอย่าง รวมจ านวน 395 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-
test และค่าสถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
พบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว ทั้งโดยรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก และส าหรับผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การ
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว 
พบว่า นักเรียนที่มีสังกัดของโรงเรียน เพศ ระดับช้ัน และแผนการ
เรียนต่างกัน มีความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ จากผลวิจัยพบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสระแก้ว มีระดับความคาดหวัง
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วทั้งโดยรวมและราย
ด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการจึงควรแสดงบทบาทส าคัญ 
ในการด าเนินงานเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความ
คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจากผู้มีส่วน
ได้เสียในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มประชาชน รวมทั้ง
ภาคเอกชนและภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน ส าหรับน าไปวางแผนเพื่อ
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมส าหรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอย่างเหมาะสมตอ่ไป 
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การพัฒนาเว็บไซต์บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต ้
Development of Popular Articles Website in South Korea 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต้” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รวมถึง
สร้างสังคมออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยสื่อสารกัน 2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และ 3) เพื่อวัด
ระดับบทความที่ได้รับความสนใจ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ โปรแกรม Visual Studio Code โปรแกรม MySQL โปรแกรม Adobe 
Photoshop CC โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม Microsoft office Word การพัฒนาเว็บไซต์นี้สามารถท าเป็นธุรกิจ
ออนไลน์ได้ โดยการท า SEO คือการท าให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกหรือการค้นหาของ Google ซึ่งจะช่วยสร้าง Traffic พาผู้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ ท า
ให้ผู้คนรู้จักเว็บไซต์ของเรามากยิ่งข้ึน 
 วิจัยสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้คือ 1. สมัครสมาชิก เพื่ออ่านบทความทั้งหมด 2. สามารถ Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าอ่านบทความบนหน้าเว็บไซต์ 3. หน้าหลักของเว็บมีหมวดหมู่ให้เลือก 5 หมวดหมู่ ได้แก่ แฟช่ัน ความงาม อาหาร บันเทิง และท่องเที่ยว 
4. ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านบทความยอดฮิตได้ตามที่ต้องการ 5. การเข้าอ่านบทความแต่ละหมวดหมู่จะแสดงยอดวิว เพื่อวัดผลอันดับบทความ
ยอดฮิตประจ าวันของแต่ละหมวดหมู่ 6. สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 
 ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต้ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าคนไทยมี
ความนิยมและชื่นชอบในประเทศเกาหลีใต้ โดยหมวดหมู่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ หมวดหมู่ท่องเที่ยว ส่วนของด้านการออกแบบเว็บไซต์ 
ผู้พัฒนามีความพึงพอใจต่อความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน โดยภาพรวมแล้วผู้พัฒนาพึงพอใจในคุณภาพของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก 
ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต้, การท า SEO 
 

Abstract 
 Project “Website Development for Popular Article in South Korea” the purposes were 1) to design and develop 
websites, including creating online communities for use as a means of communication and communication 2 )  to 
disseminate information about South Korea to interested parties and 3 )  to measure the level of received articles. The 
instrument used in the development are Visual Studio Code, MySQL, Adobe Photoshop CC, and Adobe Dreamweaver 
CS6. The development of this website can be done as an online business. By doing is SEO. It is to make the website get 
on the first page or Google search, which will help create Traffic to bring people to visit the website and make people 
know more about our website. 
           Project can develop website according to the specified scope is 1) Register to read all articles. 2) You can log in 
to the system for read the article on the website. 3) The main page of the website has 5 categories to choose from it 
such as, Fashion, Beauty, Food, Entertainment and Travel. 4) Who is interested can read popular articles as desired. 5) 
Readings in each category will show views. To measure the rank of daily popular articles of each category. 6) Members 
can edit their personal information. 
 The research shows that the popular article website in South Korea has received a lot of attention from people 
who are interested. Shows that Thai people are popular and like in South Korea. In which the most popular categories 
are Travel category. The website design, the developers are satisfied with the beauty, modernity and attractiveness of 
the website. Website pages are designed to be easy to read and use. Overall, the developers are very satisfied with the 
quality of the website. 
Keywords: Website Development, Popular Articles in South Korea, SEO 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพัฒนาการที่ส าคัญของยุคนี้คือการน า
ระบบโทรคมนาคมมาเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์จนกลายเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรารู้จักในช่ือของ “อินเทอร์เน็ต” 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นทั้งช่องทางการสื่อสารและเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ทุก
มุมโลกเข้าด้วยกัน ผู้ใช้เครือข่ายสามารถส่งข่าวสารหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรมหาชน ได้ท า
การส ารวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี พ.ศ.2561 จากลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 16,661 คน พบว่าระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ต่อคนเฉลี่ยอยู่
ที่ 10 ช่ัวโมง 5 นาที ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ถึง 3 ช่ัวโมง 41 
นาที โดยกิจกรรมที่นิยมได้แก่ การพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิก การดูยู
ทูป การเล่นเกมออนไลน์ และค้นหาข้อมูล ตามล าดับ (สุรางคณา 
วายุภาพ. 2561: 2-4)  
 เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีพัฒนาตนเองจนเป็นผู้น าเศรษฐกิจได้โดย
ใช้ระยะเวลาเพียง 60 ปี เป็นฐานการลงทุนทางธุรกิจที่น่าสนใจ มี
ระบบโครงสร้างด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สะดวกสบาย และ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีธรรมชาติที่สวยงาม ด้านความบันเทิง
กระแสของวัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่เหนือความคาดหมายของนักวิชาการ จะเห็นได้ว่าวัยรุ่น
ไทยยุคนี้ให้ความนิยมชมชอบวัฒนธรรมที่มาจากภาพยนตร์โทรทัศน์ 
ดารานักร้อง ก่อให้เกิดกระแสความสนใจไม่ว่าจะเป็น ซีรี่ย์เกาหลี 
ศิลปินเกาหลี นักร้องเกาหลี การแต่งตัวสไตล์เกาหลี การใช้สิ่งของ
ต่างๆ ที่ผลิตจากประเทศเกาหลี การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์
เกาหลี ฯลฯ ก่อให้เกิดปรากกฎการณ์ “เกาหลีฟีเวอร์” ท าให้จ านวน
ผู้ที่ช่ืนชอบวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าเว็บไซต์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลบทความเกี่ยวข้องกับความนิยมของเกาหลี เช่น ความ
สวยความงาม ความบันเทิง อาหาร ท่องเที่ยว แฟช่ัน เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถอ่านบทความต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถต่อยอดในการด าเนินธุรกิจที่สืบเนื่องจากกระแสความนิยม
ได้ 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงสร้างสังคมออนไลน์เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการพูดคุยสื่อสารกัน 

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
3. เพื่อวัดระดับบทความที่ได้รับความสนใจ 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ 

3.1.1 ผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลสมาชิก โดยสามารถ
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกได้ 

3.1.2 สามารถเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และบทความได้ 
3.2 ส่วนสมาชิก 

3.2.1 สามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ 
3.2.2 สามารถดูบทความโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

3.2.3 ยอดวิวของแต่ละหมวดหมู่จะเพิ่มขึ้นเพื่อวัดระดับ
ความนิยมของบทความ 

3.2.4 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 
3.2.5 สามารถแชร์บทความไปยังโซเชียลมีเดียได้ 

3.3 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 
3.3.1 สามารถดูบทความได้แค่ครึ่งหนึ่งของบทความ หากจะ

อ่านเต็มบทความจะต้องเป็นสมาชิก 
3.3.2 สามารถแชร์บทความไปยังโซเชียลมีเดียได้ ครึ่ง

บทความ 
 
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 ด้านฮาร์ดแวร์  
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) HP 14-CM0010AU 
4.1.2 RAM: 4.00GB 
4.1.3 หน่วยความจ า RAM 4 GB 
4.1.4 Graphic Chip : AMD Radeon™ R4 

(Mullins/Beema) 
4.2 ด้านซอฟต์แวร์  

4.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code เพื่อสร้างเว็บไซต์ 
4.2.2 โปรแกรม MySQL ท าระบบฐานข้อมูล 
4.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมที่

ใช้ส าหรับตกแต่งรูปภาพ 
4.2.4 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อสร้าง

เว็บไซต์ 
4.2.5 โปรแกรม Microsoft office Word ใช้พิมพ์รายงาน 

 
5. วิธีการวิจัย 

การพัฒนาเว็บไซต์บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต้ เป็น
การน าความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาบูรณาการ
เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 ขั้นเตรียมการ :  
5.1.1 ก าหนดประเด็นต่างๆ ที่จะน าเสนอในเว็บไซต์ โดย

พิจารณาจากประเด็นที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่น จากนั้นรวบรวม
ข้อมูลตามประเด็นส าคัญที่ก าหนดจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

5.1.2 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Code ซึ่ง
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ รวมถึงทบทวนการใช้
งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการท าเว็บไซต์ 

5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ :  
5.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล ดังภาพ 
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รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูเว็บไซต์ 

 
5.2.2 ออกแบบหน้าจอตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยโครงสร้างของหน้าจอ สี การจัดตัวอักษร การจัดวาง
รูปภาพ ส่วนน าทางผู้ใช้ ดังภาพ 

 
รูปที่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต ์

 หน้าแรกของเว็บไซต์ ออกแบบตามมาตรฐานการสร้างเว็บ
ประกอบไปด้วย ส่วนหัวของเว็บ แสดงโลโก้และภาพท่ีน่าสนใจ ส่วน
เมนูประกอบไปด้วยเมนู โดยจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้ แฟช่ัน ความงาม 
อาหาร บันเทิง และท่องเที่ยว ซึ่งผู้ใช้จะคลิกเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ 
จากนั้นจะเช่ือมโยงไปสู่หน้าบทความ และผู้ใช้สามารถกด Like ได้
ในบทความที่ช่ืนชอบ 

 

 
รูปที่ 3 หน้าบทความของเว็บไซต ์

  เมื่อเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ จะปรากฏบทความตามหัวข้อท่ี
เลือก เช่น แฟช่ัน อาหาร ท่องเที่ยว หากผู้เข้าใช้ยังไม่ได้สมัครเป็น
สมาชิก จะสามารถอ่านบทความได้เพียงครึ่งเดียว หากต้องการอ่าน
ต่อจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อน 
 

 
รูปที่ 4 หน้าลงทะเบียนใหม ่

 ผู้ ที่ ล งทะ เบี ยนจะต้ อ งก รอกข้ อมู ล  Username, Email, 
Password และ Confirm Password ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในภายหลงั 
เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะสามารถลงช่ือเข้าใช้ได้ โดยใช้ Username 
และ Password เพื่อลงช่ือเข้าใช้ ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 หน้าลงช่ือเข้าใช้ 

 

 Online 
community 
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5.3 พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ออกแบบ และท าการเช่ือมโยงเว็บไซต์
กับฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ 

5.4 น าเว็บไซต์จ าลองที่พัฒนาเสร็จแล้วไปให้ผู้ทดลองใช้งาน 
และปรับแก้ตามค าแนะน า 
 
6. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ ดังนี ้
6.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลสมาชิก เพิ่มเติมข้อมูล
ข่าวสารและบทความได้ 

 

 
รูปที่ 6 หน้ารายช่ือสมาชิก 

 
6.2 ส่วนสมาชิก 

สามารถ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อดูบทความ แสดงยอดวิว 
เข้าดูข้อมูลส่วนตัว และสามารถกด Like Comment และ Share 
บทความไปยังโซเชียลมีเดียได้ 

 

 
รูปที่ 7 หน้าแก้ไขโปรไฟล ์

 
6.3 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 

สามารถดูบทความได้ทั้ งหมด แต่ ไม่สามารถกด Like 
Comment และ Share บทความไปยังโซเชียลมีเดียได้ 

 
รูปที่ 8 หน้า Log in เพื่อเปิดอ่านบทความไดเ้ต็มบทความ 

 

6.4 การปรับปรุงหลังทดลองใช้ 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จแล้ว ได้น าไปให้ผู้สนใจทดลองใช้ 

และได้รับค าแนะน าให้ปรับปรุงดังนี้ เพิ่มบทความโดยที่ไม่ต้องเขียน
โค้ด ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตามค าแนะน า 
 
7. อภิปรายผล 

การพัฒนาเว็บไซต์บทความยอดฮิตของประเทศเกาหลีใต้ ท าขึ้น
เพื่อเผยแพร่บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ 

7.1 ศึกษาความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการค้นคว้าสถิติ
ความนิยม ส ารวจความสนใจ หลังจากนั้นค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
เลือกเนื้อหาและรูปภาพท่ีน่าสนใจ  

7.2 พัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งโครงสร้าง 
การใช้สี ภาพประกอบ ตัวอักษร เนื้อหา การน าทางผู้ใช้  

7.3 ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อออกแบบการ
จัดการเว็บไซต์ ให้สามารถแสดงข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการเชื่อมโยง
เว็บไซต์กับฐานข้อมูลเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้  

7.4 ความรู้ในการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บไซต์ และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
ด้ าน Software : คอมพิ ว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ คมีการ  Update 

อัตโนมัติ ค่อนข้างบ่อย จึงท าให้การเริ่มต้นท างาน แต่ละครั้งค่อนข้าง
ล่าช้า 

ด้านผู้พัฒนา : ผู้พัฒนาไม่เช่ียวชาญด้านการเขียนโค้ดมาก
นัก จึงท าให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการท างาน 
 
8. สรุปผลการวิจัย 

จากการท างานวิจัยสรุปผลได้ว่า เว็บไซต์บทความยอดฮิตของ
ประเทศเกาหลีใต้ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก แสดง
ให้เห็นว่าคนไทยมีความนิยมและช่ืนชอบในประเทศเกาหลีใต้ โดย
หมวดหมู่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ หมวดหมู่ท่องเที่ยว ส่วน
ของด้านการออกแบบเว็บไซต์ ผู้พัฒนามีความพึงพอใจต่อความ
สวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ หน้า
เว็บไซต์ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน โดยภาพรวม
แล้วผู้พัฒนาพึงพอใจในคุณภาพของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์บทความยอดฮิตของเกาหลี” 
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดท าขอขอบคุณค าแนะน าของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ที่ให้ปรึกษาและช่วย
แนะน าในการท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยไดร้บั
ความเอื้อเฟื้อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่
การจัดท าวิจัยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่าง ๆ และค าแนะน า
เกี่ยวกับการท าเว็บไซต์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณ ที่
ช่วยอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ตลอดจนให้
ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้งานวิจัยช้ินนี้ออกมาสมบูรณ์
และถูกต้องมากที่สุด 
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10. ข้อเสนอแนะ 
หลังจากพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ ได้น าไปให้ผู้สนใจทดลองใช้ 

และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ 
10.1 ควรเพิ่มฟังก์ช่ันการกดไลค์ได้ และแสดงความคิดเห็น 
10.2 ควรพัฒนาให้สามารถ Log in ผ่าน Facebook ได้ จะง่าย

ยิ่งข้ึน 
10.3 สร้างเป็นสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาแสดงความ

คิดเห็น โต้ตอบกันจะท าให้เว็บไซต์น่าสนใจยิ่งข้ึน  
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Word guessing game for children 
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บทคัดย่อ 

 วิจัย เรื่องเกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก จัดท าขึ้นเพื่อน าความรู้จากการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาบูรณาการ
เพื่อพัฒนาเกมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยสะกดค าหรือเรียงค าศัพท์ให้ถูกต้อง  พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป construct 2 ในการ
พัฒนา ในการจัดท าเกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กขึ้นมานั้นเพื่อท าให้เกิดรูปแบบเกมใหม่ๆ ท่ีเป็นเกมที่น่าเล่นและน่าสนใจโดยมี
การดึงดูดจากภาพประกอบและเสียงเอฟเฟคและเสียงดนตรี และต่อยอดการพัฒนามาจากรูปแบบเกมอันเก่า ในการที่พัฒนาเกมทายค าศัพท์
เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กนั้นข้ึนมาเพื่อให้คนท่ีชอบเล่นเกมได้เล่นเกมและบวกกับได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปในตัวอีกด้วย และเป็นการเพิ่มความรู้บวก
กับความสนุกสนานท าให้ไม่น่าเบื่อและให้เด็กๆ หันมาสนใจในค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  
 วัตถุประสงค์ในการท าเกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 1.เพื่อพัฒนาเกมต่อยอดให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น
2.เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ามาเล่นนั้นได้ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน วิธีการเล่นของเกม ส่วนประกอบของเกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก ประกอบไปด้วย 1) การลงช่ือเข้าใช้ 2) การเข้าเล่นเกมผ่านหน้าเมนู 3) เนื้อหาของเกมมี 3 หมวดหมู่ คือ หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ 
และหมวดผัก 4) เมื่อกดเข้าไปเล่นเกมนั้นจะมีภาพขึ้นมาและมีค าศัพท์ ภาษาอังกฤษเลื่อนลงมาจากด้านบน 5) ผู้เล่นจะต้องเรียงค าศัพท์ให้
ถูกต้องเพื่อรับคะแนน 5 คะแนน ต่อ 1 ค าศัพท์ 6) ถ้ากดไม่ทันตัวอักษรที่เลื่อนลงมาจะหล่นลงโดนกรอบที่ก าหนดไว้หัวใจก็จะลดลงที่ละ 1 
ดวง 6) ถ้าหัวใจหมด หรือเล่นครบทุกภาพก็จะจบเกม 7) จากนั้นจะกลับมาที่หน้าสรุปคะแนนว่าหมวดที่เพิ่งเล่นผ่านไปได้คะแนนเท่าไร 8) 
หน้าท็อปเทน เป็นการน าคะแนนของแต่ละหมวดหมู่มารวมกันทั้งหมด 3 หมวดหมู่แล้วอยู่ในอันดับที่เท่าใด จากการที่ได้พัฒนาเกมต่อยอด
ขึ้นมานั้นผู้จัดท ารู้สึกว่าเกมที่ผู้จัดท าพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถน าไปต่อยอดได้อีก อาทิเช่น การซื้อไอเทม ตัวช่วย ตัวละคร เปลื่ยนภาพ และผล
การพัฒนาเกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กนั้น ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้จัดท าคิดวางไว้ทุกประการ เกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก สามารถให้ความรู้และความสนุกสนานกับผู้ที่เข้ามาเล่นท าให้การเล่นเกมและการฝึกทักษะภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อและยากอีกต่อไป  
ค าส าคัญ: การพัฒนาเกม, เกมฝึกทักษะ, เกมทายค าศัพท์, เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 Research on word guessing games for children. Created to integrate the knowledge from business computer 
studies to develop games, practice English language skills by spelling words or arranging vocabulary correctly. Developed 
using construct 2 software in the development of the word guessing game for children to create new game styles. Which 
is an interesting and interesting game with the appeal of illustrations and sound effects and music. And further developed 
from old games that are not attractive to play in the game In the development of the word guessing game for children, 
it is for people who like to play games and can add more knowledge to them. And is a way to increase knowledge, plus 
fun, to be less boring and get children to become more interested in English vocabulary.  
 The objective of the vocabulary game for learning for children. 1. To develop games to be more diverse and 
more interesting 2. To allow those who come to play to gain knowledge and fun How to play the game The components 
of word learning games for children consist of 1) Signing in 2) Entering the game through the menu page 3) The game 
content has 3 categories which are animals, fruits and vegetables 4) When pressed to play the game, there will be a 
picture and vocabulary. English scrolling down from the top. 5) Players must arrange the words correctly in order to 
receive 5 points per 1 word. 6) If not pressed in time, the scrolling character will fall down by the specified frame. Will 
decrease by 1 horoscopes. 6) If the heart runs out or plays all the images, it will end the game. 7) Then will return to the 
summary page to see what category the player has just passed. 8) Top Ten page is Bringing the scores of each genie 
category Common to all three categories, and in rank. From the development of the game, the creators feel that the 
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game developed by the developer can be further developed, such as buying items, helping characters, changing images 
and effects. The development of word guessing games for learning that children Was in line with the goals set by the 
producer in all respects Vocabulary game for learning for children. Able to give knowledge and fun to those who come 
to play, making playing games and practicing English skills no longer boring and difficult 
Keywords: Game development, English Skill training game, Vocabulary game  
 
1. บทน า 

เกม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงเป็น
สิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน เกมมีพัฒนาการไปตามเทคโนโลยีแต่
ละสมัย เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ได้มีการพัฒนาเกมใหม่ๆ ที่ สามารถใ ช้งานร่วมกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร สามารถเล่นคนเดียวในเกมออฟไลน์ 
เล่นกับเพื่อน หรือเล่นกับคนแปลกหน้าในเกมออนไลน์ได้อีกด้วย 
รูปแบบการน าเสนอเรื่องราวของเกมมีความน่าสนใจมากขึ้น มีทั้ง
รูปแบบสองมิติและสามมิติ  ปัจจุบันเกมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เยาวชนเลยทีเดียว เนื่องจากหาเล่นได้ง่าย คลายความเครียด ในด้าน
การศึกษาสามารถน าเกมมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะ 
ฝึกการตัดสินใจ และสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีน่าสนใจ  

ในสังคมปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ทุกคน
จ าเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ การเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเรจ็ ขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบหลายประการ การรู้จักศัพท์เป็นสิ่ งหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารทั้งในด้าน ฟัง พูด อ่าน 
เขียน น าไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เดิมการจ าศัพท์
ภาษาอังกฤษสามารถท าได้ด้วยการท่องจ า เมื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์พัฒนามากขึ้น มีผู้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 

โปรแกรม Construct 2 เป็นโปรแกรมสร้างเกมเพียงก าหนด
เหตุการณ์ต่างๆ ลงไปบนหน้าต่างการสร้างเกมและรันเกม สามารถ
จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล ที่ท างานง่ายเข้าใจง่ายและรวดเร็ว
ประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่
จ าเป็นต้องศึกษาภาษา HTML มาก่อน เพราะตัวโปรแกรมมีฟังก์ชัน
การท างานแบบ HTML5 สามารถท าภาพเคลื่อนไหวบน  
 
 
แอปพลิเคช่ัน มีเครื่องมือปุ่มควบคุมการท างานช่วยให้การสั่งงานได้
สะดวกและรวดเร็ว  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ เกม และความสะดวกในการ
ใช้งานของโปรแกรม Construct 2 ผู้จัดท าเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
เกมกับผู้เล่นซึ่งจะให้ความรู้ ความเพลิดเพลินและสามารถเล่นได้ทุก
วัย จึงได้น าความรู้จากการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Construct 2 มาพัฒนาเกม 
เพื่อฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
     
 
 
 

 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อพัฒนาเกมต่อยอดให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ
มากขึ้น 
     2.2 เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ามาเล่นนั้นได้ความรู้และความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

ผู้พัฒนาได้ก าหนดขอบเขตของงานไว้ดังนี้ 
3.1 สมัครสมาชิกเพื่อรับรหัสในการเข้าใช้ long In 
3.2 log in ด้วยรหัสที่สมัครสมาชิก 
3.3 สามารถก าหนดเสียง Effects ภายในเกมเป็น 2 ระดับคือ 

ปิดและเปิดเสียง 
3.4 เล่นเกมโดย เลือกจาก 3 หมวดหมู่ คือ สัตว์ ผัก และผลไม้ 
3.5 วิธีการเล่น การได้คะแนน  
3.6 การเก็บ Score และบันทึกคะแนน 
3.7 การจัดอันดับ Top10 
 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการสร้าง 

        4.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์ 
            4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น HP, Acer, BenQ 
            3.1.1.2 หน่วยความจ า RAM 8 GB 
            3.1.1.3 System type: 64-bit Operating 
         4.1.2 ด้านซอฟต์แวร์ 
            4.1.2.1 Construct 2 
            4.1.2.2 Adobe Photoshop CS 6 (64 Bit) 
            4.1.2.3 Adobe Illustrator 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาเกมทายค าศัพท์ผู้พัฒนาได้น าความรู้มาบูรณาการกับ
โปรแกรม Construct 2 เพื่อสร้างเกมดังนี้ 

5.1 ขั้นเตรียมการ 
5.1.1 ก าหนดล าดับการท างาน เริ่มตั้งแต่การลงช่ือเข้าใช้ 

เข้าสู่ระบบ เล่นเกม แสดงคะแนน จัดอันดับคะแนน ดังรูปที่ 1  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
269ภาคโปสเตอร์



 
 

 
 

 
รูปที่ 1 Flowchart (ระบบงานใหม่) 

 
5.1.2 ศึกษาการใ ช้งานโปรแกรม Construct 2 และ

ทบทวนการใ ช้งานโปรแกรมส า เร็ จรูปต่ างๆ ที่ จะน ามาใ ช้
ประกอบการพัฒนาเกม 

5.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5.2.1 ออกแบบหน้าจอของเกม ได้แก่ หน้าสมัครสมาชิก 

เข้าสู่ระบบ เริ่มเกม เล่นเกม ดังรูปที่ 2 – 6 

 
รูปที่ 2 หน้าสมัครสมาชิก 

หน้าสมัครสมาชิก ส าหรับผู้ไม่เคยเข้าเล่นมาก่อน จะต้องสมัคร
เป็นสมาชิกเสียก่อน หลังจากน้ันเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 3 หน้าเข้าสูร่ะบบ 

เมื่อสมัครสมาชิกผู้สมัครจะได้ช่ือและรหัสเข้าใช้ สามารถน าไป
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อเล่นเกมได้              

 

 
รูปที่ 4 หน้าเมนูหลัก 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าเมนูหลักเพื่อเลือกหมวดหมู่
ของเกมที่จะเล่น โดยเลือกได้ 3 หมวดหมู่คือ สัตว์ ผัก และผลไม้ 

 

 
รูปที่ 5 หน้าเกมหมวดต่างๆ 

เมื่อเลือกหมวดหมู่เพื่อเล่นเกมจะปรากฏหน้าเกม ซึ่งมีตัวอักษร
หล่นลงมาจากข้างบน ผู้เล่นจะต้องเรียงตัวอักษรที่หล่นมาจาก
ด้านบนให้เป็นค าศัพท์ หากเรียงผิดหัวใจที่อยู่มุมซ้ายบนจะหายไปที
ละดวง หากเรียงข้อความได้ครบทุกตัวจะได้คะแนนรูปละ 5 คะแนน 
และถ้าหัวใจหายไปหมดหรือตอบถูกครบทุกรปูจะจบเกม เมื่อจบเกม
จะแสดงหน้าล าดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ดังรูปที่ 6 
           

 
รูปที่ 6 หน้า TOP 10 

 
5.3 พัฒนาเกมตามที่ออกแบบ ท าการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล 

เพื่อให้ผู้เข้าใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ 
5.4 น าต้นแบบเกมที่พัฒนาเสร็จแล้วไปให้ผู้ทดลองใช้งาน และ

ปรับแก้ตามค าแนะน า 
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6. ผลการวิจัย 
ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาเกมได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ดังนี้  
6.1 หน้าสมัครสมาชิก ผู้เล่นสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเล่นได้

โดยกรอกข้อมูล จากนั้นจะได้รหัสเพื่อเข้าเล่นเกม ดังรูปที่ 7  

 
รูปที่ 7 หน้าสมัครสมาชิก (Register) 

 
6.2 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะได้รหัสเพื่อเข้าสู่

ระบบ น ารหัสไปกรอกในหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อเริ่มเล่นเกม ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 หน้าเข้าสูร่ะบบ 

 
6.3 หน้าเริ่มเกม (Start) ผู้ เล่นจะต้องเลือกกลุ่มค าศัพท์ที่

ต้องการเล่น ได้แก่ หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ และหมวดผัก 

 
รูปที่ 9 หน้าเริ่มเกม 

 
6.4 หน้าเกม จะแสดงภาพรูปภาพของหมวดสัตว์และผู้เล่น

จะต้องเรียงค าศัพท์ให้ตรงกับภาพ ถ้าเรียงถูกจะได้คะแนนเพิ่มรูปละ 
5 คะแนน ถ้าเรียงผิด หัวใจจะลดลงที่ละ 1 ดวง เกมจะจบเมื่อหัวใจ
หมด หรือ เรียงค าศัพท์ครบตามทุกภาพที่ก าหนดไว้ ดังภาพท่ี 10 ซึ่ง
ยกตัวอย่างเกมหมวดสัตว์  

 
รูปที่ 10 หน้าเกมหมวดสัตว ์

 
6.5 หน้าจบเกม จะปรากฏคะแนนแยกเป็นหมวดหมู่และคะแนน

รวม ดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 หน้า Game Over 

6.6 หน้า TOP 10 เป็นหน้าจัดอันดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
แรก ดังรูปที่ 12  

 

 
รูปที่ 12 หน้า TOP 10 

 
7. อภิปรายผล 
    เกมทายค าศัพท์เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ถ้าผู้เล่นได้เล่นจะเกิด
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และได้รับความรู้จากค าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากเกมอีกด้วย 
 
8. สรุปผลการพัฒนา 
    ผู้จัดท าสามารถพัฒนาเกมได้ตามขอบเขตที่ก าหนด ทั้งในด้าน 
เนื้อหาของตัวเกม เสียงเอฟเฟค การเล่นเกมแต่ละครั้งข้อมูลจะถูก
บันทึกไว้ใน Local Storage มีการแบ่งหมวดหมู่ของค าศัพท์ให้มี
ความหลากหลาย สามารถรวมคะแนนและจัดอันดับคะแนน 10 
อันดับแรก เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกว่ามีการแข่งขัน   
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9. ข้อเสนอแนะ 
    ควรน าเกมไปต่อยอด เช่น เพิ่มค าศัพท์ เพิ่มหมวดของค าศัพท์ 
เพิ่มระดับความยากง่าย หรือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เช่น การซื้อไอ
เทมในเกม เป็นต้น   
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ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบรกิารที่มีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อสถาบันการศึกษา         
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง 

The factors of perception toward service quality related senior students' 
loyalty studies. : A case study of a private university. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
คณะบริหารธุรกิจ 2) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 
ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (Correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วน
บุคคล เพศมีความสัมพันธ์กับความภักดีที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .001) อาชีพของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .064) ภูมิล าเนาของครอบครัวไม่มคีวามสมัพันธ์กับความภกัดีที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .098) 2) การรับรู้คุณภาพ
การบริการทั้ง 6 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาการ โครงสร้างพื้นฐาน
ของสถาบันการศึกษา การบริการสนับสนุนและความเป็นสากล มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความภักด,ี สถาบันการศึกษา 

 

Abstract 
 

The objectives of the research were 1) to study the personal factors related to the loyalty of the 4th year 
students of the Faculty of Business Administration. 2) To study perceived service quality of the students that relation 
with the loyalty of the 4th year students of the Faculty of Business Administration. Data were collected from 400 
people. Questionnaire were used as a research tool. The data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and correlation coefficient. Finding were:  1) personal factors as gender correlated with loyalty at the level of 
significance 0.05 (Sig. = .001). Family occupation had no relationship with loyalty at the significant level 0.05 (Sig. = .064). 
The domicile of the family had no relationship with loyalty at the level of significance 0.05 (Sig. = .098). The family 
domiciles had a relationship with behavioral loyalty at the level of significance 0.05 (Sig. = .014). 2) Perceived service 
quality in all 6 areas as teaching, staff service, academic facilities, institutional infrastructure, support and 
internationalization were significantly correlated with loyalty at 0.05 level. 
Keywords : Service Quality, Loyalty, University 
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1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในยุค
ศตวรรษที่ 21 ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นมีทักษะรอบ
ด้านในการเป็นแรงงานส าคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ การพัฒนาด้าน
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่จะยกระดับทักษะของแรงงานใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในยุคของสังคมที่เกิดสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีดจิิทัล หรือท่ีรู้จักในนาม Digital 
Disruption ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ  ค่านิยม 
วัฒนธรรมหรือแม้แต่พฤติกรรมของประชากร การเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่
โครงสร้างของประชากรในประเทศไทยเองก็มีการปรับเปลี่ยนโดย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเวลาอันใกล้ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่
มีคุณค่า เนื่องจากตลาดแรงงานจะเริ่มมีจ านวนน้อยลง และยิ่ง
ตลาดแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการยิ่งมีตัวเลือกน้อยลงเช่นเดียวกัน การจัดระบบ
หรือจัดมาตรฐานการศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นสิ่ งส าคัญที่จะ
เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับตลาดแรงงาน ไม่
ว่าจะเป็นทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา ด้าน
การบริหารจัดการ ฯลฯ เมื่อสร้างคนเก่งได้แล้ว จ าเป็นต้องสร้าง
คนดีให้อยู่ในสังคม ดังนั้นจึงรวมถึงทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การท างานเป็นทีม ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงต้องรองรับ
การขับเคลื่อนของประเทศไทย เพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะ 
สถาบันการศึกษาเองก็ต้องพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับความต้องการ
ของสังคมและผู้เรียน ตามกลยุทธ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติได้
กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของแผนว่าต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 [1] โดยในแผนดังกล่าวได้
กล่าวถึงเป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งท่ีการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้สามารถ 
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การมีวิจารณญาณ การแก้ไขปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า 
เป็นต้น การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะตรง
ต าม ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น จึ ง เป็ น ส่ ว น ข อ ง
สถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ท่ีจะผลิตแรงงานกลุ่มนี้ออกมาสู่
สังคมตามสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  

เมื่ออัตราการเกิดลดลง (กราฟท่ี 1.1) ก็จะส่งผลโดยตรงท า
ให้มีผู้ เรียนในระดับต่าง ๆ ลดลงเช่นเดียวกัน การแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาจึงมีความเข้มข้นไม่เพียงแต่ด้านความรู้ทาง
วิชาการเท่านั้น ทักษะที่จ าเป็นด้านอื่น ๆ สถานบันการศึกษาก็
จ าเป็นต้องเสริมให้กับผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตที่จบ
ออกไปสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป 

 
กราฟที่ 1.1 แสดงจ านวนการเกิดและอัตราการเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2561 

 

 
ที่มา : จ านวนการเกิดและอัตราการเกิด พ.ศ. 2552-2561. ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562 

 
เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุพบว่า 

กลุ่ มอายุที่ อยู่ ใน ช่วงผู้ สู งอายุมี แนวโน้ม เพิ่ มสูงขึ้น เรื่ อย ๆ 
ขณะเดียวกันช่วงอายุในวัยหนุ่มสาวที่จะกลายมาเป็นนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มาแต่ละสถาบันทุกระดับต่างก็ต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อ

เตรียมพร้อมรับมือกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ลดลงเรื่อยๆ 
บางสาขา บางหลักสูตรต้องปิดตัวลง หากทุกสถาบันการศึกษาไมม่ี
ความแตกต่างกัน นักศึกษาก็จะเลือกเรียนมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีง
เช่ น  จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห า วิ ท ย าลั ย  ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น  
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ส าหรับสถาบันการศึกษาเอกชนที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อ

ความอยู่รอด โดยที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าเล่าเรียนของ
นักศึกษา หากจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนลดลงเรื่อย ๆ ย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงสถาบันการศึกษาเอกชนหลายแห่งมีการ
ปรับตัวทั้งเรื่องหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่ม
สาวเท่านั้น หรือการปรับหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น มีหลักสูตรทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว การสร้างความโดดเด่นสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
สถาบันการศึกษาเพื่อดึงดูดผู้สนใจได้เข้ามาเรียนมากยิ่งข้ึน ภายใต้
การแข่งขันที่เข้มขันดังกล่าวข้างต้น การสร้างความโดดเด่นเพื่อ
ดึ งดู ด ให้ ค น เข้ า เรี ย น ม าก ขึ้ น  ไม่ เพี ย งแ ต่ เฉ พ าะ ระดั บ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเท่านั้นที่เป็นคู่แข่งขันหรือ
เป็นทางเลือกให้ผู้เรียน ในปัจจุบันผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องมาเรียนที่สถาบันการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าและเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา  

การผลิตนักศึกษาออกไปสู่สังคมและประสบความส าเร็จ 
เพื่อวันหนึ่งศิษย์เก่ากลุ่มนี้จะท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงและ
บอกต่อให้กับคนที่รู้จักให้กลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษาที่ตนเอง
ส าเร็จการศึกษานั้น ระหว่างเรียน สถาบันการศึกษาจ าเป็นส่งมอบ
คุณภาพการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนทั้งเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อ
เอื้ออ านวยในการเรียน มีความสุขและสนุกในระหว่างเรียนจนก่อ
ให้ความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันการศึกษา ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้คุณภาพที่
สถาบันการศึกษามอบให้ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษาที่มีผลให้
นักศึกษาเกิดความภักดีต่อสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่  4 คณะ
บริหารธุรกิจ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษา
ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผล

ต่อการรับรู้ของนักศึกษาท าให้เกิดความภักดี โดยปัจจัย   ต่างๆ 
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ด้านการบริการ
สนับสนุนและด้านความเป็นสากล 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 

2,113 คน  

1.3.3  ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปร 
จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่  

ตัวแปรอิสระ มีจ านวน 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยส่วน
บุ ค ค ล  แ ล ะ  2 . ปั จ จั ย ด้ าน คุ ณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
สถาบันการศึกษา ซึ่งมีปัจจัยย่อยได้แก่ ปัจจัยด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา 
ด้านการบริการสนับสนุนและด้านความเป็นสากล 

ตัวแปรตามได้แก่ ความภักดี  
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.4.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ 
 1.4.2 สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ปัจจัยปัจจัยด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา ด้านการบริการสนับสนุน
และด้านความเป็นสากลเพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปมีความภักดีต่อ
สถาบันการศึกษาต่อไป 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้คุณภาพที่สถาบันการศึกษา
มอบให้ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษาที่มีผลให้นักศึกษาเกิดความ
ภักดีต่อสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

  การบริการ หมายถึงการด าเนินการหรือการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น  ซึ่งการ
บริการมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ โดยปัจจุบัน
การบริการที่ดีถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
ธุรกิจรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาด้วย ซึ่งการบริการอาจเป็นธุรกิจ
หลักขององค์กรหรืออาจจะถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ขายก็ได้ โดยสามารถแบ่งระดับกิจกรรมบริการในการด าเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจได้ดังนี้ [2] 

1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Pure Tangible Good) มุ่งขาย
เฉพาะตัวสินค้าที่จับต้องได้เท่าน้ันเช่น สบู่ ยาสีฟัน ไม่มีการบริการ
เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการร่วมด้วย (Tangible 
Good with Accompanying Services) มุ่ งขายตั วสินค้ า เป็น
หลักแต่มีน าการบริการเข้ามาช่วยส่งเสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ 
เช่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ที่มีบริการหลังการขาย เป็นต้น 

3. ธุรกิจผสม (Hybrid) เป็นธุรกิจที่เน้นทั้งการขาย
สินค้าที่จับต้องได้และการบริการในปริมาณเท่าๆ  กัน  เช่น 
ร้านอาหาร ที่จะต้องมีการขายอาหารและการบริการของพนักงาน
ควบคู่กัน 

4. ธุรกิจบริการที่มีการบริการผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย 
(Major Service with Accompanying minor Goods or 
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Services) เป็นธุรกิจที่มุ่ งให้บริการเป็นหลักแต่อาจมีการน า
ผลิตภัณฑ์มาช่วยเสริมการบริการให้ดียิ่งขึ้น  เช่น การบริการ
อาหารบนเครื่องบิน หรือการขายของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

5. ธุรกิจบริการ (Pure Service) มุ่ งให้การบริการ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น การให้ค าปรึกษา บริการดูแลเด็ก 
หรือการนวด เป็นต้น 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง 
การประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศ หรือความเหนือกว่า
ของการบริการ [3] ซึ่งพาราสุรามัน และคณะได้เสนอเพิ่มเติมว่า 
คุณภาพของการบริการตามความรับรู้  (Perceived Service 
Quality) ของผู้บริโภค คือ การประเมิน หรือการลงความเห็น
เกี่ยวกับความดีเลิศของการให้บริการโดยรวม เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการเปรียบเทียบของผู้บริโภค ระหว่างความคาดหวังของพวก
เขาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและการบริการที่พวกเขาได้รับ
จริง [4] 

สรุปได้ว่าคุณภาพการบริการหมายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังต่อการบริการของลูกค้ากับการรับรู้การ
บริการที่ได้รับ ซึ่งอาจจะเป็นการได้รับบริการตามที่ คาดหวังหรือ
สูงกว่าหรือต่ ากว่าที่คาดหวังก็ได้ซึ่งหากคุณภาพของการให้บริการ
เกิดจากประสบการณ์ที่ต่ ากว่าคุณภาพที่คาดหวัง  จะท าให้
ผู้รับบริการผิดหวังและจะไม่กลับมาใช้บริการอีก ขณะเดียวกัน 
หากคุณภาพเกิดจากประสบการณ์ที่เป็นไปตามความคาดหวัง จะ
ท าให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆไป และจะ
กลายเป็นลูกค้าประจ าในที่สุด 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของนักศึกษา 

 ความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty) 
 ความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty) คือ ความ
สมัครใจเต็มใจของผู้บริโภค ในการใช้บริการและยังคงใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง มีพฤติกรรมการซื้อซ้ าจากผู้ให้บริการและเป็น
ตัวเลือกแรกจากการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ แม้ว่าจะมีตัวเลือก
อื่นๆ แต่ก็ยังคงยืนยันที่จะเลือกผู้ให้บริการรายนั้นเพียงรายเดียว 
สิ่งนี้ คือ ความภักดีต่อการบริการของผู้ให้บริการโดยเกิดจาก
ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริโภคต่อผู้ให้บริการ และ
ช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น [5] 
 การวัดความภักดีต่อการให้บริการ 
 Pong and Yee กล่าวว่า ความภักดีต่อการบริการนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ จึงสามารถสรุป
ปัจจัยที่ใช้ในการวัดความภักดีต่อการบริการได้ดังนี้ [6] 
 1. พฤติกรรมซื้ อซ้ า  (Repeat purchase behavior) 
เป็นการแสดงถึงความซื่อตรง ความผูกพันที่ลูกค้ามีให้ต่อผู้
ให้บริการ 
 2. ค าบอกเล่า (Words of mouth) เป็นการวัดผลที่ดี
และมีประสิทธิภาพโดยเป็นการบอกเล่ารวมถึงแนะน าผู้อื่นด้วย 
โดยหากผู้บอกเล่ามีความภักดีก็จะส่งผลเชิงบวกต่อผู้ให้บริการด้วย 

 3. ช่วงเวลาที่ ผู้ บริการเลือกรับบริการ (Period of 
usage) คือ เป็นการวัดว่าการเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความ
ต่อเนื่อง หรือรับบริการเดือนละ สัปดาห์ละกี่ครั้ง เป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงความภักดีในระยะยาว หากมีความต่อเนื่องก็มีโอกาสใน
การที่จะมีความภักดีในระยะยาวได้ 
 4. ความไม่หวั่นไหวต่อราคาที่ เปลี่ยนแปลง (Price 
tolerance) คือ หากผู้ให้บริการอื่นมีราคาที่ต่ าลง หรือของผู้
ให้บริการเดิมมีราคาที่สูงขึ้น ผู้บริโภคก็ยังคงเลือกรับบริการของผู้
ให้บริการเดิม เพราะราคาไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกบริการของ
ผู้บริโภค 
 5. ความตั้ งใจซื้อซ้ า (Repeat purchase intention) 
เป็นการเลือกซื้อในการบริการเดิมเป็นประจ า 
 6. ความชอบมากกว่า (Preference) ผู้บริโภคจะแสดง
ความชอบมากกว่าออกมาให้เห็น มีความภักดีที่แท้จริง 
 7. การลดตั ว เลื อก  (Choice reduction behavior) 
ผู้บริโภคจะมีการหาข้อมูลเพื่อท าให้การตัดสินใจน้อยลง ลด
ตัวเลือกอื่นๆ ไป 
 8. การเป็นอันดับแรกในใจ (First-in-mind) การที่
ผู้บริโภคมีความภักดีจะเลือกการให้บริการของผู้ให้บริการนั้นเป็น
อันดับแรกเสมอ 

Oliver กล่าวว่า การวัดระดับความภักดีของลูกค้าใน
แต่ละมิตินั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดขอบเขตตามระดับ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่รู้สึกต่อสินค้าและบริการโดยการประเมิน
ระดับทัศนคติจะประกอบด้วย 3 ล าดับขั้น ได้แก่  ความพึงพอใจ
ต่อองค์ประกอบของตราสินค้าซึ่งหมายถึงความเช่ือ  (Beliefs) 
ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงทัศนคติ (Attitude) 
และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม (Conation) Oliver ได้แบ่งเป็น
ความภักดีเชิงทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) ประกอบด้วยความ
จงรักภักดีที่ เกิดจากการรับรู้และความความภักดีที่ เกิดจาก
ความรู้สึก กับความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 
ประกอบด้วยความจงรักภักดีที่เกิดจากความตั้งใจและความความ
ภักดีที่เกิดจากการกระท า [7] 
 แนวคิดเรื่องการวัดความภักดี จากมุมมองของการตลาด 
ทั้งในส่วนของทัศนคติหรืออารมณ์ และพฤติกรรมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี [8] 

1) ความภักดีทางอารมณ์เป็นมุมมองเชิงจิตวิทยา 
(Psychological) โดยมองว่าความภักดีต่อสินค้าหรือบริการ คือ
สินค้าหรือบริการที่ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยเป็น
อย่างมาก ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดจาก 3 ส่วนที่
ส าคัญ คือ ความเช่ือมั่น (Confidence) การเข้าไปอยู่กลางใจ
ผู้บริโภค (Centrality) และความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) 

2) ความภักดีทางพฤติกรรม เป็นการพิจารณาจาก
พฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior) ซึ่งเป็นความหมายที่ถูก
น ามาใช้มากที่สุด เพราะสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย โดยความ
ภักดีต่อสินค้าหรือบริการคือการที่ผู้บริโภคมีการซื้อซ้ าหรือใช้
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บริการบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความภักดี ซึ่งรูปแบบของพฤติกรรมที่
สังเกตได้ เช่น อัตราการกลับมาใช้บริการ ความถี่ในการซื้อสินค้า 
หรือจ านวนเงินจากการซื้อสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
พิจารณาจากการซื้ออาจจะมีข้อจ ากัดและแปลความหมาย
ผิดพลาด เพราะการซื้อซ้ าของผู้บริโภครายหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกิด
จากความภักดีในตราสินค้าหรือบริการก็ได้ อาจจะเกิดจากการที่
ไม่มีทางเลือกอื่นเลย ท าให้ต้องบริโภคอยู่ตราสินค้าเดียว 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 2,113 คน  
        3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น 350 คน จากการค านวณ
ด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ซึ่งทราบค่าจ านวนประชากรที่แน่นอน  
      3.1.3  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
      การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ Two-
Stage ได้แก่ 
     ขั้นที่  1 ใช้วิธีการสุ่มแบบก าหนดโควต้า (Quota 
Sampling โดยแบ่งเป็นตามเพศ เพศชายและเพศหญิงในจ านวน
เท่าๆ  กัน  
     ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการการสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental  
Sampling) โดยท าการเลือกจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 โดยแบ่งเป็นตามเพศ เพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายเลือก
สุ่มมาจ านวน 175 คน และเพศหญิงเลือกสุ่มมาจ านวน 175 รวม
ทั้งสิ้น 350 คน 
 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามจ านวน 3 
ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ 
และค าถามเกี่ยวกับความภักดีด้านทัศนคคติและพฤติกรรม 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 
ส่วนได้แก่ 
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ผ่านแบบสอบถามของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ 
 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ 
วารสาร และแหล่งอ้างอิงอื่น   
  
 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ 2 ส่วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอในรูปแบบ
ของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ ย  (Means) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมติฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation coefficient) 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1 สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่
มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00 และเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ส่วนใหญ่มีรายได้ 7,001-10,000บาท และ 10,001-15,000 บาท
ต่อเดือน ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 21.30 อาชีพของบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
26.00 ภูมิล าเนาของนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 30.75  

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ ในภาพรวมพบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู้คุณภาพการ
บริการ ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความเป็นสากล อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านการบริการสนับสนุน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
สถาบันการศึกษาอยู่ ในระดับมาก  มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.02 
ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความภักดีพบว่า ด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  ส่วนด้านพฤติกรรม โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความภักดีของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 พบว่า  

1. เพศมีความสัมพันธ์กับความภักดีที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 (Sig. = .001) โดยเพศมีความสัมพันธ์กับความภักดีด้าน
ทั ศนคติ ที่ ระดั บนั ยส าคัญ  0 .05  (Sig. = .004) และ เพศมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีด้านพฤติกรรมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
(Sig. = .000) 

2. อาชีพของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .064) แต่เมื่อแยกรายด้านพบว่า 
อาชีพของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความภักดีด้านทัศนคติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .036) 
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3. ภูมิล าเนาของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ภักดีที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .098) แต่เมื่อแยกรายด้าน
พบว่า ภูมิล าเนาของของครอบครัวมีความสัมพันธ์ดับความภักดี
ด้านพฤติกรรมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig. = .014) 

4. การรับรู้คุณภาพการบริการทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
สถาบันการศึกษา ด้านการบริการสนับสนุนและความเป็นสากล มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อแยกราย
ด้านของความภักดีไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม 
การรับรู้คุณภาพการบริการทั้ง 6 ด้านมีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เช่นเดียวกัน 

 
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 
พบว่า  
 ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ปัจจัยด้านเพศ อาชีพของ
ครอบครัวและภูมิล าเนาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีต่อสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความภักดีด้าน
ทัศนคติ ที่มีความตั้งใจที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
แนะน าญาติ คนรู้จักให้มาเรียนที่สถาบันการศึกษา มีความคิดว่า
สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและไม่คิดที่จะย้ายไป
เรียนที่สถาบันอื่นถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเรียนที่สถาบัน
อื่นก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความภักดีไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น การ
มั่นใจเมื่อส าเร็จการศึกษาจะมีงานท่ีมั่งคงรองรับ ความภาคภูมิใจท่ี
ได้ศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ และหากมีคนกล่าวในแง่ลบต่อ
สถาบันการศึกษา จะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดนั้น ๆ  

จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ    
ธัญภา  บ ารุงพืช กล่าวว่า ความจงรักภักดีคือการกลับมาใช้ซ้ า 
รวมถึงทัศนคติที่ดีทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ เป็นปัจจัยท าให้
เกิดการบอกต่อความภักดีต่อตราสินค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
สมิต สัชฌุ กร กล่าวว่า ความจงรักภักดีคือการสังเกตจาก
พฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ใช้บริการแสดงออกมา เช่น การแนะน า
องค์กรให้กับคนรู้จัก การชมเชยให้ผู้อื่นฟังหรือการกล่าวปกป้อง
เมื่อผู้อื่นติเตียนอย่างจงรักภักดี 

นอกจากนี้ Jacoby & Chestnut ยังได้สรุปแนวคิดที่
ส าคัญที่เกี่ยวกับความภักดีซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดย
กล่าวว่า ความภักดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มิติคือ ความภักดี
ด้ า น ทั ศ น ค ติ  (Attitudinal Loyalty) แ ล ะ ค วาม ภั ก ดี ด้ า น
พฤติกรรม (Behavioral Loyalty) โดยความภักดีด้านทัศนคติ จะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกผูกพันของนักศึกษาท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะแสดงออกมาในแง่ของพฤติกรรมการคงอยู่ 
ความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในหลักสูตร /การ

ฝึกอบรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาเปิดสอน ความพึงพอใจและต้องการ
แนะน ามหาวิทยาลัยให้กับบุคคลอื่น ความเช่ือมั่นในมหาวิทยาลัย 
การปฏิเสธที่จะเปลี่ยนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่น และมีความ
ยินดีที่จะเลือกมหาวิทยาลัยนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการ
เรียนที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น  ในขณะที่ความภักดีด้าน
พฤติกรรม จะเป็นการแสดงออกทางการกระท าที่สามารถมองเห็น
ได้ เช่น การบอกต่อหรือแนะน ามหาวิทยาลัย  การคงอยู่ของ
นักศึกษาในระยะยาว การร่วมกิจกรรม หรือการเลือกศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น และรวมถึงการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่นๆ  ที่
มหาวิทยาลัยจัดจ าหน่ายหรือให้บริการเพิ่มเติมด้วย เช่น ของที่
ระลึก ต ารา หรือหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์
ต่อความภักดีของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท้ังด้านด้านการเรียนการสอน 
การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา 
ด้านการบริการสนับสนุนและความเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ยุรมาศ  อุดมศิริ ที่ได้ศึกษาปัจจัยการ
รับรู้บริการทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของนักศึกษา MBA ในประเทศไทย โดยปัจจัยสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางวิชาการ ปัจจัยความสามารถในการสอนและ
อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และปัจจัยการบริการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความภักดีของนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ได้
ศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีของ
นักศึกษา ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
พบว่า คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
นักศึกษา 

ด้านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Caruana ได้กล่าวไว้ว่า 
ความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty) คือ ความสมัครใจ
เต็มใจของผู้บริโภค ในการใช้บริการและยังคงใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง มีพฤติกรรมการซื้อซ้ าจากผู้ให้บริการและเป็นตัวเลือก
แรกจากการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ แม้ว่าจะมีตัวเลือกอื่นๆ 
มากมาย แต่ก็ยังคงยืนยันที่จะเลือกผู้ให้บริการรายนั้นเพียงราย
เดียว สิ่งนี้ คือ ความภักดีต่อการบริการของผู้ให้บริการโดยเกิด
จากทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริโภคต่อผู้ให้บริการ 
และช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น 
ส่วน Dick & Basu ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้คุณภาพการบริการจึง
เข้ามามีบทบาทส าคัญในเรื่องการสร้างและรักษาความภักดีเพราะ
คุณภาพการบริการสามารถลดความเสีย่งในการตัดสินใจและท าให้
ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น ด้าน Mahapatra 
and Khan ได้ศึกษาเกี่ยวกับกรอบในการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพใน
ส่วนของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องมือ 
ในการประเมินการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการการบริการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันที่ส าคัญในส่วนของภาค
การศึกษา จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจที่รู้จักกันเป็น 
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“EduQUAL” เสนอเฉพาะส าหรับภาคการศึกษาที่จะใช้ในการวัด
ความพึงพอใจในระดับฝ่ายที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความแม่นย าและสามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้อย่างดี 
[9] จึงสามารถจัดเป็นกลุ่มใหม่เพื่อทดสอบคุณภาพการให้บริการ
ของสถานศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

- ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes): ความสามารถ
ในการให้บริการตามสัญญาอย่างเที่ยงตรง และถูกต้อง 

- ตอบสนอง (Responsiveness): ความเต็มใจที่จะช่วย
ให้ลูกค้าสามารถให้บริการที่รวดเร็ว 

- สิ่ งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ  (Physical 
facilities): สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพอุปกรณ์บุคลากร
และวัสดุการสื่อสาร 

- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development): 
การพัฒนาโดยรวมของบุคลิ กภาพของนัก เรียน  การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของความรู้ 

- นั ก วิ ช า ก า ร  (Academics): ค ณ าจ ารย์ มี ค ว าม
เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมีเพียงพอต่อนักเรียน 

ส่วน Ziethaml, Parasuraman & Berry ได้กล่าวถึง
เครื่องมือการวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นสิ่ง ที่
ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการในการให้บริการ
ลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพ การบริการซึ่งเป็นการวัด
คุณภาพจาก 5 ด้านดังนี้  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับ
ต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงาน สภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกาย
ของพนักงาน เอกสารต่าง ๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบของส านักงาน ท าเลที่ตั้ง เป็นต้น จะช่วยให้ลูกค้ารับรู้
ว่ามีความตั้งใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้
ชัดเจน  

2. ความน่ า เช่ื อถื อ  (Reliability) ห มายถึ ง  การ
ให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้างานบริการที่
มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมี
ความสม่ าเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถน ามาใช้ได้
อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ  

3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง 
ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะ ช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกระตือรือร้น เห็น
ลูกค้า แล้วต้องรีบต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการ
มาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ว จะต้องมาจากพนักงาน 
และกระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง 
การบริการจากพนักงานท่ีมี ความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องมีทักษะในการท างานตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ และ
รู้สึกปลอดภัยสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าได้รับบริการที่ดี  

5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง 
พนักงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย ด้วยความเอาใจใส่และให้
ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ และแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ต่าง ๆ ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละ
รายมีความเหมือนและความแตกต่างในบาง เรื่อง ใช้เป็นแนว
ทางการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ  

ซึ่งเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mahapatra and Khan และจากการ
ทดสอบสมติฐานก็พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของ
สถาบันการศึกษาท้ัง 6 ด้านมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีมีต่อสถาบันการศึกษา 

 
 4.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลผ่านแบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาที่ก าลั งจะส าเร็จ
การศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ผล
การศึกษาท าให้พบว่า ความภักดีต่อสถาบันการศึกษานั้น มีผลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ 2 ปัจจัยได้แก่ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของนักศึกษา 
เป็นปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเพศ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวและ
อาชีพของครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนภูมิล าเนาเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมที่ตั้งใจให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อ
เป็นโอกาสของบุตรหลานและของครอบครัว ปัจจัยส่วนบุคคลเป็น
พื้นฐานส าคัญของนักศึกษา เนื่องจากครอบครัวเป็นส่วนส าคัญใน
การตัดสินใจที่จะศึกษาต่อท่ีใด เพราะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยการส่งเสียเลี้ยงดูจากครอบครัวใน
ระหว่างศึกษา และเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดก าลังใจที่ดี 
ให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา  
 2. การรับรู้คุณภาพการให้บริการ นักศึกษาถือเป็น
ผู้ใช้บริการของสถาบันการศึกษา จากการแข่งขันเพื่อรับนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง 
เนื่องจากมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงทุกปี จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้า
มาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็มีน้อยลงทุกปี  ในขณะที่
สถาบันการศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น หลักสูตรมีมากขึ้น และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อให้ เข้ากับความต้องการ
ของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างาน ดังนั้น การท าให้นักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาจนท าให้เกิดความพึงพอใจและความภักดีนั้น 
เป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะนักศึกษาเหล่านั้นจะบอกต่อให้คนใกล้ชิด 
คนรู้ถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษาและคนใกล้ชิดเหล่านั้นก็จะ
บอกต่อให้กับคนที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็น Word of 
Mount ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา 
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เนื่องจากไม่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ แต่เกิด
จากคนใกล้ตัว ท าให้ผู้รับมีความเช่ือถือมากกว่ารับข้อมูลจากสื่อ 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับการตอบสนองความ
ต้องการและการสร้างคุณภาพการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอน สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการสอน บุคลากรด้านวิชาการที่มีผู้เช่ียวชาญทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อ
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ส่วนสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านอื่น ๆ ก็มีส่วนส าคัญท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ การสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
 3.การปรับตัวของสถาบันการศึกษาที่ต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ การปรับปรุง
หลักสูตรหรือการเปิดหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย รวมถึงการ
ปิดหลักสูตรที่ไม่มีความทันสมัย เพราะไม่สามารถตอบโจทย์กับ
ผู้เรียนและสถานประกอบการ การวางนโยบายการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เรียนได้อย่างเต็มที่  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพออกมาสู่ตลาดแรงงานในสังคม หากบัณฑิตมี
คุณภาพก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการศึกษาและ
เป็ นที่ ต้ อ งก ารของผู้ เรี ย นที่ อ ย ากจะ เข้ าม าศึ กษ าต่ อ ใน
สถาบันการศึกษา 
   
 4.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งถัดไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยเน้นที่นักศึกษา
ศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษามาเป็นเวลานานที่
จะได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการทุก ๆ ด้าน ไม่ได้ครอบคลุมนักศึกษา
ที่เข้าใหม่หรือช้ันปีอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในอนาคตที่จะศึกษา
นักศึกษาช้ันปีอื่นๆ  เพื่อเปรียบเทียบความภักดีและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบคุณภาพการให้บริการให้ตรง
กับความต้องการของนักศึกษาแต่ละช้ันปีได้ 
 2. พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาและครอบครัวที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี ท าให้
ต้องมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมี
ความทันสมัย สอดคล้องให้เป็นปัจจุบัน จะได้ข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในทุก ๆ ปี 
 3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ก าลังเข้ามาในสังคมไทย เมื่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้
พัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้ว ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความภักดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการเรียน
การสอนได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับงานต่อการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตตามสัญญาการจ้างงาน
และเป็นพนักงานประจ าในบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด จ านวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบที , การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 2)  ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นระหว่างระดับปัจจัย
เกี่ยวกับงานต่อการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 3) ผลการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับงาน กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอยู่ในระดับสูงมาก (r = .975) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค ำส ำคัญ : ขวัญก าลังใจ, ปฏิบัติงาน, พนักงาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the morale in working of employees 2) compare personal 
factors with the morale in working of employees, and 3) study factors about work to create the morale in working of 
employees. The samples were 255 of employees at Thaimarujun Company Limited, Khok Yae Sub district, Nong Khae 
District, Saraburi Province. The research instrument used is questionnaire with the reliability of 0.96. The statistics used 
for analyzing were percentage frequency values, mean, standard deviation, t - test and One-way ANOVA: F – test and 
Pearson’s Correlation. The results indicated that 1) the morale in working of employees’ level, as a whole and each 
aspect, was at a high level 2) the comparison of the morale in working of employees’ level classifying from the 
personal factors found that the difference personal factors of employees had an opinion between work factor level 
and creating the morale in working were not different significantly at the statistical level of .05 and 3) the comparison of 
Relationship between work factor level and the overall morale in working of employees at Thaimarujun Company 
Limited, was positive at the high level (r = .975) which was statistically significant at the .01 level. 
Keyword: morale, work, employees 
 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
โดยมีการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกของประเทศเพื่ อมุ่ งสู่ ก ารพัฒ นาด้ าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ตามสภาวะการแข่งขันของ Global supply 
chain ในระดับโลกที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นไม่ใช่
เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้น ยังคง เป็นรากฐานในการผลิตที่มี

ความส าคัญในระดับโลก  โดยมีการมุ่งพัฒนาส่งเสริมการท าวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต และในขณะเดียวกันก็
ต้องมุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
มาตรฐานความปลอดภัย และให้ความส าคัญต่อมาตรฐานมลพิษและ
ความ ปลอดภัย และสภาวะการแข่งขันกลับประเทศคู่แข่ง เพื่อเป็น
การดึ งดู ดการลงทุ นจากต่ างป ระเทศ และการแข่ งขันกั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทเดียวกันในตลาดเดียวกัน ดังนั้นการ 
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ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต จึงเป็น
กลไกที่ส าคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืนในเวทีโลกด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จึง
น ามาสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ ปี 2564 (2021) และยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติ การของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2555-
2559 ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยายนยนต์
แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องโดยมีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาผสมผสานในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมอย่างยนต์  ให้เป็นที่ยอมรับและ
ขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจโลก โดยสมาคมยังคงมุ่งมั่นใน
การช่วยผลักดันอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ให้ เจริญเติบโต 
แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้น
อุตสาหกรรมจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ และเป็น
ระบบและกลไกที่มีความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยให้มีขีดความสามารถเป็นผู้น าในอาเซียนและระดับโลกและมี
ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resources 
Development)  ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์  รวมถึงการสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อน 
และการส่งเสริมการยกระดับขีดความสามรถของบุคลากร เพื่อให้
เกิดความเท่าทันการแข่งขันจากการยกระดับฝีมือ แรงงานสู่กา
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น  และให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรในทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งมีความ
จ าเป็นต้องเตรียมรองรับตามอัตราการขยายตัว ที่คาดว่าจะมีการ
ผลิตยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตนตามเป้าหมายการเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลก ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์จงึมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการด้วยระบบการพัฒนา บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต่อไป 

นอกจากนี้จากการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานของพนักงานบริษัทไทยมารูจูน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้บริหารใน
บริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด พบปัญหาด้านการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
รวมถึงพนักงานภายในบริษัทขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่ง
ดูจากสถิติการท างานที่พบข้อบกพร่องในการท างาน รวมถึงสถิติการ
มาท างานที่มีการขาด ลา มาสาย และอีกประเด็นหนึ่งได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ในการ
พัฒนาอาชีพในต าแหน่งงานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน [1] จัด
สวัสดิการให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
บริษัทมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ เพราะขวัญและก าลังใจ
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน พนักงานมีวินัย 
ปฏิบัติตามข้อบังคับของระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจในองค์กรใน
ทางบวก มีความเสียสละ เกิดความสามัคคีในองค์กร รวมถึงเกิด

ความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กร ผลของการส่งเสริมให้พนักงานมี
ขวัญและก าลังใจที่ดีจะท าให้พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
อุทิศก าลังกายและก าลังใจในการท างาน มีความพร้อมแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานมีขวัญ
และก าลังใจที่ไม่ดี พนักงานอาจขาดความเอาใจใส่และทุ่มเทในงานท่ี
รับผิดชอบ ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขาดความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงงาน จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทได้
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานนั้น  ซึ่งส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในจังหวัดสระบุรี  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด  ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นการหาแนวทางในการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้พนักงานสามารถท างานอย่างเต็มศักยภาพในการรองรับขีดความ
สามรถในการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไทยมารูจูน   

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยมารูจูนจ ากัด 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับงานต่อการสร้างขวัญและ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยมารูจูนจ ากัด 

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยเกี่ยวกับงานกับการสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยมารูจูนจ ากัด  
ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด ต าบลโคกแย้ อ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรีโดยมีประเด็นดังนี้       

ข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาเดินทางมาท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ที่อยู่
อาศัย และตัวแปรต้นเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับงาน ได้แก่  ปัจจัยด้าน
รายได้หรือค่าตอบแทน   ปัจจัยด้านสวัสดิการ  และปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ส่วนตัวแปรตามของปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
ด้านรายได้และสวัสดกิาร ด้านสภาพการปฏิบัติงานและ ด้านสุขภาพ
ทั้งกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
3.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรต้น: ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระยะเวลาการเวลาในการเดินทางมาท างาน   อายุการ
ท างาน ที่อยู่อาศัย  ภูมิล าเนา  และปัจจัยเกี่ยวกับงาน ซึ่งได้แก่ 
รายได้หรือค่าตอบแทน สวัสดิการและลักษะงาน 
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ตัวแปรตำม: ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้าน
ความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้าน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของ ผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งแสดงดังภาพประกอบ 1  
 
4.  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด ท่ีแตกต่างกัน 
 

5.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย   
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลต่อขวัญและก าลังใจของพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด
ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจ            
ของบริสุทธิ์  อธิจิต [1] กัญชลิกา ทองอยู่ [2] เนตรนภิส เลิศเดชา
นนท์ [3] สมจิตร ไข่มุก [4] สมศักดิ์ ประเสริฐสุข [5] เกียรติคุณ พล
เยี่ยม [6] สมบัติ ปัญญาจิรวงศ์ [7] ชนากานต์ ผ่องคณะ [8] ขวัญใจ    
ไลนอก [9] ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์ [10] กฤต สนชาญ [11] นิลทร์ดาว 
ปานยืน [12] มิลทัล (Milton) [13] พัชรี คงดี [14] เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สา
และ [15] นู รฮัน มะลี  [16] เบญจมาศ แดงเพ็ ง [17 ] ทฤษฎี
องค์ประกอบคู่ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) [18] ทับทิม วงศ์ประยูร
และพรทิพย์ ค าพอ[19] สุรพล เพชรไกร [20] อาซิด แวหามะ [21] 
ภูริทัต สิงหเสม [22] มาสโลว์ (Maslow ) [23] อริยา คูหา [24] 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด์ (Mcclelland) [25] 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตตาม
สัญญาการจ้างงานและเป็นพนักงานประจ าในบริษัทไทยมารูจูน 
จ ากัด จ านวน 707 คน ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) [26] จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ จึงเท่ากับ 255 คน 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอน ที่  1   แบ บ สอบ ถาม ปั จ จั ย ส่ วน บุ คค ลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ   ระดับการศึกษา  สถานภาพ ระยะเวลาในการ
เดินทาง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน  ท่ีอยู่อาศัย   

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด อ าเภอหนองแค ในจังหวัดสระบุรี 
รูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) จ านวน 30 ข้อ ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท  

ตอนที่ 3  แบบสอบถามขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด อ าเภอหนองแค ในจังหวัดสระบุรี 
รูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) จ านวน 30 ข้อ ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท  

ตอนที่ 4  แบบสอบถามขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด อ าเภอหนองแค ในจังหวัดสระบุรี 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม มี ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ ป ล าย เปิ ด  (Open-ended 
Questionnaire) เกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
5.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
5.3.1 ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ขอหนังสือขอความร่วมมือใน

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเสนอไปยังผู้บริหารบริษัท ไทยมารูจูน 
จ ากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

5.3.2 ประสานงานกับผู้บริหารของบริษัท และช้ีแจงการท า
แบบสอบถามอย่างละเอียด โดย ก าหนดให้ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามภายในระยะเวลา 3วัน  

5.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ 
และด าเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อเตรียมส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (x̄) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วน 2) การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
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ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่อิสระจากกัน ด้วยการทดสอบค่า t (t - test), การ
ทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ใช้วิธีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตาม วิธีของ LSD (Fisher’s least-
significant different) แ ล ะก า รท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน ด้ ว ย ค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
6.  ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัย ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ไทยมารูจูน จ ากัด ของต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
พบว่า  

6.1 พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทไทยมารูจูน จ ากัด 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.40 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60, 
อายุมากที่สุด คือ 20 – 30 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.50, ระดับการศึกษามากที่สุด คือ มัธยมตอนปลาย/ ปวช. 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10, สถานภาพมากท่ีสุด คือ โสด 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ58.00 , ระยะเวลาในการเดินทาง
มากที่สุด คือ ต่ ากว่า 30 นาที จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.00, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ ตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ84.30, อายุงานมากที่สุด คือ 6 – 
10 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ37.30 และที่อยู่อาศัย มากท่ีสุด 
คือ บ้านเช่า จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 

6.2 ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทย
มารูจูน จ ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
อยู่ ในระดับมากทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่  ด้านสภาพปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความ
มั่นคงและโอกาส ด้านสุขภาพกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานและ อยู่
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  

6.3 ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงาน 

ของพนักงานบริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการ
เดินทาง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และที่อยู่อาศัย  พบว่า 
พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไทยมารูจูน จ ากัดโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

6.4 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจ ากัด อยู่ในระดับสูงมาก         
(r = 0.975) ซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับงานของพนักงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ และด้านลักษณะ
งาน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
และด้านสุขภาพท้ังกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 

7. สรุปและอภิปรำยผล   
ผลการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด ดังน้ี 
7.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องสมมติฐานของปัจจัยส่วน

บุคคลต่อการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไทยมารูจูนจ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการเดินทาง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และที่อยู่อาศัย พบว่า  พนักงานที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7.2 ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ไทยมารูจูน จ ากัด  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและโอกาส ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน และด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรตคิุณ พลเยี่ยม [6] สมบัติ ปัญญาจิ
รพงศ์ [7] ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์ [10] พัชรี คงดี [14] นูรฮัน มะลี [16] 
อาซิด แวหามะ [21] วิทย์ สังข์ทอง [27] วิวัฒน์ บุญเกษม [28] และ 
มลฤดี ขันจ่าง [29]  

 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 

8.1.1 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
ควรมีการพิจารณาผลงานและผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม 
รวมถึงรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

8.1.2 ด้านความมั่นคงและโอกาส ได้แก่ ให้พนักงานร่วม
รับทราบเกณฑ์การพิจารณาผลงาน รวมถึงให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาผลงาน มีการเลื่อนต าแหน่งและเพิ่มเงินเดือนตาม
ความเหมาะสม 

8.1.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรม
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมกีฬา
ประจ าปี กิจกรรมวันสิ้นปี กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 

8.1.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดให้มี
สวัสดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีการงาน 

8.1.5 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดพนักงาน
ให้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานและความถนัด รวมถึงจัดปริมาณ
งานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 

8.1.6 ด้านสุขภาพกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ มีรางวัล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจ าเพื่อเสริมสร้างก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

8.2.1 ควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทในเครือท้ังหมด 

8.2.2 ควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทในเครือทั้งหมดเชิงคุณภาพเพื่อสามารถน าไปใช้และมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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8.2.3 ควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ในระดับภูมิภาค เพื่อน าผลที่ได้มา
พัฒนาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง จากผู้ที่เคยผ่านการอบรมของสถาบนั 
โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู และแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย Mean และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาหลักสูตรใช้แนวคิด ADDIE MODEL ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาอันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปทดลองใช้ และการประเมินผล  จึงได้หลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนาโดยมีจ านวนช่ัวโมงการอบรมทั้งสิ้น 25 ช่ัวโมง ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 หมวด  คือ หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 
กลุ่มวิชา  ภาวะผู้น าทางด้านการเมือง และกฎหมาย, ภาวะผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ, ภาวะผู้น าทางด้านการเงิน, ภาวะผู้น าทางด้านการบริหาร
จัดการ, ภาวะผู้น าทางด้าน สังคม-ประวัติศาสตร์ผู้น า และวัฒนธรรม  หมวดที่ 2 กิจกรรมเพื่อสังคม และ หมวดที่ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ส าหรับผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของการจัดหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม (X̅ 3.21, S.D. = 0.46) 
หลังการอบรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (X̅ 4.10, S.D. = 0.45)  และมีพัฒนาการความพึงพอใจทางความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรมร้อยละ 27.55 
ความพึงพอใจด้านทัศนคติ (Attitude) ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการเรียนรู้ระหว่างการอบรม (X̅ 4.16, S.D. = 0.58) 
ความพึงพอใจทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีปฏิกิริยา (Reaction) การตอบสนองทางด้านกายภาพ และจิตภาพ
ประกอบด้วย ด้านวิทยากร, ด้านเนื้อหาหลักสูตร และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (X̅ 4.15, S.D. = 0.62) 
ค าส าคัญ: การสร้างหลักสูตร, การจัดหลักสูตร, ผู้บริหารระดับสูง, ภาวะผู้น า  
 

 
Abstract 

The purposes were to development of leadership training program for top executive of training institute in 
Bangkok and study the satisfaction of the development of leadership training program for top executive of training institute 
in Bangkok. The sample group used in research studies In which the researchers select specifically from people who have 
previously received training from the institute which are 80 top executives with more than 5 years of management 
experience in the organization. The tools used in the research were the leadership training development program for top 
executives and questionnaire for assessing satisfaction of training program from participants. The statistics used in data 
analysis were mean and standard deviation. The results of the research were as follows : The development of leadership 
training program for top executive of a training institute in Bangkok the development program uses the concept ADDIE 
MODEL which has a development process consisting of analysis, design, development, implementation and evaluation. 
Therefore, the program has been developed, with a total of 25 hours of training, which is divided into 3 categories : 
Category 1 : teaching consists of 5 subject groups Political and Legal leadership, Economic leadership, Financial leadership, 
Management leadership, Society – History and Culture leadership. Category 2 : Corporate Social Responsibility activities 
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and Category 3 : group relationship activities. The results of satisfaction about the training program for top executive of a 
training institute in Bangkok which is divided into satisfaction in learning behavior and knowledge before the training has 
an average of  X̅ 3.21, S.D. = 0.46 after training has improved development an average of X̅ 4.10, S.D. = 0.45 and the 
development of Knowledge satisfaction increased from before training 27.55%. The satisfaction with attitude and feeling 
of thoughts about the learning activities has an average of X̅ 4.16, S.D. = 0.58. The satisfaction of reactions with emotional 
and feeling which respond to the physical and mental aspects, including lecturer, course content and environment of 
learning has an average of X̅ 4.15, S.D. = 0.62. 
Keywords: Create a course, arrange training courses, top executive, leadership program 
 
 
1. บทน า 
 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงบนโลกปัจจุบันที่เรียกว่า “ยุค 4.0” 
ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของการท างาน [1] ไม่ว่าจะเป็น
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของการท างาน
ในองค์กร การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตาม
ยุคตามสมัย เพื่อให้ก้าวทันตามสถานการณ์โลกที่ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นย่อมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์องค์กรควบคู่กับการวางแผนก าลังคนใหม้ี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร การวิเคราะห์จึงต้องวิเคราะห์
ตั้งแต่ผลกระทบภายนอกและภายใน โดยน ามาวิเคราะห์พิจารณา
เพื่อปรับกลยุทธ์ และมุมมองการบริหารงาน พร้อมทั้งสร้างเกราะ
ป้องกันให้แก่องค์กรอันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
ปรับตัวอยู่เสมอ  
 ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูงมีสว่นส าคัญและจ าเป็นในการ
น าพาองค์กรไปในทิศทางที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัว 
ทักษะด้านภาวะผู้น า จึงต้องมีบทบาทในการที่จะรับรู้ รับทราบ 
สนับสนุน ก าหนดจุดมุ่งหมาย ช้ีแนะแนวทาง และรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ ในการให้บุคลากรในองค์กรใช้ความสามารถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ในการเป็นผู้น า 
จึงต้องเป็นตัวอย่างทั้งในด้านพฤติกรรม และเป็นทั้งผู้ก าหนด
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และความสามารถในการที่จะท า
ให้เกิดศิลปะ จากการท าให้บุคคลหนึ่งสามารถโน้มน้าวให้อีกบุคคล
หนึ่ง หรืออาจจะเป็นทีมงานได้แสดงพฤติกรรมที่ผู้น าประสงค์ ให้
บุคลากรมีทิศทางการท างานไปในทางไหน ภายใต้สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง และจากท่ีผู้วิจัยได้ท างานเกี่ยวกับด้านการจัดอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร  จึงได้ศึกษาข้อมูลที่ย้อนกลับพร้อมทั้งหารือกบั
ผู้เข้าอบรมในการอบรมหลาย ๆ ครั้ง ถึงสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงมี
ความต้องการอยากให้ผู้วิจัยมีการจัดอบรมหลักสูตรทางด้านภาวะ
ผู้น าที่มีเนื้อหาวิชาการกระชับ ครอบคลุม ภายในระยะเวลาอันสั้น 
ท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาและเห็นความส าคัญถึงความจ าเป็นในการ
สร้างหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อตอบสนอง
ผู้เข้าอบรมที่ต้องการอบรมเพิ่มเติมมากกว่าการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจากสถาบัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น าของผู้บรหิาร
ระดับสูง ซึ่งถือเป็นข้อดีที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กรของผู้วิจัย
ส าหรับการสร้างหลักสูตรจากที่มีอยู่เดิม และช่วยให้ผู้เข้าอบรมที่มี

อยู่ในปัจจุบันเกิดความรู้ความเข้าใจด้านภาวะผู้น ามากขึ้น และเห็น
ว่าการสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม จะน ามาเป็นแนวทางส าหรับการสร้าง
หลักสูตรภาวะผู้น าของสถาบัน และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับการ
อบรมภาวะผู้น าในการน าไปพัฒนาต่อยอดให้แก่องค์กรตน และเป็น
ส่วนช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ขับเคลื่อนองค์กรตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของการพัฒนาหลักสูตรอบรม
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ขอ งสถาบั นก ารอบรมแห่ งหนึ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังน้ี  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง
ที่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าอบรมของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงที่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าอบรมของสถาบันการอบรมแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sample) จากผู้ที่เคยผ่านการอบรมของสถาบัน โดย
เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 
ปีขึ้นไป จ านวน 80 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมาจาก
การสุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่และมอร์ 
 3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรอบรม 
ประกอบด้วย 1) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้าน
ปฏิกิริยา  
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาและประเมินหลักสูตร แนวคิดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ แนวคิด
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เกี่ยวกับการฝึกอบรม แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ และแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติ 
 3.4 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตรอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง จ านวน 25 ช่ัวโมง โดยเริ่มการทดลอง
ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยจะอบรมทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ และวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม, วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 
2562 ทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ขอ งสถาบั นก ารอบรมแห่ งหนึ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร กระบวนการวิจัยมี  4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น า 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
การสอน ข้อมูล จากเอกสารการจัดอบรมหลักสตูรของสถาบัน ความ
ต้องการของผู้ เข้าอบรม หนังสือ บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับ 
ความหมาย องค์ประกอบ  วิเคราะห์รูปแบบ และการสังเคราะห์
แบบ การสร้างรูปแบบการอบรม การประเมินการอบรม สังเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร เมื่อก าหนดขั้นตอนและ
องค์ประกอบต่าง ๆ และจัดท า Focus Group โดยเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มากว่า 5 ปีขึ้น
ไป จ านวน 5 คน ท าการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของเนื้อหา
หลักสูตร และด าเนินการร่างหลักสูตรอบรมภาวะผู้น า ตามแนวคิด
ทฤษฎี  ADDIE MODEL [2] ซึ่ งประกอบด้วย 1) การวิ เคราะห์  
(Analysis) เพื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของผู้เข้าอบรมวิเคราะห์
เกี่ยวกับหัวข้อในการอบรม และวิเคราะห์ถึงระยะเวลา จ านวนเวลา
ที่ใช้ในการอบรมและการท ากิจกรรม 2) การออกแบบ (Design) 
เนื้อหา และกิจกรรม ในการอบรมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าด้านการเมือง และกฎหมาย, ภาวะผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ, 
ภาวะผู้น าทางด้านการเงิน, ภาวะผู้น าทางด้านการบริหารจัดการ 
และภาวะผู้น าทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์ผู้น า และวัฒนธรรม  
หมวดที่ 2 กิจกรรมเพื่อสังคม หมวดที่ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ
รวมถึงการออกแบบรูปแบบการประเมินผล  3) การพัฒนา 
(Development)เป็นการออกแบบเนื้อหาควรไปในทิศทางใด คู่มือ
แนวทางการอบรม  4) การน าไปใช้ (Implementation) ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสตูรอบรม และ 5) การ
ประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลการจัดหลักสูตรอบรม โดยให้
ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมิน  
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบวิธีการประเมินความพึงพอใจ 
 2.1 สร้างแบบสอบถามและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 
 2.1.1 แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง

การอบรม และให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดหลักสูตรอบรม ท าการตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์เนื้อหา โดยค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้องได้ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถาม
ต่ าสุด 0.60 สูงสุดเท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 แสดงให้ เห็นว่า แบบสอบถามมีความ
เหมาะสม และน าไปใช้ประเมิน ผลการพิจารณามาหาค่าเฉลี่ย โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของลิเคิร์ทซึ่งเป็นมาตรประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้
จะต้องมีค่าตั้งแต่3.50 โดยมีค่าระดับความพึงพอใจด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 1.00 สูงสุดเท่ากับ 5.00   
 2.1.2  แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจด้าน
ทัศนคติ (Attitude) มีความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการ
เรี ยนรู้ ของอบรม  และให้ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 5 ท่ าน ซึ่ ง เป็นผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรอบรม ท าการตรวจสอบความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์เนื้อหา 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้องได้ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบสอบถามต่ าสุด 0.60 สูงสุดเท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.92 ส่ วน เบนเบี่ ย งมาตรฐานเท่ ากับ  0.17 แสดงให้ เห็นว่ า 
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและน าไปใช้ประเมิน ผลการพิจารณา
มาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของลิเคิร์ทซึ่ง
เป็นของลิเคิร์ทซึ่งเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าตั้งแต่ 3.50 โดยมีค่า
ระดับความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 1.00 
สูงสุดเท่ากับ 5.00 
 2.1.3 แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจทางด้าน
ความรู้สึกและอารมณข์องผู้เข้ารบัการอบรมที่มปีฏกิิริยา (Reaction) 
การตอบสนองทางด้านกายภาพ และจิตภาพ ประกอบด้วย (1) ด้าน
วิทยากร  (2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมที่
เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้  และให้ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่ ง เป็นผู้ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรอบรม ท าการตรวจสอบความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์เนื้อหา 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้องได้ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบสอบถามต่ าสุด 0.60 สูงสุดเท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.83 ส่ วน เบนเบี่ ย งมาตรฐานเท่ ากับ  0.17 แสดงให้ เห็นว่ า 
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและน าไปใช้ประเมิน ผลการพิจารณา
มาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินของลิเคิร์ทซึ่ง
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับได้จะต้องมีค่าตั้งแต่ 3.50 โดยมีค่าระดับความพึงพอใจด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ ต่ าสุดเท่ากับ 1.00 สูงสุดเท่ากับ 5.00  
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการน าหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมมี
จ านวน 80 คน ทีเ่คยเข้าอบรมกับสถาบัน และเป็นผู้บริหารระดับสูง
ที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป  
 3.2 วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้ (Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม โดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหากผลการวิเคราะห์ออกมา
อยู่ในระดับที่ 4.00 เป็นต้นไป เท่ากับ ผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง มีความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning) อยู่
ในระดับ ดี 
 3.3   วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจด้านทัศนคติ 
(Attitude) มีความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการเรียนรู้
ระหว่างของการอบรม โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หากผลการวิเคราะห์ออกมาอยู่ในระดับที่ 4.00 เป็นต้นไป เท่ากับ ผู้
เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีความพึงพอใจด้านทัศนคติ 
(Attitude) อยู่ในระดับ ดี 
 3.4 วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจทางด้านความรู้สึก
และอารมณ์ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีปฏิกิริยา (Reaction) การ
ตอบสนองทางด้านกายภาพ และจิตภาพ ประกอบด้วย (1) ด้าน
วิทยากร (2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหากผลการ
วิเคราะห์ออกมาอยู่ในระดับที่ 4.00 เป็นต้นไป เท่ากับ ผู้เข้าอบรมที่
เป็นผู้บริหารระดับสูง มีความพึงพอใจด้านความรู้สึกและอารมณ์ของ
ผู้เข้าอบรมที่มีปฏิกิริยา (Reaction) อยู่ในระดับ ดี  
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของแบบสอบถามการประเมิน 
ได้แก่ 1) แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ (Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม  
2) แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจด้านทัศนคติ  
(Attitude) มีความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการเรียนรู้
ของอบรม  3) แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจทางด้าน
ความรู้สึกและอารมณข์องผู้เข้ารบัการอบรมที่มีปฏกิิริยา (Reaction) 
การตอบสนองทางด้านกายภาพ และจิตภาพ ประกอบด้วย (1) ด้าน
วิทยากร (2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้ด าเนินการ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ขอ งสถาบั นก ารอบรมแห่ งหนึ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ดังน้ี  
 5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้า
อบรมมีจ านวน 80 คน ที่เคยผ่านการอบรมกับสถาบัน โดยเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี
ขึ้นไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มากกว่า เพศหญิง 
โดยเพศชายมีจ านวนร้อยละ 63.75 และเพศหญิงมีจ านวน ร้อยละ 
36.25 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 45 – 54 ปี มีจ านวนร้อยละ 

45 รองลงมา อายุ 35 – 44 ปี มีจ านวนร้อยละ 36.25 และอายุ 55 
– 64 ปี มีจ านวน ร้อยละ 15 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญา
โท มีจ านวนร้อยละ 65 และรองลงมาระดับปริญญาตรี มีจ านวนร้อย
ละ 20 และระดับปริญญาเอก มีจ านวนร้อยละ 13.75 หากจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหาร 
15-19 ปี มีจ านวนร้อยละ 30  รองลงมาประสบการณ์ในการบริหาร 
10 – 14 ปี มีจ านวนร้อยละ 22.50 และอายุ 20 – 24 ปี จ านวน
ร้อยละ 16.25 ส าหรับอาชีพ พบว่า เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน มี
จ านวนร้อยละ 63 รองลงมาผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชน มี
จ านวนร้อยละ 22.50 และข้าราชการระดับตั้งแต่ ซี 8 มีจ านวนร้อย
ละ 5 
 5.2 ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้  (Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม 
ภาพรวมของระดับความพึงพอใจทางด้านความรู้ของผู้เข้าอบรมซึ่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น ก่อนการเข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ่ งค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 หลังการอบรม พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ทางด้านความรู้ของผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง อยู่ในระดับ 
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.45 ท าให้มีพัฒนาการความพึงพอใจทางความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อน
การอบรมร้อยละ 27.55 
 5.3 ผลวิ เคราะห์การประเมินความพึงพอใจด้านทัศนคติ 
(Attitude) มีความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการเรียนรู้
ของการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านทัศนคติ ซึ่งเป็น
ความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการเรียนรู้ระหว่างการ
อบรม หลักสูตรอบรมภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารระดับสงู อยู่ในระดบั 
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.58 

 5.4  ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจทางด้านความรู้สึก
และอารมณ์ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีปฏิกิริยา (Reaction) การ
ตอบสนองทางด้านกายภาพ และจิตภาพ ประกอบด้วย (1) ด้าน
วิทยากร (2) ด้านเนื้อหาหลักสูตร และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านปฏิกิริยาต่อ
หลักสูตรภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ 
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62  
 

6. การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ขอ งสถาบั นก ารอบรมแห่ งหนึ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 6.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บรหิารระดบัสงู 
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยศึกษารูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตรจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ตามแนวคิดมัลคัม โนลส์ 
และด าเนินการออกแบบหลักสูตรตามขั้นตอนของ ADDIE MODEL 
ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design), การ
พัฒนา (Development), การน าไปใช้ ( Implementation) และ
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การประเมินผล (Evaluation) จึงได้หลักสูตรการอบรมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 หมวด  คือ 
หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา  ภาวะผู้น า
ทางด้านการเมือง และกฎหมาย, ภาวะผู้น าทางด้านเศรษฐกิจ, ภาวะ
ผู้น าทางด้านการเงิน, ภาวะผู้น าทางด้านการบริหารจัดการ, ภาวะ
ผู้น าทางด้าน สังคม-ประวัติศาสตร์ผู้น า และวัฒนธรรม  หมวดที่ 2 
กิจกรรมเพื่อสังคม และ หมวดที่ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากการ
ออกแบบหลักสูตรตามแนวคิด ADDIE MODEL และรูปแบบเนื้อหา
และกิจกรรมล้วนออกแบบให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ ของ
ผู้ใหญ่ของมัลคัม โนลส์ คือ หลักสูตรอบรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับสูงนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าและความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งในหลักสูตรจึงมีการเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในการจัดท ารายงาน เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองและขยาย
ไปสู่กลุ่มเพื่อนผู้เข้าอบรมด้วยกัน พร้อมทั้งเกิดการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันเลือกและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการอบรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรตนเอง
ได้ ซึ่งก็ตรงกับบทวิจัยของ ศักรินทร์ ชนประชา กล่าวคือ การเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสามารถของตนเอง 
มีความเป็นตัวตนของตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหา เลือกและตัดสินใจ
ด้วยตนเอง [4] 
 6.2 ความพึงพอใจของการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น า
ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ขอ งสถาบั นก ารอบรมแห่ งหนึ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้ เข้าอบรมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
หลักสูตรในแต่ละส่วนอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมระหว่างอบรมให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องแนวความคิดทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ ของมัลคัม โนลส์ [3] 
กล่าวคือ ข้ันตอนวิธีการสอนจะต้องประกอบด้วย 1. มโนทัศน์ของ
ผู้เรียน  2. ประสบการณ์ของผู้เรียน 3. ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และ 
4. แนวทางการเรียนรู้ ซึ่งความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมนั่น จึงเน้นไป
ที่การประยุกต์น าไปใช้ได้จริงกับตนเองและองค์กร  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปว่า การสร้างหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันการอบรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจต่อผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ในภาครัฐ
และเอกชนได้ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารระดับสูง มี
ความพึงพอใจทั้ ง  3 ด้ าน คือ  1) ด้ านพฤติกรรมการเรียนรู้  
(Learning) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม  2) ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) มีความรู้สึกทางด้านความคิดต่อกิจกรรมในการ
เรียนรู้ของการอบรม  และ 3) ด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เข้า
รับการอบรมที่มีปฏิกิริยา (Reaction) การตอบสนองทางด้าน
กายภาพ และจิตภาพ ประกอบด้วย (1) ด้านวิทยากร (2) ด้าน

เนื้อหาหลักสูตร และ (3) ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึง
ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าหลักสูตรอบรมภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารระดับสูงไป
ทดลองใช้กับกลุ่มประชากรกลุ่มอื่นที่มีความสนใจจะพัฒนาภาวะ
ผู้น าของตนเอง เพื่อที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมมากข้ึน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุกับพฤติกรรมการปรับตัวของพนักงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตก่อนเกษียณอายุของพนักงาน 2) ศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ
พนักงาน 4) เปรียบเทียบรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน และ 5) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 230 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.945 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย ค่าที ค่าเอฟ 
ค่าแอลเอสดี และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 59 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สมรส โดยมีบุตรจ านวน 2 คนต่อครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ไม่มีอาชีพเสริม มีความรู้เรื่องการ
ออมเงินระดับปานกลางและอาศัยบ้านของตนเอง 2) พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตก่อนเกษียณอายุของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ( x  = 4.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.32) รองลงมาได้แก่ ด้านบทบาท
หน้าที่ ( x  = 4.29) และพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ( x  = 3.80) 3) รูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x  = 4.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.85) รองลงมา คือ ด้านที่อยู่อาศัย ( x  = 4.41) และรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้เวลา ( x  = 3.53) 4) พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมไม่ต่างกัน แต่พนักงานท่ีมีอาชีพเสริม ความรู้เกี่ยวกับการออม/ลงทุน และลักษณะ
ที่อยู่อาศัยต่างกันมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมต่างกัน และ 5) พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r = 0.685) 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเตรียมความพร้อม, ก่อนเกษียณอายุ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to: 1) study of adaptive behavior in life before retirement of employees 2) study 
personal factors of Provincial Electricity Authority employees, Region 1, Central Region, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
3) study the pre-retirement preparation model of employees 4) compare the pre-retirement preparation model classified 
by personal factors of employees and 5) study the relationship between adaptive behavior in life and pre-retirement 
preparation model of employees. The samples were 230 personnel. The instrument was a questionnaire. The reliability of 
0.945. The data were analysis by t-test, F-test, LSD and Pearson's correlation. The statistical significance was set at the level 
of .05. 
 The findings revenled that 1) most of staff working in Provincial Electricity Authority Employees, Area 1, Central 
Region, Phra Nakhon Si Ayutthaya were male, age 59 years, bachelor degree education, married with 2 children per family, 
average monthly income of 60,001 baht or more, no extra occupation, have knowledge of moderate savings and relying on 
their own homes 2) The study of adaptive behavior in life before retirement of employees were at a very good level ( x  = 
4.12). When considering each aspect, it was found that the relationship with others had the highest mean ( x  = 4.32) 
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followed by Roles and responsibilities ( x  = 4.29) and adaptive behavior in life with the least average value, namely 
physical health ( x  = 3.80) 3) The results of the study of the pre-retirement preparation model of employees were at the 
highest level ( x  = 4.85). When considering each aspect, it was found that the family relations had the highest mean ( x  = 
4.85), followed by Housing ( x  = 4.41) and the pattern of pre-retirement preparation with the least average value, including 
time spent ( x  = 3.53). 4) Staff with different personal factors included gender, age, education level, marital status, number 
of children and average monthly income showed no different in pattern of preparation before retirement but the staff 
with different personal factors included extra occupations knowledge about saving / investing and housing 
characteristicsthere showed different in pattern of preparation before retirement and 5) Lifestyle adjustment behavior of 
employees of the Provincial Electricity Authority, Area 1, Central region, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province showed 
positive correlation with the pre-retirement preparation pattern in all aspects at the level of .01 (r=0.685). 
Keyword : Preparation Model, The Pre-Retirement. 
 
1.  บทน า 
 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีประชากรผู้สูงวัยจ านวนมากและ
มีอัตราการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีบทบาทใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศให้มีความเปน็อยู่และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามระบบและโครงสร้างของประเทศไทย ท าให้
ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 -2544 
กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด 
 จากข้อมูลการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทยปี 2558-2573 
จะเห็นว่าภาพรวมของประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” 
(Aged Society) และอีกใน 10 ปีข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (Completed aged sociaty) [1] 
 ดังนั้นในการพัฒนาประเทศจึงมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอัตราการเพิ่มขึ้น
ของผู้สูงวัยไทยภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับบริบททาง
สังคมเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ และยังช่วยเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงวัยท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการวางแผนก าหนดนโยบายและโครงสร้างในการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ แก่พนักงานก่อนเข้าสู่วัยเกษียณหรือสังคมสูงวัย 
 ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีพนักงานและลูกจ้างมากถึง 
35,536 คน [2] ซึ่งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า จ านวน
พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และ
จะเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อเข้าสู่การ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และมีการวางรูปแบบให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบ
และกลไกของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประยุกต์และวิเคราะห์ในการ
วางแผนก าหนดรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายการเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินให้กับพนักงานเพียงรูปแบบเดียวผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น [3] 

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยผู้ซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างานในส่วนของ
แผนกบุคคลและสวัสดิการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านการ
ใช้เวลาและด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้านทุนมนุษย์ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเกษียณอายุการท างาน การวางรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ให้กับพนักงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืนและสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมหลังเกษียณได้อย่างมี
ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตก่อน
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.  เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 1ภาคกลาง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 4.  เพื่ อ เปรียบ เที ยบรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของ
พนั ก งาน การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  เขต  1  ภ าคกลาง จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย  
 1.  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณอายุแตกต่างกัน 
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 2. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวต่างกัน 
 3.  พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้  
 1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานการ
ไฟ ฟ้ าส่ วน ภู มิ ภ าค ส่ วน ภู มิ ภ าค เข ต  1 ภ าค ก ล าง  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และอ่างทอง) ผู้ซึ่ง
จะเกษียณอายุในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) จ านวนทั้งสิ้น 520 คน 
[4] ก าหนดขนาดของกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรก าหนดตัวอย่างกรณี

ทราบจ านวนประชากรของยามาเน่ [5] 520 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 230 คน 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ 
   2.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
เสริม ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน/การลงทุนและลักษณะที่อยู่อาศัย  
   2.1.2  พ ฤติ ก ร รม การป รับ ตั ว ใน ก ารด า เนิ น ชี วิ ต 
ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่และ
ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
  2.2  ตัวแปรตาม  
 รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ ประกอบด้วย 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านการใช้เวลา 
และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 
5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 จังหวัดที่จะ
เกษียณอายุในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2567) ซึ่งจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
520 คน [6] 
  1.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ทาโร ยามาเน่ [7] 

 ดังนั้น จากการค านวณด้วยสูตรดังกล่าวแล้ว จะพบว่า จะต้องท า
การส ารวจตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 227 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจแบบสอบถามผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวนทั้งสิ้น 230 ตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  3.2  ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  
  3.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส  
5. จ านวนบุตร 
6. รายไดต้่อเดือน 
7. อาชีพเสริม 
8. ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน/การลงทุน 
9. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
 

รูปแบบการเตรียมความพร้อม 
ก่อนการเกษียณอาย ุ

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านท่ีอยู่อาศัย 
3. ด้านสุขภาพกาย 
4. ด้านจิตใจ 
5. ด้านการใช้เวลา 
6. ด้านความสมัพันธ์ในครอบครัว 
 

พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิต 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอัตมโนทัศน ์
3. ด้านบทบาทหน้าท่ี  
4. ด้านความสมัพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
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  3.4  การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test  
  3.5  การทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA : F-test  
  3.6  การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน 
 
7. ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค
กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผลศึกษาพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการด าเนินชีวิตก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตโดยภาพรวมของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับดีมาก  
( x  = 4.12, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
การปรับตัวในการด าเนินชีวิตด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตด้านบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิต
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย  
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
พนั ก งาน การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  เขต  1  ภ าคกลาง จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 59 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส โดยมีบุตรจ านวน 2 คนต่อครอบครัว 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป ไม่มีอาชีพเสริม และมีความรู้
เกี่ยวกับการออมเงินปานกลางและอาศัยบ้านของตนเอง 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุโดยภาพรวมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ ในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.85, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านสัมพันธภาพในครอบครัวมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุด้านที่อยู่อาศัย และรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุด้านการใช้เวลา  
 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตรต่อครอบครัว รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอาชีพเสริม มี
ความรู้เกี่ยวกับการออม/ลงทุนและลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
แตกต่างกัน  
 วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางเชิงบวกกับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมอยู่ในระดับข้างสูง (r = .685) ซึ่ง
พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้ านร่างกาย ด้ านอัตมโนทัศน์  ด้ านบทบาทหน้ าที่  และด้ าน
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบ        
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านการใช้เวลา
และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 
8. อภิปรายผล 
 การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของ
พนั ก งาน การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  เขต  1  ภ าคกลาง จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 1  ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ และ
คณะ [8] ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวและการสนับสนุนด้าน
สังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของ
พนั ก งาน การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  เขต  1  ภ าคกลาง จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยารายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
มีค่าเฉลี่ยสูง รองลงมาคือด้านบทบาทหน้าที่ ส าหรับด้านร่างกายมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ [9] 
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่การปรับตัวหลังเกษียณของผู้สูงอายุใน
จังหวัดพัทลุง พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการปรับตัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีพฤติกรรมการปรับตัวทุกดา้นในระดบัสูง โดยบทบาทหน้าท่ี
อยู่ในระดับที่ดี รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน อาจ
กล่าวได้ว่าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนเกษียณอายุมีระดับ
พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดีนั้นอาจ
มาจากการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับกับค่านิยมขององค์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท่ีกล่าวว่า ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กร 6 ปัจจัย ได้แก่ TRUST +E สามารถอธิบายได้ดังนี้ T - 
Technology Savvy ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ R - Rush to Service บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็น
ธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ U - Under Good Governance 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง S - Specialist รอบรู้ เชี่ยวชาญในงาน
ที่ท าแบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา T - Teamwork มุ่งมั่น ท างาน
เป็นทีม มีน้ าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ +E - Engagement รัก
องค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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 2. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 59 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สมรส โดยมีบุตรจ านวน 2 คนต่อครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป ไม่มีอาชีพเสริม มีความรู้เกี่ยวกับการ
ออมเงินปานกลางและอาศัยบ้านของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นลินี ทิพย์วงศ์ [10] ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไม่มีอาชีพเสริม เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ ชนัญญา ปัญจพล [11] ศึกษาเรื่องการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ : กรณีศึกษาส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุตร 2 คนต่อครอบครัว จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้าน 
และอาจอธิบายได้ว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เป็นเพศชาย
เนื่องจากพันธะกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ จัดหา ให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและการก าหนด
คุณสมบัติของพนักงานกลุ่มดังกล่าวจึงมุ่งเน้นเพศชายเป็นหลัก ส าหรับ
เพศหญิงจะท าหน้าท่ีในส่วนของพนักงานท่ีให้บริการด้านการบริการใน
ส านักงานเป็นหลัก จึงพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวนน้อยกว่าพนักงานเพศชาย รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 60,001 บาทขึ้นไป 
เนื่องมากจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดเกณฑ์อัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดอยู่ระหว่าง 76,950 -190,590 บาทต่อเดือน 
ประกอบกับมีหลักเกณฑ์ให้เลื่อนระดับได้เมื่อท างานในระดับเดิมครบ 
2 ปี ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามเป็นพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ
จึงจะอยู่ในส่วนของระดับผู้บริหารหรือระดับ 8 ขึ้นไป จึงไม่น่าแปลก
ใจที่รายได้ต่อเดือนของพนักงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงมากกว่า 60,001 
บาทขึ้นไป 
 3. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลอยพัชร์ 
กิจเจริญเกษม [12] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเกษียณอายุ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัย พบว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของ
พนักงานกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ ในระดับสู ง 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สจี กุลธวัชวงศ์  [13] ท าการศึกษา
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างานของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดอุดรธานี พบว่า พนักงานมีรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเกษียณอายุในภาพรวม 3 ด้าน คือ ร่างกาย ด้านจิตใจ 
และด้านทรัพย์สินเงินทอง อยู่ ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ แสนค านึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์ [14] ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู 
จังหวัดชลบุรี พบว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ชนัญญา ปัญจพล [15] ที่ได้ท าการศึกษาการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุ : กรณีศึกษาส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) พบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านที่อยู่อาศัย ส าหรับด้าน
การใช้เวลามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ปฐมพร ธรรมธวัช [16] ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของ
การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและความพึงพอใจในชีวิต ของ
ผู้สูงอายุในเทศบาลนครราชศรีธรรมราช พบว่า ผู้สูงอายุมีการเตรียม
ด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเตรียมตัวด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเตรียมตัวด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการใช้เวลาตามล าดับ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า คน
ในวัยท างานเริ่มมาให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน อาจเนื่องมาจากการตื่นตัวของทั้ง
ภาครัฐบาลที่มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมีเปา้หมายเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงวัยเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
การปรับขนาดก าลังคนให้มีขนาดเหมาะสม แต่มีสมรรถนะสูงและ
เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ [17] ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นสังคมผู้สูง
วัยที่มีจ านวนอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัยไทย
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับบริบททางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองภายในประเทศ และยังช่วยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลางที่มีการน านโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ 
มีการวางแผนก าหนดนโยบายและโครงสร้างในการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ แก่พนักงานก่อนเข้าสู่วัยเกษียณหรือสังคมสูงวัยอย่าง
จริงจัง 
 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกันมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณณรัตน์              
วราบุญนาคภิรมย์ [18] ท าการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงาน บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
พบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกันมีการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ
ที่ไม่แตกต่างเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ [19] 
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ กรณีศึกษา
ครูโรงเรียนเอกชน พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนที่มีปัจจัยด้านเพศที่
แตกต่างกันมีรูปแบบการเตรียมความพรอ้มก่อนเกษียณอายุโดยรวมไม่
แตกต่าง แต่ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอย
พัชร์ กิจเจริญเกษม [20] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อม
เพื่อการเกษียณอายุ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ อายุ ของ
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พนักงานธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน โดยรวมกับปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน แตกต่างกันมีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้เกษียณอายุ
ต่างกัน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ [21] ศึกษา
เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ กรณีศึกษาครู
โรงเรียนเอกชน พบว่า ครู โรงเรียน เอกชนที่มีปั จจัยด้านอายุ 
สถานภาพสมรส และระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
 4. พฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุโดยรวมใน
ระดับค่อนข้างสูง พบว่า พฤติกรรมปรับตัวในการด าเนินชีวิตมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ 
หากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในระดับ
เพิ่มขึ้นจะมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุเพิ่มมากข้ึน
ด้วย ในทางกลับกัน หากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค
กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตในระดับลดลงจะมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อจะมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ซึ่งพฤติกรรมการ
ปรับตัวก็จะแสดงออกให้เห็นผ่านด้านร่างกายเพื่อรักษาการมีสุขภาพที่
ดี ด้านอัตมโนทัศน์ เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ มีความเช่ือมั่นและ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง ยอมรับความจริง ด้านบทบาทหน้าที่เพื่อ
ต้องการคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคม ในสถานการณ์ใดก็ตามที่บุคคล
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้ เช่นเดียวกับ
พนักงานที่ต้องเกษียณอายุไปจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อแสดงบทบาท
ของตนให้เป็นไปตามปกติ รวมถึงด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลเพื่อคงไว้เพื่อ
ความมั่นคงทางสังคม เป็นการจัดบริหารจัดการความพอเหมาะ
ระหว่างการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาผู้อื่นและการให้ผู้อื่นพึ่งพา ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านจิตใจและสังคม ดังนั้นหากพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังเกษียณย่อม
แสดงออกถึงพฤติกรรมการปรับตัวในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมโดย
การการวางรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ [22] ศึกษาเรื่อง เรื่อง รูปแบบ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน 
และนลินี ทิพย์วงศ์ [23] ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเกษียณอายุ กรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านเศรษฐกิจ 
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ  ด้านจิตใจ ด้านการใช้เวลาและด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรุติ กิตติ
มหาชัย [24] ศึกษาเรื่อง การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การ
วางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การวางแผน

การใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยีมีผลต่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการวิจัย อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในทุกด้าน หากพนักงานมีที่ต้องการมีพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้สัมพันธ์กับรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุ 
 
9. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ส าหรับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค
กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรให้ส าคัญต่อการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตด้านร่างกายเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การปรับตัวด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยการออกก าลังกาย 
พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และหมั่นดูแลร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอควบคู่ไปกับกับการท างาน เจ้าหน้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคควรเสริมสร้างกิจกรรมและรณรงค์ให้พนักงานมีการดูแล
ร่างกายเพิ่มมากข้ึน 
  1.2 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรเสนอนโยบายและกิจกรรมที่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลามีค่าเฉลี่ยในระดับ
ต่ าที่สุด ซึ่งผู้เกษียณอายุจะมีเวลาเหลือค่อนข้างมากหลังจากเกษียณ
แล้วดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาจึง
เป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้เคยชินกับการใช้เวลาหลัง
เกษียณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งพนักงานอาจจะท างานอดิเรกหรือลองท า
ในสิ่งที่ชอบทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นเพื่อความบันเทิง พักผ่อน
หย่อนใจก็ได้และจากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าท่ี และด้านความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น
แนะน าให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มต้นปรับพฤติกรรมด้าน
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติที่ดี เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้น าเป็นผู้พึ่งพา
ตนเองหรือผู้อื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่นไว้ว่าจะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวเพื่อเริ่ม
ใช้เวลาว่างมากขึ้นในการหารายได้เสริมจากอาชีพเสริมก็จะดียิ่งขึ้น
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอาชีพเสริมและพนักงานที่ไม่
มีอาชีพเสริมมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณที่แตกต่างกัน  
  1.3 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เร่งรัดดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ ารองลงมาจากรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุด้านการใช้เวลา โดยเน้นเรื่อง
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การใช้จ่ายประจ าปี ส่งเสริมการเพิ่มอัตราการออมเงินกับทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับท่ีสูงที่สุด ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเอา
เงินที่ออมมาลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงอกเงย นอกจากนี้
สนับสนุน ให้จัด โครงการอบรมเสริมอาชีพก่อนเกษียณอายุที่
นอกเหนือจากงานประจ าเพื่อให้พนักงานสามารถเลี้ยงตัวเองได้เมื่อไม่
มีเงินเดือนประจ าแล้วและรณรงค์ให้พนักงานเริ่มทดลองใช้เงินให้
เพียงพอกับเงินเก็บหลังเกษียณ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การวิจัยในเรื่องการศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุที่ผ่านมาเป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี
รายได้ประจ าเท่านั้น ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปนั้นควนด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่อาจจะมีรายได้ประจ าที่ไม่แน่นอน 
เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวประมง แม่ค้า-พ่อค้า เป็นต้น เพื่อจะได้
ทราบถึงข้อมูลหรือรูปแบบความต้องการต่าง ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลดังกล่าว
สนใจหรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญกับชีวิตภายหลังเกษียณอายุการ
ท างาน เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยนั้น ๆ ไปพัฒนาหรือช่วยเหลือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวได้ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  
  2.2 ขอบเขตในการท าวิจัยในครั้งต่อไปควรด าเนินในเขตพื้นที่
อื่น เพื่อที่จะสามารถได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณอายุเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวก่อน
เกษียณอายุได้ครอบคลุมครบถ้วนส าหรับทั้งประเทศเนื่องจากต่าง
พื้นที่กันย่อมมีบริบทในการด าเนินชีวิตและรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุแตกต่างกัน 
  2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรจัดท าเป็นคู่มือ แผน หรือนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อช่วยในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง ศึกษาการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  
ขอบเขตในการวิจัย ได้แก่ การศึกษาข้อมูลข้อมูล กระบวนการผลิต การตลาด สภาพปัญหาในด้านต่างๆ และก าหนดแนวทางใน

การพัฒนาเพื่อน าไปสู่การสร้างแนวคิดในการออกแบบและผลิต ณ เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิดการ
ผลิตในนวัตกรรมใหม่ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อน ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง  

ด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่เป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้างและน าไปสู่ประเมิน
ผลิตภัณฑ์จากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ จากรูปแบบที่ได้ออกแบบ 4 แบบ โดยผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 4  รูปทรงกระบอกผิวเกลียวสว่าน  เป็นรูปแบบที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดในกลุ่ม มีความเห็นด้วยคือข้ันเหมาะสมปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 3.59 โดยมีนัยยะที่น่าสนใจใน
ผลด้าน สามารถบรรจุผลิภัณฑ์ช าระล้างได้ง่าย มีเอกลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถจดจ าได้ง่าย   

การใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การศึกษาใช้วัสดุร่วมส าเร็จรูปแบบอุตสาหกรรม (หัวฉีดน้ า และฟ็อกกี้) หากจะ
น าเครื่องปั้นดินเผาไปใช้งานควรรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ จุดเด่น  และข้อจ ากัดของเครื่องปั้นดินเผาเสียก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่าวัสดุบางชนิด
เหมาะสมกับการน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์บางประเภท  การน าเครื่องปั้นดินเผาไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผา 
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่มีประโยชน์อะไร และถึงแม้จะใช้ท าได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร และรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจทั้งในด้านความงาม 
ประโยชน์ใช้สอย การใช้งานง่าย ความสะดุดตา ทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง,  บรรจุภัณฑ์   

Abstract 
 The objective of this research is to design packaging from pottery for washing products, Study the use of local 
technology and modern technology, Applied to the development of the production process of pottery packaging for 
washing products. 
 Scope of this research in education information production process, marketing, problems in various aspects, and 
development guidelines to lead the creation of design and production concepts at Ko Kret, to be applied to produce in 
new innovations. 
 Objective: To study the pattern of Ko Kret pottery. To design packaging from pottery for washing products. 
 Carry out the design of packaging from a new type of pottery into a form of packaging, put on cleansing products 
and lead to product evaluation from product buyers, From the 4 design patterns by the 4 style model product cylindrical, 
threaded skin Is the most accepted form in the group Agreed that the level is appropriate, a medium which is at an 
average level = 3.59 with an interesting implication of can be easily packaged and washed. It is unique that customers 
can easily remember. 

Using local technology and modern technology study of using industrial prefabricated materials (water spray 
nozzles and foxy). If you use pottery, you should know the characteristics, characteristics, and limitations of the pottery 
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first. For the reason that some materials are suitable for use in making certain products the use of pottery to make 
products that are not suitable for the properties of pottery. That product is not useful and even if being used is not good 
enough and the shape of the product affects the satisfaction in both beauty utility easy to use, eye-catching, modern, 
and suitable for use. 
Keywords: Cleansing Product, Packaging 
 
1.บทน า  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 – 2564 ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาครัฐ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ได้สืบ
ทอดมาจากภูมิปัญญาของชุมชนเช้ือสายมอญที่เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม การตกแต่งแบบเรียบง่าย ส่วนมากเป็นงาน
แกะสลักลวดลาย อาทิ เช่น โอ่ง อ่าง ครกกระปุก  และโอ่งพลู 
นับเป็นที่นิยมและยอมรับกันแพร่หลาย ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพราะผลงานที่มีปรากฏจะมีรูปทรง และลวดลายอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเกาะเกร็ด 

การน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อ
ยกระดับให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้น แต่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตจึงมีความอย่างยิ่ง จากที่กล่าวมา
ข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจให้ท าการศึกษารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ช าระล้าง สามารถใช้
เป็นต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ชุมชนสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  
 
2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การท า วิ จั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษารูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อน ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง: กรณีศึกษาเกาะเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  การเก็บข้อมูล เป็นขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา เครื่องปั้นดินเผา บทความ 
รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามา
ท าการวิ เ ค ราะห์  เพื่ อ ใ ช้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย 
และเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล  

การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการวิจัย
นี้ คือ การร่างรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่

ผลิตภัณฑ์ช าระล้างซึ่งก าหนดไว้จ านวน 4 รูปแบบ เพื่อท าการ
ประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในข้ันตอนต่อไป 

วิธีการวิจัยโดยการประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์   โดยสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวบน
เกาะเกร็ดต่อบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับ
ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง จ านวน 30 ชุด  

การประเมินผลิตภัณฑ์  จากการออกแบบและพัฒนางาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด โดยการท าต้นแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ  และท าการประเมินผลิตภัณฑ์โดยหาค่าเฉลี่ย  การประเมนิ
ผลิตภัณฑ์ได้ด าเนินการประเมินจากตัวอย่างจากผลการศึกษากลุ่ม
ผู้บริโภคงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผารูปแบบประยุกต์   ประเมิน
รูปแบบผลิภัณฑ์จากกลุ่มผู้ซื้อในวัยท างาน   อายุระหว่าง  25  -  60  
ปีจ านวน 30 คน สัญลักษณ์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

 
X   แทน  ค่าเฉลี่ย 
N  แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
SD แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

เกณฑ์ในการประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่ได้พัฒนาแล้ว ผู้วิจัยได้เสนอ
ความคิดเห็นในแบบสอบถามโดยการบอกค่าและแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย มีเกณฑ์ดังนี ้
 

5 หมายถึง  มีความเห็นด้วยสูงมากที่สุด 
4 หมายถึง  มีความเห็นด้วยสูง 
3 หมายถึง  มีความเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความเห็นด้วยต่ า 
1 หมายถึง  มีความเห็นด้วยต่ าที่สุด 

 
เกณฑ์ในการประเมินผู้วิจัยแบ่งช่วงค่าคะแนนในการประเมินดังน้ี 

ช่วงคะแนน                 ระดับความคิดเห็น 
1.50  -  2.49               ควรปรับปรุง 
2.50  -  3.49               มีความเหมาะสมปานกลาง 
3.50  -  4.49               มีความเหมาะสม 
4.50  -  5.00               มีความเหมาะสมที่สุด 
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3. ผลการวิจัย 
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การท าเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญที่เกาะเกร็ด สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุง
ธนบุรี เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภท
เนื้อเครื่องดินไม่เคลือบ มีความพรุนตัวมาก (Earthenware) สีส้ม
อ่อนจนถึงสีแดง ที่เป็นสีด ามีบ้างเล็กน้อย เครื่องปั้นดินเผาสีด านี้ดิน
ใช้ปั้นจะผสมแกลบลงในเนื้อดิน และเผาด้วยไฟแรงสูงมาก 
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทไม่
เคลือบ ทึบแสง มีความพรุนตัวมาก เผาในอุณหภูมิประมาณ 800 – 
1,000 องศาเซลเซียล เมื่อ บรรจุน้ าจะมีความเย็นและหอมเนื้อดิน   

 “เครื่องดิน”ตรงกับภาษาอังกฤษว่า“เทอราคอตต้า” (Terra-
Cotta) หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาที่เผาในอุณหภูมิต่ ากว่า 900° 
องศาเซลเซียส เครื่องปั้นดินเผา โดยทั่วไปมักเข้าใจว่ามีความ
หมายถึง เฉพาะแต่ที่ไม่เคลือบเป็นส่วนใหญ่ และเผาในอุณหภูมิ ไม่
สูงพอ ที่จะเป็นเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) ซึ่งความหมายจริงแล้วค า
ว่า “เครื่องปั้น ดินเผา” นั้นครอบคลุมได้ทั้งประเภทไม่เคลือบและ
ประเภทเคลือบทั้งที่เผาไฟแรงสูงและต่ าก็ได้  

ประเภทเครื่องใช้ประจ าวัน เช่น โอ่ง อ่าง ครก กระปุก โอ่งพลู 
กระปุกใส่น้ าตาล เป็นต้นการท าเครื่องปั้นดินเผาประเภทน้ี ส่วนใหญ่
จะปั้นให้มีรูปทรง ความงาม หรือคุณลักษณะอื่นๆ ให้เหมาะสมแก่
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้น แต่ไม่เน้นลวดลาย 
หรือรูปทรงให้ประณีต เพียงแต่ให้เรียบร้อย ขัดผิวหรือถ้าจะท า
ลวดลายง่ายๆ ผิวมันธรรมดา ขนาดของเครื่องประเภทนี้มีตั้งแต่
ขนาดใหญ่กว่าเครื่องปั้นขนาดใหญ่นั้นคือโอ่งดินเผา ช่างปั้นบ้าน
เกาะเกร็ดสามารถปั้นให้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องปั้นจากแหล่งผลิต
อื่นๆในประเทศไทย หรืออาจกล่าวได้ว่า ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
สามารถปั้นโอ่งดินเผามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

การศึกษาสภาพปัญหาและการผลิตและการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 
กระบวนการผลิต  การตลาด และแนวทางการแก้ไข สรุปได้ ดังนี้ 

กระบวนการผลิต ดินเหนียว  ดินที่ใช้ท าเครื่องปั้นหาค่อนข้าง
ยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง กรณีเกิดน้ าท่วมดินจะไม่
อุดมสมบูรณ์พอเหมาะ และไม่สามารถท าให้ขุดเอาดินมาขายได้ ฟืน 
หาซื้อได้ยากและมีราคาแพง จึงท าให้ต้องใช้เครื่องเผาไฟฟ้าแทน ใน
ฤดูฝน ไม่สามารถตากดินให้แห้งเร็ว เพราะไม่ค่อยมีแดด อากาศ
ความช้ืนสูง ดินแห้งช้า เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากจึงไม่
สามารถผลิตได้ทันตามต้องการ 

แนวทางการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
เพราะผลกระทบของอุตสาหกรรม มีผู้บริโภคประเภทใหม่มาเพิ่ม
ความต้องการให้พัฒนาศิลปะรูปแบบใหม่ๆ จึงท าให้มีความ
หลากหลายและเหลื่อมล้ ากันในแง่มาตรฐานและคุณภาพ 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ จ า ก
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง โดยการน าวัสดุที่มีใน
การท าเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านท่ีเผาโดยการเผาไฟต่ า มีการทดสอบ
แล้วว่าสามารถใช้เก็บบรรจุภัณฑ์ช าระล้างได้โดยไม่รั่วซึม สามารถ
น ามาใช้ทดแทนงานเซรามิกส์ และพลาสติก เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา โดยการประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ คือ ด้าน
วัสดุ โดยการใช้ลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ด้าน
เทคนิค โดยการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาสร้างลักษณะพิเศษ เพื่อให้
เกิดงานใหม่ ตอบสนองต่อความต้องการที่ทันสมัย โดยใช้ช้ินส่วน
ส าเร็จรูปมาประกอบร่วมในรูปแบบผลิตภัณฑ์  ด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ โดยการผลิตอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นเป็นหลัก  ด้านรูปแบบ โดยได้รูปแบบที่ทันสมัย มี
ความเหมาะสมในการผลิต การประกอบการขนส่ง 
3.2 ผลการศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเคร่ืองป้ันดนิเผาส าหรับ
ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ จ าก
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง โดยการน าวัสดุที่มีใน
การท าเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านท่ีเผาโดยการเผาไฟต่ า มีการทดสอบ
แล้วว่าสามารถใช้เก็บบรรจุภัณฑ์ช าระล้างได้โดยไม่รั่วซึม สามารถ
น ามาใช้ทดแทนงานเซรามิกส์ และพลาสติก เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา โดยการประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ใน 4 
ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านวัสดุ โดยการใช้ลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผา
เกาะเกร็ด 2. ด้านเทคนิค โดยการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาสร้าง
ลักษณะพิเศษ เพื่อให้เกิดงานใหม่ ตอบสนองต่อความต้องการที่
ทันสมัย 3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการผลิตอยู่บนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีท้องถิ่น และภูมิปัญหาท้องถิ่นเป็นหลัก  4. ด้าน
รูปแบบ โดยได้รูปแบบที่ทันสมัย มีความเหมาะสมในการผลิต การ
ประกอบการขนส่ง สอดคล้องกับการน าไปใช้งาน  ผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด  ภาพด้านและ
แนวความคิดในการออกแบบ ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่ 1 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 

 
ผลการประเมินผลผลิตภัณฑ์ จากการคัดเลือกแบบที่ได้จ านวน 

4 รูปแบบ ได้ดังนี้ แบบที่ 1 รูปทรงกลม  แบบที่ 2 รูปทรงยอดนิยม
ของบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง แบบที่ 3 รูปทรงสี่เหลี่ยม  
แบบที่ 4 รูปทรงกระบอกผิวเกลียวสว่าน  ผลสรุปการประเมิน
ผลิตภัณฑ์จากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ 

1. รูปแบบที่ 1 รูปทรงกลม  วัสดุที่ใช้ร่วมผ้าไหมแท้ มีความเห็น
ด้วยคือขั้นเหมาะสม X = 3.16 

2. รูปแบบที่ 2 รูปทรงยอดนิยมของบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์
ช าระล้าง  มีความเห็นด้วยคือข้ันเหมาะสม X = 3.42 

3. รูปแบบที่ 3 รูปทรงสี่เหลี่ยม  มีความเห็นด้วยคือข้ันเหมาะสม
ปานกลาง X = 2.68 

4. รูปแบบท่ี 4 รูปทรงกระบอกผิวเกลียวสว่าน  มีความเห็นดว้ย
คือข้ันเหมาะสมปานกลาง X = 3.59 

จากการการประเมินความพึงพอใจผู้ซื้ อผลิตภัณฑ์งาน
หัตถกรรมเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ท่ีออกแบบโดยผู้วิจัย
ร่วมกับผู้ผลิต ได้ผลการประเมินคือ  พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบอยู่ในเกณฑ์มีความเหมาะสม  โดยเฉพาะการน าผลิตภัณฑ์
ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุอื่นมีความเหมาะสมกับการใช้สอยเป็นที่
ต้ องการของผู้ ซื้ อ  โดยเฉพาะการประเมินรูปแบบที่  4  รูป
ทรงกระบอกผิวเกลียวสว้าน  ดังตารางที ่1  
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ตารางที่ 1 การประเมินรูปแบบท่ี 4 รูปทรงกระบอกผิวเกลียวสว้าน 
 

แบบท่ี 4 

ล าดับ รายการ 
สูง
มาก สูง 

ปาน
กลาง ต่ า 

ต่ า
มาก N X ̅ SD แปลความ 

5 4 3 2 1 

1 
ความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ์ใน
ภาพรวม 25 1 3 1 -  30 4.6 0.78 สูงมาก 

2 
สามารถบรรจุผลิตภณัฑ์ช าระลา้งได้
ง่าย 27 -  -  3 -  30 4.7 0.9 สูงมาก 

3 รูปทรงทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน 19 7 4  -  - 30 4.5 0.71 สูง 

4 
มีความกะทัดรัดและสะดวกในการ
หยิบ จับ ถือหิ้วบรรจภุัณฑ ์ 7 10 5 8  - 30 3.53 1.11 สูง 

5 

สามารถปิดได้สนิทเพื่อปกป้องรักษา
ผลภิัณฑภ์ายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3 20 4 -  3 30 3.6 1.01 สูง 

6 สามารถเพิ่มคณุค่าให้กับผลิตภณัฑ์ 7 10 10 3   30 3.7 0.93 สูง 

7 
มีเอกลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถจดจ าได้
ง่าย 28 - 1  - 1 30 4.8 0.79 สูงมาก 

8 
มีความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย 
สะดดุตา 15 5 5 5  - 30 4 1.15 สูง 

  รวม 131 53 32 20 4 240 3.73 0.82 สูง 
 

จากตารางที่  1 ผลการประเมินรูปแบบท่ี 4 รูปทรงกระบอก
ผิวเกลียวสว่าน  บรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  ผลรวมการ
ประเมินอยู่ในระดับ มีความเห็นด้วยสูงมากที่สุด หรือ มีความเห็น
ด้วยต่ า ระดับความคิดเห็นคือ มีความเหมาะสมที่สุด และเป็นแบบท่ี
ได้คะแนนสูงสุดใน 4 รูปแบบ โดยมีนัยยะที่น่าสนใจในผลด้าน   
สามารถบรรจุผลิภัณฑ์ช าระล้างได้ง่าย มีเอกลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถ
จดจ าได้ง่าย ที่ได้คะแนนท่ีสูงมาก 
 
4. อภิปรายผล 
การอภิปรายผล จากการศึกษาและการออกแบบงานหัตถกรรมจาก
เครื่องปั้นดินเผาในชุมชนเช้ือสายมอญที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผา โดยใช้

วัสดุร่วมส าเร็จรูปแบบอุตสาหกรรม (หัวฉีดน้ า, ฟ็อกกี)้ ต้องค านึงถึง
ความเข้ากันของรูปแบบวัสดุเครื่องปั้นดินเผากับวัสดุร่วมส าเร็จรูป
แบบอุตสาหกรรมที่น ามาประกอบ หมายความว่า หากจะน า
เครื่องปั้นดินเผาไปใช้งานควรรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ จุดเด่น และ
ข้อจ ากัดของเครื่องปั้นดินเผาเสียก่อน  ด้วยเหตุผลที่ว่าวัสดุบางชนิด
เหมาะสมกับการน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์บางประเภท ด้วยเหตุนี้การน า
เครื่องปั้นดินเผาไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
เครื่องปั้นดินเผา  ผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่มีประโยชน์อะไร และถึงแม้จะใช้
ท าได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร และรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึง
พอใจทั้งในด้านความงาม ประโยชน์ใช้สอย การใช้งานง่าย ความ
สะดุดตา ทันสมัยเหมาะกับการใช้งานรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีผลต่อ
ความพึงพอใจทั้งในด้านความงาม ประโยชน์ใช้สอย การใช้งานง่าย 
ความสะดุดตา ทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน
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5. บทสรุปผล 
จากการการประเมินความพึงพอใจผู้ซื้ อผลิตภัณฑ์ งาน

หัตถกรรมเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่ออกแบบโดยผู้วิจัย
ร่วมกับผู้ผลิต ได้ผลการประเมินคือ  พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบอยู่ ในเกณฑ์มีความเหมาะสม  โดยเฉพาะการน า
ผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุอื่นมีความเหมาะสมกับการใช้
สอยเป็นท่ีต้องการของผู้ซื้อ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่า
จะเป็นสภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การกิน การใช้ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่บรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
ควรที่จะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้
ทันกับสภาพปัจจุบัน  ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป  จาก
การศึกษาของผู้วิจัยพบว่าบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับ
ใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้ทันสมัยและร่วมสมัย 

ในการใช้วัสดุรวมกันในหลายวัสดุในกระบวนการผลิต  ควรมี
การศึกษาหรือทกลองท าต้นแบบคุณสมบัติของวัสดุร่วม การคิด
วิเคราะห์การใช้วัสดุร่วมกันก่อนการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
จะท าให้การก าหนดแนวคิดออกแบบจนถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ออกมามีกลมกลืนกันของวัสดุในรูปแบบผลิภัณฑ์ใหม่ที่ออกมา 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

จากสภาพสังคมที่ เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม  การกิน  การใช้   จ าเป็นอย่างยิ่งที่บรรจุภัณฑ์จาก
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง ควรที่จะได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสภาพ
ปัจจุบัน  ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป  จากการศึกษาของผู้วิจัย
พบว่าบรรจุภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ช าระ
ล้าง ควรได้รับการพัฒนา 2 ด้าน ดังน้ี 

1.  ด้านวัสดุ  การประยุกต์ใช้กับวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุอื่น ๆ 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด  ความเหมาะสม  ความ
งาม  เพื่อศึกษาความเหมาะสมการน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์  และเป็น
การง่ายต่อการเลือกวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความลง
ตัวในด้านวัสดุ  เพราะการเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาใช้
รวมกันท าผลิตภัณฑ์จะท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดคุณค่ามากข้ึน และการ
ตามเทคโนโลยีเรื่องวัสดุใหม่ จะท าให้กลุ่มผู้ผลิตและกิจการได้เกิด
ทางเลือกของตนเองและทางเรื่องต่อผู้บริโภคมากขึ้นและท าให้
รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายมากข้ึน 

2.  ด้านกระบวนการผลิต  ในการใช้วัสดุรวมกันในหลายวัสดุ
ในกระบวนการผลิต  ควรมีการศึกษาหรือทกลองท าต้นแบบ
คุณสมบัติของวัสดุร่วม การคิดวิเคราะห์การใช้วัสดรุ่วมกันก่อนการ
ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ จะท าให้การก าหนดแนวคิดออกแบบ
จนถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีกลมกลืนกันของวัสดุในรูปแบบ
ผลิภัณฑ์ใหม่ที่ออกมา  
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บทคัดย่อ 

 เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับการประเมนิด้านพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมนิอาคารสีเขียวจ านวน 
3 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานของ BREEAM, LEED และ TREES ในหมวดพลังงาน และหาตัวช้ีวัดการประเมนิด้านพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการด้านพลังงานของอาคารสีเขียว โดยเปรียบเทียบมาตรฐานการรับรองจากตัวช้ีวัดแต่ละมาตรฐานและเปรียบเทียบน้ าหนัก
คะแนนการให้ความส าคัญในหมวดพลังงานส าหรับเป็นแนวทางการตรวจประเมินอาคารสีเขียวในหมวดพลังงาน การศึกษาได้ใช้ตารางเมทริกซ์
ในการเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินของแต่ละมาตรฐานเพื่อสังเคราะห์ตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัด จากการวิจัยพบว่ามีเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียว
ที่มีน้ าหนักคะแนนมากที่สุดคือ 1. หมวดด้านพลังงาน 2. หมวดคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และ 3. หมวดวัสดุและ
ทรัพยากร โดยมีตัวช้ีวัดหมวดด้านพลังงานท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 คือ การตรวจสอบรับรองด้านพลังงาน ร้อยละ 33.33 
ค าส าคัญ : เกณฑ์ประเมิน, อาคารสีเขียว, การประเมินด้านพลังงาน 
 

Abstract 
Green Building Assessment Criteria for Energy Criteria aimed to compare the assessment criteria green building 

standards of BREEAM, LEED and TREES for the energy category, and find the right energy assessment indicators for the 
energy management of green buildings by comparing the certification standards from each standard and comparing the 
weight points of importance in the energy category.  The Education energy category has used a matrix table to compare 
the evaluation criteria of each standard from research, that the green building assessment criteria with the most points 
weight is 1st Energy Category, 2nd The quality of life and environmental quality in buildings and 3rd Materials and resources. 
Indicators of energy in the 1st that the energy certification 33.33 percent. 
Keywords : Assessment Criteria, Green Building, Energy Criteria 
 

1. บทน า 
 เกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวทั่วโลกปัจจุบันมีหลายเกณฑ์
มาตรฐานที่ ใ ช้ในการประเมินอาคารสี เขียวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งในประเทศเดียวกันยังมีการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มาตรฐานที่
นิยมน าเกณฑ์มาประเมินอาคารสีเขียว เช่น เกณฑ์การประเมินของ 
BREEAM( Building Research Establishment's Environmental 
Assessment Method) , LEED( Leadership in Energy and 
Environmental Design) และ TREES(Thai’s Rating of Energy 
and Environmental Sustainability)   โ ด ย นิ ย มน า ม า ใ ช้ กั บ
โครงการที่สร้างอาคารสมัยใหม่ อาคารที่ต้องการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซม ท่ีตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกอาคาร จ าเป็นที่
เจ้าของอาคารที่มีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้อง
ทราบถึงเกณฑ์ในภาพรวมว่าควรจะต้องด าเนินการให้อาคารของตน
เป็นอาคารที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกรณีที่จะขอรับการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองอาคารจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
อย่างไร แบบประเมินของประเทศอังกฤษเรียกว่า  BREEAM 

(Building Research Establishment Energy and Environmental 
Assessment Method) เป็นแบบประเมินท่ีท าขึ้นเป็นประเทศแรกที่
มีแบบประเมินอาคารที่ยั่ งยืน[1]  แบบประเมินของประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ รี ย ก ว่ า  LEED ( Leadership in Energy and 
Environmental Design) เป็นแบบประเมินท่ีได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายในหลายประเทศ [2] แบบประเมินของประเทศไทย
เรียกว่า TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability) นอกจากนี้ ยังมีแบบประเมินอาคารของประเทศ
ญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักในนาม CASBEE (Comprehensive Assessment 
System for Building Environmental Efficiency)  ซึ่ ง เ ป็ น 
ประเทศที่สองในเอเชียหลังจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่มีแบบ
ประเมินอาคารที่ยั่งยืนและแบบประเมินอาคารของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน (ASEAN)  ที่ เป็นสมาชิกของ  World Green Building 
Council อันได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศสิงคโปร์[3] แบบประเมินอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
เกิดขึ้นในหลายประเทศ อาทิเช่น BREEAM (สหราชอาณาจักร) 
CASBEE (ประเทศญี่ปุ่น) GREEN STAR (ประเทศออสเตรเลีย) และ 
LEED (สหรัฐอเมริกา)  
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 อาคารสีเขียว(Green Building) หมายถึงอาคารที่ประหยัด
พลังงาน ประหยัดน้ า ใช้ทรัพยากรในการออกแบบอย่างคุ้มค่า ลด
ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง ให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหา
ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์อันเกิดจากที่ตั้งอาคาร และค านึงถึง
การออกแบบให้สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีคุณภาพที่ดี [4] 
 จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์ข้อก าหนดมีตัวช้ีวัดด้านการประหยัดพลังงานของอาคารสี
เขียวสามารถช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งปัญหาการใช้ทรัพยากร
ในการก่อสร้าง การบริหารจัดการอาคาร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ด้านพลังงาน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเกณฑ์ในการประเมิน
อาคารสีเขียวที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมา
ก าหนดเกณฑ์การประเมินอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ใน
การศึกษาเกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับการประเมินด้าน
พลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารสี
เขียวจ านวน 3 มาตรฐาน โดยการเลือกมาตรฐานที่น ามาสังเคราห์
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานต่าง ๆ จาก
เกณฑ์การประเมินที่มีการยอมรับเป็นมาตรฐานที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายและมาตรฐานที่มีการใช้ในประเทศไทย ได้แก่มาตรฐาน
ของ BREEAM, LEED และ TREES ศึกษาเกณฑ์การประเมินในหมวด
พลังงาน หาตัวช้ีวัดการประเมินด้านพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ใน
การบริหารจัดการด้านพลังงานของอาคารสีเขียว 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้มีขอบเขตและข้อก าหนดในการศึกษาดังน้ี 
 2.1 การศึกษาระบบของเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวของแต่
ละระบบ ได้เลือกศึกษาเฉพาะเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ส าหรบัอาคารสี
เขียวในหมวดพลังงาน 
 2.2 การวิจัยศึกษาระบบของเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียว
ของ BREEAM, LEED และ TREES ดังนี ้
 2.2.1 แบบประเมิน LEED [5] (สหรัฐอเมริกา) LEED-New 
Construction (NC) v.4 Version: 2016 
 2.2.2 แบบประเมิน BREEAM [6] (อังกฤษ) BREEAM -
Technical Manual: SD5076 – Issue: 0.1 Version: 2014 

2.2.3 แบบประเมิน TREES (ไทย) [7] TREES _NC v. 1.1 
NC Version: 2559 

2.3 การเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินของแต่ละมาตรฐานใช้ตาราง
เมทริกซ์ในการเปรียบเทียบ 

2.4 การเปรียบเทียบใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์แต่ละมาตรฐาน
เฉพาะเกณฑ์ในแต่ละหมวด โดยเปรียบเทียบแต่ละเกณฑ์ในแต่ละ
มาตรฐานจากการให้น้ าหนักคะแนนของเกณฑ์ เพื่อวิเคราะห์
ความส าคัญของแต่ละเกณฑ์เป็นร้อยละ และจัดล าดับความส าคัญ 

2.5 การเปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินทั้ง 3 มาตรฐานใช้การ
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดแต่ละเกณฑ์ในหมวดพลังงานเป็นร้อยละ และ
จัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัด 
 
 

3.วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 
 ขั้นตอนท่ี1 วิเคราะห์ข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
อาคารสีเขียว 3 มาตรฐาน โดยการเลือกเกณฑ์การประเมินสีเขียวท่ี
น ามาศึกษาจากเกณฑ์ที่ใช้มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเกณฑ์อื่น ๆ
และมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 
มาตรฐานการประเมินอาคารสีเขียวของ BREEAM, LEED  และ
เกณฑ์ของประเทศไทยคือ TREES  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการรับรองในแต่ละ
หมวดด้วยตารางเมทริกซ์ โดยการน ามาจัดล าดับความส าคัญของ
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการ 2) คุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 3) พลังงาน 4) การขนย้ายและ
การขนส่ง 5) การจัดการน้ า 6) วัสดุและแหล่งทรัพยากร 7) ของ
เหลือทิ้ง 8) การใช้พื้นที่และระบบนิเวศวิทยา 9) ภูมิทัศน์ภายนอก
อาคาร 10) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ 11) นวัตกรรม 
เพื่อใช้เปรียบเทียบทั้ง 3 เกณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดของเกณฑ์การประเมิน 3 
เกณฑ์มาตรฐาน ในหมวดพลังงานของเกณฑ์อาคารสีเขียว โดยการ
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดด้วยตารางเมทริกซ์ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของแต่ละตัวช้ีวัด 2) จัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัดจาก
ค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อวิเคราห์ความส าคัญของตัวช้ีวัด
และวิธีการได้มาซึ่งคะแนนของตัวช้ีวัดนั้น 
 
4. ผลการวิจัย 
       จากการวิจัยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
         4.1 ผลการเปรียบเทียบความส าคัญของเกณฑ์ในแต่ละหมวด
ใน 3 มาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียวมีผลดังภาพที่ 4.1, 4.2และ 
4.3 
 

ภาพที่ 4.1 เกณฑ์การประเมินของ BREEAM 
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ภาพที่ 4.2 เกณฑ์การประเมินของ LEED 
 

 
ภาพที่ 4.3 เกณฑ์การประเมินของ TREE  

 
จากภาพ 4.1, 4.2 และ4.3 จะเห็นได้ว่าแต่ละมาตรฐาน

การประเมินทั้ง 3 มาตรฐานจะมีการให้น้ าหนักคะแนนในการ
ประเมินที่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญที่หมวดของพลังงานเป็น
อันดับที่ 1 

 

4.2 เกณฑ์การรับรอง (Rating) มาตรฐานการรับรองอาคารสี
เขียวทั้ง 3 มาตรฐานการรับรอง หากอาคารที่ผ่านการประเมินในแต่
ละตัวช้ีวัดของมาตรฐานการรับรองจะได้รับการรับรองในระดับต่าง 
ๆ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบการรับรองมาตรฐานของอาคารสีเขียว 

BREEAM LEED TREES 

-Outstanding 
 -Excellent 
-Very Good 

-Good 
-Pass 

-Platinum  
-Gold 
-Silver 

-Certified 
 

-Platinum 
-Gold 
-Silver 

-Certified 
 

 
    ระดับการให้คะแนนทั้งสามมาตรฐานจะใหค้ะแนนท่ีแตกตา่งกัน
ไปท้ังเกณฑ์และตัวช้ีวัด 
 

4.3 ผลการเปรียบเทยีบมาตรฐานการประเมินอาคารสเีขียว
ทั้ง 3 มาตรฐาน โดยการน าเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานสีเขียวท้ัง 3 
เกณฑ์มาวิเคราะห์เกณฑ์ประเมิน แบ่งออกเป็น 10 หมวดการ
ประเมิน ประกอบด้วย 1.การจัดการ 2.คุณภาพชีวิตและคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 3. พลังงาน 4.การขนย้ายและการขนส่ง 
5.การจัดการน้ า 6.วัสดุและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 7.ของเหลือท้ิง 
8.การใช้พื้นที่และระบบนเิวศวิทยา 9.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษ 10. นวัตกรรม มผีลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 
 
 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
มาตรฐานการรับรอง 

เกณฑ์การประเมินในหมวด 

BREEAM (อังกฤษ) 
Technical 
Manual 

: Version: 2014 

LEED 
(สหรัฐอเมริกา) 

LEED - (NC) v.4 
Version: 2016 

TREES ประเทศไทย 
TREES _NC v. 1.1 
Version : 2559 

น้ าหนัก
คะแนน

รวม 

น้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1 การจัดการ 11 3.64 3.53 18.17 6.10 7 
2 คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน

อาคาร  
14 14.54 20.00 48.54 16.28 2 

3 พลังงาน 17 30 23.53 70.53 23.66 1 
4 การขนย้ายและการขนส่ง  7 14.55 0 21.55 7.23 6 
5 การจัดการน้ า 5 10 7.06 22.06 7.40 5 
6 วัสดุและแหล่งทรัพยากร 11 11.82 15.29 38.11 12.79 3 
7 ของเหลือทิ้ง  7 0 0 7.00 2.35 10 
8 การใช้พื้นที่และระบบนิเวศวทิยา 9 9.09 18.82 36.91 12.38 4 
9 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ  9 0 5.88 14.88 4.99 9 
10 นวัตกรรม 9 5.45 5.88 20.33 6.82 8 

 รวม 100 100 100 298.08 100  
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จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การประเมิน
อาคารสีเขียวที่มีความส าคัญอันดับที่ 1 คือ ด้านพลังงานร้อยละ 
23..66 อันดับที่ 2 คือ ด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคารร้อยละ 16.28 อันดับที่ 3 คือ ด้านวัสดุและแหล่ง
ทรัพยากรร้อยละ 12.79 ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดของ
เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียว จากผลการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน
อาคารสีเขียวในแต่ละหมวด เกณฑ์ด้านพลังงานถือว่าได้ทั้ง 3 เกณฑ์
การประเมินให้ความส าคัญกับเกณฑ์ด้านพลังงานงานเป็นอันดับ1 

ผู้วิจัยจึงได้น าตัวช้ีวัดในหมวดของพลังงานมาศึกษาอีกครั้งเพื่อหา
ตัวช้ีวัดกลางที่จัดว่าเป้นตัวช้ีวัดที่ส าคัญที่ผู้เข้ารับการประเมินใน
เกณฑ์ต่างๆ ต้องตระหนัก และจัดท าเพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอาคารสีเขียวได้ ทั้งยังเป็นพื้นฐานการจัดท าพัฒนาเกณฑ์
ประเมินสี เขียวด้วย การวิจัยได้น าตัว ช้ีวัดแต่ละเกณฑ์น ามา
เปรียบเทียบมีการรวมตัวช้ีวัดที่มีความเหมือน และคล้ายกัน เข้า
ด้วยกัน ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบตัวช้ีวัดของเกณฑ์ประเมินอาคารสเีขียว 
 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวช้ีวัดของมาตรฐานการ
ประเมินอาคารสีเขียวทั้ง 3 มาตรฐานให้ความส าคัญของการ
ตรวจสอบรับรองด้านพลังงานเป็นอันดับที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 33.33 อันดับที่ 2 คือการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานมีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.29 และอันดับที่ 3 คือการลดการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซคาร์บอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 16.66 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาคารสี
เขียวท้ัง 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมนิของ BREEAM, 
LEED, และ TREES พบว่า ตัวช้ีวัดของมาตรฐานการประเมินอาคาร
สีเขียวทั้ง 3 มาตรฐานให้ความส าคัญของการตรวจสอบรับรองด้าน
พลังงานเป็นอันดับที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.33 มาตรฐาน
การรับรองของ BREEAM ผู้ขอรับการประเมินมาตรฐานจะต้องมี
ระบบการวัดการใช้พลังงาน มีการติดตั้งระบบการเปิดใช้งานการใช้

พลังงานให้กับผู้ใช้ มีระบบวัดการใช้พลังงานย่อยส าหรับที่ใช้พลังงาน
สูงและพื้นที่ย่อยอื่น มีข้อมูลจ าเพาะของประสิทธิภาพอุปกรณ์แสง
ด้านพลังงานท่ีใช้ส าหรับพ้ืนที่ภายนอกของการพัฒนา และพื้นที่การ
ควบคุมเพื่อป้องกันการใช้ในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่ไม่
จ าเป็น หากเป็นระบบ LEED จะการวิเคราะห์แบบจ าลองระบบ
พลังงานการออกแบบแผนผังอาคาร การลดการใช้พลังงานในอาคาร 
ประเมินแสงภายนอก สวน การใช้พลังงานแสง พลังงานทดแทน 
ประเมินค่าฉนวนกันความร้อน อัตราส่วนหน้าต่างต่อผนัง ลักษณะ
การแสงเงา และการท างานของหน้าต่าง ระดับแสง ประเมินค่าการ
สะท้อนพื้นผิวภายในและระดับแสงในพื้นที่ครอบครอง ช่วงความ
ร้อนที่สบาย ประเมินพื้นที่ท างาน ตารางการด าเนินการ การจัดสรร
พื้นที่ต่อคน การลดลงของพื้นที่อาคาร และการบ ารุงรักษา และ
มาตรฐาน TREES ผู้รับการประเมินต้องด าเนินการดังนี้ 1)แต่งตั้งผู้
ทดสอบและปรับแต่งระบบ มีหน้าที่ควบคุมและทดสอบกระบวนการ
ทดสอบและปรับแต่งระบบ ควรแต่งตั้งก่อนเริ่มโครงการ 2)เจ้าของ

เกณฑ์การประเมินด้านพลังงาน 
มาตรฐานการประเมินอาคารสีเขียว 

BREEAM 
(17%) 

LEED 
(30%) 

TREES 
(23.53%) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ร้อยละ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
1.การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน 12 2  14 16.66 3 
การประกันคุณภาพอาคาร   บังคับ 

3 3.57 6 
2.การตรวจสอบพลังงาน 2  1 
3.แสงสว่างภายนอก 1   1 1.19 8 
4.การออกแบบคาร์บอนต่ า 3   3 3.57 6 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้ันต่ า   บังคับ 

28 33.33 1 

มีระบบการตรวจสอบข้ันพื้นฐาน  บังคับ  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้ันต่ า  บังคับ  
มีระบบการวัดการใช้พลังงาน  บังคับ  
มีการจัดการสารท าความเย็นเบื้องต้น  บังคับ 

16 
5. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการท าความเย็น 2  
6. การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระบบการขนส่ง 3  
7. การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระบบห้องปฏิบัติการ 5  
8. การใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2  
9. การใช้พลังงานทดแทน  3 2 5 5.95 5 
10. สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ท าลายชั้นบรรยากาศไม่ใช้สาร 
CFC และ HCFC-22 

 
1 1 2 2.38 7 

11. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน  18  18 21.29 2 
12. พื้นที่แห้ง 1   1 1.19 8 
13. เพิ่มการว่าจ้างงาน  6  6 7.14 4 
14. มีการวัดพลังงานข้ันสูง  1  1 1.19 8 
15. การตอบสนองความต้องการ  2  2 2.38 7 

รวม    84   
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โครงการต้องจัดท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร ได้แก่ เอกสารแสดง
ความต้องการของเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบต้องจัดท าเอกสาร
แสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ 3)จัดท าแผนการ
ทดสอบและปรับแต่งระบบและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 
ในแต่ละโครงการแผนดังกล่าวมักจะมีลักษณะเฉพาะตัว ท้ังในแง่ 
วิธีการ กลยุทธ์ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการ
ทดสอบและปรับแต่งระบบ การพัฒนาแผนการทดสอบควร
ด าเนินการในช่วงต้นของโครงการ 4)รวบรวมความต้องการในการ
ทดสอบและปรับแต่งระบบ และแสดงรายละเอียดต่างๆ ไว้ใน
เอกสารงานก่อสร้าง 5)รับรองการติดตั้งและสมรรถนะของระบบที่
ท าการทดสอบและปรับแต่ง การด าเนินการทดสอบและปรับแต่ง
ระบบเป็นการด าเนินการตามรายละเอียดระบุในข้อก าหนดในการ
ทดสอบและปรับแต่ งร ะบบ ( Commissioning Specification) 
เพื่อให้การท างานของระบบต่างๆเป็นไปตามความต้องการของ
เจ้าของและผู้ออกแบบตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ(Owner’s Project Requirements, OPR)และ
เอกสารแสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ(Basis of 
Design, BOD)ตามล าดับ 6)การจัดเตรียมรายงานผลการทดสอบ
และปรับแต่งระบบฉบับสมบูรณ์ 
 อันดับที่ 2 คือการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.29 โดยข้อก าหนดของตัวช้ีวัดของมาตรฐาน
การรับรองของ BREEAM จะก าหนดให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมเพื่อ
ก าหนดความต้องการของเจ้าของอาคาร และก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานตามความ
ต้องการส าหรับห้องปฏิบัติการ คุณสมบัติของการประหยัดพลังงาน 
อุปกรณ์ และมาตรการตามความเหมาะสม มาตรฐาน TREES ผู้
ขอรับการประเมินสามารถเลือกด าเนินการได้ 3 ทางเลือก สอง
ทางเลือกคือการใช้โปรแกรมการจ าลองสภาพในการเปรียบเทียบ
การ ใ ช้พลั งงานในกรณีอ้ างอิ ง (Baseline)  และในกรณีแบบ
(Proposed) ซึ่งหากผลการใช้พลังงานของกรณีแบบใช้พลังงานยิ่ง
น้อยกว่ากรณีฐานคะแนนในหมวด EA1 จะมากขึ้นตามล าดับ โดย
คะแนนสูงสุดของทั้ง 2 ทางเลือกจะอยู่ที่ 16 ทางเลือกที่ 1 การท า
คะแนนจะอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับ2)พ.ศ.2550 
และกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยได้แบ่งเนื้อหา เป็นหมวด คือ หมวด
ที่  1 ประเภทและขนาดของอาคาร หมวดที่  2 มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร ส่วน
ที่ 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ ส่วนที่4 
อุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน ส่วนท่ี5 การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ส่วน
ที่ 6 ระบบพลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร หมวดที่ 3 
หลักเกณฑ์ในการค านวณในการออกแบบอาคาร  ส่วนทางเลือกอีก
หนึ่งทางเลือกจะเป็นการท าคะแนนตามรายการที่ถูกก าหนดขึ้น ผู้ท า
คะแนนตามทางเลือกนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
จ าลองสภาพ ต้องประยุกต์ใช้มาตรการการอนุรักษ์พลังงานตามที่

ก าหนดไว ้แต่คะแนนสูงสุดจะไม่เกิน 12 คะแนน  ผู้ออกแบบอาคาร
ต้องค านึงถึงการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้
พลังงาน โดยมีการออกแบบและเลือกใช้ระบบเปลือกอาคาร ระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้พลังงาน ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานรวมต่ ากว่าอาคาร
อ้างอิงตามข้อก าหนดการใช้พลังงานตามกฎหมายส าหรับอาคาร
สร้างใหม่ตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ 
 อันดับที่ 3 คือการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอน
โดยข้อก าหนดของตัวช้ีวัดมาตรฐานการรับรองของ BREEAM ผู้
ขอรับการประเมินมาตรฐานจะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงานของอาคาร มีกฎระเบียบที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ประหยัดพลังงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความร้อนและความเย็น ความ
ต้องการการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มี
ขั้นตอนการส่งเสริมเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานผ่านการ
ออกแบบอาคารและระบบมาตรฐาน มาตรฐาน TREES จะให้
ความส าคัญกับการใช้พลังงานทดแทนและการลดใช้สารท าลายช้ัน
บรรยากาศจากสารท าเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
 จะเห็นได้ว่าสามอันดับของตัวช้ีวัดจะมุ่งเน้นด้านการตรวจสอบ
การลดการใช้พลังงานและข้อมูลที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ และ
มุ่งเน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งลดการใช้สารที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม อันเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถน าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างแท้จริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ผลงานวิจัยนี้แสดงถึงลักษณะของตัวช้ีวัดของอาคารสีเขียว

ในมาตรฐานการประเมินอาคารของ BREEAM, LEED, และ TREES 
เพื่อให้เจ้าของอาคารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารของตนเพื่อ
ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน และเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการยื่นของการรับรองมาตรฐานสีเขียว 
 6.2 ผลงานวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินอาคารสีเขียว และการออกแบบเครื่องมือประเมินอาคารสี
เขียวได้   

6.3 ผลงานวิจัยท าให้ทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารที่ก่อสร้างใหม่ อาคารที่จะปรับปรุง ในอนาคตควรให้
ความส าคัญกับเกณฑ์การประหยัดพลังงานเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อท า
อาคารเป็นอาคารที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท วัสดุก่อสร้าง จ ากัด โดยใช้ผลการด าเนินงาน
ด้วยวิธีการขนส่งสินค้าแบบเดิม ระหว่าง เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบกับวิธีการจัดเส้นทางขนส่งแบบใหม่          
ตามหลักการมิ้ลค์รัน ระหว่าง เดือนมีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562  ผลการวิจัย พบว่า วิธีการใหม่ตามหลักการมิ้ลค์รันให้ประสิทธิภาพ        
การขนส่ง ตรงเวลาภายใน 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 89.8 สูงกว่า วิธีการเดิมที่ให้ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 59.70  ส่งผลให้สามารถประหยัด
เที่ยววิ่งได้ 253 เที่ยว คิดเป็นระยะทาง 14,354 กิโลเมตร หรือคิดเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน 40,988 บาทต่อระยะทางที่ประหยัดได้ 
ค าส าคัญ : มิ้ลค์รัน,  การขนส่ง, สินค้าวัสดุก่อสร้าง 
 

Abstract 
 The objective of this research was to reduce the cost of transporting construction material goods in a case 
study of a construction materials company limited by using the results of operations by the previously done method of 
transportation during December 2018 - February 2019 and compared with the Milk Run principle during March 2019 - 
May 2019. The research found that the new method based on the Milk Run principle increased the efficiency of on-
time transportation within 1-2 days to 89.8% higher than the previously done method which gave efficiency of 59.70%.  
As a result, it could save 253 trips, representing a distance of 14,354 kilometres, representing a financial benefit of 
40,988 baht per distance saved. 
Keywords : Milk Run, Transportation, Construction Material Goods 
 
1.  บทน า 

ปั จจุบั นบริษั ท  วัสดุ ก่ อสร้ าง จ ากั ด  กรณี ศึ กษา        
เกิดปัญหาของการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งประสิทธิภาพ     
การขนส่งตรงเวลาภายใน 1-2 วัน ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 90 ตัวอย่าง
ของเดือนธันวาคม 2561 พบว่าประสิทธิภาพการขนส่งตรงเวลา
คิดเป็นร้อยละ 71.3 หรือคิดเป็นจ านวน 290 เที่ยว จากทั้งหมด 
407 เที่ยว ผลกระทบดังกล่าว ท าให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามเวลา
นัดหมาย ลูกค้าไม่พึงพอใจ ยอดขายลดลง บริษัทได้รับผลเสีย 
และขาดความน่าเช่ือถือ ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 
หามาตรการปรับปรุงแก้ไขจ านวนเที่ยววิ่ง ระยะทาง และเวลาที่ใช้
ในการขนส่ง เพื่อให้งานบริการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถบริการลูกค้าได้รวดเรว็ ด้วยเทคนิคมิ้ลค์รัน ซึ่งเป็นรูปแบบ

การขนส่งในลักษณะเป็นวงรอบ ใช้เวลาสั้นและทันตามก าหนด 
บรรทุกได้ปริมาณมาก และยืดหยุ่นในรูปแบบการขนส่ง 
2.  วัตถุประสงค์งานวิจัย 

เพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้วยเทคนิคมิ้ลค์รัน  ในการ     
ลดต้นทุนโดยการขนส่งจะแวะส่งสินค้าหลายจุด 
 
3.  ขอบเขตของงานวิจัย 
      3.1 ศึกษาข้อมูลงานขนส่งสินค้าของบริษัท วัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด กรณีศึกษา 
      3.2 ระยะเวลาเก็บข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 
ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 
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4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      4.1 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ให้ตรงเวลาภายใน    
1-2 วัน ได้มากข้ึน 
      4.2 สามารถประหยัดเที่ยววิ่งลดลง ระยะทางลดลง และ
รักษาผลประโยชน์ทางด้านการเงิน 
 
5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
      5.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัทได้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่อเติม ตกแต่ง
บ้านและสวน แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ      
ของผู้บริโภค น าเข้าสินค้าภายในประเทศ และจากต่างประเทศ 
โดยสินค้าจะถูกกระจายไปยังสาขาของบริษัท และมีการขยาย
ธุรกิจเปิดสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงร้านให้สามารถ
แข่งขันทางธุรกิจได้อยู่เสมอ 
      5.2 เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ 
            1. ส่งมอบสินค้า ภายใน 1-2 วัน ถือว่า ตรงเวลา 
            2. ส่งมอบสินค้า มากกว่า 2 วัน ถือว่า ไม่ตรงเวลา 
      5.3 ปัญหาท่ีพบและข้อมลูงานขนส่ง 
            5.3.1 ปัญหาที่พบ 
         1. รถออกส่งเที่ยวแรกช่วงเช้าก่อน 8.45 นาฬิกา
ได้ไม่ครบทุกคันทุกวัน ท าให้จ านวนเที่ยววิ่งในแต่ละวันได้ไม่มาก
เท่าที่ควร 
        2. การจัดเส้นทางขนส่งไม่เหมาะสม จากข้อมูล
พบว่า การจัดเส้นทางขนส่งให้รถ 1 คันต่อ 1 เที่ยวนั้น มีการจับคู่
เที่ยววิ่งมากกว่า 1 เที่ยวหรือพ่วงลูกค้าหลายรายรวมไปในรถคัน
เดียวกันน้อยมาก ทั้งๆที่มีลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันจ านวน
มาก จึงท าให้จ านวนเที่ยววิ่งยังคงเท่าเดิม ระยะทางไม่ลดลงอย่าง
ชัดเจน และสูญเสียเวลาในการขนส่ง 
          3. รถบรรทุกจอดซ่อมใช้ เวลานาน รถเข้ า
ตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการ หรืองานซ่อมกรณีรถเสีย        
ซึ่งมีจ านวนไม่มาก แต่ก็ส่งผลต่อจ านวนเที่ยววิ่งเหมือนกัน 
                    4. คนขับรถไม่ เพี ยงพอกับจ านวนรถ กรณี
คนขับรถลางานพร้อมกัน ขาดการวางแผนอนุมัติการลางานของ
พนักงาน ท าให้คนขับไม่เพียงพอกับจ านวนรถในบางวัน 
         จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ      
ทีเ่ป็นปัญหาส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง และจะต้องได้รับการ
แก้ไขเร่งด่วน เป็นปัญหาที่เกิดจากข้อที่ 2 คือ การจัดเส้นทาง
ขนส่งไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะแก้ไขปรับปรุงปัญหานี้เป็น
ล าดับแรก 
            5.3.2 ข้อมูลงานขนส่ง 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายงานการขนส่งของรถบรรทุกแต่ละคันโดย
ระบุแยกเป็นทะเบียน 

 
 
 จากตารางที่  1 แสดงตัวอย่างรายงานการขนส่งของ
รถบรรทุก แต่คันโดยระบุแยกทะเบียน แสดงระยะทางในบิลเป็น
ระยะทางที่ค านวณจากแผนที่เบื้องต้นจากบริษัทถึงบ้านลูกค้า 
และแสดงข้อมูลระยะทางส่งจริง 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายงานการขนส่งแสดงจ านวนเที่ยวและ
ระยะทางขนส่งของแต่ละวัน 

 
 
 จากตารางที่ 2 ตัวอย่างรายงานการขนส่ง สรุปจ านวน
เที่ยว ระยะทางขนส่งของแต่ละวัน โดยเปรียบเทียบระหว่างการ
จัดเส้นทางขนส่งแบบเดิมเทียบกับการจัดเส้นทางขนส่งแบบใหม่
โดยใช้หลักการมิ้ลค์รันในการจัดเส้นทางขนส่ง 
 

      5.4 แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน 
 จากปัญหาดังกล่าวพบว่า การจัดเส้นทางขนส่งสินค้า
เป็นเรื่องส าคัญอันดับแรกที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข การจัดเส้นทาง
ขนส่งต้องจัดให้เหมาะสม โดยค านึงว่าในจ านวนเที่ยววิ่ง 1 เที่ยว 
ไม่ควรวิ่งส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว ควรหาเที่ยววิ่งลูกค้า
รายอื่น ๆ พ่วงไปด้วยในรถคันเดียวกัน ซึ่งจะต้องไปในเส้นทาง
เดียวกันหรืออาจจะแวะส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายแรกระยะทาง   
ไม่ไกลมาก ในรถ 1 คันอาจจะพ่วงลูกค้ารายอื่นไปด้วย 2-3 ราย 
ให้ใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางการจัดเส้นทางขนส่ง หรืออีกวิธีการ
หนึ่งให้จัดเส้นทางขนส่งเป็นลักษณะวิ่งเป็นวงกลมหรือสามเหลี่ยม
โดยไม่ต้องวิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม เมื่อส่งลูกค้ารายสุดท้ายก็ให้วิ่ง
กลับไปยังจุดเริ่มต้น 
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 ขั้นตอนการทดสอบการจัดเส้นทางขนส่งแบบใหม่   
โดยน าหลักการมิ้ลค์รันมาประยุกต์ใช้ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

START

              
     3      

              
     

                   
               
               

      

END

               
           

                

           
              

           

 
 
รูปที่  1 ขั้นตอนการทดสอบการจัดเส้นทางขนส่งแบบใหม่      
โดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งแบบเดิม และ     
แบบใหม่โดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน ดังแสดงในรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 
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รูปที่  2 การจัดเส้นทางขนส่งแบบใช้วิธี เดิม โดยใช้รถ 1 คัน      
ส่งสินค้าให้ลูกค้า 1 ราย 

 

 
รูปที่  3 การจัด เส้นทางขนส่งแบบใหม่ด้วยเทคนิคมิ้ ลค์รัน          
ใช้รถ 1 คันแวะส่งสินค้าหลายจุด โดยพิจารณาจากเส้นทางขนส่ง     
ทางหลวงที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันแต่ละอ าเภอ 
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      5.5 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน ด้วยวิธีการขนส่ง
แบบเดิม และวิธีการขนส่งแบบใหม่โดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน 
           5.5.1 น าแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน 
มาทดสอบกับข้อมูลเก่า เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นการเปรียบเทียบกับการจัดเส้นทางขนส่งแบบเดิม และทดสอบ
จัดเส้นทางขนส่งใหม่ด้วยหลักการมิ้ลค์รันโดยการจับคู่มากกว่า    
1 เที่ยวที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน และสามารถข้ึนสินค้าไปด้วยกันได้
รวมเป็นเที่ยวเดียว ซึ่งจะท าให้จ านวนเที่ยวและระยะทางลดลง 
ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลงานขนส่งเก่า เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 
2562 
 

 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบการทดสอบขอ้มลู
เก่า ใช้วิธีเดิม และใช้วิธีใหม่โดยน าหลักการมิ้ลค์รัน มาประยุกต์ใช้ 
พบว่า สามารถประหยัดจ านวนเท่ียวลดลง 108 เที่ยว คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ระยะทางลดลง 7,106 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.1 คิด
เป็นผลประโยชน์ทางการเงิน 20,291 บาทต่อระยะทางที่ประหยัด
ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 
 

100.0
91.2

8.8

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

                  
           

                  
           

             
    

                                  
                                              

                      
                              
                       

 
รูปที่ 4 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบจ านวนเที่ยววิ่ง ใช้วิธีเดิม 
กับ ใช้วิธีใหม่ตามหลักการมิ้ลค์รัน ทดสอบข้อมูลเก่าเดือนธันวาคม 
2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
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รูปที่ 5 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบระยะทาง ใช้วิธีเดิม    
กับใช้วิธีใหมต่ามหลักการมิ้ลค์รัน ข้อมูลเก่าเดือนธันวาคม 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2562 
 
            5.5.2  น าแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการมิ้ลค์รัน
ที่ เคยทดสอบกับข้อมู ล เก่ าในอดีตแล้วได้ ผลมาประยุ ก ต์           
ใช้กับงานจริง โดยการจัดรูปแบบเส้นทางขนส่งใช้วิธีใหม่ ได้ผล
สรุปดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลงานขนส่ง เดือน มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 
2562 

 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบงานขนส่งจริง ใช้
วิธีเดิม และใช้วิธีใหม่โดยน าหลักการมิ้ลค์รันมาประยุกต์ใช้ พบว่า 
สามารถประหยัดจ านวนเที่ยวลดลง 253 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
13.9 ระยะทางลดลง 14,354 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.7 คิด
เป็นผลประโยชน์ทางการเงิน 40,988 บาทต่อระยะทางที่ประหยัด
ได้ ดังแสดงในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7 
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รูปที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบจ านวนเที่ยววิ่ง ใช้วิธีเดิม กับ    
ใช้วิธีใหม่ตามหลักการมิ้ลค์รัน ข้อมูลจริงเดือนมีนาคม2562–
พฤษภาคม2562 
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รูปที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบระยะทาง ใช้วิธีเดิมกับใช้วิธีใหม่
หลักการมิ้ลค์รันข้อมูลจริงเดือนมีนาคม2562–พฤษภาคม 2562 
 

ตารางที่ 5 สรุปประสิทธิภาพการขนส่งตามเง่ือนไขการส่งมอบ  
ใช้วิธีเดิม และใช้วิธีใหม่ตามหลักการมิ้ลค์รัน 

 
 

 จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลสรุปประสิทธิภาพการขนส่งตาม
เง่ือนไขการส่งมอบ พบว่า วิธีการใหม่ตามหลักการมิ้ ลค์รัน ให้
ประสิทธิภาพการขนส่งตรงเวลาภายใน 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 
89.8 สูงกว่าวิธีการเดิม ที่ให้ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 59.70 
ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ต้องมากกว่าร้อย
ละ 90 แต่ก็มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้
สามารถประหยัดเที่ยววิ่งได้ 253 เที่ยวคิดเป็นระยะทาง 14 ,354 
กิโลเมตร คิดเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน 40 ,988 บาทต่อ
ระยะทางที่ประหยัดได้ ดังแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปที่  8 สรุปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขนส่งตามเง่ือนไข   
การส่งมอบ ระหว่างใช้วิธีเดิมกับใช้วิธีใหม่ตามหลักการมิ้ลค์รัน  
 

6.  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า วิธีการใหม่ตามหลักการมิ้ ลค์รัน ให้
ประสิทธิภาพการขนส่ง ตรงเวลาภายใน 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 
89.8 สูงกว่า วิธีการเดิมที่ให้ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 59.70  
คิดเป็นจ านวนเที่ยวขนส่งตรงเวลา 1,632 เที่ยว และเที่ยวขนส่งไม่
ตรงเวลา 185 เที่ยว ส่งผลใหต้้นทุนขนส่งลดลงประหยัดเที่ยววิ่งได้ 
253 เที่ยว คิดเป็นระยะทาง 14 ,354 กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงิน 40,988 บาทต่อระยะทางที่ประหยัดได้ 

7.  ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
หลักการมิ้ลค์รัน เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุง
การท างาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรา เพื่อความพร้อมใน
การท างาน 
 2. การน ารถเข้าซ่อมบ ารุงตามระยะ ให้ประสานเตรียมการกับ
ศูนย์บริการซ่อมก่อนน ารถเข้าซ่อมทุกครั้ง 
 3. การวางแผนจัดเส้นทางขนส่งต้องน าหลักการมิ้ลค์รันมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสิทธิภาพการขนส่งดีขึ้น 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ได้ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นต่าง 
ๆ ให้งานวิจัยมีเนื้อหาสาระถูกต้อง จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ที่ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี    ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ณัฐ
พัชร์ อารีรัชกุลกานต์ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรที่
ให้การช่วยเหลือตลอดงานวิจัย และขอขอบพระคุณบิดามารดาที่
สนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอด 
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การศึกษาเบื้องต้นทางคุณค่าทางโภชนะของคกุก้ีกระต่าย 
Preliminary Study on Nutritive Value of Rabbit Cookies 

 
กรรณิกา อัมพุช1 และ แพรวพรรณ ชูช่วย2 

 
1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว์ 
1Email : kannika.um@vru.ac.th ;  2Email : prawpan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะเบื้องต้นของคุกกี้กระต่ายสองสูตร ได้แก่ สูตรที่ 1  มันเทศสีม่วงผสมหญ้าเน
เปียร์ และสูตรที่ 2 ฟักทองผสมหญ้าเนเปียร์โดยผสมในสัดส่วน 60:40 สูตรละ 4 ซ้ าๆ ละ 4 ก้อน ข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ องค์ประกอบทางโภชนะ
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสูตรที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่า คุกกี้กระต่ายสูตรผสมหญ้าเนเปียร์ทั้งสองสูตรมี
วัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ไขมัน เยื่อใยรวม เถ้า แป้งและน้ าตาล ตามล าดับดังนี้ สูตรผสมมันเทศสีม่วง: 92.31, 5.14, 0.55, 25.48, 10.74 และ 
58.07 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และ สูตรผสมฟักทอง: 91.38, 4.62, 0.72, 38.20, 15.50 และ 40.90 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยคุกกี้กระต่าย
สูตรมันเทศผสมหญ้าเนเปียร ์มีโปรตีน วัตถุแห้ง แป้งและน้ าตาล สูงกว่าสูตรฟักทองผสมหญ้าเนเปียร์อยู่ถึง 0.52, 0.93 และ 17.17 เปอร์เซ็นต์ 
(P<0.05) ในขณะที่สูตรฟักทองผสมหญ้าเนเปียร์มีเยื่อใยรวม และเถ้าสูงกว่าสูตรผสมมันเทศถึง 12.4 และ 4.76  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(P<0.05)   
ค าส าคัญ : คุณค่าทางโภชนะ, คุกกี้กระต่าย, หญ้าเนเปียร์, มันเทศสีม่วง, ฟักทอง 
 

Abstract 
This research aimed to study the nutritive values of two rabbit cookies recipes. The first one was a purple 

sweet potato mixed with napiergrass (or PPN cookies) and the second one was a pumpkin with napiergrass (or PN 
cookies) in 60:40 ratio, with four replications four bars each. The Nutritive values (on dry basis) of two cookies were 
analyzed and statistically compared at 95%. Results reviewed that both napiergrass-based cookies contained dry 
matter, crude protein, fat, crude fiber, ash, as well as starch and sugar in the following order; PPN cookies were 92.31%, 
5.14%, 0.55%, 25.48%, 10.74% and 58.07%, whereas PN cookies were 91.38%, 4.62%, 0.72%, 38.20%, 15.50% and 
40.90%, respectively. PPN cookies also contained higher level of protein, dry matter, starch and sugar than the PN by 
0.52, 0.93 and 17.17%, respectively (P <0.05), while the PN cookies were higher in fiber and ash content than those of 
PPN cookies by 12.4% and 4.76%, respectively (P <0.05). 
Keywords: Nutritive value, rabbit cookies, napiergrass, sweet potato, pumpkin 
 
 

1. ค าน า 
กระต่ายจัดเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีสวยงามน่ารัก สามารถใช้ประโยชน์ได้

ทั้งจากเนื้อ หนัง และขน เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่เชื่อง ช่างเล่น 
สะอาด สวยงาม และน่ารัก จึงท าให้แนวคิดในการฆ่ากระต่ายเพื่อน า
เนื้อหรือหนังมาใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศไทยมีน้อยเมื่อ
เทียบกับต่างประเทศ ดังนั้น การเลี้ยงกระต่ายในประเทศไทยใน
ปัจจุบันจึงอยู่ในรูปของสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ ประโยชน์ของการ
เลี้ยงกระต่าย เช่น ใช้เนื้อส าหรับการบริโภค หนังใช้ท าสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ เช่นพวงกุญแจ กระเป๋า พรม ขนสามารถทอเป็นเสื้อขนสัตว์ได้ 
รวมทั้งใช้เป็นสัตว์ทดลองทางการแพทย์ กระต่ายจัดเป็นสัตว์ที่เลี้ยง
ง่าย สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ โดยการกินหญ้า
หรือหญ้าแห้งเป็นหลัก [1] กระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
เท่านั้น ต่างจากสัตว์ฟันแทะที่กินได้ทั้งเนื้อและพืช ทั้งนี้จัดได้ว่า

กระต่ายเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างกว้างขวางเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์กระเพาะเดีย่วด้วยกัน ตั้งแต่การใช้เศษอาหารใน
ครัวเรือน เศษผัก หรือเศษเหลือทางการเกษตร จนถึงการใช้
ประโยชน์จากอาหารเม็ด [2] ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานว่า
ระบบการเลี้ยงแบ่งได้เป็นสามประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งระบบ
เร่งรัดผลผลิต ใช้อาหารส าเร็จรูปอัดเม็ดแข็งอย่างเดียวโดยมี
สารอาหารคือ โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย
รวม 13-14 เปอร์เซ็นต์ พลังงานในรูป TDN 600-680 กรัม รวมทั้ง
วิตามินและแร่ธาตุ ประเภทที่สอง ระบบกึ่งเร่งรัดผลผลิต ใช้อาหาร
ประเภทเยื่อใย เช่น ใบผัก หญ้า พืชตระกูลถั่วกินเต็มที่และเสริมด้วย
อาหารข้นอัดเม็ดหรือกากเมล็ดพืช และประเภทสุดท้ายคือ ระบบ
การเลี้ยงของเกษตรกร เลี้ยงด้วยอาหารประเภทเยื่อใยเป็นพื้นฐาน 
และอาหารอื่นๆ เท่าที่มี โดยไม่มีโปรแกรมการให้อาหารที่แน่นอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
316ภาคโปสเตอร์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A


 
 

 

[3] ดังนั้นจึงสามารถแบ่งอาหารของกระต่ายอย่างกว้างๆ ได้เป็นสาม
ประเภท คือ 1) อาหารหยาบ ทั้งอาหารหยาบสดและอาหารหยาบ
แห้ง เช่น พืชตระกูลหญ้าให้ได้ทุกชนิด พืชตระกูลถั่วต่างๆ ได้เกือบ
ทุกชนิดยกเว้นใบกระถินสด ผักต่างๆ เศษเหลือจากครัวเรือน วัชพืช
น้ าต่างๆ เป็นต้น 2) อาหารข้น เช่น เมล็ดธัญพืช และหัวและรากพืช
ที่ให้แป้งประมาณ 60-80 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนจากเมล็ดถั่วและโปรตีน
จากสัตว์และวิตามินแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น และ 3) อาหารส าเร็จรูป 
[2] ส าหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนามากนักการใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
เลี้ยงกระต่ายอาจมีไม่เพียงพอหรือมีราคาแพงส าหรับเกษตรกรราย
ย่อย ดังนั้น การพัฒนาอาหารที่เป็นอาหารหยาบเป็นหลักและอาจ
เสริมแหล่งพลังงานอื่นๆเพิ่มเติมจะสามารถช่วยพัฒนาการเลี้ยง
กระต่ายได้ เช่น การใช้ถั่วแลปแลป (Lablab purpureus) ทั้งในรูป
สดหรือแห้ง ร่วมกับกากน้ าตาลก้อน แต่เมื่อเทียบกับการได้รับ
อาหารข้นเพียงอย่างเดียวก็ยังถือว่ายังให้ผลผลิตน้อยอยู่  [4] แต่
อย่างไรก็ตามการใช้อาหารหยาบทดแทนอาหารข้นบางส่วนในสูตร
อาหารก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และกระต่ายยังคงสามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ เช่น การใช้ถั่วฮามาต้าสดหรือแห้ง 
สามารถทดแทนอาหารข้นได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท าให้ผลผลิต
ลดลงในช่วงฤดูแล้ง [5] มีค าแนะน าส าหรับการให้อาหารเม็ดควรให้
กระต่ายกินเพียง 5-10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ในขณะที่หญ้าแห้งหรือ
หญ้าสดกินได้ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนมขบเคี้ยวควรให้ใน
ปริมาณน้อย [6] ส าหรับพืชตระกูลหญ้ามีงานวิจัยที่ได้ทดลองใช้
หญ้ากินนีแห้งแต่ไม่ควรกินอย่างเดียวเพราะจะท าให้น้ าหนักตัวของ
กระต่ายลดลงได้ [5] นอกจากประเภทของอาหารกระต่ายจะส่งผล
กระทบต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตแล้ว ยัง
ส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมด้วยเช่นกัน เช่น การให้อาหารที่มี
ส่วนผสมของหญ้าแห้งหรือหญ้าแห้งอย่างเดียวกระต่ายจะไม่แสดง
พฤติกรรมผิดปกติ มีการกินในท่าทางที่เป็นธรรมชาติ และกินได้นาน
ขึ้น เมื่อเทียบกับการให้กระต่ายกินอาหารผสมระหว่างธัญพืชและ
ผลไม้ (Muesli) เพียงอย่างเดียวท่ีพบว่า กระต่ายใช้ระยะเวลาในการ
กินอาหารน้อยกว่า และอยู่เฉยๆ มากกว่า [7] ดังนั้น อาหารของ
กระต่ายจึงควรจะต้องมีส่วนผสมของหญ้าสดหรือหญ้าแห้งเป็น
องค์ประกอบหลักเพื่อให้สัตว์มีความสมดุลด้านการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมที่เป็นปกติ ตัวอย่างสูตรอาหารกระต่ายในประเทศไทยที่
แนะน า เช่น ให้หญ้าสดเต็มที่และเสริมด้วยเมล็ดธัญพืชกับถั่วต่างๆ 
เช่น ถ่ัวเขียว ถั่วลิสง สัดส่วน 4:1 ตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่ ใบหญ้าสด
ผสมใบพืชตระกูลถั่วเต็มที่ และให้มันเส้นตากแห้งบดผสมกับเมล็ด
ถั่วต่างๆ สัดส่วน 3:1 หรือ เศษเหลือจากพืชผักต่างๆ เต็มที่ และให้
เมล็ดธัญพืชตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่ เป็นต้น [2] ส าหรับค าว่าคุกกี้
กระต่ายนั้น หมายถึง อาหารเสริมส าหรับกระต่ายที่ขึ้นรูปเหมือน
คุกกี้  คุกกี้กระต่ายมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง ทั้ งโปรตีน 
พลังงาน แร่ธาตุ วิตามิน และเยื่อใย เหมาะส าหรับกระต่ายทุกวัย ให้
กระต่ายกินเป็นอาหารเสริม กรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาคุกก้ีกระต่าย
ขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วอาหารสัตว์แห้งที่ป่นละเอียด [8] โดย
สูตรที่กรมปศุสัตว์ได้ทดลองท าและแนะน าให้เกษตรกรท าไว้ใช้เลี้ยง
กระต่ายเอง คือ ถั่วคาลวาลเคดแห้ง 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับกล้วย
น้ าว้าสุก 60 เปอร์เซ็นต์เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมให้ขึ้นรูปได้ ซึ่งใน

ตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยหรือกลุ่มผู้เลี้ยงกระต่ายได้มีการท า
คุกกี้ส าหรับกระต่ายในหลายๆ สูตรโดยมีวัตถุดิบหลักสองส่วนคือ
หญ้าแห้งและตัวประสานซึ่งนิยมใช้ผลไม้เป็นหลัก ในประเทศไทยมี
ผลไม้หรือผักหลากหลายชนิดที่สามารถน ามาใช้เป็นอาหารกระต่าย
ได้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงทดลองใช้ใบหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งของเยื่อ
ใย และใช้มันเทศสีม่วง และฟักทองไทยเป็นตัวประสาน หญ้า       
เน เปี ยร์จัด เป็นหญ้ าอาหารสัตว์ที่ ขึ้น ได้ดี ในประเทศไทย มี
หลากหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากให้ผลผลิตต่อ
พื้นที่สูง ล าต้นและใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่างทางอาหารสัตว์สูง 
รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และเก็บ
เกี่ยวได้นาน 5-7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง คุณภาพทางอาหารสัตว์ 
หญ้าอายุ 60 วัน มีวัตถุแห้งเฉลี่ย 17.3 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนเฉลี่ย 
10.6 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 42.6 เปอร์เซ็นต์ และแป้งและน้ าตาล 
33.3 เปอร์เซ็นต์ จึงถือว่าเป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี มีคุณค่า
อาหารสัตว์สูง เหมาะส าหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น โค
นม และสามารถน าไปผลิตเป็นพืชหมักได้ดี เนื่องจากคาร์โบไฮเดรต
ที่ละลายได้สูง [9-10] มันเทศสีม่วง เป็นพืชหัวใต้ดินเถาเลื้อยราบไป
บนพื้นดินมีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ เช่นสีเหลือง สีขาว สีส้ม ใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วน ท าเป็นอาหารคาวหวาน ส่วนผสมของอาหารได้
หลากหลายชนิด [11] ในเนื้อมันเทศอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรท เบต้า
แคโรทีน วิตามินเอ บีคอมเพลกซ์ ซี อี ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ เช่น 
โปแตสเซียม แคลเซียม เหล็ก และสารต้านอนุมูลอิสระเช่น แอนโธ
ไซยานิน จึงนิยมน ามาประกอบอาหารโดยเฉพาะมันเทศสีม่วงที่มี
โภชนาการสูงเมื่อเทียบกับมันเทศสีขาว สีเหลือง และสีส้ม [12] การ
ปลูกมันเทศสีม่วงในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมจากกรมวิชาการ
เกษตรโดยส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยให้ผลผลิตตั้งแต่     
1-2 ตัน/ไร่ [13] มันเทศส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศและมี
ราคาไม่แพง จากข้อมูลการซื้อขายที่ตลาดไทเมื่อเดือนสิงหาคม 
2559 พบว่า มันเทศมีราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 10 บาท [14] ส าหรับ
มันเทศสายพันธุ์เนื้อสีม่วงในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์พิจิตร 1 มีแป้ง 
28.7 เปอร์เซ็นต์  น้ าตาล 2.6 เปอร์เซ็นต์  น้ าหนักแห้ ง 36.8 
เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ พจ.65-3 มีแป้ง 24.5 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาล 0.3 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง 34.2 เปอร์เซ็นต์ [13] ฟักทองไทย เป็น
พืชผักที่จัดอยู่ในพืชตระกูลแตง มีวิตามินเอสูง ในเนื้อฟักทองสด 
100 กรัม ประกอบไปด้วยโปรตีน 1.63 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม กากใย 
0.88 กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.1 กรัม วิตามินเอ 2200 หน่วยสากล 
และพลังงาน 48.7 กิโลแคลอรี [15] ซึ่งฟักทองที่ปลูกในประเทศไทย
มีมากมายหลายสายพันธุ์ มีการศึกษาปริมาณธาตุอาหารของฟักทอง 
13 สายพันธุ์ พบว่า เนื้อฟักทองมีปริมาณไนโตรเจน 0.93-2.53 
เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.11-0.15 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม 2.70-
4.57 เปอร์เซ็นต์ ก ามะถัน 0.02-0.26 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแคลเซียม 
0.03-0.17 เปอร์เซ็นต์ และ แมกนีเซียม 0.03-0.06 เปอร์เซ็นต์ [16] 
จากที่ฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูง หาได้ง่ายและราคาไม่แพง
ส่งผลให้ฟักทองเป็นพืชผักที่คนนิยมบริโภคทั้งในรูปผลสด และน าไป
ประกอบอาหาร ตลอดจนแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ [15] ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จึงได้ให้ความสนใจประโยชน์จากฟักทองและมันเทศสี
ม่วงผสมร่วมกับหญ้าเนเปียร์ ทดลองท าเป็นอาหารส าหรับกระต่ายที่
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เรียกว่าคุกกี้กระต่าย ทั้งนี้สูตรคุกกี้กระต่ายที่กรมปศุสัตว์แนะน านั้น
ยังไม่มีรายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหรือรายงาน
เป็นผลงานการวิจัย ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณค่าทางโภชนะเบื้องต้นของคุกกี้กระต่ายผสมมันเทศสีม่วง และ
สูตรผสมฟักทอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยในการพัฒนาสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการในการด้านเจริญเติบโตของกระต่ายต่อไป 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การท าคุกกี้กระต่าย  

ซื้อมันเทศสีม่วงและฟักทองไทยจากตลาดไท อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี น ามันเทศสีม่วงและฟักทองปอกเปลือกแล้วน าไปผ่าน
ความร้อนด้วยการนึ่งจนสามารถบดให้เละได้ น าไปผสมกับใบ
หญ้าเนเปียร์สดอายุ 2 เดือนที่บดแล้วในสัดส่วนต่างๆ จนสุดท้ายได้
ที่สัดส่วน หญ้าเนเปียร์ 40 : มันเทศสีม่วง 60 และหญ้าเนเปียร์ 40   
: ฟักทอง 60 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เมื่อปั้นแล้วไม่เละจนเกินไป จากนั้นใส่
ลงในพิมพ์ซิลิโคนพิมพ์ละ 20 กรัม จ านวนกลุ่มละ 4 ซ้ าๆ ละ 4 
พิมพ์(ก้อน) รวมทั้งสิ้นสูตรละ 16 พิมพ์ (ก้อน) น าเข้าอบที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียสในตู้อบลมร้อนเป็นเวลา 30 ช่ัวโมง หรือจนกว่า
น้ าหนักจะคงที่  สุ่มตัวอย่างคุกกี้ ในแต่ละกลุ่ม เพื่ อวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางโภชนะต่อไป 
2.2 การเก็บข้อมูล 

ข้อมูลโภชนะของคุกกี้กระต่ายที่ท าเสร็จแล้ว ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางโภชนะ ได้แก่ วัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถ้า 
โดยวิธี Proximate analysis ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลโภชนะทั้งหมดน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
2.4 สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย  

ห้องปฏิบัติกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์      
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ระหว่างเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 
2561 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

วัตถุประสงค์ของการท าคุกกี้กระต่าย เพื่อให้กระต่ายใช้เป็น
อาหารกินเล่นหรืออาหารเสริมนอกเหนือจากกินอาหารหยาบเป็น
หลัก ผลการวิเคราะห์ในครั้งนี้พบว่า คุกกี้กระต่ายทั้งสองสูตร คือ 
ผสมมันเทศสีม่วง และผสมฟักทองไทยมีโปรตีนหยาบเฉลี่ย 4-5 
เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยและแร่ธาตุในรูปเถ้าเฉลี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเหมาะจะ
ใช้เป็นแหล่งเสริมเยื่อใยและพลังงานให้กับกระต่ายได้ (ตารางที่ 1) 
และเมื่อเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างคุกกี้ทั้งสองสูตร 
พบว่า คุกกี้กระต่ายสูตรมันเทศผสมหญ้าเนเปียร์  มีโปรตีนหยาบ 
วัตถุแห้ง แป้งและน้ าตาล สูงกว่าสูตรฟักทองผสมหญ้าเนเปียร์อยู่ถึง 
0.52, 0.93 และ 17.17 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) ในขณะที่สูตรฟักทอง

ผสมหญ้าเนเปียร์มีเยื่อใยรวม และเถ้าสูงกว่าสูตรมันเทศ 12.4 
เปอร์เซ็นต์ และ 4.76 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (P<0.05) (ตารางที่ 1) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโภชนะส่วนที่แตกต่างกันมากคือ ปริมาณแป้งและ
น้ าตาล เยื่อใยรวม และเถ้า โดยเฉพาะเยื่อใยรวมนั้นในเนื้อฟักทองมี
ปริมาณของใยอาหารสูงถึง 20.49 กรัมต่อ 100 กรัม รวมทั้งมีแป้ง
ประมาณ 40.68 กรัมต่อ 100 กรัม [17] อาจมีส่วนให้เมื่อน ามาท า
เป็นคุกกี้แล้วปริมาณเยื่อใยรวมจะค่อนข้างสูงกว่าคุกกี้มันม่วงมากซึ่ง
มีรายงานปริมาณแป้งและน้ าตาลไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ [14] 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางโภชนะระหว่างคุกกี้กระต่ายสูตรมัน
เทศสีม่วงผสมหญ้าเนเปียร์และคุกกี้กระต่ายสูตรฟักทองผสมหญ้า 
เนเปียร์ 
 

องค์ประกอบ 
ทางโภชนะ 

มันเทศสีม่วง 
+หญ้าเนเปียร์ 

ฟักทอง 
+หญ้าเนเปียร์ 

นัยส าคัญ
ทางสถิติ 

วัตถุแห้ง 92.31a 91.38b ** 
โปรตีนหยาบ  5.14a 4.62b ** 
ไขมัน 0.55 0.72 ns 
เยื่อใยรวม  25.48b 38.20a ** 
เถ้า 10.74b 15.50a ** 
แป้งและน้ าตาล 58.07a 40.90b ** 

หมายเหตุ: อักษร ab ที่ก ากับในค่าเฉลี่ยแนวนอนที่แตกต่างกันมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
4. สรุป 

คุณค่าทางโภชนะเบื้องต้นของคุกกี้กระต่ายสูตรผสมหญ้า      
เนเปียร์ทั้งสองสูตรมีวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ไขมัน เยื่อใยรวม เถ้า 
แป้งและน้ าตาล ตามล าดับดังนี้ สูตรผสมมันเทศสีม่วง: 92.31, 5.14, 
0.55, 25.48, 10.74 และ 58.07 เปอร์เซ็นต์ สูตรผสมฟักทอง: 
91.38, 4.62, 0.72, 38.20, 15.50 และ 40.90 เปอร์เซ็นต์  
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บทคัดย่อ 

 การใช้ยาถ่ายพยาธิในโคเนื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกัน และรักษาการติดหนอนพยาธิ แต่พบว่าหนอนพยาธิใน                  
ทางเดินอาหารมีการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิในหลายพื้นที่ทั่วโลก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาถ่ายพยาธิ            
ในทางเดินอาหารโคเนื้อที่ติดหนอนพยาธิตามธรรมชาติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นโคเนื้อลูกผสมคละเพศ จ านวน 6 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 285 ± 10.78 
กิโลกรัม แบ่งการทดลองเป็น 2 ทรีทเมนท์ ทรีทเมนท์ละ 3 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อคสมบูรณ์ โดยโคจะได้รับยาเลวามิโซล (5 
มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม) หรือยาไอเวอร์เม็กติน (0.2 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม) ท าการถ่ายพยาธิในโคทุกตัว และตรวจนับ
จ านวนไข่หนอนพยาธิในมูลโค 1 กรัมในวันที่ 3, 5, 7, 14 และ 21 วันหลังจากได้รับยาถ่ายพยาธิด้วยเทคนิค Modified McMaster ผลการ
ทดลองพบว่าประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลในโคเนื้อหลังได้รับยาถ่ายพยาธิเป็นเวลา 3, 5 และ 7 เท่ากับร้อยละ 50.37, 78.70, 
100.00 ตามล าดับ และยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลมีประสิทธิภาพท าให้ไข่หนอนพยาธิลดลงอย่างมีนัยส าคัททางสถิติ (p <0.05) ในวันที่ 3 
หลังจากโคเนื้อได้รับยาถ่ายพยาธิ เมื่อเทียบกับยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กติน 
ค าส าคัญ : โคเนื้อ, ไอเวอร์เม็กติน, เลวามิซอล 
 

Abstract 
 Anthelmintics are widely used both in the treatment and prevention of parasitic helminth infection of beef 
cattle. Thus, gastrointestinal nematodes resistant to anthelmintics have been reported in several regions worldwide. 
The purpose of this research was to compare efficacy of anthelmintics to eliminate gastrointestinal parasite in naturally 
infected beef cattle. The sample size of this research was 6 crossbred beef cattle with weight of 285 ± 10.78 kg. The 
beef cattle were separated in to 2 treatments with 3 cattle in each group. The method used in this research was a 
Randomized Complete Block (RBD). Consist of the following; 1) Levamisole 5 mg/kg BW and 2) Ivermectin 0.2 mg/kg BW. 
The fecal samples were collected and counted for number of parasitic egg per gram using Modified McMaster 
technique at 3, 5, 7, 14 and 21 days after anthelmintic injection. The results of this research demonstrated that efficacy 
of Levamisole in beef cattle on 3, 5, and 7 days were 50.37, 78.70, and 100.00%, respectively. The efficacy of 
Levamisole on day 3 was significant greater decrease than that of the Ivermectin (p < 0.05).  
Keywords : beef cattle, Ivermectin, Levamisole 
 
 

1. บทน า 
 ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย          
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 19.38 จากปี พ.ศ. 2559 [1] โคเนื้อใน
จังหวัดล าปางในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 98,506 ตัว [2] เพิ่มขึ้นเป็น 
124,838 ตัวในปีพ.ศ. 2562 [3] และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นการ
เลี้ยงไว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้หลัก และรายได้เสริมของครอบครัว 
โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนมากเป็นโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ผสม โดย
เลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นที่สาธารณะ หรือปล่อยแปลงหท้า มีโอกาส
ติดหนอนพยาธิมากกว่าเลี้ยงแบบยืนโรงถึง 0.845 เท่า [4] การติด
หนอนพยาธิภายในเป็นปัทหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงโคเนื้อ 
หากติดหนอนพยาธิปริมาณไม่มากจะท าให้อัตราการป่วยและตายต่ า 

แต่ก่อให้เกิดความสูทเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง              
โคเนื้ อจะซูบผอม โต ช้า และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ า 
หนอนพยาธิภายในที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพโคเนื้อใน
ประเทศ ได้แก่ พยาธิใบไม้และพยาธิตัวกลม [5] พยาธิใบไม้จะท าให้
สัตว์มีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลีย น้ าหนักลดลง อุจจาระเหลวสีด า 
และผอมแห้ง สัตว์ท่ีติดพยาธิจ านวนมาก และเรื้อรังอาจตายได้ [6]  
 ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ควบคุมพยาธิในระบบทางเดินอาหารของ
โคเนื้อในประเทศไทยมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Benzimidazole เช่น                 
เฟ น เบ น ด า โ ซ ล  (Fenbendazole) แ ล ะ อั ล เบ น ด า โ ซ ล 
(Albendazole) กลุ่ ม ไอ เวอร์ เม็ ก ติ น  (Ivermectin) และกลุ่ ม
Imidazothiazole เช่น เลวามิซอล (Levamisole) [7] ซึ่งเกษตรกร
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ในประเทศไทยสามารถเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิได้อย่างอิสระ หากมีการ
เลือกใช้ยาถ่ายพยาธิไม่เหมาะสม หรือใช้ไม่ตรงตามขนาดยาที่
แนะน า อาจท าให้หนอนพยาธิดื้อต่อยาถ่ายพยาธิได้ง่ายขึ้น [8] 
เช่นเดียวกับการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิของพยาธใินระบบทางเดินอาหาร
ของปศุสัตว์หลายชนิดทั่วโลก [9] จากผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของยาถ่ายพยาธิในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก พบว่ายาอัลเบนดาโซล 
และเฟนเบนดาโซลมีประสิทธิภาพร้อยละ 44 และ 59 ตามล าดับ 
ส่วนยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กติน และเลวามิโซลมีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 100 และ 96 ตามล าดับ [10] การศึกษาครั้งนี้จึงท า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิโซลกับไอเวอร์
เม็กตินในการถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อ โดยเฉพาะโค
เนื้อที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหท้า มีการใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่อง 
และหลายชนิด แต่ไม่พบการศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ
ดังกล่าวในโคเนื้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิใน              
โคเนื้อที่เหมาะสมต่อไป 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อคสมบรูณ์ 
โดยใช้โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองคละเพศ จ านวน 6 ตัว อายุ 5 – 6 ปี 
น้ าหนักเฉลี่ย 285 ± 10.78 กิโลกรัม เลี้ยงในงานฟาร์มโคเนื้อ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏล าปาง เลี้ยงปล่อยแปลงหท้า และเสริมอาหารข้น ก่อนการ
ทดลองท าการค านวณน้ าหนักโดยใช้สายวัดน้ าหนัก และค านวณ
ขนาดยาถ่ายพยาธิ แบ่งโคเนื้อเป็น 2 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ตัว
จ านวน 3 ซ้ า ซ้ าละ 1 ตัว/ชนิดยาถ่ายพยาธิ ท าการเก็บตัวอย่างมูล
เพื่อตรวจหาจ านวนไข่พยาธิก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ จากนั้นให้โคเนื้อ
ได้รับยาถ่ายพยาธิดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ได้รับยาเลวามิโซล ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
 กลุ่มที่ 2 ได้รับยาไอเวอร์เม็กติน ขนาด 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
 ท าการทดลองในวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง 13 ตุลาคม 2562 
โดยตรวจหาไข่พยาธิหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อทุก
ตัวก่อนให้ยาถ่ายพยาธิ และในวันท่ี 3, 5, 7, 14 และ 21 หลังจากให้
ยาถ่ายพยาธิ เก็บตัวอย่างมูลโคเพื่อน ามาตรวจหาไข่หนอนพยาธิใน
ทางเดินอาหารด้วยวิธีการล้วงโดยตรงจากทวารหนัก จากนั้นใส่ใน
ภาชนะสะอาดและปิดสนิท แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจนับจ านวนไข่หนอนพยาธิในมูลโดยใช้
เทคนิค Modified McMaster Technique [11] โดยช่ังน้ าหนักมูล
โคสดจ านวน 2 กรัม ละลายในน้ าตาลอิ่มตัว 30 มิลลิลิตร จากนั้น
กรองด้วยตะแกรงลวดขนาด 100 ช่องต่อตารางเซนติเมตร เพื่อแยก
เศษหท้าและกากมูลออก ตรวจนับจ านวนไข่หนอนพยาธิโดยหยด
สารละลายมูลโคลงในช่องนับสไลด์ของสไลด์นับไข่หนอนพยาธิ 
(Universal Egg Count Slide) ใส่ให้เต็มทั้ง 2 ช่อง ซึ่งมีปริมาตร
ช่องละ 0.3 มิลลิลิตร น าสไลด์มาตรวจนับจ านวนไข่หนอนพยาธิโดย
ใช้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 40x ท าการตรวจตัวอย่างละ 2 ซ้ า   
ไข่หนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารแยกได้โดยการเทียบเคียงกับ

รูปภาพไข่หนอนพยาธิของ Sloss [12] จ านวนไข่หนอนพยาธิที่            
นับได้จะน ามาคูณด้วย 25 เพื่อให้ได้จ านวนไข่หนอนพยาธิในมูล 1 
กรัม (Egg per gram, EPG) น าข้อมูลจ านวนไข่หนอนพยาธิในมูล 1 
กรัม มาหาค่าความแปรปรวน (Analysis of variance) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยไข่หนอนพยาธิของโคเนื้อ 2 ทรีทเมนต์
โดยวิธี Duncan’s multiple rang test และค านวณประสิทธิภาพ
ของการยาถ่ายพยาธิท้ัง 2 ชนิด จากสูตร 
ประสิทธิภาพของการยาถ่ายพยาธิ = ( A – B ) x 100 
       A 
 A = จ านวนไข่หนอนพยาธิในมูลก่อนถ่ายพยาธิ 
 B = จ านวนไข่หนอนพยาธิในมูลหลังถ่ายพยาธ ิ 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
 จ านวนไข่หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อที่พบในมูลโค
ก่อนท าการถ่ายพยาธิด้วยยาถ่ายพยาธิเลวามิซอล และไอเวอร์
เมกติน เท่ากับ 966.67 ± 590.67 และ 1000.00 ± 432.05 ฟอง 
ตามล าดับ (P>0.05) (รูปที่ 1) เมื่อถ่ายพยาธิแล้ว 3, 5 และ 7 วัน 
พบว่าประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลในโคเนื้อในวันที่ 3 
และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 50.37, 78.70 ตามล าดับ ในวันท่ี 7, 
14 และ 21ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลเท่ากับ 
100.00  ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กตินในโคเนื้อวันที่ 
3, 5, 7, 14 และ 21 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 20.14, 73.61, 
100.00, 100.00 และ 97.92 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ประสิทธิภาพ
ของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลในวันที่ 3 หลังได้รับยามีประสิทธิภาพสูง
กว่ายาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กติน (P<0.05) แต่ในวันที่ 5 และ 7 หลัง
ได้รับยาถ่ายพยาธิไม่มีความแตกต่างของประสิทธิภาพของยาถ่าย
พยาธิทั้ง 2 ชนิด (P>0.05) การใช้ยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลในโคเนื้อมี
ประสิทธิภาพสูงกว่ายาถ่ายพยาธิไอเวอรเ์ม็กตนิในวันที่ 3, 5 และ 21 
หลังให้ยาถ่ายพยาธิ ในวันที่  21 หลังโคเนื้อได้รับยาถ่ายพยาธิ               
ไอเวอร์เม็กตินพบว่า ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิลดลง อาจเป็น
ผลจากโคเนื้อได้รับพยาธิเพิ่มจากแปลงหท้า ซึ่งวงจรชีวิตของพยาธิ
ตัวกลมในทางเดินอาหารโคมีวงจรชีวิตประมาณ 3 สัปดาห์ [13] 
นอกจากนี้ยังมีรายงานการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กตินของ
หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อ [14,15] 
 จากการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลใน
โคเนื้อ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลใน
ระยะเวลา 7 วันในรูปแบบยาฉีดขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ร้อยละ 100) มีผลสูงกว่าการใช้ยาถ่าย
พยาธิเลวามิซอลในรูปแบบยากินขนาด 7.5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม (ร้อยละ 49.27) [16] ส าหรับประสิทธิภาพของยาถ่าย
พยาธิไอเวอร์เม็กตินในโคเนื้อ พบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับผล
การทดลองของ Ahammed และคณะ [17] ในวันที่  7 และ 14    
หลังได้รับยาพบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เม็กตินในโคเนื้อ
เท่ากับร้อยละ 100 
 ยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลและไอเวอร์เม็กตินมีประสิทธิภาพใน 
การควบคุมหนอนพยาธิในทางเดินอาหารโคเนื้อที่ติดหนอนพยาธิ
ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถก าจัดไข่หนอนพยาธิได้ร้อยละ 100 ใน
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วันท่ี 7 หลังได้รับยาถ่ายพยาธิ ซึ่งยาถ่ายพยาธิท้ัง 2 ชนิดมีกลไกการ
ท างานที่แตกต่างกัน โดยยาถ่ายพยาธิเลวามิซอลออกฤทธิ์ต่อ
กระบวนการสื่อกระแสประสาทของหนอนพยาธิ และยาถ่ายพยาธิ 
ไอเวอร์เม็กติน ออกฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อของหนอนพยาธิเกิดอัมพาต 
[18] ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กตินมีประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิ
ลดลงในวันที่ 21 หลังจากได้รับยาถ่ายพยาธิอาจเป็นผลจากการใช้
ยาถ่ายพยาธิชนิดนี้ติดต่อกันในงานฟาร์มโคเนื้อเป็นระยะเวลานาน 
เป็นผลให้หนอนพยาธิมีความต้านทานต่อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็กติน 
เป็นผลให้ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิลดลง ผลที่ได้จากการ
ทดลองสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิในโคเนื้อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มโคเนื้อที่มีการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดิม
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 ยาถ่ายพยาธิเลวามิซอล และยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็ กตินมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อ แต่การใช้
ยาถ่ายพยาธิชนิดเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน 
อาจท าให้พยาธิดื้อต่อยาถ่ายพยาธิชนิดนั้น มีผลให้ประสิทธิภาพของ
ยาลดต่ าลง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิให้เหมาะสมกับการติด
หนอนพยาธิภายในฟาร์ม และหลีกเลี่ยงการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดิม
ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
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Table 1 Efficacy of Levamisole and Ivermectin on gastrointestinal helminthic parasites of beef cattle 
 

Treatment 
drug 

Day after treatment 
3 5 7 14 21 

Levamisole 50.37a 80.37 100.00 100.00 100.00 
Ivermectin 20.14b 73.61 100.00 100.00 97.92 
P-value 0.025 0.341 0.00 0.00 0.374 
a,b   Mean within column with different subscripts differ significantly (P < 0.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 Number of egg per gram of feces of beef cattle at 0, 3, 5, 7, 14, and 21 day after treatment. Data are 
expressed as mean ± SD 
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Application of Ultrasonication Technique for Salting Duck Egg with Turmeric 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ ศึกษาผลของการใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคส าหรับการดองไข่เค็มขมิ้น ท าการผันแปรระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคส าหรับ
แทรกซึมขมิ้นท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ U1 ระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิค 5 นาที สลับกับการพัก 55 นาที ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็น
เวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิดเป็นระยะเวลาในการแทรกซึมด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 120 นาที, U2 ระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิค 12.5 นาที 
สลับกับการพัก 47.5 นาที ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิดเป็นระยะเวลาในการแทรกซึมด้วยคลื่ นอัลตราโซนิคเท่ากับ 
300 นาที และ U3 ระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิค 20 นาที สลับกับการพัก 40 นาที ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิด
เป็นระยะเวลาในการแทรกซึมด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 480 นาที เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุมที่ดองด้วยวิธีการแช่แบบดั้งเดิม น าไข่
เค็มขมิ้นมาวิเคราะห์ค่าคุณภาพ ได้แก่ ค่าสีของไข่ขาวและไข่แดง ค่าร้อยละสัดส่วนไข่แข็งที่แข็ง ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ ลักษณะเนื้อ
สัมผัสด้านความแข็งของไข่ขาวและไข่แดงสุก ปริมาณสารเคอรค์ูมิน ความชอบทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) ผลการทดลองพบว่า ไข่เค็มขมิ้นที่ดองด้วย
เทคนิคอัลตราโซนิคที่ระยะเวลานานขึ้น จะมีค่าความสว่าง (L*) ของไข่ขาวลดลง ส่วนค่าความเป็นสีแดง-สีเขียว (a*) และค่าความเป็นสี
เหลือง-สีน้ าเงิน (b*) มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าร้อยละสัดส่วนไข่แดงที่แข็งและปริมาณเกลือมีค่าสูงกว่าเมื่อใช้วิธีการดองแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า 
เนื้อสัมผัสด้านความแข็งของไข่ขาวและไข่แดงสุกมีค่าลดลงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้น อย่างไรก็ตาม คะแนน
ความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบที่มีต่อตัวอย่างไข่เค็มสมุนไพรขมิ้นที่ใช้เทคนิคอัลตราโซนิคที่แตกต่างกันท้ัง 3 ระดับมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัททางสิิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาจากภาพิ่ายทางสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ด้านใน พบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาในการใช้เทคนิคอัลตรา
โซนิคนานขึ้น จะพบการแตกร้าวบริเวณเปลือกไข่ด้านในมากขึ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสามาริสรุปได้ว่า เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคสามาริเร่งการ
ซึมผ่านสารละลายออสโมติกเพื่อใช้ในการดองไข่เค็มขมิ้นได้ 
ค าส าคัญ : ไข่เคม็สมุนไพร, คลื่นอัลตราโซนิค, ขมิ้น 

 
Abstract 

 This research was aimed to study the application of ultrasonication technique for salting duck egg with turmeric.  
The duration of ultrasonic treatment was varied under three different process conditions; U1 run 5 min.hr-1 during a 8 hr 
day over three consecutive days with a total running time of 120 min,  U2 run 12.5 min.hr-1 during a 8 hr day over three 
consecutive days with a total running time of 3 0 0  min and U3 run 20 min.hr-1 during a 8 hr day over three consecutive 
days with a total running time of 480 min. The imitated traditional process was used for control treatment. The salted-
turmeric egg ducks were analysed for colour values, hardening ratio of egg yolk, salt contents, hardness of cooked salted 
egg, curcumin content, sensory evaluation and morphology of egg shell using Scanning Electron Microscopy (SEM). The 
results showed that when ultrasonic treatment was applied, L* value of egg white was significantly decreased while a*, 
b* of egg white and hardening ratio of egg yolk were significantly increased compared to the traditional pickling. Moreover, 
an increased duration of ultrasonication led to a decreased hardness of cooked egg white and egg yolk. However, duration 
of ultrasonication had no significant effect on overall liking score of salted eggs (p>0.05). The morphology analysed by 
SEM showed that inside of eggshell treated with longer duration of ultrasonication had more cracks. This study can be 
concluded that the ultrasonic treatment led to accelerate the permeation of turmeric-osmotic solution for pickling duck 
eggs. 
Keywords : Herbal salted egg, Ultrasound, Turmeric 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
324ภาคโปสเตอร์

mailto:nutchahula@gmail.com


 
 

1. บทน า (Introduction) 
ไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วิธีการดองในการินอมอาหาร 

กระบวนการดองจะอาศัยหลักการออสโมซิส (osmosis) เพื่อแทรก
ซึมสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงผ่านเข้าสู่เนื้ออาหาร และน้ าภายใน
เซลล์อาหารจะแพร่ออกสู่สารละลายภายนอกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell 
membrane) ที่มีสมบัติเป็นเยื่อกึ่งซึมผ่านได้ (semi permeable 
membrane) หลักการนี้ใช้ในการดึงน้ าออกจากวัติุดิบซึ่งจะช่วยลด
ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity, aw) และควบคุมการเจริทของ
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (pathogen) ท าให้สามาริเก็บรักษาอาหาร
ไว้ได้นาน นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมี-
กายภาพ รวมิึงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารนั้นๆ อีก
ด้วย ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่พบได้จากการดองไข่เค็มคือ ไข่แดง
จะค่อยๆ กลายเป็นของแข็ง มีสีส้ม พบการไหลเยิ้มขององค์ประกอบ
ประเภทไขมัน และมีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นเม็ดๆ ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไข่แดงเค็มที่ผู้บริโภคนิยมน าไปใช้
ในการประกอบอาหาร ส่วนไข่ขาวดิบจะสูทเสียความหนืดลง ซึ่งเป็น
ผลจากการแพร่ซึมผ่านของสารละลายเกลือเข้าสู่ไข่ และการ
เคลื่อนย้ายน้ าและความช้ืนของไข่ผ่านเยื่อหุ้มและเปลือกออกสู่
บรรยากาศภายนอก ซึ่งกระบวนการทั้งสองดังกล่าวจะเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน  

ส าหรับสารละลายเกลือที่ใช้ในการดองไข่เค็มจะมีความเข้มข้น
ร้ อยละ  25 โ ดยจะ ใ ช้ ระยะ เวลา ในการดอง  20 – 30 วั นที่
อุณหภูมิห้อง ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของไข่เค็มที่ต้องการ ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้ในการดอง มีรายงานการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการแปรรูปไข่เค็มโดยใช้ความดันเป็นช่วงๆ สลับ
กับการคลายความดัน (pulsed pressure) ในการดองไข่เค็ม พบว่า 
เทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามาริในการแพร่ซึมผ่านของ
สารละลายเกลือิึง 2.92 – 15.63 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุมที่ ใ ช้วิ ธีการดองแบบดั้ ง เดิม  [1] นอกจากนี้  มีศึกษา
กระบวนการเร่งการดองไข่เค็มโดยใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิค พบว่า 
ระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้นจะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์
การแพร่ของโซเดียมคลอไรด์สูงกว่าการดองแบบดั้งเดิม 45 – 46 
เท่า [2] 

การทดลองนี้มีวัติุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มเสริม
สมุนไพรขมิ้น โดยเตรียมสารละลายเกลือผสมขมิ้นส าหรับแช่ไข่ และ
ใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการแทรกซึมสารละลายดังกล่าวผ่านเปลอืกไข่ 
มีงานวิจัยรายงานว่า สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของขมิ้นมีคุณสมบัติใน
การต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการเกิดมะเร็งได้ [3] 
ดังนั้น การพัฒนาไข่เค็มเสริมขมิ้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม
ประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้บริโภคด้วยสมุนไพร งานวิจัยนี้แสดงให้
เห็นิึงผลของการใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการเสริมขมิ้นในผลิตภัณฑ์
ไข่เค็ม และสามาริใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท
แช่อิ่มหรือดอง ที่ต้องการเสริมประโยชน์ด้วยสมุนไพรและลด
ระยะเวลาในการผลิตลงได้ 

 

 

2. ขอบเขตการทดลอง 
ท าการศึกษาผลของการใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการแทรกซึม

สารละลายเกลือผสมขมิ้นต่อคุณลักษณะต่างๆ ของไข่เค็ม ได้แก่ 
ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ ค่าสีในเทอม L* a* และ b* ค่าร้อย
ละสัดส่วนไข่แดงที่แข็งตัว ปริมาณสารเคอร์คูมิน เนื้อสัมผัสด้าน
ความแข็งของไข่เค็มต้มสุก การทดสอบความชอบของผู้บริโภค และ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 
3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and 

Methods) 
3.1 การเตรียมวัตถุดิบไข่เป็ดและสารละลายออสโมติก 

ไข่เป็ดที่ใช้ในการทดลองนี้ซื้อจากตลาดเมืองใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีน้ าหนักต่อลูกประมาณ 70 กรัม และมีความกว้าง 45 
– 55 มิลลิเมตร น าไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด แล้วพักรอไว้ 

การเตรียมสารละลายเกลือผสมขมิ้น ท าได้โดยต้มขมิ้นผงในน้ า
สะอาดที่ปริมาณขมิ้นร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก พอน้ าขมิ้นเริ่มเดือดให้
จับเวลาต้มต่อไปอีก 10 นาที แล้วน ามากรองผ่านผ้าขาวบางที่ซ้อน
กัน 2 ช้ัน ช่ังน้ าหนักน้ าขมิ้นที่ ได้  จากนั้นเติมเกลือลงไป ให้
สารละลายสุดท้ายมีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 
(สัดส่วนน้ าหนักเกลือต่อน้ าหนักน้ าขมิ้นเท่ากับ 25 : 75) ทิ้งไว้ให้
สารละลายเย็นก่อนน ามาใช้  
3.2  การดองไข่เป็ดโดยใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิค 

ส าหรับการแทรกซึมผ่านภายใต้ เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิค 
ก าหนดให้ใช้ไข่เป็ด 9 ฟองต่อสารละลาย 2 ลิตร เพื่อควบคุมให้
ปริมาณสารละลายออสโมติกมากเพียงพอกับการแช่ไข่เป็ดได้อย่าง
ทั่วิึง และเพื่อควบคุมให้สารละลายออสโมติกมีความเข้มข้น
เพียงพอตลอดเวลาการแช่ น าไข่เป็ดแช่ในสารละลายออสโมติกท่ีิูก
บรรจุอยู่ในเครื่องอัลตราโซนิค (GT sonic-D3, China) ที่มีความิี่ 
(frequency) 40 kHz และก าลังงาน (power) 100 วัตต์  
3.3  การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์  (Completely 
Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 3 สิ่งทดลอง ได้แก่ 1) 
U1 = ระยะเวลาในการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 5 นาที 
สลับกับการพัก 55 นาที ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 
3 วัน คิดเป็นระยะเวลาในการแทรกซึมด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 
120 นาที; 2) U2 = ระยะเวลาในการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นอัลตราโซ
นิค 12.5 นาที สลับกับการพัก 47.5 นาที ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อ
วัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิดเป็นระยะเวลาในการแทรกซึมด้วย
คลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 300 นาที; 3) U3 = ระยะเวลาในการ
สั่นสะเทือนด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 20 นาที สลับกับการพัก 40 นาที 
ต่อเนื่องกัน 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิดเป็นระยะเวลา
ในการแทรกซึมด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 480 นาที 

ส าหรับตัวอย่างควบคุม จะเทสารละลายออสโมติกในโหลแก้ว 
แล้วแช่ไข่เป็ดให้จมอยู่ในสารละลายออสโมติกตลอดเวลา และปิดฝา
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ด้วยอะลูมิเนียมฟอยล ์แช่ที่อุณหภูมิห้อง (30±1 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลา 3 วัน  

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสิิติโดยวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) 
3.4  การวิเคราะห์คุณภาพไข่เค็มขมิ้น 

เมื่อครบเวลาสุ่มตัวอย่าง จึงน าไข่ท่ีผ่านการทดลองมาล้างด้วยน้ า
สะอาด ซับให้แห้ง แล้วน ามาวิเคราะห์คุณภาพต่างๆ ดังนี ้
 3.4.1 การวัดค่าสีในเทอม L* (ความสว่าง) a* (ค่าความเป็นสี
แดงิึงสีเขียว) และ b* (ค่าความเป็นสีเหลืองิึงสีน้ าเงิน) ของไข่แดง
และไข่ขาวดิบ วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Colorimeter (Konica Minolta 
CR-410, Japan) 
 3.4.2 สัดส่วนไข่แดงที่แข็งตัว (hardening ratio) โดยน าไข่แดง
มากลิ้งเบาๆ บนกระดาษกรอง (Whatman No.1) เพื่อก าจัดส่วนที่
เป็นไข่ขาวออกไป จากนั้นช่ังน้ าหนักของไข่แดงทั้งลูก (Wo) แล้วใช้
มีดผ่ากลางเพื่อให้ไข่แดงส่วนที่นุ่มและเป็นของเหลวที่อยู่ภายในไหล
ออกมา ช่ังเฉพาะส่วนที่เป็นของแข็ง (Wex) น าค่าที่ได้มาค านวน [4] 
ดังนี ้

 สัดส่วนไข่แดงที่แข็งตัว = (Wex/Wo) x 100 
 3.4.3 ความแข็งของไข่แดงและไข่ขาวสุก ด้วยเครื่อง TAXT2i 
texture analyzer (Stable Micro Systems, Surrey, England) 
น าไข่ที่ได้ในแต่ละสิ่งทดลองไปนึ่งสุกเป็นเวลา 15 นาที แยกส่วนที่
เป็นไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน เตรียมตัวอย่างไข่แดงโดยใช้มีดหัน่
ครึ่ง ส่วนไข่ขาวสุกหั่นเป็นสีเหลี่ยมลกูเต๋าขนาด 1 x 1 x 1 เซนติเมตร 
ท าการทดสอบตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง โดยตัวอย่างจะิูกกดด้วย
หัววัดทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร) ลึกลงไปร้อย
ละ 50 ของความสูงตัวอย่างเริ่มต้น ค่าแรงสูงสุดที่ได้จากกราฟ 
Force – Deformation แสดงิึงค่าความแข็งของแต่ละตัวอย่าง ท า
การทดสอบซ้ า 5 ครั้ง 
 3.4.4 ปริมาณเกลือด้วยวิธีการไทเทรต [5] โดยแยกไข่ขาวและ
ไข่แดงออกจากกัน น าแต่ละส่วนไปช่ัง (ประมาณ 1 กรัม) แล้วเติม
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ความเข้มข้น 0.1 N ปริมาณ 
20 มิลลิลิตร และกรดไนตริก (HNO3) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร จากนั้น
ค่อยๆ ให้ความร้อนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้นสารประกอบ
ซิลเวอร์คลอไรด์ละลายหมด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) แล้วท าให้
เย็นด้วยการใช้น้ าไหลผ่าน เติม Ferric alum indicator ความ
เข้มข้น 5% ปริมาณ 5 มิลลิลิตรลงไป น าไปไทเทรตด้วยสารละลาย
โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) ที่ผ่านการหาความเข้มข้น
มาตรฐาน 0.1 N จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน 
ค านวณปริมาณเกลือ ดังสมการ 

ปริมาณเกลือ (ร้อยละ) = 5.8 x [(V1 x N1) - (V2 x N2)]/ W 
 โดย V1 คือ ปริมาตรของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (ml) 

N1 คือ ความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (N) 
V2 คือ ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยาเนต 
(ml) 

N2 คือ ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยา
เนต (N) 
W คือ น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้ (g) 

 3 . 4 . 5  ป ริ ม า ณ ส า ร เ ค อ ร์ คู มิ น ใ น ไ ข่ ข า ว ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง 
Spectrophotometer โดยน าไข่ขาวไปท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
จากนั้นบดให้ละเอียด ช่ังตัวอย่างผงใส่หลอดปั่นเหวี่ยงจ านวน  0.50 
กรัม เติมสารละลายเมธานอลความเข้มข้นร้อยละ 80 ลงไปใน
ปริมาณ 5 มิลลิลิตร จากนั้น น าไปสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิคเป็น
เวลา 30 นาที แล้วปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกสารละลายออกจากตะกอนที่
ระดับความเร็ว 5,000g เป็นเวลา 10 นาที ดูดเอาเฉพาะสารละลาย
ที่อยู่ด้านบนมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 421 nm [6] 
เทียบค่าที่วัดได้กับกราฟมาตรฐานของสารเคอร์คูมินที่ระดับความ
เข้มข้น 0 – 50 ppm  
 3.4.6 การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทดสอบ
ความชอบ (9-point hedonic scale) ด้วยผู้ทดสอบจ านวน 20 คน 
ท าการเตรียมตัวอย่างโดยน าไข่เค็มมาล้างใหส้ะอาด จากนั้นน าไปนึ่ง 
เป็นเวลา 18 นาที (จับเวลาหลังจากน้ าเดือด) แล้วบรรจุในิ้วย
พลาสติกทนร้อนท่ีมีฝาปิดสนิท ตัวอย่างจะิูกน าเสนอต่อผู้ทดสอบที
ละ 1 ตัวอย่างด้วยรหัสเลขสุ่ม 3 ตัว โดยมีการสุ่มล าดับน าเสนอ และ
ให้ผู้ทดสอบบ้วนปากระหว่างรอการประเมินตัวอย่างต่อไป 
คุณลักษณะที่ทดสอบ ได้แก่ สี กลิ่น รสเค็ม รสชาติโดยรวม และ
ความชอบโดยรวม 
 3.4.7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่ด้วยวิธี Scanning 
Electron Microscopy (SEM) ( JSM 5901 LV; JEOL, Tokyo, 
Japan) น าตัวอย่างเปลือกไข่ท่ีผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50C เป็น
เวลา 4 ช่ัวโมง มาติดบนแท่นวางตัวอย่าง ใช้ carbon tape ในการ
เช่ือมติดตัวอย่างกับแท่นวาง จากนั้นน าไปเคลือบทองค า และน าไป
ตรวจสอบภายใต้สภาวะสุททากาศที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 10.0 kV 
(ก าลังขยาย 1,000x)  
4.  ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย  ( Results and  

Discussion) 
จาก Table 1 พบว่า เมื่อระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคช่วยใน

การดองไข่เค็มขมิ้นนานขึ้น ส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ของไข่ขาวมี
ค่าลดลง ส่วนค่าความเป็นสีแดงิึงสีเขียว (a*) และค่าความเป็นสี
เหลืองิึงสีน้ าเงิน (b*) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p<0.05) 
กล่าวคือ ไข่ขาวมีทิศทางของสีแดงอมเหลืองและค่อนไปทางมืด เมื่อ
เปรียบเทียบค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของตัวอย่างไข่ขาวท่ีผ่านการ
ดองด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคกับไข่ขาวของตัวอย่างควบคุมที่ใช้
วิธีการดองแบบดั้งเดิม จะเห็นว่า ค่าความเป็นสีเหลืองของตัวอย่างที่
ใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคมีค่าสงูกว่า ทั้งนี้ อาจเกิดจากสีเหลืองของ
ขมิ้นที่แทรกซึมผ่านเข้าสู่เปลือกไข่ได้มากขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าสี
ของไข่แดง พบว่า ค่าความสว่าง (L*)  ค่าความเป็นสีแดง (a*) และ
ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ 
(p<0.05) จากการทดลองนี้พบว่า ค่าสีของไข่แดงมีแนวโน้มคล้ าขึ้น
เมื่อระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคเพิ่มมากขึ้น  
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Table 1 The color value in terms of L*, a* and b* for egg white and egg yolk and hardening ratio of egg yolk 

Treatment 
Color value of egg white Color value of egg yolk Hardening 

ratio of egg 
yolk (%) L* a* b* L* a* b* 

U1 54.99±0.31a -1.21±0.06d 9.21±0.05b 33.91±5.77a 14.25±0.02a 24.22±0.02a 15.47±0.07b 
U2 53.50±0.07b 2.77±0.02b 9.46±0.03b 37.31±0.10ab 12.07±0.22b 21.90±0.04b 27.84±0.48a 
U3 38.09±0.00c 8.22±0.03a 24.53±0.22a 29.42±0.02b 6.50±0.04c 9.42±0.00d 28.41±1.42a 
Control 54.04±0.64b -0.81±0.31c 7.85±1.21c 33.27±0.01ab 14.23±0.01a 19.15±0.01c 0.00±0.00c 

Values are mean ± SD (n=2). Data were analysed by ANOVA. Within each column different letters indicate statistically different values according 
to post hoc comparison (Duncan’s multiple range test) at p<0.05. 

 
การเปลี่ยนแปลงค่าสีของไข่แดงสอดคล้องกับปริมาณเกลือที่

เพิ่มขึ้น โดยการแทรกซึมเกลือเข้าสู่ไข่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการ
เคลื่อนย้ายน้ าภายในไข่ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการสูทเสียความช้ืน
ของไข่ในระหว่างการดอง ส่งผลให้ไข่แดงจะมีสีเหลืองคล้ า [7] 

โดยทั่วไป เมื่อใช้คลื่นอัลตราโซนิคช่วยในการดองไข่จะพบว่า ไข่
แดงจะมีค่าความสว่างลดลงและมีสีส้มเข้มขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าสี
ของไข่แดงระหว่างการดองเนื่องมาจากการสูทเสียความช้ืน รวมิึง
การเพิ่มขึ้นของปริมาณเกลือ ปริมาณไขมันอิสระ (free lipid) รงค
วัติุ และการเสียสภาพของโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช้ันผิว
ด้านนอกของไข่แดง ความช้ืนที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้น
ของเม็ดสีที่เพ่ิมขึ้น โดยเมื่อระยะการดองนานข้ึน ปริมาณไขมันอิสระ
จะเพิ่มขึ้นและเกิดการเคลื่อนย้ายบริเวณช้ันผิวด้านนอกของไข่แดง
ส่งผลให้เกิดการไหลเยิ้มของไขมันมากขึ้น ปริมาณไขมันอิสระที่
เพิ่มขึ้นยังสามาริเป็นตัวท าละลายรงควัติุที่อยู่ในไข่แดงซึ่งอยู่ใน
กลุ่มแคโรทีนอยด์และไรโบฟลาวิน [8] นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใช้
คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้น จะท าให้เกิดความร้อนเล็กน้อย ซึ่งจะช่วย
เร่งให้เกิดการแพร่และเพิ่มการสูทเสียน้ าออกจากไข่และเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเสียสภาพของโปรตีน การเสียสภาพของโปรตีนที่มีรงค
วัติุที่ละลายได้และปริมาณความช้ืนที่ต่ าอาจท าให้เกิดสีคล้ าที่

บริเวณชั้นผิวด้านนอกของไข่แดง เป็นผลให้ตัวอย่างมีค่าการกระจาย
แสงลดลง 

ส าหรับค่าร้อยละสัดส่วนไข่แดงที่แข็งตัว สามาริค านวณได้จาก
ร้อยละโดยน้ าหนักของไข่แดงด้านนอกที่แข็ง ใช้เป็นดัชนีบอกระดับ
การดองที่สมบูรณ์ จากการทดลองพบว่า ไข่แดงของตัวอย่างควบคุม
ไม่พบลักษณะการเป็นก้อนแข็ง กล่าวคือ ไข่แดงยังคงเหลวข้น แต่
เมื่อระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคเพิ่มขึ้น สัดส่วนไข่แดงที่แข็งตัวมี
ค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p<0.05) ทั้งนี้ เป็นผลจาก
ปริมาณเกลือที่ เพิ่มขึ้นและปริมาณน้ าภายในไข่ที่ลดลงจาก
กระบวนการออสโมซิส งานวิจัยรายงานว่า สัดส่วนไข่แดงที่แข็งที่
ผ่านการดอง 7 วัน จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 66.61 ซึ่งต่ ากว่าเมื่อดอง 
14 วัน (ร้อยละ 88.22) [9] โดยในระหว่างการดอง การแข็งของไข่
แดงจะเริ่มต้นจากบริเวณใกล้เยื่อหุ้มไข่แดงแล้วแล้วค่อยๆ เคลื่อน
เข้าสู่ตรงกลาง โดยไข่แดงด้านในจะยังคงเป็นของเหลวและมีความ
หนืดเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นไข่แดงเค็มจะมีลักษณะภายนอกที่แห้ง และ
เมื่อโปรตีนไข่แดงเริ่มเข้นข้นขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของ
โปรตีน รวมทั้งลิโปโปรตีน (lipoprotein) เป็นผลให้เกิดโครงข่าย
คล้ายเจล (gel network)  อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้  ใ ช้
ระยะเวลาในการดอง 3 วัน จึงยังไม่เพียงพอต่อการเกิดการแข็งอย่าง
สมบูรณ์ของไข่แดง 

 
Table 2 NaCl content, hardness of cooked egg white and egg yolk and curcumin content in raw egg white 

Treatment 

NaCl content (%) Hardness (N) Curcumin content 
in raw egg white 
(mg/g dry egg 

white) 
Raw egg white Raw egg yolk 

Cooked egg 
white 

Cooked egg yolk 

U1 0.868±0.026c 0.376±0.014c 0.152±0.006a 0.354±0.044a 1.385±0.012c 
U2 1.031±0.015b 0.666±0.014b 0.114±0.004c 0.329±0.012ab 2.190±0.029b 
U3 2.120±0.001a 0.915±0.016a 0.076±0.002d 0.298±0.019b 4.436±0.039a 
Control 0.521±0.000d 0.328±0.027c 0.136±0.003b 0.377±0.002a 0.039±0.011d 

Values are mean ± SD (n=2). Data were analysed by ANOVA. Within each column different letters indicate statistically different values according 
to post hoc comparison (Duncan’s multiple range test) at p<0.05. 
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เมื่อระยะเวลาในการใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้น ปริมาณเกลือ

ในไข่ขาวและไข่แดงมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p<0.05) 
(Table 2) โดยเมื่อเปรียบเทียบที่ระยะเวลาเดียวกัน พบว่า ปริมาณ
เกลือในไข่ขาวจะมีค่าสูงกว่าปริมาณเกลือในไข่แดง เนื่องจาก
กระบวนการออสโมซิสท าให้น้ าภายในไข่ค่อยๆ เคลื่อนที่ออกมาด้าน
นอกเปลือกไข่ ในขณะที่สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจะ
ซึมผ่านเข้าไปในไข่ โดยจะค่อยๆ แพร่ผ่านบริเวณของไข่ขาวที่อยู่
รอบนอกก่อนเข้าไปสู่ไข่แดง ท าให้ไข่ขาวมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์
สูงกว่า [10] ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองนี้สอดคล้อง
กับการวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่า การแพร่ของเกลือมีค่าสูงขึ้นเมื่อใช้
คลื่นอัลตราโซนิคช่วยในการดองไข่ โดยปริมาณเกลือในไข่ขาวและไข่
แดงที่ผ่านการดองด้วยการใช้คลื่นอัลตราโซนิคเป็นระยะเวลารวม 
720 นาที มีค่าเท่ากับการดองแบบดั้งเดิมเป็นเวลา 12 วัน โดยเมื่อ
ระยะเวลาในการใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้นอาจช่วยเพิ่มความ
แตกต่างระหว่างความดันภายในและภายนอกเปลือกไข่ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดองได้ ช่วยลดระยะเวลาการดองลงได้เมือ่เทียบกบั
วิธีดั้งเดิม [4] 

Table 2 พบว่า เมื่อระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคช่วยในการ
ดองนานขึ้น ค่าความแข็งของไข่แดงสุกทั้ง 3 ตัวอย่าง มีค่าลดลง
อย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p<0.05) โดยไข่แดงเค็มสุกมีลักษณะ
คล้ายเจลนิ่ม ส่วนแนวโน้มของเนื้อสัมผัสของไข่ขาวสุก พบว่า ไข่ขาว
สุกมีค่าความแข็งลดลงเมื่อระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้น 
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปริมาณเกลือในไข่ขาวที่มากขึ้น การดองด้วย
เกลือส่งผลให้ความหนืดของไข่ขาวดิบมีค่าลดลง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความหนาของโปรตีนอัลบูมิน มีรายงานว่า ความหนืด
ของไข่ขาวดิบเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 90.55 cP และเมื่อเวลาการดอง
ผ่านไป 4 สัปดาห์ ความหนืดมีค่าลดลงเป็น 42.19 cP ท าให้ไข่ขาว
เค็มจะมีความนุ่มมากกว่าไข่ขาวปกติ และสามาริแยกไข่ขาวออก
จากไข่แดงได้ง่าย ท้ังในลักษณะของไข่เค็มดิบและไข่เค็มสุก [4] 

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินในไข่ขาวผงที่ผ่านการท า
แห้ ง แบบแ ช่ เ ยื อ กแข็ ง ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง ส เ ปค โต ร โฟ โตมิ เ ตอร์  
(spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 421 nm เทียบกับสาร
มาตรฐานสารเคอร์คูมินที่ช่วงความเข้มข้น 0 - 50 ppm พบว่า 
ปริมาณสารเคอร์คูมินที่วิ เคราะห์ได้ในไข่ขาวมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ

ระยะเวลาที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ 
(p<0.05)  

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Table 3) พบว่า ไข่เค็มที่
ผ่านการดองด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคมีคะแนนความชอบมากกว่าไข่
เค็มที่ผ่านการดองด้วยวิธีดั้งเดิมในทุกคุณลักษณะที่ทดสอบ ยกเว้น 
ด้านกลิ่นที่มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p>0.05) 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากไข่แดงมีสีส้มเข้มและมีรสเค็มกว่า เนื่องจาก
การดองด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคส่งผลให้ปริมาณเกลือแทรกซึมเข้า
ไปได้มากกว่าวิธีดั้งเดิมที่ใช้ระยะเวลาในการดองเพียง 3 วัน และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความชอบของผู้ทดสอบที่มีต่อไข่เค็มที่ผ่านการ
ดองด้วยคลื่นอัลตราโซนิคทั้ง 3 สภาวะ พบว่า ไข่เค็มที่ใช้คลื่นอัลตรา
โซนิคที่ระยะเวลารวม 480 นาที  (U3) มีแนวโน้มของคะแนน
ความชอบสูงกว่าตัวอย่างอื่นๆ ในทุกคุณลักษณะ แต่ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p>0.05) ยกเว้นคุณลักษณะด้าน
รสเค็มที่มีคะแนนแตกต่างจากตัวอย่างที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่ระยะ
เวลารวม 300 นาท ี(U2) อย่างมีนัยส าคัททางสิิติ (p<0.05) 

จากการวิเคราะห์ภาพิ่ายทางสัณฐานวิทยาด้วยวิธี  SEM 
(Figure 1) จะเห็นได้ว่า เปลือกไข่ด้านนอกที่ผ่านการใช้เทคนิคอัล
ตราโซนิคช่วยในการดองมีลักษณะไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม
มากนัก โดยมีรอยร้าวขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป แต่เมื่อพิจารณา
จากภาพิ่ายของเปลือกไข่ด้านในแล้ว พบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาใน
การใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานขึ้น จะปรากฏรอยร้าวเพิ่มมากขึ้น และ
แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมที่ดองด้วยวิธีดั้งเดิมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
การใช้คลื่นอัลตราโซนิคนั้น นอกจากจะท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ภายในและภายนอกเปลือกไข่
แล้ว ยังท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของรูพรุนและโครงสร้างของเปลือกไข่และเยื่อหุ้ม
เปลือกไข่ในระหว่างการดอง ทั้งนี้ ลักษณะความแตกต่างของรูพรุน
และโครงสร้างของเปลือกไข่เป็นสาเหตุส าคัทที่ท าให้ปริมาณ
ความช้ืนของไข่ขาวลดลง [1] นอกจากนี้ คลื่นอัลตราโซนิคท าให้เกิด
สภาวะการบีบอัดและการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
คล้ายคลึงกับเมื่อบีบฟองน้ าแล้วคลายออกอย่างซ้ าๆ (หรือเรียกว่า
ปรากฏการณ์ฟองน้ า) คลื่นอัลตราโซนิคท าให้เกิดปรากฏการณ์การ
เกิดโพรงอากาศ (cavitation) ซึ่งช่วยลดการจับตัวของน้ า ช่วยเพิ่ม
อัตราการลดลงของความช้ืนภายในไข่ได้ [10]

Table 3 Sensory scores (9-point hedonic scale) of salted-turmeric duck egg with different ultrasonic conditions  
Treatment Egg yolk color Aroma Saltiness Overall taste Overall liking 
U1 7.20±0.86ab 6.33±0.97ns 5.80±1.56ab 6.20±1.56ab 7.27±6.33ab 
U2 7.27±0.70ab 6.20±1.32ns 5.53±1.68b 5.93±1.62ab 6.13±1.35ab 
U3 7.80 ±0.56a 6.67±1.23ns 6.80±0.77a 7.07±0.79a 7.00±0.75a 
Control 6.93±0.96b 6.40±1.84ns 5.13±2.03b 5.53±1.88b 5.67±1.91b 

The values are mean ± SD (n=20). The means with different letters within the same column are significantly different (p<0.05). 
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          (a)   (b)         (c)   (d) 

 
         (e)   (f)         (g)   (h)

 
รูปที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ (a) เปลือกไข่ด้านนอกของไขเ่ค็มที่ดองด้วยวิธีดั้งเดิม (b) เปลือกไข่ด้านนอกของไข่เค็มทีด่องด้วยวิธี U1 
(c) เปลือกไข่ดา้นนอกของไข่เค็มทีด่องด้วยวิธี U2 (d) เปลือกไขด่้านนอกของไข่เค็มที่ดองด้วยวิธี U3 (e) เปลือกไขด่้านในของไข่เค็มที่ดองด้วย
วิธีดั้งเดิม (f) เปลือกไขด่้านในของไข่เค็มที่ดองด้วยวิธี U1 (g) เปลือกไข่ด้านในของไขเ่ค็มทีด่องด้วยวิธี U2 และ (h) เปลือกไข่ด้านในของไข่เค็ม

ที่ดองด้วยวิธี U3 

 

5. บทสรุป 
จากการประยุกต์ใช้เทคนิคอัลตราโซนิคช่วยในการดองไข่เค็ม

สมุนไพร พบว่า สามาริช่วยเพิ่มการแทรกซึมของเกลือและสารใน
กลุ่มเคอร์คูมินได้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่างๆ 
ของไข่เค็ม เช่น ค่าสี สัดส่วนไข่แดงที่แข็ง เนื้อสัมผัสของไข่เค็มสุก 
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการดองไข่ลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ระยะเวลาในการใช้คลื่นอัลตราโซนิคนานมากเกินไปจะท าให้ไข่แดง
ที่อยู่ภายในเปลือกไข่แตกและจับตัวกับไข่ขาวร่วมกับเกลือ ท าให้เกิด
การเสียสภาพและเป็นก้อนแข็ง ดังนั้น ในการทดลองนี้ จึงเสนอแนะ
ให้ใช้สภาวะ U2 คือ การระยะเวลาในการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นอัล
ตราโซนิค 12.5 นาที สลับกับการพัก 47.5 นาที ต่อเนื่องกัน 8 
ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน คิดเป็นระยะเวลาในการแทรกซึม
ด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเท่ากับ 300 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมทีล่ด
ระยะเวลาการดองจากวิธีการดั้งเดิมลงได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรวิเคราะห์หาปริมาณสารเคอร์คูมินด้วยเทคนิค HPLC ต่อไป 
เพื่อให้ทราบค่าที่แน่นอนกว่าการใช้เครื่อง spectrophotometer  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมชาเขียวใบหม่อน โดยศึกษาอัตราส่วนของ
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อชาเขียวใบหม่อนที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ชามีโทนสีเปลี่ยนไป
ทางโทนสีแดงมากข้ึนตามอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสี a* เพิ่มขึ้นตามล าดับจาก 5.1 ในชาสูตร 50:50 จนถึง 9.6 ในชา
สูตร 80:20 เช่นเดียวกับปริมาณแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์ชาที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณชาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื่องจากมีเพียงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มี 
แอนโทไซยานิน การเพิ่มอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ร้อยละ 10 มีผลท าให้ปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพมีค่าสูงขึ้น
ร้อยละ 16-41 อย่างไรก็ตามฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของผลิตภัณฑ์ชาผสมทั้ง 4 สูตรมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อย
ละ 87-91 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อรสขม กลิ่นรสโดยรวม และความรู้สึกหลังกลืนของชาที่มี
สัดส่วนของชาข้าวร้อยละ 70 และ 80 สูงกว่าชาที่มีสัดส่วนของชาข้าวต่ ากว่า ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ : ชาข้าว, ชาเขียวใบหม่อน, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ชาพร้อมดื่ม, ชาเพื่อสุขภาพ 

 
Abstract 

 This study introduces the development of healthy drinking tea from Riceberry rice tea and mulberry leaves 
green tea. The study was performed on different ratios of Riceberry tea and mulberry leaves green tea at 4 levels: 
50:50, 60:40, 70:30 and 80:20. It was found that the color of the tea changed toward red color as the ratio of Riceberry 
tea was increased. The a* value increased from 5.1 for the 50:50 to 9.6 for the 80:20. The anthocyanin content was also 
increased with the increasing of the Riceberrry tea ratio as only the Riceberry that contain anthocyanins. The 10% 
increase of the Riceberry tea ratio resulting in an increase of total phenolic content of the healthy tea product to be 
increased by 16-41%. However, DPPH antioxidant activity of all 4 tea formula as slightly changed with the values in the 
range of 87-91%. The sensory test result indicated that consumers gave higher liking scores for the bitterness, overall 
flavor and overall liking attributes of the teas with 70 and 80 percent rice tea than the lower ratio of one. The results 
from this study could be used to develop healthy drinking tea from Riceberry and mulberry leaves green tea with 
consumer acceptance. 
Keywords : rice tea, mulberry leaves green tea, Riceberry, drinking tea, healthy tea 
 

 
1. บทน า 
 ชาเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระที่
ส าคัญ คือ คาเทชิน (catechins) และอิพิคาเทชิน (epicatechins) 
[1] ประกอบกับในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มก าลังได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความหลากหลายตามชนิดของชา เช่น 
ชาเขียว ชาด า ชาอู่หลง และชาผสมชนิดต่างๆ เช่น ชากลิ่นผลไม้ 
และชาผสมชาข้าว  

 ชาข้าว หมายถึง เครื่องดื่มประเภทชาที่มีส่วนประกอบของ 
ข้าวคั่ว ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Hyeonmi-cha ซึ่งเป็น
ชาข้าวคั่วของประเทศเกาหลีใต้ และ Genmaicha ซึ่งเป็นชาข้าวคั่ว
ผสมใบชาเขียวของประเทศญี่ปุ่น ส าหรับประเทศไทยมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาข้าวชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น ชาข้าวงอก [2] ชาข้าวสีด า 
(black rice tea) [3] ชาข้าวก่ าผสมชาเขียว [4] และชาข้าวก่ าเพาะ
งอกพร้อมชง [5] ซึ่ งในจ านวนนี้  ชาข้าวก่ า หรือข้าวที่มีสีด า 
มีคุณประโยชน์ต่ อสุขภาพที่ เพิ่ มขึ้นมาจากแอนโทไซยานิน 
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(anthocyanins) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดปัจจัยช่วย
ลดโอกาสการเกิดโรคได้ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด [6] 
ดังนั้นชาข้าวสีด าจึงมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเครื่องดื่มส าหรับ
สุขภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นแหล่งปลูกข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นข้าวสีด าที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง [7]  
 นอกจากใบชาแล้วยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่นิยมบริโภคใน
รูปแบบเดียวกับชา ทั้งพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ และใบเตย และ
ดอกไม้ เช่น กุหลาบ ดอกอัญชัน เป็นต้น โดยในประเทศไทยพบว่า
ใบหม่อน (mulberry leaf) ถูกน ามาผลิตเป็นชาเขียวที่มีรสชาติดี  
มีองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ 
และมีสาระส าคัญ คือ กาบา (γ-aminobutyric acid, GABA) ที่ช่วย
ลดความดันโลหิตได้ [8] และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของ
สารพอลิฟีนอล (polyphenols) เช่นเดียวกับใบชา ได้แก่ กรดกัลลิก 
(gallic acid) คาเทชิน และอิพิคาเทชิน [9] นอกจากนี้ยังช่วยลด
น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้มีความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานได้ [10] ด้วยเหตุนี้ชาใบหม่อนจึงได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นในฐานะชาเพื่อสุขภาพ และมีการผลิตเพื่อการส่งออกใน
ปัจจุบัน [8] ดังนั้นการผสมผสานกันของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และ 
ชาใบหม่อนจึงเป็นการประสานคุณประโยชน์ต่อสุขภาพส าหรับ
ผู้บริโภคให้มากยิ่งข้ึน 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งเป็น
ชาผสมระหว่างชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนในอัตราส่วน
ต่างๆ กัน และศึกษาคุณประโยชน์ต่อสุขภาพโดยการวิเคราะห์
ปริมาณแอนโทไซยานินและสารพอลิฟีนอล และการวิเคราะห์ฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH และสัดส่วนของชาผสมที่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายให้คะแนนความชอบมากที่สุด 
 
2. วัตถุดิบและวิธีการทดลอง 
2.1 วัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ  
 ตัวอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้จากกลุ่มเกษตรกรท านาผู้ผลิตและ 
แปรรูปข้าวโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ และกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง โดยตัวอย่างข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์รี่ถูกคัดแยกสิ่งปลอมปนออก เก็บบรรจุในถุงสุญญากาศ
และเก็บรักษาในท่ีแห้ง ไม่สัมผัสแสงและปลอดภัยจากแมลงรบกวน 
 ตัวอย่างใบหม่อนสดพันธุ์สกลนคร ได้รับความอนุเคราะห์
โดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนอินทรีย์ ต าบลหนองผักแว่น 
อ าเภอท่าหลวง โดยใบหม่อนสดที่ เก็บเกี่ยวจะต้องแปรรูปเป็น 
ชาเขียวทันทีในวันเดียวกัน 
2.2 การผลิตชาพร้อมดื่ม  
2.2.1 การผลิตชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
 ชาข้าวเตรียมโดยการคั่วข้าวด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งข้าวพองตัว 
และเกิดกลั่นหอม [4-5] โดยใช้ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่  200 กรัม  
คั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน โดยอุณหภูมิที่พื้นผิวของกระทะประมาณ 
170 – 210 องศาเซลเซียส ท าการคั่วจนกระทั่งเมล็ดข้าวพองตัว 
และเกิดกลิ่นหอม ซึ่งใช้เวลาคั่วประมาณ 5-6 นาที  
 
 

2.2.2 การผลิตชาเขียวใบหม่อน 
 ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการผลิตชาเขียวใบหม่อนในระดับครัวเรือน 
ตามวิธีของ วิโรจน์ แก้วเรือง และคณะ [11] ทั้งนี้เพื่อความง่ายต่อ
การเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับการถ่ายทอด โดยเลือกผลิต
ชาเขียวใบหม่อนเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตชาใบหม่อนเนื่องจากชา
ประเภทชาเขียวได้รับความนิยมบริโภคถึงร้อยละ 20 ของการ
บริโภคชาทั่วโลก [12] โดยสรุป ชาเขียวใบหม่อนเตรียมโดยหั่นใบ
หม่อนสดให้เป็นริ้วมีความกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลวกน้ า
เดือดนาน 30 วินาที ผึ่งลมให้หมาด นวดในกระทะไฟอ่อนเป็นเวลา 
20 นาที จนใบหม่อนช้ าและเริ่มแห้ง อบใบชาเขียวใบหม่อนในตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนใบชาแห้ง แล้ว
จึงเก็บใบชาเขียวใบหม่อนในถุงพลาสติกลามิเนตภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ 
2.2.3 การพัฒนาสูตรชาพร้อมด่ืมเพ่ือสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
และชาเขียวใบหม่อน 
 การพัฒนาสูตรชาเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบ
หม่อนท าโดยการเตรียมน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ าชาเขียวใบหม่อน 
แล้วจึงผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ ตามวิธีการของ วอนสี ลอค าเฮือง 
และคณะ [4] ซึ่งศึกษาโดยการผสมชาข้าวไรซ์เบอร์รี่กับชาเขียวใบ
หม่อนในอัตราส่วนร้อยละโดยน้ าหนักเท่ากับ 50:50, 60:40, 70:30 
และ 80:20 และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี 
และการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์  
โดยการเตรียมน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ าชาเขียวใบหม่อนใช้วิธีการ
เตรียมเหมือนกันโดยการชงชาในน้ าร้อน 90-95 องศาเซลเซียส นาน 
5 นาที แล้วกรองเศษชาออก โดยการเตรียมน้ าชาแต่ละครั้ง ใช้ชา 
ใบหม่อน 50 กรัม หรือชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 250 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร 
2.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ 
2.3.1 การวเิคราะห์ค่าสีของชาและน  าชา 
 การวัดค่าสีด้วยระบบฮันเตอร์ (Hunter Lab) ท าโดยการวัดค่าสี 
3 ค่า คือ L*  แสดงค่าความสว่าง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0 (มืด) ถึง 100 
(สว่าง) a* แสดงค่าสีแดง (มีค่าเป็นบวก) และสีเขียว (มีค่าเป็นลบ) 
และ b* แสดงค่าสีเหลือง (มีค่าเป็นบวก) และสีน้ าเงิน (มีค่าเป็นลบ) 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยตรงจากตัวอย่างโดยใช้ถ้วยแก้วส าหรับวัด
ค่าสี และวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดสี  Hunter lab (MiniScan XE 
Plus, Hunter Associates Laboratory, Inc., Reston, VA, USA) 
โดยการสุ่มวัดที่ต าแหน่งต่างกัน 3 ต าแหน่ง  
2.3.2 การวเิคราะห์ความชื นของชา 
 การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนใช้วิธี gravimetric method 
AOAC 934.01 (AOAC, 2005) เป็ นการวัดน้ าหนั กที่ เห ลื ออยู่
หลังจากการระเหยน้ าจากตัวอย่างภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ก าหนด
วิธีการวิเคราะห์เริ่มจากการอบกระป๋องหาความช้ืน (moisture 
can) ด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) แบบไฟฟ้า (ShelLab 1375 
FX Forced Air Oven, Sheldon Manufacturing, Inc.) ที่
อุณหภูมิ 105±2 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วจึงช่ังน้ าหนักที่
แน่นอน ท าซ้ าขั้นตอนข้างต้นแต่ใช้เวลาอบเพียง 1 ช่ัวโมง จากนั้นช่ัง
หาน้ าหนักที่แน่นอนของกระป๋องหาความช้ืนที่มีตัวอย่างจนกระทั่ง
น้ าหนักมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 2 มิลลิกรัม 
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2.3.3 การวัดปริมาณน  าอิสระของชา 
 การวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ (water activity meter, ยี่ห้อ Aqua 
Lab, รุ่น 4TE, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
2.3.4 ปริมาณของแข็งทั งหมดท่ีละลายได้ของน  าชา 
 ปริมาณของแข็งทั้ งหมดที่ละลายได้  (total soluble solid, 
TSS) ของน้ าชาวัดได้ด้วยเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร์ (refractometer) 
และแสดงค่า TSS ในหน่วยองศาบริกซ์ (oBrix) 
2.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
2.4.1 ก า รวิ เค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ แ อ น โท ไซ ย า นิ น ทั ง ห ม ด 
(determination of total anthocyanin content, TAC) 
 ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (TAC) สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
วิธี pH differential method [13] โดยใช้หลักการเปลี่ยนสีของ
แอนโทไซยานินโมโนเมอร์ในสารละลายพีเอช 1.0 ซึ่งมีสีแดงและ 
พีเอช 4.5 ซึ่งไม่มีสี ซึ่งวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 510 นาโนเมตร ด้วย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi, รุ่น UH5300, ประเทศญี่ปุ่น) 
2.4.2 การวิ เคราะห์ป ริมาณ สารประกอบฟีนอลิกทั งหมด 
(determination of total phenolic content, TPC) 
 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารที่สกัดสามารถ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-Ciocalteau reagent ดังที่อธิบายไว้โดย 
Shen et al. [14] การวิเคราะห์เริ่มจากการผสมสารละลายสารสกัด
ใน เมทานอลปริม าตร 0.1 มิลลิ ลิ ต ร กับสารละลาย Folin-
Ciocalteau reagent และตั้งทิ้งไว้ในที่มืดนาน 5 นาที แล้วจึงเติม
สารละลาย 7.5 % โซเดียมคาร์บอเนตลงไป 1.5 มิลลิลิตร และ 
เจือจางสารละลายผสมนี้ด้วยน้ ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นทิ้ง
ไว้ให้เกิดปฏิกิริยานาน 2 ช่ัวโมง ในที่มืด แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโต-
มิเตอร์ (Hitachi รุ่น UH5300) โดยใช้กรดกัลลิก (gallic acid) เป็น
สารมาตรฐาน และรายงานปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมโดยเป็น
ค่าเทียบเท่าปริมาณกรดกัลลิก (gallic acid equivalent, GAE)  
2.4.3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH  
 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดปริมาณแอนโทไซ-
ยานินสูงสามารถท าได้ตามวิธีของ Leong and Shui [15] โดย
เต รียมสารละลาย  2,2-diphenyl-1-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
เข้มข้น 100 ไมโครโมลาร์ จากนั้นผสมน้ ากลั่น (ส าหรับตัวควบคุม) 
หรือสารสกัดจากข้าวปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย 
DPPH ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และทิ้งให้ท าปฏิกิริยานาน 30 นาที ที่
อุณหภูมิห้อง 31±1 องศาเซลเซียส แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงของ
สารละลายที่ท าปฏิกิริยาแล้วที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi, รุ่น UH5300, ประเทศญี่ปุ่น) 
 
 
 
 

2.5 การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของชาเพื่อสุขภาพจากข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่และใบหม่อนใช้การประเมินด้วยวิธี 9-point hedonic 
scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน มีอายุอยู่ในช่วง 18 – 35 
ปี ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์บริโภคชาพร้อมดื่มอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ โดยท าการประเมินคุณลักษณะทั้งหมด 6 ด้าน คือ สี 
ความใส รสขม กลิ่นรสโดยรวม ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบ
โดยรวม [4] วิธีการประเมินท าโดยการรินน้ าชาพร้อมดื่มที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ในถ้วยพลาสติก 
สีขาวและเสริฟพร้อมกับน้ าเปล่าที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ปรับสภาพใน
ช่องปาก โดยเสริฟให้กับผู้ชิมภายในเวลา 1 นาที หลังจากการเตรียม 
โดยผู้ชิมแต่ละคนจะได้รับตัวอย่างทั้งหมด 4 ตัวอย่าง ที่ถูกก าหนด
รหัสเป็นตัวเลข 3 หลัก แบบสุ่ม [4]  
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS® 
version 12 (SPSS Inc., สหรัฐอ เมริก า ) และวิ เค ราะห์ ความ
แปรปรวนด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 ชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและชาเขียวใบหม่อน 
 ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) มีลักษณะเป็นข้าวเต็ม
เมล็ดที่ถูกคั่วจนมีกลิ่นหอมและเกิดการพองตัวของเมล็ดเล็กน้อย 
ส าหรับชาเขียวใบหม่อนมีลักษณะเป็นเส้นยาวมีสีเขียวเข้มดังแสดง
ในรูปที่ 1(ข) 
 

           
                     (ก)                           (ข) 
 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ก) และชาเขียวใบหม่อน (ข) 
 
3.2 คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางเคมีของชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
และชาเขียวใบหม่อน 
 คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางเคมีของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ใบหม่อนสด และชาเขียวใบตารางที่ 1 แสดง 
ให้เห็นว่าค่าความช้ืนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความมีค่าต่ ากว่าข้าว
กล้องไรซ์เบอร์รี่อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับชาเขียวใบหม่อนท่ีมีค่า
ความช้ืนต่ ากว่าใบหม่อนสดอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
กระบวนการผลิตชา เช่น การคั่วข้าว และการนวดชาบนกระทะ 
ที่ร้อน ท าให้เกิดการสูญเสียความชื้น  
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 จากการวิเคราะห์ค่า aw พบว่าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่า aw ลดลง
เล็กน้อยแต่มีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า aw ของข้าวกล้อง 
ไรซ์เบอร์รี่ อย่างไรก็ตามทั้งสองตัวอย่างมีค่า aw ต่ ากว่า 0.5 จึงเกิด
การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้ยาก [16] ในขณะที่ใบหม่อนสดมีค่า aw 
ที่สูงแต่เมื่อแปรรูปเป็นชาเขียวใบหม่อนส่งผลให้ค่า aw ลดลง
ประมาณร้อยละ 43 และมีค่า aw ต่ ากว่า 0.4  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสีพบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มีค่าสี L* ซึ่ง
แสดงถึงความสว่างสูงกว่าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เช่นเดียวกับใบหม่อนสด
ที่มีค่าสี L* สูงกว่าค่าของชาเขียวใบหม่อน แต่โดยรวมแล้วข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์รี่และชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่าสี L* สูงกว่าใบหม่อนสดและชา
เขียวใบหม่อนตามล าดับ ส าหรับค่าสี a* ของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
และชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ตัวอย่างมีสี
อยู่ในโทนสีแดง ในขณะที่ใบหม่อนสดและชาเขียวใบหม่อนค่าสี a* 
ที่เป็นลบหรือมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างทั้ง 2 มีสีอยู่ใน
โทนสีเขียวเข้ม ค่าสี b* ของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีต่ า แสดงให้เห็นว่าค่าสี b* ไม่ใช่ค่าสีส าคัญ
ของข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์ชาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในขณะที่ค่า 
b* ของใบหม่อนสด ชาเขียวใบหม่อน และน้ าชาเขียวใบหม่อนมีค่า
อยู่ในช่วง 14.7-24.8 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนมีสีอยู่
ในโทนสีน้ าเงินเข้ม 
 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในในผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่
และใบหม่อนได้แก่ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (TAC) ปริมาณ
สารพอลิฟีนอลทั้ งหมด (TPC) โดยที่  TAC ตรวจพบเฉพาะใน
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เท่านั้น โดยพบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 
มีค่า TAC สูงที่สุด และมีค่าลดลงประมาณร้อยละ 61 เมื่อแปรรูป
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เป็นชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเมื่อเตรียมเป็นน้ าชา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่พบว่าผลิตภัณฑ์มีค่า TAC ประมาณ 50 mg/100 g 
 ค่า TPC แสดงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิดพอลิฟีนอล
ทั้งหมดในตัวอย่าง โดยพบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มีค่า TPC สูงที่สุด  
และลดลงร้อยละ 73 ในชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในขณะที่ใบหม่อนสดมี 
ปริมาณพอลิฟีนอลสูงที่สุดเท่ากับ 2,443 mg/100 g แต่มีปริมาณ
ลดลงประมาณร้อยละ 33 เมื่อแปรรูปเป็นชาเขียวใบหม่อน 
3.3 ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและชาเขียวใบหม่อน 
 ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนที่มี
อัตราส่วนของชาใบหม่อนต่อชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่างกัน  4 ระดับ 
50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 แสดงไว้ดังรูปท่ี 2(ก) ถึงรูปที่ 2(ง) 

ตามล าดับ โดยชาพร้อมดื่มสัดส่วนร้อยละ 50:50 จะมีสีน้ าตาลเข้ม
เล็กน้อย และจะมีสีเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดงเข้มขึ้นเมื่อมีสัดส่วนของ
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
       (ก)               (ข)               (ค)                (ง) 
 
รูปที่  2 น้ าชาเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์ เบอร์รี่และ ใบหม่อนใน
อัตราส่วน (ก) 50:50, (ข) 60:40, (ค) 70:30 และ (ง) 80:20 
 
3.4 คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนมี
การเปลี่ยนแปลงของค่าสี a* อย่างมีนัยส าคัญตามอัตราส่วนของชา
ข้าวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่า a* ที่เป็นบวกแสดงถึงค่าสีในโทนสีแดงซึ่ง
สอดคล้องกับสีของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.1 – 9.6 
ดังแสดงในตารางที่ 2 ส าหรับค่าสี b* ของชาทุกตัวอย่างมีค่าเป็น
บวก ซึ่งแสดงถึงโทนสีน้ าตาล โดยค่าสี b* ของผลิตภัณฑ์ชาพร้อม
ดื่มมีโน้มโน้มลดลงเมื่อมีปริมาณของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามค่าความสว่างของผลิตภัณชาพร้อมดื่มทุกตัวอย่างซึ่ง
แสดงด้วยค่าสี L* พบว่าอัตราส่วนชา 50:50 มีค่าสี L* สูงกว่าค่า L* 
ของผลิตภัณฑ์ชาที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 60, 70 และ 80 
ซึ่งมีค่าสี L* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
 ปริมาณแอนโทไซยานิน (TAC) ในผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพมีค่า
เพิ่มขึ้นอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เนื่องจากแอนโทไซยานิน
สามารถตรวจพบได้ในข้าวไรซ์เบอรร์ี่แตไ่มพ่บในใบหม่อน ซึ่งปริมาณ
แอนโทไซยานิน (ตารางที่ 2) ในผลิตภัณฑ์ชาข้าวมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 35 ในทุกๆ ร้อยละ 10 ของปริมาณชาข้าวไรซ์-
เบอร์รี่ที่เพ่ิมขึ้น 
 ปริมาณสารฟีนอลิก (TPC) ของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อ
สุขภาพมีค่าลดลงเป็นล าดับอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของ
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื่องจากชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่า TPC เท่ากับ 24 
mg/100 g ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า TPC ของชาเขียวใบหม่อนที่มีค่า
เท่ากับ 42.0 mg/100 g ถึงประมาณร้อยละ 75 

ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องไรซ์เบอรร์ี่ ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ าชาจากการชงชาข้าวไรซ์เบอร์รี ่
 

ตัวอย่าง 
คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

ความชื น 
(ร้อยละ) 

aw ค่าสี TAC 
(mg/100 g) 

TPC 
(mg/100 g) L* a* b* 

ข้าวกลอ้งไรซ์เบอร์รี่ 12.3±0.2 0.47±0.12 50.6±2.4 8.3±1.0 14.4±1.0 1,404±21 2,751±44 
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 9.1±0.2 0.42±0.03 33.3±1.1 5.1±0.3 5.8±0.9 541±9 739±27 
ใบหม่อนสด 67±1.0 0.74±1.8 38.1±1.8 -8.1±1.0 14.7±3.2 na 2,443±27 
ชาเขียวใบหม่อน 12±1.0 0.31±0.8 21.1±2.2 -11.7±2.0 24.8±7.9 na 977±46 
na (not applicable) = ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือตรวจไม่พบ 
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 คุณประโยชน์ด้านฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ชา
พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราส่วนของชาข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1-3 และมีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 91 ใน 
ผลิตภัณฑ์ชาที่มีอัตราส่วนชาทั้งสองชนิดร้อยละ 80:20 
 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และ 
ใบหม่อนที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอัตราส่วนร้อยละ 50, 
60, 70 และ 80 มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดังแสดงในตารางที่ 3 
โดยผู้ชิมมีแนวโน้มชอบลักษณะสีของผลิตภัณฑ์ชาในอัตราส่วน 
50:50 และ  60:40 ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีคะแนนความชอบมากกว่า
ผลิตภัณฑ์ชาในอัตราส่วน 70:30 และ 80:20 อย่างมีนัยส าคัญ 
(p≤0.05) ผู้ ชิมมีแนวโน้มให้คะแนนความชอบต่อความใสของ
ผลิตภัณฑ์  50:50 และ 60:40 สูงกว่า 70:30 และ 80:20 มีค่ า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
 

 ผลจากการประเมินพบว่าผู้ชิมมีแนวโน้มให้คะแนนความชอบต่อ
คุณลักษณะด้านรสขม กลิ่นรสโดยรวม และความรู้สึกหลังกลืนของ
ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ร้อยละ 70 
และ 80 สูงกว่าผลิตภัณฑ์ชาที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่น้อย
กว่า ท้ังนี้ผู้ชิมให้คะแนนความชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม
ที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนเท่ากับ 
70:30 และ 80:20 ในระดับชอบ แต่คะแนนที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดืม่
เพื่อสุขภาพจากข้าวไรซเ์บอร์รี่และใบหม่อนท่ีมีอัตราส่วนของชา 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อนในอัตราส่วนตา่งๆกัน 
 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสมัผัส 

อัตราส่วนชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ : ชาเขียวใบหม่อน 

50:50 60:40 70:30 80:20 

สี 7.4±0.9a 7.5±0.9a 6.9±0.9b 6.3±1.0b 

ความใสns 7.6±0.8 7.5±0.9 7.3±0.9 7.4±1.0 
รสขม 4.0±0.9b 5.1±0.8ab 6.2±0.4a 6.5±0.4a 

กลิ่นรสโดยรวม 4.2±0.7b 5.2±0.9ab 6.4±0.8a 6.9±0.5a 

ความรู้สึกหลัง
กลืน 

4.1±0.8b 4.0±0.9b 6.0±0.8a 6.1±0.8a 

ความชอบ
โดยรวม 

4.0±0.9ab 4.2±0.9ab 5.6±1.0a 5.4±0.4a 

 

ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีกายภาพของชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และใบหม่อนท่ีมีอตัราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอรร์ี่และ 
ชาเขียวใบหม่อนในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน 
 

อัตราส่วน 
ชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ี :  
ชาเขียวใบหม่อน 

คุณภาพทางเคมีกายภาพ 
ค่าสี TAC 

(mg/100 g) 
TPC 

(mg/100 g) 
DPPH  
(%) L* a* b* 

100:0 47.1±0.3c 8.1±1.2a 9.5±0.6d 49.5±1.6a 24±6d 82±2.6c 
0:100 56.9±2.8b -1.3±0.2e 12.9±4.2c nd 42±2c 91±3.2a 

50:50 63.3±1.1a 5.1±0.3d 55.8±0.9a 23±1.7d 34±4d 87±4.1b 
60:40 49.2±5.8c 7.4±1.5c 52.5±6.6a 31±1.2c 48±8c 86±2.4b 
70:30 46.3±2.3c 8.4±1.2ab 46.7±7.4b 42±1.9b 56±7b 89±1.9ab 
80:20 51.2±2.7bc 9.6±0.5a 44.9±3.9b 48±1.1a 71±12a 91±2.2a 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวยกท่ีเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p>0.05), nd (not detected) = ตรวจไม่พบ, TAC = ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด, TPC = ปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมด, DPPH = ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH 
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4. อภิปรายผล 
4.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและชาเขียวใบหม่อน 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่าค่าสี a* ที่มีค่าเป็นลบซึ่ง
แสดงถึงสีในโทนสีเขียวเป็นค่าสีส าคัญของใบหม่อน ชาเขียวใบ
หม่อน และน้ าชาเขียวใบหม่อนของชาเขียวใบหม่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนกิจ ถาหมี  และ พิ ไลรัก อินธิปัญญา [17]  
ที่รายงานว่าใบหม่อนแห้งที่มีค่า L* a* และ b* เท่ากับ 44.4, -6.3 
และ 14.2 ตามล าดับ การแปรรูปใบหม่อนสดเป็นชาเขียวใบหม่อน
พบว่าค่าสี a* มีค่าเป็นลบมากข้ึน เนื่องเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล
เนื่องจากเอนไซม์ (enzymatic browning) ซึ่งเซลล์ของใบหม่อน
เกิดการเสียหายจากขั้นตอนการนวดเพื่อผลิตชาเขียวใบหม่อน [18] 
ท าให้ชาเขียวใบหม่อนมีสีเขียวมากกว่าใบหม่อนสดในขณะทีค่่าสขีอง
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
พบว่ามีค่าสี L* a* และ b* เป็นค่าสีหลัก เนื่องจากเมล็ดข้าวและน้ า
ชาข้าวมีสีเข้มมากและมีสีอยู่ในโทนสีม่วงเข้ม  
 ค่า TAC ของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมขาเขียวใบหม่อนที่ได้จาก
งานวิจัยนี้มีค่าอยู่ในช่วง 230-570 mg/L (ตารางที่ 1) ซึ่งสูงกว่า
งานวิจัยของ สิริการ หนูสิงห์ และคณะ [5] ที่รายงานค่า TAC ใน 
น้ าชาข้าวก่ าเพาะงอกที่ชงนาน 5 นาที โดยใช้อุณหภูมิต่างๆ กัน  
โดยมีค่าอยู่ในช่วง 30-59 mg/L ถึงแม้จะใช้อัตราส่วนข้าวต่อน้ า
เท่ากับ 1:3 โดยน้ าหนัก ซึ่งต่ ากว่าสัดส่วนที่ใช้ในการเตรียมชาข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ในงานวิจัยนี้ก็ตาม ซึ่งความแตกต่างของค่า TAC อาจเกิด
ได้จากขั้นตอนการเพาะงอกที่ท าให้สูญเสียแอนโทไซยานินจากการ
ละลายน้ าเนื่องจากแอนโทไซยานินเป็นโมเลกุลที่ละลายน้ าได้
ค่อนข้างดี [13] การแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เป็นชาข้าวไรซเ์บอรร์ี่
มีผลท าให้ค่า TAC ในชาข้าวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก
แอนโทไซ-ยานินเป็นโมเลกุลที่สลายตัวได้ง่ายจากความร้อน [19] 
โดยพบว่าในชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณแอนโทไซยานินคงเหลือ
ประมาณร้อยละ 38 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองของ Wu et al. 
[3] ที่พบว่าชาข้าวที่เตรียมโดยการอบมีประมาณแอนโทไซยานิน 
คงเหลือประมาณร้อยละ 28 อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ตรวจไม่พบ
แอนโทไซยานินในใบหม่อน ซึ่งต่างจากรายงานของ ธนกิจ ถาหมี 
และ พิไลรัก อินธิปัญญา [17] ที่พบแอนโทไซยานินในใบหม่อนใน
ปริมาณ 2.6 mg/100 g ทั้งนี้อาจเนื่องจากจากความแตกต่างกันของ
สายพันธ์หม่อนและกระบวนการวิเคราะห์ 
 ปริมาณสารพอลิฟีนอลในข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มีการลดลง
มากกว่าในใบหม่อน เนื่องจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มีแอนโทไซยานิน
ที่ไม่ทนต่อความร้อนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีปริมาณ TPC ใน 
ชาข้าวไรซ์ เบอร์รี่คิดเป็นร้อยละ 27 ของข้าวกล้องไรซ์ เบอร์รี่  
ในขณะที่ชาเขียวใบหม่อนจามีปริมาณ TPC คงเหลือประมาณ 
ร้อยละ 40 ซึ่ งสูงกว่าชาข้าวไรซ์  แต่ปริมาณ TPC ของเหลือง
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ  ที่พบว่ามีปริมาณ TPC คงเหลือหลังจาก
การอบด้วยความร้อน 110 องศาเซลเซียส ประมาณ 700 mg/100 
g หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณ TPC ในใบหม่อนสด ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับค่า TPC ในชาเขียวใบหม่อนจากงานวิจัยนี้ อย่างไร 
ก็ตาม จากงานวิจัยใบหม่อนอบแห้งมีปริมาณสารพอลิฟีนอลเท่ากับ 
196 mg/100 g [17] ซึ่งมีค่าน้อยกว่าผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ 

ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กระบวนการผลิต และอุณหภูมิ
และระยะเวลาที่ใบหม่อนได้รับความร้อน 
 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในตารางที่ 2 
แสดงให้เห็นว่าชาเขียวใบหม่อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า 
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ประมาณ 1.1 เท่า ซึ่งฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
ชาเขียวใบหม่อนมีค่าลดลงประมาณร้อยละ 16 หลังจากแปรรูปเป็น
ชาเขียว ในขณะที่ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีมี
ค่าลดลงมากกว่า โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 56 เมื่อแปรรูปเป็น 
ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แอนโทไซยานนิ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญ ซึ่งแอนโทไซยานินไม่ทนต่อความ
ร้อน ท าให้เกิดการสูญเสียไปในปริมาณมาก จากรายงานการวิจัย
พบว่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของชาข้าวก่ าเพาะงอกจาก
รายงานของ [5] พบว่ามีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH เท่ากับ 4.7 mg/mL จากรายงานของ ธนกิจ ถาหมี และ 
พิไลรัก อินธิปัญญา [17] พบว่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH  
ในใบหม่อนมีค่าเท่ากับ 102 mg/mL 
4.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมด่ืมชาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและ 
ชาเขียวใบหม่อน 
 ผลการประเมินคุณภาพในตารางที่  2  แสดงคุณภาพทาง
กายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ชาผสมพร้อมดื่มของชาข้าวไรซ์
เบอร์รี่ : ชาเขียวใบหม่อนในอัตราส่วน 50:50, 60:50, 70:30 และ 
80:20 ตามล าดับ โดยผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มอัตราส่วน 50:50 มีค่าสี 
L* สูงที่สุด ในขณะชาพร้อมดื่มที่มีอัตราส่วนของชาข้าวไรซ์เบอร์รี่
มากกว่า 50 มีค่าสี L* ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนของชา
ข้าวไรซ์ เบอร์รี่ที่มากขึ้น ส่งผลท าให้น้ าชาพร้อมดื่มมีสีเข้มข้น 
เนื่องจากน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสีม่วงด า (ตารางที่ 1) ค่าสี a* ของ
ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมชาเขียวใบหม่อนมีค่า
เพิ่ มขึ้นอย่างเป็นล าดับตามปริมาณของน้ าชาข้าวไรซ์ เบอร์รี่ 
เนื่องจากค่าสี a* เป็นค่าสีส าคัญของน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในขณะที่
ค่าสี b* ซึ่งเป็นค่าส าคัญของน้ าชาเขียวใบหม่อนมแีนวโน้มลดลงตาม
ปริมาณของน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
  ปริมาณแอนโทไซยานินในน้ าชาผสมชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสม 
ชาเขียวใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 35 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสูตรก่อนหน้า เช่น ชาผสมอัตราส่วน 60:40 มีค่า 
TAC สูงกว่าชาผสมอัตราส่วน 50:50 เท่ ากับ 8 mg/100 g ซึ่ ง 
คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งสาเหตุที่ค่า TAC มีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเนื่องมาจากในน้ าชาเขียวใบหม่อนไม่มีแอนโทไซยานิน 
อย่างไรก็ตาม ค่า TPC ในชาผสมอัตราส่วน 60:40, 70:30 และ 
80:20 มีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นรูปแบบ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 41, 23 
และ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า TAC ของชาผสมอัตราส่วน 50:50 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสลายตัวของแอนโทไซยานินที่เด่นชัดขึ้น
เมื่อมีปริมาณมากขึ้นในชาผสมอัตราส่วน 70:30 และ 80:20 โดย 
แอนโทไซยานินสลายตัวได้จากทั้งพีเอชและความร้อนจากการชงชา
ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ซึ่งจากการที่ค่า TAC 
และ TPC เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสัดส่วนของน้ าชาข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่เพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของชาผสมทั้ง 
3 สูตรมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นกันจากสัดส่วนของ 
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แอนโทไซยานินในน้ าชาผสมมีมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากแอนโทไซยานิน
บางส่วนสลายตัว และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของ 
แอนโทไซยานินมีค่าลดลงในสภาวะแวดล้อมที่มีค่ าพี เอชสูง 
เนื่องจากส่งผลต่อความสามารถในการให้โปรตรอนเพื่อก าจัดอนุมูล
อิสระ DPPH ของแอนโทไซยานินมีแนวโน้มลดลง  
4.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าว
ไรซ์เบอร์ร่ีและชาเขียวใบหม่อน 
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคมีความค่อนข้างชอบผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มชาข้าวไรซ์เบอร์รี่
และชาเขียวใบหม่อน อย่างไรก็ตามคะแนนความชอบยังอยู่ในเกณฑ์
ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สิริการ หนูสิงห์ และคณะ [5]  
ที่พบว่าค่าคะแนนความชอบต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้าน
รสชาติและความชอบโดยรวมมีค่าอยู่ในช่วง 4.6-5.2 เท่านั้น ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์เฉยๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการไม่ปรุงแต่รสชาติด้วย
ส่วนผสมใดๆ จึงส่งผลให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์มีค่าต่ า  
 
5. บทสรุป 
 ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม เพื่ อสุขภาพที่มีสัดส่วนของชาข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่และชาเขียวใบหม่อน โดยพบว่าสัดส่วนชาข้าวที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสีโดยน้ าชามีสีแดงเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 31-34 ปริมาณสารพอลิฟีนอลทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16-41 และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 
อย่างไรผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ในด้านกลิ่นรส
โดยรวมและความชอบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าโดยให้คะแนน
อยู่ในช่วง 4.0-6.9 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการปรับปรุง
รสชาติของผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพนี้ให้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภคมากข้ึน 
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การผลิตไอศกรมีโยเกิรต์เสรมิเส้นใยจากดอกโสน (Sesbania javanica) 
Processing of Yoghurt Ice cream Fortified with Fiber  

From Sesbania (Sesbania javanica) flowers 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกโสนท่ีเหมาะสมในการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต โดยศึกษาคุณภาพทางด้าน
ประสาทสัมผัส คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี  และคุณภาพทางจุลินทรีย์ โดยแปรปริมาณการเสริมดอกโสน เป็น 3 ระดับ ดังนี้     
ร้อยละ 5 10 และ 15 ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-Point Hedonic Scale ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบรวม พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนร้อยละ 15 มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย

ถึงปานกลาง คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ไอศกรีมดอกโสนมีค่าโอเวอร์รันร้อยละ 50.770.34 มีอัตราการละลายเท่ากับ 0.97 กรัม/นาที ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบค่าสีของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน พบว่า ค่าความสว่าง (L*)  ค่าที่แสดงความเป็นสีแดง (a*) และค่าที่แสดง

ความเป็นสีเหลือง (b*) มีค่าเท่ากับ 75.360.00 -1.260.10 และ 38.710.52 ตามล าดับ คุณภาพทางเคมี พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริม

เส้นใยจากดอกโสน มีปริมาณความช้ืน ร้อยละ 66.290.08 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 19.930.21 เถ้าร้อยละ 4.700.20 ไขมันร้อยละ 

4.230.56  โปรตีนร้อยละ 2.750.16 และเส้นใยร้อยละ 2.100.05 ตามล าดับ คุณภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า มีปริมาณแบคทีเรีย เท่ากับ 

1.73103  CFU/g. ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544)  จากการประเมินต้นทุนการผลิต 
พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนมีต้นทุนการผลิตต่อ  1 กิโลกรัม เท่ากับ 44 บาท  
ค าส าคัญ : ไอศกรีมโยเกิร์ต  ดอกโสน  เส้นใย 
 

Abstract 
The research aimed to 1 ) develop a yoghurt ice cream product supplemented fiber with Sesbania (Sesbania 

javanica) Flowers, 2) study sensory evalution, physical, chemical composition and microbiological of ice cream product 
contain Sesbania Flowers at of 5, 10, and 15 percent by weight. The results of sensory evaluation by using 9 point 
hedonic scale showed that highest satisfaction value form consumer was for the product with 15 percent Sesbania 
Flower supplement. The result of physical yoghurt ice cream of showed the exhibited 50.77+0.34 percent of the 
overrun value together with 0.97 g/min melting rate. The colour determination response was presented as 75.36+0.00,              
-1.26+0.10 and 38.71+0.52 according to L* a* and b*. From the study of chemical composition, it was indicated that the 

product was comprised of moisture 6 6 .2 90 .0 8 , carbohydrate 19.930.21, ash 4.700.20, fat 4.230.56, protein 

2.750.16, and fiber 2.100.05 percent by weight. Microbiological test found that the total plate count was 1.73103  

CFU/g. which was less than the standard of food Act standard No.222 (ice cream), Ministry of public Health (2001).The 
investment cost of Sesbania compounding yoghurt ice cream showed approximately as 44 baht/kg.  
Keyword : Yoghurt ice cream, Sesbania (Sesbania javanica) flowers, Fiber 
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1. บทน า 

     โสน (Sesbania sp.) เป็นพืชผักที่คุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่ง
กองโภชนาการ (2535) [1] พบว่า ดอกโสน 100 กรัม ประกอบด้วย
โปรตีน  3.6 กรัม  คาร์ โบ ไฮ เดรต 5 .6 กรัม  ไขมัน  0 .4 กรัม 
ฟอสฟอรัส 56 มิลลิกรัม แคลเซียม 51 มิลลิกรัม เหล็ก 8.2 
มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.2 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.33 มิลลิกรัม ไน
อาซิน 2.8 มิลลิกรัม วิตามินซี 24 มิลลิกรัม เบต้าแคโรทีน 34.3 
ไมโครกรัมเทียบกับหน่วยเรตินอล รวมทั้งมีเส้นใย 3.9 กรัม โสน
จัดเป็นไม้สกุลเดียวกับแค ซึ่งมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมี
ผลผลิตออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
เท่านั้น ท าให้ในช่วงดังกล่าวจะมีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจึง
ส่งผลท าให้ดอกโสนมีราคาถูกและมีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งอาหาร
ท้องถิ่นส่วนใหญ่นิยมน าดอกโสนมาประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ 
ทั้งอาหารไทยและขนมไทย  ดอกโสนสามารถน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้หลายชนิด เนื่องจากดอกโสนมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพประกอบกับเป็นพืชผักที่มีจ านวนมาก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาดอกโสน
ให้เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตจะช่วยส่งเสริมท าให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการจากพืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนื่องจากไอศกรีมโยเกิร์ตเป็น
ขนมหวานแช่แข็งที่อุดมด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถ
รับประทานได้ง่ายเนื่องจากมีรสชาติหวานเย็น 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1.1.1 เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกโสนท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต 

  1.1.2  เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน
สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
  1.1.3 เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีม โยเกิร์ตสูตร
ควบคุมและไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภค
ยอมรับมากที่สุดในเชิงการค้า 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะครอบคลุมในส่วนของ การศึกษาถึง
กรรมวิธีการผลิต การศึกษาปริมาณการเสริมเส้นใยดอกโสนที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต รวมถึงการศึกษาคุณภาพทาง
กายภาพ องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย์ และคุณลักษณะ
ทางด้านประสาทสัมผัสของไอศกรีมโยเกิร์ตที่ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การศึกษาถึงต้นทุนการผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก
ดอกโสนในเชิงการค้า 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 3.1 การศึกษาปริมาณการใช้ดอกโสนที่เหมาะสมในการผลิต
ไอศกรีมโยเกิร์ต 
 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุม ประกอบด้วย โยเกิร์ต  
400 กรัม วิปปิ้งครีม 120 กรัม น้ าตาลทราย 150 กรัม นมสด 30 
มิลลิลิตร น้ า 300 มิลลิลิตร และสารคงตัว 6 กรัม โดยขั้นตอน
ดัดแปลงจากสมจิตร (2555) [2] ท าการพาสเจอไรด์สว่นผสมทั้งหมด
ยกเว้นโยเกิร์ต แล้วน าไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นเติมโยเกิร์ตก่อนน าไปปั่นในเครื่องปั่น
ไอศกรีม หลังจากนั้นบรรจุไอศกรีมโยเกิร์ตใส่ภาชนะบรรจุเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนน าไอศกรีมโยเกิร์ตที่ได้ไป
ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และคุณภาพ
ทางจุลินทรีย์ ส าหรับไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนมีการ
เตรียมดอกโสน (พิวรีโสน) ดัดแปลงจากเนาวรัตน์ (2548)[3] ดังนี้ 
ดอกโสนสด เด็ดขั้วออกเหลือแต่ดอก ล้างให้สะอาด ลวกในน้ าเดือด 
1 นาที แช่ในน้ าเย็นทันที พักให้สะเด็ดน้ า ช่ังน้ าหนักและเติมน้ าตาล
ทราย 20 กรัม แบ่งจากสูตร น าไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที พักให้เย็น บรรจุใส่กล่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ    
-20 องศาเซลเซียส และน าดอกโสนที่ได้จากการเตรียมมาเสริมใน
ไอศกรีมโยเกิร์ต ร้อยละ 5,10 และ 15 ตามน้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด 
โดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ในการแปรปริมาณการเสริมดอกโสน เปรียบเทียบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ เลือกสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุด เพื่อคัดเลือกปริมาณการเสริมดอกโสนที่เหมาะสม
ในการพัฒนาเป็นไอศกรีมโยเกิร์ต  การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส โดยใช้วิธี  9 -Point Hedonic Scale เป็นการให้คะแนน
ตามล าดับความชอบ ในช่วงคะแนน 1-9 (1 =ไม่ชอบมากที่สุด ส่วน 
9 = ชอบมากที่สุด) ที่มีต่อ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
รวม ส าหรับผู้ทดสอบชิม จ านวน 100 คน โดยใช้แผนการทดลอง
แบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) และน า
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนไปตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ คุณภาพทางเคมีและคุณภาพทางจุลินทรีย์  รวมทั้ ง
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในเชิงการค้า 
 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุมและไอศกรีม
โยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยการน าไอศกรีมโยเกิร์ต
เหลวที่ผ่านกระบวนการปั่นเยือกแข็งวัดร้อยละโอเวอร์รัน(การขึ้นฟู) 
และบรรจุใส่ภาชนะพลาสติกแล้วแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิประมาณ   
–20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าไปวัดปริมาณอัตราการ
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ละลาย วัดค่าสี(Color Flex Mini Scan XE PLUS) วัดค่าความเป็น
กรดด่าง เนื้อสัมผัส(ค่าความแข็ง) วิเคราะห์องค์ประกอบหลักทาง
เคมี  (AOAC, 2000)[4] รวมทั้ งต รวจสอบปริมาณ จุลินทรีย์
เปรียบเทียบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 
2544) [5] 
 3.3 การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุมและ
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมาก
ที่สุดในเชิงการค้า 
 การประเมินต้นทุนการผลิตโดยการค านวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตต่อราคาที่จ าหน่ายในท้องตลาด ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม 
รวมทั้งเพิ่มค่าค่าบรรจุภัณฑ์และค่ายืดหยุ่นเปรียบเทียบไอศกรีม
โยเกิร์ตสูตรควบคุมและไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตร
ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดในเชิงการค้า 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยหาค่าความแปรปรวนด้วยวิธี Analysis 
of variance และตรวจสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้ วย 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ระดั บความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
4. ผลการวิจัย 
 4.1  การศึกษาปริมาณการเสริมดอกโสนที่เหมาะสมในการ
ผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต 
 ผลจากการปรับปริมาณการเสริมดอกโสนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ร้อยละ 5, 10 และ 15 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตาราง
ที่ 1) ด้านสี พบว่า ด้านสี พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก

ดอกโสนทุกสูตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
กับไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุม ซึ่งพบว่าไอศกรีมโยเกิร์ตที่มีปริมาณ
การเสริมดอกโสนเพิ่มมากขึ้นยิ่งท าให้ไอศกรีมโยเกิร์ตมีสีที่เข้มขึ้ น 
โดยมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมเขียว ซึ่งไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใย
จากดอกโสนร้อยละ 5  มีลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสด้านสี
ใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากท่ีสุด 
 ด้านกลิ่นรสและด้านกลิ่นโยเกิร์ต พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริม
เส้นใยจากดอกโสนทั้ง 3 สูตร  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p  0.05) กับสูตรควบคุม ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก
ดอกโสนที่มีปริมาณดอกโสนมาก จึงท าให้เกิดกลิ่นรสแตกต่างจาก
สูตรควบคุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากดอกโสนมีแคโรทีนอยด์เป็นสารสีซึ่ง
มีรงควัตถุเป็นสีเหลืองเป็นส่วนประกอบ ถ้าได้รับความร้อนที่ 80 
องศาเซลเซียสขึ้นไปจะเกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ เมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจะส่งผลท าให้
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนร้อยละ 15  มีคุณลักษณะ

ทางด้านกลิ่นรสแตกต่างมากที่สุด โดยมีกลิ่นเขียวเด่นชัดมากกว่า
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนร้อยละ 5 และ 10  โดย
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนร้อยละ 5 มีลักษณะ
ทางด้านประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากท่ีสุด 
แต่ด้านกลิ่นโยเกิร์ตร้อยละ 15 จะมีกลิ่นโยเกิร์ตใกล้เคียงกับสูตร
ควบคุมมากที่สุด 
 ด้านรสชาติ พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนท้ัง 3 
สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และ
เมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนในไอศกรีมดอกโสนมากขึ้นความหวานของ
ไอศกรีมจะเพิ่มขึ้น แต่ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของไอศกรีม 
เพราะจากกรรมวิธีการเตรียมดอกโสนก่อนน าไปเป็นส่วนผสม ใน
กรรมวิธีการเตรียมพิวรีดอกโสนมีความเข้มข้นและท าให้ความเข้มข้น
ของน้ าตาลเข้าไปแทนที่น้ าในเซลล์ดอกโสน ซึ่งเมื่อน าดอกโสนมา
ผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต แล้วท าให้ไม่ส่งผลต่อการเกิดเป็นเกล็ดน้ าแข็ง
ในไอศกรีมโยเกิร์ตเมื่อมีปริมาณดอกโสนที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อเพิ่ม
ปริมาณดอกโสนเข้าไปในสูตรไอศกรีมโยเกิร์ตแล้วจึงท าให้มีความ
หวานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนาวรัตน์ 
(2548)ได้วิจัยเรื่องการผลิตไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ า พบว่า เมื่อเพิ่ม
ปริมาณพิวรีในไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ ามากขึ้น ความหวานของ
ไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ าจะเพิ่มขึ้นด้วย อาจเนื่องมากจากในกรรมวิธี
การผลิตพิวรีซังขนุนมีน้ าตาลเป็นส่วนผสมเพื่อท าให้พิวรีซังขนุนมี
ความเข้มข้นและท าให้ความเข้มข้นของน้ าตาลเข้าไปแทนที่น้ าใน
เซลล์ของขนุน ซึ่งเมื่อน าพิวรีซังขนุนมาผลิตไอศกรีมแล้วจะไม่ส่งผล
ให้เกิดผลึกน้ าแข็งในเนื้อของพิวรีซังขนุนและไม่ส่งผลต่อความเป็น
เกล็ดน้ าแข็งในไอศกรีม ดังนั้นจึงท าให้เมื่อเพิ่มปริมาณพิวรีซังขนุน
เข้าไปในสูตรไอศกรีมแล้วจึงท าให้มีความหวานมากข้ึน 
 ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนมี
เนื้อสัมผัสด้านความมัน พบว่า ทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) เมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสนมากขึ้นก็ไม่
ส่งผลต่อความมันของเนื้อไอศกรีมโยเกิร์ต ซึ่งความมันของไอศกรีม
โยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน ยังคง
ลักษณะความมันที่ดีของไอศกรีมถึงแม้จะมีการเสริมเส้นใยจากดอก
โสนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งด้านความนุ่ม พบว่า ทุกสูตรมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อเพิ่มปริมาณดอกโสน
มากขึ้นส่งผลต่อเนื้อสัมผัสที่สามารถหยาบขึ้นเนื่องจากมีเนื้อดอก
โสนมากขึ้น ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคไม่
ยอมรับ เพราะเนื้อไอศกรีมที่ได้นั้นจะมีลักษณะหยาบ ไม่เนียนนุ่ม 
ส่วนด้านการกระจายตัวของดอกโสน พบว่า การกระจายตัวของ
ไอศกรีมโยเกิร์ตทั้ง 3 สูตร มีลักษณะใกล้เคียงกัน  
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ตารางที่  1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน 

ปริมาณ 
ดอกโสน 
(ร้อยละ) 

สี* กลิ่นรส* กลิ่นโยเกิร์ต* รสชาติ* ความมันns ความนุ่มns ความชอบรวมns 

0 7.08d1.63 5.59c2.42 7.08a2.20 7.421.25 7.631.01 8.02a1.25 8.001.38 

5 7.35c0.99 6.48b2.18 6.35c2.54 7.640.73 7.620.84 7.96b0.93 7.641.31 

10 7.70a0.82 6.98a2.05 6.23d2.44 7.150.86 7.161.45 7.85c0.78 7.611.09 

15 7.37b1.85 6.97a2.32 6.99b2.50 7.271.72 7.780.91 7.30d1.46 7.761.21 

หมายเหตุ   ns หมายถึง ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
                       *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคญัทางสถิติ (p 0.05) 

 a b c d ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P 0.05) 
  

 อาจเนื่องมาจาก ลักษณะของกรรมวิธีการผลิตดอกโสนท่ีมคีวาม
ละเอียดมากจนท าใหม้ีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 

 ด้านความชอบรวม พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอก
โสนทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
(p>0.05) ซึ่งผู้ทดสอบอาจพิจารณาจากสีและกลิ่นรสโดยผู้ทดสอบ
อาจจะชอบสีและกลิ่นรสในระดับมากกว่านี้ ถ้าใช้มากกว่าร้อยละ 
15 อาจมีสีและกลิ่นรสเข้มเกินไป ท าให้คะแนนความชอบรวมลดลง
หรืออาจมีสีหรือกลิ่นรสน้อยเกินไปท าให้คะแนนความชอบรวมลดลง
เมื่อใช้ดอกโสนในปริมาณสูงขึ้น ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอก

โสน ร้อยละ 15 มีคะแนนความชอบรวม เท่ากับ 7.761.21 ซึ่งอยู่
ในระดับชอบปานกลาง  
 4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุมและไอศกรีม
โยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด 
  4.2.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  
  การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยการหาค่าโอเวอร์รัน 
ปริมาณอัตราการละลายและการวัดค่าสี (ตารางที่ 2) พบว่า คะแนน
ค่าเฉลี่ยของอัตราการละลาย ค่าโอเวอร์รันและค่าสี ของผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมโยเกิร์ตที่ได้จากแปรปริมาณดอกโสน พบว่า ค่าโอเวอร์รัน
ของไอศกรีมทุกสูตรมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p0.05) โดยในไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุมมีปริมาณดอกโสน  
ร้อยละ 0 มีค่าโอเวอร์รันสูงที่สุด  แต่มีแนวโน้มว่าไอศกรีมโยเกิร์ตที่
มีปริมาณดอกโสนเพิ่มขึ้นค่าโอเวอร์รันจะลดลง เนื่องจากดอกโสนที่
ใช้ใส่ในไอศกรีมโยเกิร์ตนั้นได้ผ่านการให้ความร้อนก่อน รวมทั้ง
กรรมวิธีการผลิตพิวรีโสนนั้นต้องมีการเตมิน้ าตาลในระหว่างการผลิต
เพื่อลดความขมของดอกโสนเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกโสนเป็นผลึก
น้ าแข็ง เมื่อน ามาใส่ในไอศกรีม และเมื่อมีการเติมปรมิาณดอกโสนใน 

 
ไอศกรีมเพิ่มขึ้นจึงส่งผลท าให้ไอศกรีมมีความหนืดมากจึงท าให้มีค่า
โอเวอร์รันต่ าหรือการขึ้นฟูต่ า ซึ่งความหนืดของไอศกรีมโยเกิร์ตมี
ความส าคัญที่จะเป็นตัวควบคุมปริมาณของแข็งที่ใช้ในการสร้าง
โครงสร้างของไอศกรีมซึ่ งได้มาจากนมสด  โยเกิร์ต   น้ าตาล                 
ปริมาณเนื้อของวัตถุดิบ รวมทั้งสารให้ความคงตัว และการบ่ม
ไอศกรีม นอกจากนี้ ความหนืดจะส่งผลต่อการขึ้นฟูของไอศกรีมด้วย 
โดยค่าความหนืดน้อยจะท าให้ค่าการขึ้นฟูมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ค่าการขึ้นฟูหรือค่าโอเวอร์รันของทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
 เมื่อพิจารณาอัตราการละลาย พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสรมิเส้นใย
จากดอกโสนทุกสูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p0.05) กับสูตรควบคุม แต่มีแนวโน้มว่าปริมาณดอกโสนที่ ใส่ใน
ไอศกรีมเพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้อัตราการละลายเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของหทัยชนก (2554) [6] และนันทวรรณ (2557) [7] 
ที่พบว่าปริมาณฟองอากาศที่มีในไอศกรีมสูงจะส่งผลให้อัตราการ
ละลายของไอศกรีมต่ า เนื่องจากปริมาณ ฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก
และมีจ านวนมากจะส่งผลให้มีคุณสมบัติป้องกันการถ่ายเทความร้อน
จากภายนอก สู่ภายในเนื้อไอศกรีม  
 เมื่อพิจารณาค่าสี L* a* และ b* พบว่า ค่า L* a* และ b* ของ
ไอศกรีมแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p0.05) โดยไอศกรีมโยเกิร์ตที่มีปริมาณดอกโสนมากขึ้นจะส่งผล
ต่อค่าสี L* คือค่าความสว่างเริ่มมีสีเข้มขึ้น และมีลักษณะสีเขียว
เพิ่มขึ้น (a*) รวมทั้งยังมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (b*) ลักษณะ
ไอศกรีมโยกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนที่ได้นั้นจะมีสีเข้มขึ้นตาม
ปริมาณดอกโสน 
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 4.2.2 คุณภาพทางกายภาพของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก 
ดอกโสน 
 จากตารางที่ 3 ความเป็นกรดด่าง ปริมาณสารละลาย

ทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ และค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

โยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน พบว่า ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใย

จากดอกโสนในปริมาณที่แตกต่างกันมีค่าความเป็นกรดใกล้เคียงกัน 

แสดงว่าการเสริมดอกโสนในไอศกรีมโยเกิร์ตเพิ่มมากขึ้นไม่ส่งผลต่อ

ความเป็นกรดด่างของไอศกรีมโยเกิร์ต แต่ส่งผลต่อปริมาณของแข็ง

ทั้งหมดที่ละลายในผลิตภัณฑ์ที่มแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการเสริม

ดอกโสนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพราะอาจเนื่องมาจากกรรมวิธีการ

ผลิตพิวรีโสนนั้นต้องมีการเติมน้ าตาลทรายในระหว่างการผลิตเพื่อ

ลดความขมของดอกโสน และสามารถช่วยลดการเกิดผลึกใหญ่ใน

การผลิตไอศกรีมโยเกิรต์ได ้แต่การเสริมดอกโสนเพิ่มมากขึ้นสง่ผลท า

ให้มีค่าความแข็งของไอศกรีมโยเกิร์ตลดน้อยลง  

ตารางที่ 3  ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ะลาย 

               ได้ในผลิตภัณฑ์และค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

               โยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน  

ปริมาณดอกโสน 
(ร้อยละ) 

pHns 
TSS ns 
(Brix) 

Hardness*(g) 

0 4.80.10 25.0 293a0.50 

5 4.70.11 25.5 219b0.11 

10 4.70.09 25.6 192c0.29 

15 4.70.10 26.0 178d0.34 

 4.2.3 คุณภาพทางเคมีของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอก
โสน 
 การศึกษาคุณภาพทางเคมีของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก
ดอกโสนจากสูตรที่ใช้ปริมาณดอกโสนร้อยละ 15 ของน้ าหนัก
ส่วนผสมทั้งหมด ที่ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภค น ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมี พบว่า มีปริมาณความช้ืนร้อยละ 66.290.08  

คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 19.930.21 เถ้าร้อยละ 4.700.20 ไขมัน 

ร้อยละ4.230.56 โปรตีนร้อยละ 2.750.16 และเส้นใยร้อยละ 

2.100.05 ตามล าดับ จากการเสริมเส้นใยจากดอกโสน ส่งผลท าให้ 
ไอศกรีมโยเกิร์ตมีปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้น  
 4.2.4 คณุภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจาก
ดอกโสน 
 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใย
จากดอกโสนในปริมาณร้อยละ 5 10 และ 15 ตามล าดับ มีปริมาณ

แบคที เรีย  เท่ ากับ  1.33103 CFU/g. 1.06103 CFU/g. และ

1.73103 CFU/g. ต าม ล าดั บ  แล ะ ไม่ พ บ  Escherichia coli    
จากผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณแบคทีเรียที่พบในไอศกรีมโยเกิร์ต
ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่  222      
(พ.ศ. 2544) ที่ระบุว่า ต้องมีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 6.0x105 
CFU/g กล่าวได้ว่าการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน
ที่ผลิตขึ้น สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าโอเวอรร์ัน ปริมาณอัตราการละลาย และค่าสี L*(มืด-สว่าง) a*(เขียว-แดง) และ b*(น้ าเงิน – เหลือง)  
   ของผลิตภณัฑ์ไอศกรีมโยเกิรต์เสริมเส้นใยจากดอกโสน 
 

ปริมาณ 
ดอกโสน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าโอเวอร์รันns 

(ร้อยละ) 
อัตราการละลายns 

(กรัม/นาที) 
ค่าสี 

L* a* b* 

0 58.490.12 0.710.12 92.31a0.22 -2.02b0.09 10.94d0.11 

5 52.530.22 0.750.11 83.22b0.24 -2.24a0.12 29.60c0.51 

10  51.790.21 0.860.13 78.65c0.15 -1.34c0.21 33.35b0.78 

15  50.770.34 0.970.12 75.36d0.00 -1.26d0.10 38.71a0.52 
หมายเหต ุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
                       *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) 

               a b c d ตัวอกัษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P 0.05) 
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 4.3 การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใย
จากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม 
 การประเมินต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรควบคุมและ
ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมาก
ที่สุดเชิงการค้า พบว่า สูตรควบคุมใช้ต้นทุนการผลิตไอศกรีมต่อ 1 
กิโลกรัมเท่ากับ 39 บาท เมื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ์ขนาด 40 
กรัม พบว่า มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 8 บาท ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริม
เส้นใยจากดอกโสนสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุ ด(ร้อยละ 15) 
เท่ากับ 44 บาท เมื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ์ขนาด 40 กรัม 
พบว่า มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 9 บาท ดังนั้นไอศกรีมโยเกิร์ตสูตรที่
ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด(ดอกโสนร้อยละ 15) มีต้นทุนการผลิต
มากกว่าเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตเมื่ออยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ ถึงแม้จะมีการใช้ดอกโสนเพิ่มมาในส่วนผสม และท าให้
ไอศกรีมที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยเฉพาะเส้นใยอาหารที่
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 ปริมาณการเสริมดอกโสนท่ีเหมาะสมในการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต 
โดยการศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภค
ยอมรับไอศกรีมที่มีปริมาณการเสริมดอกโสนร้อยละ 15 มากที่สุด 
ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม อยู่ในระดับ
ชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง ไอศกรีมดอกโสนมีค่าโอเวอร์รันและมี
อัตราการละลาย มีความแตกต่างกับไอศกรีมสูตรควบคุมอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) แต่มีค่าสี ค่าสี L* (ความสว่าง) a*    
(สีเขียว) และค่า b* (สีเหลือง) แตกต่างกับไอศกรีมสูตรควบคุมอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอก
โสนมีปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีจ านวนจุลินทรีย์ไม่เกินตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544) และมีต้นทุน
การผลิต 1 กิโลกรัม เท่ากับ 44 บาท (ขนาดบรรจุ 40 กรัม เท่ากับ 
9 บาท)  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาและประยุกต์ใช้กับผักพื้นบ้านอื่น ๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร 
 2. ควรมีการศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันหรือการใช้สาร
ทดแทนความหวานมาพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การเรียงล าดับหรือซอร์ต (sort) มีข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (algorithm) หลายข้ันตอนวิธี โดยข้ันตอนวิธีที่น ามาเป็นพ้ืนฐาน   
การเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดในการศึกษาการเรียงล าดับในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structures)  คือการเรียงล าดับแบบฟองหรือบับเบิ้ลซอร์ต 
(bubble sort) มีข้ันตอนที่ง่าย การเขียนรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด (source code) มีขนาดเล็ก เข้าใจได้ง่าย ส่วนแถวล าดับหรืออาเรย์ 
(array) กับรายการโยงหรือลิงค์ลิสต์ (linked list) โดยข้อมูลของอาเรย์ต้องการพ้ืนที่ในหน่วยความจ าติดกันในขณะที่รายการข้อมูลในลิงค์ลิสต์ 
ไม่จ าเป็นข้อมูลเชื่อมโยงกันด้วยตัวชี้หรือพอยเตอร์ (pointer) โครงสร้างข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างข้อมูลในแบบอื่น 
เช่น กองซ้อนหรือสแตก (stack) แถวคอยหรือคิว (queue) เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บและการน าไปใช้งานของโครงสร้าง
ข้อมูลทั้งสองชนิดในลักษณะเชิงเปรียบเทียบการจัดเก็บและการเรียงล าดับแบบฟอง ส่วนภาษาโปรแกรมที่ใช้คือภาษาซีพลัสพลัส (C++)  
ค าส าคัญ : โครงสร้างข้อมูล, ซีพลัสพลัส, แถวล าดับหรืออาเรย์, รายการโยงหรือลิงค์ลิสต์, การเรียงล าดับแบบฟอง 
 

Abstract 
In computer science, there are many sorting algorithms. Bubble sort is basic knowledge for sorting, It is very 

easy to understand and the source code size is tiny. Array and linked list are type of data structures. In Array, each 
element is stored contiguous in the memory but linked list, each element is stored anywhere in the memory and each 
element have pointer to link the next element. Arrays and linked list are used for implementation another type of data 
structures such as stack and queue. Therefore, this paper help the learners to understand by comparison of how to 
stored and implementation in bubble sort. The c++ programming language is used as program coding. 

   
Keywords : Data Structures, C++, array, linked list, bubble sort 
 
 

1. บทน า 
 การศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล มีการศึกษาโครงสร้างข้อมูล     
ในแบบต่างๆ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างข้อมูลดังกล่าว
ได้แก่ อาเรย์และลิงค์ลิสต์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังน้ี   
 อาเรย์เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ต้องก าหนดจ านวนสมาชิก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยการระบุดัชนีหรืออินเด็กซ์ (index) ของ
อาเรย์น้ัน โดยการเข้าถึงข้อมูลทุกต าแหน่งของอาเรย์ใช้เวลาเท่ากัน 
 ลิงค์ลิสต์เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ ไม่ ต้องระบุจ านวนสมาชิก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการโดยไปที่ต้นรายการ (list) และเลื่อน
ไปครั้งละ 1 ข้อมูล ดังน้ันระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลจะเป็นไปตาม
ตามล าดับข้อมูลในรายการ  
 การซอร์ตหรือการเรียงล าดับเป็นหัวข้อหน่ึงในการศึกษารายวิชา
โครงสร้างข้อมูล การเรียงล าดับเป็นข้ันตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล 
เพ่ือประโยขน์ในการน าไปใช้งานได้สะดวก เช่น การค้นหา (search)  
การจัดเรียงข้อมูลชนิดตัวเลข (numerical order) จะเรียงล าดับ
จากน้อยไปมาก (ascending) หรือเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
(descending) การจัดเรียงข้อมูลชนิดอักขระ เป็นการจัดเรียง
ตามล าดับอักษร (alphabetical order) [4] การเรียงล าดับมีหลาย

วิธี แต่ละวิธีมีข้ันตอนที่มีจุดเด่นและประสิทธิภาพในการน าไปใช้งาน
ที่แตกต่างกันตามจ านวนข้อมูลและลักษณะของข้อมูล ซึ่งค่าเฉลี่ยที่
ได้จากประสิทธิภาพของแต่ละข้ันตอนวิธี มีกรณีดีที่สุด (best case) 
กรณีแย่ที่สุด (worst case) และกรณีเฉลี่ย (average case) 
 บับเบิ้ลซอร์ตเป็นชื่อเรียกข้ันตอนวิธีที่ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ 
A Programming Language โดย Kenneth E. Iverson ในปี ค.ศ. 
1962 [13] โดยเป็นข้ันตอนวิธีการเรียงล าดับที่ง่ายไม่เหมาะกับ
ข้อมูลจ านวนมาก การจัดเรียงท าโดยเปรียบเทียบข้อมูลคู่ที่ติดกัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในล าดับที่ต้องการตามลักษณะการ
จัดเรียง (เรียงล าดับจากน้อยไปมาก หรือเรียงล าดับจากมากไปน้อย) 
      
2. โครงสร้างข้อมูล 
 2.1 อาเรย์ 
     อาเรย์เป็นโครงสร้างข้อมูลซึ่งต้องการพ้ืนที่ในหน่วยความจ า
ติดกัน การใช้งานจ าเป็นต้องมีการจองพ้ืนที่  อาเรย์แต่ละตัวแปร
สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันตามจ านวนที่จองไว้  ชุดข้อมูลของ
อาเรย์สามารถเข้าถึงด้วยการระบุชื่อตัวแปรและดัชนีที่ก ากับสมาชิก 
(element) ตัวที่ต้องการเข้าถึง เวลาในการเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัว
ของอาเรย์เป็นแบบสุ่ม (random access) หมายถึงสมาชิกทุกตัว
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ของอาเรย์มีเวลาในการเข้าถึงเท่ากัน ค่าเริ่มต้นของดัชนีอาจเป็น 0 
หรือเป็น 1 ข้ึนกับภาษาโปรแกรม เช่นเดียวกับวงเล็บอาจเป็นวงเล็บ
ก้ามปู [ ] (square brackets) หรือ วงเล็บ ( ) (parentheses หรือ 
round brackets) 
      2.1.1 แบบ 1 มิติ 
           อาเรย์ 1 มิติ เป็นอาเรย์มีดัชนีหรือตัวพ่วง (subscript) 
จ านวน 1 ตัว เช่น data[1]  
 

31 5 61 19 58 
           0       1         2         3         4 
 

     รูปที่ 1 แถวล าดับแบบ 1 มิติ ขนาด 5 ในมุมมองผู้ใช ้
 
      2.1.2 แบบหลายมิติ 
           อาเรย์หลายมิติคืออาเรย์ต้ังแต่ 2 มิติเป็นต้นไป จ านวน   
ดัชนีหรือตัวพ่วงเท่ากับจ านวนมิติ เช่น อาเรย์ 2 มิติจะมีจ านวน   
ดัชนีหรือตัวพ่วง 2 ตัว เช่น mark [2] [4] หมายถึงสมาชิกแถวที่ 2 
คอลัมน์ที่ 4 อาเรย์ 5 มิติจะมีจ านวนดัชนีหรือตัวพ่วง 5 ตัว เป็นต้น 
 

0 5 61 19 58 
1 4 38 81 27 
3 28 71 49 9 

                     0       1        2          3     
 

รูปที่ 2 แถวล าดับแบบ 2 มิติ ขนาด 3 x 4 ในมุมมองผู้ใช้ 
 
2.2 ลิงค์ลิสต ์ 
     ลิงค์ลิสต์เป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (linear data structure) 
เช่น เดียวกับอาเร ย์  แ ต่แตกต่างจากอาเร ย์ที่ ส าม ารถอ ยู่ ใน
หน่วยความจ าโดยไม่ต้องใช้เน้ือที่หน่วยความจ าติดกัน [6] ซึ่งส่งผล
ให้การใช้หน่วยความจ ามีประสิทธิภาพ สมาชิกของลิงค์ลิสต์เรียกว่า
โหนด (node) ประกอบด้วย 2 ส่วน (two fields) คือส่วนข้อมูล 
(data field) และส่วนของพอยเตอร์ (next field) โดยเก็บแอดเดรส 
(address) เพ่ือชี้ ไปยังโหนดถัดไป ในส่วนของข้อมูลสามารถมี      
ตัวแปรได้หลายตัว [5] โดยเป็นข้อมูลแบบใดก็ได้ การเข้าถึงข้อมูล
ของลิงค์ลิสต์ต้องเริ่มที่โหนดแรกของลิงค์ลิสต์จนกระทั่งถึงโหนด    
ที่ต้องการ ลักษณะการเข้าถึงโหนดแต่ละโหนดเป็นแบบเชิงเส้น 
(sequential access หรือ linear access) ลิงค์ลีสต์ต้องมีโหนดเฮด 
(head node) มีแอดเดรสของโหนดแรก เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นของ
ลิงค์ลิสต์น้ัน โดยโหนดเฮดชี้ไปที่โหนดแรกของลิงค์ลีสต์ กรณีโหนด
เฮดชี้ ไปที่  NULL แสดงว่าไม่มี โหนดในลีส ต์ ซึ่ งก็คือ  ลีส ต์ว่าง 
(empty list) 
  

 
 

รูปที่ 3 โหนดมีพอยเตอร์เดียว 

 
       
 

         มีข้อมูลเดียว                  มีข้อมูลหลายข้อมูล   
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลในลิงค์ลิสต์ 
 

 เดิมลิงค์ลิสต์แบ่งเป็น 4 ประเภท  [1] แต่ปัจจุบันลิงค์ลิส ต์
แบ่งเป็น 3 ประเภท [11] โดยพิจารณาจากพอยเตอร์ของโหนด 
      2.2.1  ลิงค์ลิสต์เด่ียว (Singly linked list) 
            ลิงค์ลิสต์เด่ียวข้อมูลแต่ละรายการจะมีพอยเตอร์จ านวน   
1 พอยเตอร์ เท่าน้ันเพ่ือชี้ไปยังโหนดตัวถัดไป หรือชี้ที่ NULL กรณี
เป็นโหนดสุดท้ายของรายการ 
 

 
รูปที่ 5 ลิงคล์ิสต์เด่ียว 

 
     2.2.2  ลิงค์ลิสต์คู่ (Doubly linked list) 
      ลิงค์ลิส ต์คู่ ข้อมูลแต่ละรายการจะมีพอยเตอร์จ านวน         
2 พอยเตอร์ โดยพอยเตอร์ตัวแรกของรายการจะชี้ ไป ยังโหนด      
ตัวก่อนหน้าส่วนอีกพอยเตอร์ชี้ไปโหนดตัวถัดไปหรือชี้ที่ NULL กรณี
เป็นโหนดสุดท้ายของรายการ 
 

 
รูปที่ 6 ลิงค์ลสิต์คู ่

 
      2.2.3  ลิงค์ลิสต์วงกลม (Circular linked list) 
           ลิงค์ลิสต์วงกลมอาจเป็นลิงค์ลิสต์เด่ียวหรือลิงค์ลิสต์คู่โดย
โหนดสุดท้ายของรายการซึ่ งเดิมชี้ ไปที่  NULL จะไปชี้ที่ โหนด      
แรกของรายการซึ่งหมายถึงชี้โหนดเดียวกับโหนดเฮด 
 

 
 

 
รูปที่ 7 ลิงค์ลสิต์วงกลม 

 
2.3 การเรียงล าดับแบบบับเบิ้ลซอร์ต 
     การเรียงล าดับแบบบับเบิ้ลซอร์ต เป็นการเรียงล าดับที่มีข้ันตอน
ที่ง่าย หลักการส าคัญคือการเปรียบเทียบข้อมูลคู่ที่ติดกันและสลับค่า
หรือแลกค่าเมื่ออยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ต าแหน่งที่เหมาะสม
ข้ึนกับลักษณะการจัดเรียงคือ เรียงล าดับจากน้อยไปมากหรือ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย กรณีข้อมูลที่ต้องการจัดเรียงมีการเรียง
แล้วและให้เรียงล าดับใหม่โดยไม่มีการสลับต าแหน่ง ประสิทธิภาพ
การเรียงจะเป็นแบบดีที่สุด (O(n)) 
 

12  45  12  12 
45  12  45  45 

              มากไปน้อย                    น้อยไปมาก           
   

รูปที่ 8 ตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อมูลคู่ที่ติดกัน 
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 3. ซอร์สโค้ดกับซีพลัสพลัส 
 ซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรม ผู้พัฒนาภาษาคือ Mr. Bjarme 
Stroustrup สามารถน ามาพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทั่วไป (structure 
programming) และแบบอ็อบเจกต์ (object programming) 
 3.1 ซีพลัสพลัสกับอาเรย์  
     การจองพ้ืนที่อาเรย์ 1 มิติและการก าหนดค่าให้กับตัวแปรอาเรย์ 
ในภาษาซีพลัสพลัส ต้องประกาศตัวแปรอาเรย์ก่อนการใช้งาน    
การประกาศอาเรย์ รูปแบบการก าหนดตัวแปรอาเรย์แบบ 1 มิติ คือ 
type name [elements]; [4]  ประกาศชนิดตัวแปร ก าหนดชื่อ
อาเรย์ ตามด้วยวงเล็บก้ามปู และก าหนดจ านวนสมาชิกของอาเรย์ 
[13] ซีพลัสพลัสมีอินเด็กซ์เริ่มต้นที่ 0 การจองพ้ืนที่ให้กับอาเรย์ใน
ซีพลัสพลัสด้วยการประกาศตัวแปรและก าหนดพ้ืนที่ เช่น [5]       
อินเด็กซ์ที่เข้าถึงข้อมูลประกอบด้วยอินเด็กซ์ [0] [1] [2] [3] และ [4] 
ดังน้ันถ้ามีสมาชิกจ านวน n ตัว สมาชิกตัวสุดท้ายของอาเรย์จะมี  
อินเด็กซ์คือ [n-1] [6] 
 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ ชนิด int จ านวน 5 
ประกอบไปด้วยสมาชิก คือ 31, 5, 61, 19, 58 แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 การประกาศและก าหนดค่าตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ  
              แบบตัวเลข 
 

ประกาศและก าหนดค่า
แยกออกจากกัน 

ประกาศพร้อมก าหนดค่า 

int  data[5]; 
data[0] = 31; 
data[1] = 5; 
data[2] = 61; 
data[3] = 19; 
data[4] = 58; 

int  data[5] = {31, 5, 61, 19, 58}; 
 
 

อาเรย์กับมุมมองของผู้ใข้ 

 
 
 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ ชนิด string จ านวน 5           
มีสมาชิก คือ Wachi, Weya, Nongny, Buamy แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 การประกาศและก าหนดค่าตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ  
              แบบข้อความ 
 

ประกาศและก าหนดค่า
แยกออกจากกัน 

ประกาศพร้อมก าหนดค่า 

string  name[4]; 
name[0] = "Wachi" ; 
name[1] = "Weya" ; 
name[2] = "Nongny"; 
name[3] = "Buamy"; 

String name[4]={"Wachi", "Weya", 
"Nongny","Buamy"}; 

อาเรย์ กับ มุมมองของผู้ใข้  

 
 
    3.2 ซีพลัสพลัสกับลิงค์ลิสต์  
     ภาษาซีพลัสพลัสจะมีลิงค์ลีสต์ 2 ประเภทคือลิงค์ลีสต์เด่ียวและ 
ลิงค์ลีสต์คู่ [6] การน าไปใช้งานต้องก าหนดข้อมูลแบบโครงสร้าง 

(structures) [6] โดยค าหลัก (keyword) คือ struct เพ่ือก าหนด
โครงสร้างของข้อมูลให้กับโหนด 
 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบส่วนโปรแกรม มุมมองของผู้ใช้ ตัวแปร

อาเรย์ 1 มิติ และ ลิงค์ลีสต์เด่ียว  
               

ส่วนของโปรแกรม 
ตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ 

มุมมองของผู้ใช ้

ส่วนของโปรแกรม 
ลิงคล์ีสต์เด่ียว 
มุมมองของผู้ใช ้

int  data[5]; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data[0] = 31; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
data[1] = 5; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

struct node 
{                        
     int data; 
     node *next;  
} 
 

 
 
 

node   *n; 
node   *head; 
node   *temp; 

 
 
 
 

 
n = new node; 
n ->data = 31;    
head=n; 
temp=n;  

 
 
 
 
 
 

 
n ->data =5;    
temp -> next = n; 
temp = temp->next;  
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ตารางที่  4 เปรียบเทียบส่วนโปรแกรม มุมมองของผู้ใช้ ตัวแปร
อาเรย์ 1 มิติ และ ลิงค์ลีสต์เด่ียว (ต่อ) 

 

ส่วนของโปรแกรม 
ตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ 

มุมมองของผู้ใช ้

ส่วนของโปรแกรม 
ลิงคล์ีสต์เด่ียว 
มุมมองของผู้ใช ้

data[2] = 61; 
 
 

 
 
 
 
 
 
data[3] = 19; 

 
 
 
 
 
 
 
 
data[4]  = 58; 

n ->data =61;    
temp -> next = n;  
temp = temp->next; 
 

 
 
 
 
 

n ->data =19;    
temp -> next = n; 
temp = temp->next; 
 

 

 
 
 
 
 

 

n ->data =58;    
temp -> next = n; 
n->next  = NULL; 

 

ลิงคล์ีสต์เด่ียว กับ มุมมองของผู้ใข้  

 
 
     ส่วนของโปรแกรมการลิงค์ลีสต์เด่ียวในตารางที่ 3 อาจก าหนด
ในแบบอื่น ได้แก่ 
 Node *head = new Node(31); 
 head -> next = new Node(5); 
 head -> next -> next = new Node(61); 
 head -> next -> next -> next = new Node(19); 
 head -> next -> next -> next  -> next = new Node(58); 
  [8] 
 ส่วนของโปรแกรมแบบน้ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ แต่กรณี     
มีข้อมูลจ านวนมาก จะไม่สะสะดวกต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.3 ซีพลัสพลัสกับบับเบิ้ลซอร์ต 
  ส าหรับชุดข้อมูลที่น ามาเป็นตัวอย่างในการจัดเรียงล าดับคือ 31 
5 61 19 58 โดยต้องการให้เรียงล าดับจากมากไปน้อย  
     3.1.1 บับเบิ้ลซอร์ตกับอาเรย์ 
     แสดงโปรแกรมและผลลัพธ์การเรียงล าดับด้วยบับเบิ้ลซอร์ตกับ
อาเรย์ดังรูปที่ 9 
 

    
 

รูปที่ 9 บับเบิ้ลซอร์ตกับอาเรย์  
 
   3.1.2 บับเบิ้ลซอร์ตกับลิงค์ลีสต์ 
   แ ส ด ง เม ธอ ด  (method) bubble_sort แล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร
เรียงล าดับด้วยบับเบิ้ลซอร์ตกับลิงค์ลีสต์ดังรูปที่ 10 [8] 
 

 
 

 
 

รูปที่ 10 บับเบิ้ลซอร์ตกับลิงคล์ิสต์  
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4. เปรียบเทียบการจัดเก็บของข้อมูลแบบอาเรย์และ    
แบบลิงคล์ีสตเ์ด่ียว และการเรียงล าดับ 
    จากมุมมองของผู้ใช้เกี่ยวกับจัดเก็บข้อมูลในแบบอาเรย์และ
จัดเก็บข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์เด่ียวดังรูปที่ 11 น้ัน สรุปได้ว่า 
 

31 5 61 19 58 
           0        1         2         3         4 

ข้อมูลแบบอาเรย์ 

 
ข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์เด่ียว 

 
รูปที่ 11 เปรียบเทียบมุมมองผู้ใช้เก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูล
แบบอาเรย์และจัดเก็บข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์เด่ียว 

 
     4.1 ลักษณะของโครงสร้าง 
     ลักษณะของโครงสร้างข้อมูลทั้ง 2 แบบเป็นหัวข้อที่เข้าใจได้
ง่ายๆ เก่ียวกับลักษณะการจัดเก็บสมาชิกแต่ละสมาชิก รวมไปถึงการ
ใช้พ้ืนที่ในหน่วยความจ า ดังรูปที่ 11 ข้อมูลแบบอาเรย์ต้องใช้พ้ืนที่
ในหน่วยความจ าติดกัน มีสมาชิก 5 ตัว ตัวที่ 0 ถึงตัวที่ 4 ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลคือ 31 5 61 19 58 ข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์เด่ียว ไม่ต้องใช้
พ้ืนที่ในหน่วยความจ าติดกัน มีโหนดที่เป็นข้อมูลจ านวน 5 โหนด 
ข้อมูลของแต่ละโหนดคือ 31 5 61 19 58 โดยทุกโหนด (ยกเว้น
โหนดสุดท้าย) ส่วนของพอยเตอร์จะเก็บแอดเดรสของโหนดถัดไป 
มุมมองผู้ ใช้สื่อความหมายด้วยลูกศร [10] ส่วนโหนดสุดท้าย     
พอยเตอร์ชี้ไปที่ NULL มุมมองผู้ใช้สื่อความหมายด้วยลูกศรหัวลง 
ต้องมีโหนด head ที่เก็บแอดเดรสของโหนดแรกของลิสต์ 
        4.2 ขนาดของข้อมูลในโปรแกรม 
    การจัดเก็บข้อมูลแบบอาเรย์ ต้องก าหนดขนาดของอาเรย์ใน
ข้ันตอนการเขียนโปรแกรมให้เหมาะสมกับจ านวนของข้อมูล จากรูป
ที่ 11 การจองพ้ืนที่ ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์เด่ียวน้ัน
ไม่ ต้องก าหนดจ านวนแต่ต้องก าหนดโครงสร้างให้กั บโหนด      
นอกจากน้ีต้องก าหนด head ส าหรับชี้ไปยังโหนดแรกของรายการ
การก าหนดข้อมูล  การชี้ ไป ยังโหนดที่ ต้องการ  เมื่ อ ถึงข้อมู ล         
ตัวสุดท้ายหรือโหนดสุดท้ายก าหนดให้พอยเตอร์ชี้ไปที่ NULL  
    การเพ่ิมหรือลดขนาดข้อมูลของอาเรย์เป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องท า
การก าหนดขนาดของอาเรย์ข้ึนมาใหม่ และน าข้อมูลที่ต้องการไปใส่
ในอาเรย์ตัวใหม่ ส่วนใหญ่ปัจจุบันปัญหาในลักษณะน้ีจะหมดไป
เน่ืองจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นิยมก าหนดขนาดของอาเรย์ให้มีขนาด
ใหญ่กว่าที่ต้องการใช้งานจริง อาจเป็นเพราะหน่วยความจ ามีขนาด
ใหญ่ข้ึน ในขณะที่การเพ่ิมหรือลดขนาดข้อมูลของลิงค์ลีสต์เด่ียว
สามารถท าได้ในแบบง่ายๆ คือน าพอยเตอร์ของโหนดสุดท้ายชี้ไปยัง
ข้อมูลตัวถัดไปท าจนครบตามท่ีต้องการ  
      4.3 การเขียนโปรแกรม 
 การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในแบบอาเรย์จะง่ายกว่า
แบบลิงค์ลีสต์ ดังตารางที่ 3 ที่แสดงส่วนเปรียบเทียบส่วนโปรแกรม 
มุมมองของผู้ใช้ ตัวแปรอาเรย์ 1 มิติ และลิงค์ลีสต์เด่ียว ในส่วนของ

ตัวแปรอาเรย์น้ันการจองพ้ืนที่ที่ ต้องการใช้  ได้แก่  int data[5];      
การก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละสมาชิก สามารถก าหนดค่า      
ที่ ต้องการด้วยค าสั่ ง เดียว เช่น data[0] = 31; ในขณะที่ แบบ     
ลิ งค์ลีส ต์ น้ัน  ถึงแม้ ไม่ ต้องจองพ้ืนที่ทั้ งหมดที่ ต้องจัดเก็บแต่        
การก าหนดโครงสร้างในส่วนต่างๆ ได้แก่  
             struct node 
             {                        
                 int data; 
                 node *next;  
             } 
    นอกจากน้ีต้องก าหนด head ส าหรับชี้ ไปยังโหนดแรกของ
รายการและโหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  node   *n; 

node   *head; 
node   *temp; 

    รวมไปถึงการน าข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในแต่ละโหนดมีความยุ่งยาก 
ต้องก าหนดข้อมูลและให้ head ชี้ไปที่โหนดแรก การไปยังข้อมูล  
ตัวถัดไปหรือโหนดถัดไป ได้แก่ 
  n = new node; 
  n ->data = 31;    
  head=n; 
  temp=n;  
     การก าหนดข้อมูลให้โหนดและพอยเตอร์ชี้ไปยังโหนดถัดไป    
ซึ่งจะมีลักษณะดังน้ีไปทุกโหนดจนกว่าจะถึงโหนดสุดท้าย 
  n ->data =5;    
  temp -> next = n; 
  temp = temp->next;  
     เมื่ อ ถึงข้อมูล ตัวสุดท้ ายหรือโหนดสุดท้าย ต้องก าหนดให้      
พอยเตอร์ชี้ไปที่ NULL  ได้แก่  
            n->next  = NULL; 
     4.4 การเรียงล าดับ 
 การเรียงล าดับต้องท าการเปรียบเทียบข้อมูลในคู่ที่ ต้องการ   
ตามข้ันตอนวิธีที่ระบุของการเรียงล าดับ กรณีใช้ข้อมูลแบบอาเรย์  
จะมีความยุ่งยากน้อยกว่าข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์ เน่ืองจากผู้ใช้สามารถ
ระบุดัชนีของสมาชิกของคู่ข้อมูลที่ต้องการน ามาเปรียบเทียบ และ
สามารถก าหนดวงรอบการท าช้ าของข้อมูลได้สะดวก ในขณะที่การ
ระบุข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์น้ันโหนดและพอยเตอร์มีความจ าเป็นและ
ส าคัญ ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือครั้ง
ละคู่ 
     จากรูปที่ 9 การเปรียบเทียบคู่ข้อมูลแบบอาเรย์ ได้แก่ 
     if (data[j] > data[j-1]) 
     จากรูปที่ 10 การเปรียบเทียบคู่ข้อมูลแบบลิงค์ลีสต์ ได้แก่ 
     if (lPtr->data < lPtr->next->data) 
    ก าหนดวงรอบการท างานซ้ าการเรียงล าดับของข้อมูลแบบอาเรย์
นิยมใช้ลูป for เน่ืองจากทราบจ านวนสมาชิกจากการจองพ้ืนที่ 
ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ 
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 //bubble sort 
 for (i=1; i<=4; i++) 
 { 
     for (j=4; j>=i; j--) 
     { 
  if (data[j] > data[j-1])  
  { 
     temp=data[j]; 
     data[j]=data[j-1]; 
     data[j-1]= temp; 
  } 
     } 
 } 
 

    ก าหนดวงรอบการท างานซ้ าการเรียงล าดับของข้อมูลแบบลิงค์
ลีสต์นิยมใช้ลูป do และ ลูป while เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนสมาชิก 
ทราบเพียงโหนดสุดท้ายพอยเตอร์ชี้ไปที่ NULL (ลูป do ท าค าสั่ง
ก่อนการตรวจสอบเงื่อนไข ลูป while ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนท า
ค าสั่ง) ในที่น้ีก าหนด Node *rPrt = NULL; ดังน้ันจึงต้องตรวจสอบ
พอยเตอร์เป็นพอยเตอร์โหนดสุดท้าย ตัวอย่างส่วนการใช้งาน ได้แก่ 
do 
   { 
     …… 
 while(lPtr->next != rPrt) 
 { 
        ………………. 
     } 
     …… 
  } while (……) 
    
5. สรุป 
 ถึงแม้นว่าบับเบิ้ลซอร์ตจะไม่เหมาะกับการน าไปใช้ส าหรับ    
การเรียงล าดับข้อมูลในชีวิตจริง เน่ืองจากปัจจุบันข้อมูลมีขนาดใหญ่ 
แต่การเรียงล าดับแบบบับเบิ้ลซอร์ตช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถท าความ
เข้าใจข้ันตอนวิธีในการเปรียบเทียบเน่ืองจากเป็นข้ันตอนวิธีที่ง่าย  
ไม่มีความซับซ้อน การแปลงข้ันตอนวิธีเป็นโปรแกรมจึงไม่ซับซ้อน
เช่นกัน ส าหรับข้ันตอนวิธีการจัดเรียงที่เหมาะกับลิงค์ลิสต์กรณีข้อมูล
เป็นเลขจ านวนเต็มการเรียงล าดับแบบนับ (Counting Sort)  แต่
กรณีข้อมูลเป็นเลขทศนิยม (float)  การเรียงล าดับแบบเร็วหรือ
แบบควิซ (Quick Sort) [11] ส่วนข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์มีการเขียน
โปรแกรมที่ค่อนข้างยากกว่าการเขียนโปรแกรมข้อมูลที่เป็นอาเรย์ 
แต่การแทรก การลบข้อมูลจะท าได้ง่ายกว่า จุดเด่นของลิงค์ลีสต์คือ
เหมาะกับข้อมูลที่มีขนาดไม่แน่นอน [9] ดังน้ันควรศึกษาโครงสร้าง
ข้อมูลและข้ันตอนวิธีเพ่ือให้สามารถเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและ
ข้ันตอนวิธีที่เหมาะสมตรงตามความต้องการซึ่งประหยัดเวลาในการ
แก้ไข 
 ในส่ วนการ ให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกั บอาเร ย์และ ลิ งค์ ลี ส ต์ค วร
เปรียบเทียบในมุมมองที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจเช่นมุมมอง     

ของผู้ใช้ก่อนการพัฒนาโปรแกรมเป็นส่วนๆโดยในส่วนลิงค์ลีสต์
จ าเป็นต้องมีการแสดงภาพประกอบและให้ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบ
เป็นข้ันเป็นตอนเพ่ือจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม    
ในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับข้อเด่นและข้อด้อยถึงความเหมาะสมกับ
การน าไปใช้งานที่แตกต่างกัน [12] โดยเฉพาะข้อมูลในปัจจุบันที่มี
มากมายและมีแบบจ ากัดจ านวนและไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  3) 
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สารสนเทศ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน 
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกอบด้วย 
ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลระดับผู้ใช้งาน ข้อมูลต าแหน่งผู้ใช้งาน ข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่ายของผู้ใช้งาน ข้อมูลระบบสารสนเทศภายในส านักงาน  ข้อมูล
การอนุมัติการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ และการออกรายงาน 2) ประสิทธิภาพของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x ̅= 4.52 ) และ 3) กลุ่มเป่าหมายมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
การร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅= 4.54 ) 
ค าส าคัญ : ระบบการร้องขอสิทธ์ิ, ส านักงานปลัดกระทรวง, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to: 1) develop the information access requesting system for Office of the 
Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society, 2) evaluate the performance of the information access 
requesting system for Office of the Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society, and 3) evaluate 
the satisfaction of working on the information access requesting system for Office of the Permanent Secretary for 
Ministry of Digital Economy and Society. The target group was the Information Technology Center staff, other staff at 
the Office of the Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society. The instruments used in this study 
were: 1) the information access requesting system for Office of the Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy 
and Society, 2) the performance evaluation forms of the information access requesting system for Office of the 
Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society, and 3) the questionnaires of satisfaction toward on 
the information access requesting system for Office of the Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and 
Society. The data were analyzed by statistics of mean and standard deviation. 
 The result of the research were as follows: 1) the information access requesting system for Office of the 
Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society consists of user information, user level information, 
user location information, work group / user information, information systems for the office, approval Information for 
access requesting, administrator information, and reports, 2) the efficiency of the information access requesting system 
for Office of the Permanent Secretary for Ministry of Digital Economy and Society was at a very high level, and 3) the 
satisfaction of the target group towards on using the information access requesting system for Office of the Permanent 
Secretary for Ministry of Digital Economy and Society was at very high level. 
Keywords : Access requesting system, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Digital Economy and Society 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม มีทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ติดต่อ
งานเป็นจ านวนมาก เพื่อขอใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งการใช้งาน
สารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมนั้นจะต้องท าการด าเนินเรื่องขอสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานเสียก่อน โดย 
ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ผู้ดูแล
ระบบจะให้ผู้ขอเข้าใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบบสารสนเทศที่
จะขอเข้าใช้งานลงบนกระดาษแบบฟอร์ม จากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะ
ประเมินว่าระบบใดบ้าง ที่ผู้ร้องขอจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้ แล้วจะท า
การส่งเรื่องทั้งหมดให้ผู้ที่ดูแลระบบสารสนเทศต่าง ๆ เปิดให้ใช้สิทธิ์
เข้าใช้งานนั้น ๆ ได้  
 จากการกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มกระดาษของผู้เข้ามา
ขอใช้สิทธ์ินั้น พบว่ามักจะมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง จึง
ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองกระดาษเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นการ
เสียเวลาที่ผู้ร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานต้องมาที่ส านักงานเพื่อกรอกข้อมูล  
ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  จึงได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลผู้ร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานใน
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการร้องขอ
สิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการบริการ
มากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ของระบบ 
 2.1  เพื่อพัฒนาระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้
งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการร้องขอสิทธิ์
เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์ และ ชนิชา พงษส์นิท (2559) [1] ได้
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผลเข้าใช้งาน วายฟายในส านักงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยหลักการพัฒนาคือน าเอา
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ เครื่องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่คีย์บอร์ดก็ได้  ท าการออกแบบการเก็บ
ข้อมูลผู้เข้าใช้งานวายฟาย แล้วท าการเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูลของ
ระบบ แล้วน ามาแสดงผลยังหน้าจอแสดงผล 
  นางจุรีพร กาหยี นางฐานิตา ลอยวิรัตน์ และนายธวัช วรา
ไชย (2554) [2] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นค าร้อง
ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ขอ งนั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ วิ ศ วก ร รม ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นการท างาน
แบบเว็บ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยลดความแออัดใน

การที่นักศึกษาต้องมารับค าร้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน่วย
ทะเบียน ฯ และเพิม่ความสะดวกให้นักศึกษามากยิ่งขึน้ 
  นพพล หงส์โพธิพันธุ์ (2550) [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ลงทะเบียน โรงเรียนสอน
พิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษา ขัน้ตอนในการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น การศึกษาปัญหา
ของระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ การออกแบบ การ
พัฒนา และ การทดสอบระบบ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา 
จ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน โปรแกรมที่
ใช้ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียน
โรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows XP โปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) 
โป รแกรม  Macromedia Dream weaver 2004   โป รแกรม
ฐานข้อมูล MS SQL และโปรแกรม Web Browser ส่วนเครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิ เศษ  ขั้นพื้นฐานการศึกษา 
ผลการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียนโรงเรียน 
สอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านการ
น าข้อมูลเข้า การประมวลผล  การแสดงผลรวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนนุการ 
ท างานของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานส าหรับความพึงพอใจของผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบัติ งานระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ
ลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขัน้พ้ืนฐานการศึกษา จัดอยู่ในระดับดี 
  ลลิตา สันติวรรักษ์ และ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (2560) [4] 

ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาในการเก็บข้อมูลของผู้ เข้าใช้งานระบบ และ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็น
ที่มีปัญหาในการเดิน และผู้ที่ไม่มีปัญหาในการเดินเป็น ข้อมูล แยก
ย่อยเป็นกลุ่ม ๆ ไป เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้องมูลของ
โรงพยาบาล ง่ายต่อการสืบค้นประวัติและข้อมูลที่จ าเป็น 
  ศศิณา ฉัตรศักดา (2550) [5] ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ ก ารล งท ะ เบี ยน  ก รณี ศึ ก ษ า  คณ ะวิศ วกรรม ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดท า
โครงงานโดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา รวบรวมข้อมูล ปัญหาของระบบงาน
ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดของกระบวนการท างานในปัจจุบนั พร้อมท้ังวิเคราะห์ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยระหว่างด าเนินการมีการสัมภาษณ์ และ
สังเกตการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอยู่ เป็นประจ าเพื่อให้การออกแบบ
ระบบใหม่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จากนั้น
ท าการพัฒนาระบบตามที่ศึกษามา ซึ่งในระหว่างพัฒนาระบบนั้นมี
การทดสอบ และตรวจสอบ การท างานของระบบที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งให้กลุ่มผู้ใช้านท าการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ 
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ความถูกต้อง และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพของระบบใหม่ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิค
การศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศของ
องค์การให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางครั้งจะ
เรียกวิธีการด าเนินงานในลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ (System Analysis and Design)” เพื่อใช้ในการท าแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาระบบดังน้ี 

4 .1 .1  ศึ ก ษ าค ว าม เป็ น ไป ได้  (Feasibility Study)
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหา
คืออะไร และตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการ
แก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่าย 
และเวลาน้อยที่สุดรวมทั้ง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

4.1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์
ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของ
ธุรกิจนั้น ในกรณีระบบที่เราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้ว
จะต้องศึกษาว่าท างานอย่างไร ดังรูปที่ 1 

4.1.3 การออกแบบ (Design) นักวิเคราะห์ระบบได้น าการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาออกแบบ
ระบบการร้องขอสิทธิ์ เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.4 การพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้
โปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้พัฒนาระบบ และให้เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
มาท าการทดสอบโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าท างานถูกต้องหรือไม่ 
ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ในส านักงานประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ระบบ 

4.1.5 จัดท าเอกสารเอกสารรายงานและคู่มือการใช้งาน
ของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  

4.1.6 แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่าน
ผู้โดยผ่านการตรวจเชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
    4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 4.2.1 ระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
 4.2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้
งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
 4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบการร้องขอ
สิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
    4.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ท างานในส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอรับ
สิทธิ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 20 คน โดยได้มาจากการ
เลือกแบบสุ่ม 
    4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน  (Likert, 1932) [6] 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยมาก 

 

 

รูปที ่1 Context Diagram ของระบบการร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลดักระทรวงดิจิทัลฯ 
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
  การศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้า
ใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เขตหลักสี่ 
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ เป็นระบบที่ท าการจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่
เข้ามาร้องขอสิทธิ์ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อป้องกันการใช้งานระบบสารสนเทศ
ในทางมิควร จึงต้องมีการยืนยันตัวตนและมีข้อมูลที่จะสามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานระบบ โดยการท างานหลักๆของระบบมี
ดังต่อไปนี้  
  5.1.1 ผู้ ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบและค้นหา
สถานะการอนุมัติว่าได้ด าเนินการแล้วหรือยัง ผ่านหน้าต่างผู้
ลงทะเบียน และสถานะผู้ลงทะเบียน ดังรูปที่ 2 

 
รูปที ่2 หน้าต่างแสดงผู้ลงทะเบยีน และ สถานะผูล้งทะเบียน 

 
  5.1.2 ผู้ใช้งานทั่วไปหากต้องการเข้าใช้งานระบบ จะต้อง
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ในหน้าต่างการลงทะเบียน โดยประกอบไป
ด้วย ช่ือ-นามสกุล ระดับ ต าแหน่ง กลุ่มงาน/ฝ่าย รหัสผู้ใช้งาน 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และ อาชีพ ดัง
รูปที่ 3 
 

 
รูปที ่3 หน้าต่างการลงทะเบียน 

 
  5.1.3 เมื่อผู้ร้องขอสิทธิ์ได้ลงทะเบียนแล้ว ข้อมูลการ
ลงทะเบียนจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ และรอการ
ด าเนินการจากผู้ดูแลระบบยื่นค าร้องเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ 
โดยเมื่อมีการบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฎข้อความ
ยืนยันจากระบบ ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที ่4 หน้าต่างหลังจากลงทะเบยีน 
 

  5.1.4 หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานสามารถล็อกอิน
เข้าระบบ โดยการกรอก รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านผู้ใช้งาน ที่ได้
กรอกไปในหน้าการลงทะเบียน ดังรูปที่ 5 

 
 

รูปที ่5 หน้าต่างเข้าสูร่ะบบ 
 

  5.1.5 หน้าต่างหลักของผู้ เข้าใช้งานระบบทั่วไป จะ
ประกอบไปด้วย หน้าต่างเมนูระบบสารสนเทศ หน้าต่างแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว และ หน้าต่างแก้ไขรหัสผ่านผู้เข้าใช้งาน ดังรูปที่ 6, 7 และ 8 
ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่6 หน้าต่างเมนรูะบบสารสนเทศ 
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รูปที ่7 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตวั 

 

 
รูปที ่8 หน้าต่างแก้ไขรหสัผ่านผูเ้ข้าใช้งาน 

 
  5.1.6 หน้าต่างจัดการข้อมูลต าแหน่งหลักภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จะถูกด าเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดย
จะประกอบไปด้วยต าแหน่งผู้ลงทะเบียน ระดับผู้ลงทะเบียน 
หน่วยงาน และ กลุ่มงานหรือฝ่ายที่สังกัด ดังรูปที่ 9, 10, 11 และ 
12 ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่9 หน้าต่างจัดการข้อมูลต าแหน่งผู้ลงทะเบียน 

 

 
รูปที ่10 หน้าต่างจัดการข้อมูลระดับผูล้งทะเบียน 

 

  

 
รูปที ่11 หน้าต่างแก้ไขหน่วยงาน 

 

 
รูปที ่12 หน้าต่างแก้ไขกลุม่งาน/ฝ่าย 

 
  5.1.7 การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ได้ ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที ่13 หนา้ต่างการจัดการข้อมลูระบบสารสนเทศ 
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 5.1.8 หน้าต่างจัดการข้อมลูผูล้งทะเบียน หน้าตา่งนี้จะเข้าได้
เฉพาะผูดู้แลระบบเท่านั้น โดยจะประกอบไปด้วย แถบค้นหา เมนู
แสดงข้อมูล เมนูแก้ไขข้อมลูส่วนตวั เมนูแก้ไขข้อมูลระบบ
สารสนเทศของผู้ที่ท าการเลือก และ เมนลูบข้อมลูผูล้งทะเบียน ดัง
รูปที่ 14 

 
 

รูปที ่14  หน้าจัดการข้อมูลผูล้งทะเบียน 
  
     5.1.9 หน้าต่างสรุปยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ในแต่ละ
ระบบจะแสดงออกมาในรูปแบบกราฟต่าง ๆ ดังรูปที่ 15 และ 16 

 
 

รูปที ่15 หน้าต่างสรุปยอดผูเ้ข้าใช้งานระบบเป็นกราฟวงกลม 

 
 

รูปที ่16 หน้าต่างสรุปยอดผูเ้ข้าใช้งานระบบเป็นกราฟแท่ง 
 
 5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการร้องขอสิทธิ์เข้า
ใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้ระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้
งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯที่พัฒนาขึ้น 
โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1  
  จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการร้อง
ขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
พบว่าค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x=̅4.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี
การยอมรับมากที่สุด ด้านปฏิบัติการของระบบงาน มีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.60 ) 
รองลงมาคือด้านเทคนิคในการออกแบบระบบโดยมีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.50 ) 
และด้ านต่ อประสานของระบบงาน  มี ค่ า เฉลี่ ยการยอมรับ
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ( x=̅4.45 ) 
 

 
 ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดย 
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ในด้านตา่ง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการ x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านปฏิบัติการของระบบงาน 4.60 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านส่วนต่อประสานของระบบงาน 4.45 0.51 มาก 
3. ด้านเทคนิคในการออกแบบระบบ 4.50 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.57 มากที่สุด 
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5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการร้องขอสิทธิ์
เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบการร้อง
ขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ 
จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์สรุปผล ดังตารางที่ 2  
 จากตารางที่ 2 ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการร้องขอสิทธิ์ เข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าด้านที่มีการยอมรับมากที่สุด ระบบมีความสวยงานและน่าพึง
พอใจ มีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x=̅4.65 ) รองลงมาคือความถูกต้องในการเพิ่ม แก้ไข และลบ
ข้อมูล และการออกใบรับรองการอนุมัติถูกต้องแม่นย าโดยมีค่าเฉลี่ย
การยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x=̅4.60 ) ต่อมาคือการท างานมีความรวดเร็วไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย
การยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x=̅4.50 ) 
และการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่  มีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  (  x̅ =4.35 )

 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทลัฯ โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน 20 คน

รายการ x ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ระบบมีความสวยงานและน่าพึงพอใจ 4.65 0.49 มากที่สุด 
2. การท างานมีความรวดเร็วไม่ยุ่งยาก 4.50 0.51 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล 4.60 0.50 มากที่สุด 
4. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.35 0.67 มาก 
5. การออกใบรับรองการอนุมัติถูกต้องแม่นย า 4.60 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.54 มากที่สุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ระบบการร้องขอสิทธ์ิเข้าใช้งานสารสนเทศภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกอบไปด้วยส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ 
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบทั่วไป ผู้บริหาร แบ่งส่วนข้อมูล 8 ส่วน
หลัก คือ ข้อมูลระบบสารสนเทศ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลต าแหน่ง 
ข้อมูลระดับ ข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการออกใบ
อนุมัติ สรุปยอดและออกรายงาน 
 6.2 ผลการทดลองระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  พบว่าผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุนทร เกื้อกูล และ พยุง มีสัจ (2560) [7] ในงานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนระดับมัธยม 
 6.3 ผลการทดลองระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ด้วยแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิณา ฉัตรศักดา (2550) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัย ระบบการร้องขอสิทธิ์เข้าใช้งานสารสนเทศภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML, CSS
ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Servver ซึ่งสามารถท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ควรเพิ่มในส่วนให้รองรับการ เช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศ

อื่น ๆ ได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติโดยไม่ต้องออกเอกสารรับลองจาก
ผู้ดูแลระบบ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อผู้ร้องขอสิทธิได้รับการยืนยัน
จากผู้ดูแลระบบแล้ว ไม่ต้องรอการออกเอกสารไปยังฝ่ายที่ดูแล
ระบบอินเตอร์เน็ต แต่สามารถใช้งานได้ทันที เป็นต้น 
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การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ  เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

Design and development of 3D digital media to aware of the conservation of 
natural resources and environment for junior high school students 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) สื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “คนจะรวย ซวยจริงๆ” 2) แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติที่ ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า สื่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “คนจะรวย ซวยจริงๆ” มีคุณภาพระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เช่ียวชาญ ด้าน
เนื้อหา ด้านภาพและเสียง ด้านการออกแบบและเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ : แอนิเมชั่น 3 มิติ, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ธรรมชาติ, สื่อดิจิทัล 
 

Abstract 
 The aim of this research were: 1) to design and development 3D digital media to aware of the conservation of 
natural resources and environment 2) to evaluate the quality of 3D digital media and 3) to study the satisfaction of 3D 
digital media. The sample were 20 junior high school students selected by purposive sampling method. The research 
tools consists of 3D digital media to aware of the conservation of natural resources and environment, 3D digital media 
quality evaluation form for experts and satisfaction evaluation form for junior high school students. Using average to 
analyze the collocated data. The result showed that: 1) the 3D digital media quality was at high level 2) the efficiency of 
3D digital media in content, pictures and sound and design and technical topic evaluated by experts was at highest level 
and 3) the satisfaction evaluation of 3D digital media by junior high school students was also at high level. 
Keywords: 3D animation, environment, nature conservation, 3D digital media 
 
 

1. บทน า 
 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
[1] จากการติดตามสถานการณ์  ยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อัน
เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ในด้านการพัฒนาประเทศ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรั พย ากร ธ ร ร ม ชา ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  แต่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเสื่อมโทรม [2]  ปัจจุบันพื้นที่
ป่าไม้ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมโดย
กรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของ

พื้นที่ประเทศหรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน 65,000 ไร่ โดยประมาณ และจากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย 
จากปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ในระยะเวลา 2 ช่วงปีที่ผ่านมาพื้นที่
ป่าลดลงคดิเป็นร้อยละ 0.02 ทุกปี [3] 
 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม
มากขึ้น ทั้งนีก้ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
กระท าได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงคือ การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก การบูรณซ่อมแซม 
การบ าบัด การฟื้นฟู การใช้สิ่งอื่นทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และการ
ป้องกัน เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ าคูคลอง การ
จัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม เช่น การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดย
สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา การปลูกฝังจิตส านึก ซึ่งสามารถ
ท าได้ทุกระดับอายุ ท้ังในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก
ความหวงแหน และให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง [4] 
 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น โทรศัพท์มือถือแบบอัจริยะ (smart 
phone) เป็นต้น และยิ่ ง ไปกว่ านั้นการพัฒนาของเครือข่าย
อินเตอร์เนตความเร็วสูงท่ีท าให้การเข้าถึงข้อมูลดิจทัลเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดสื่อดิจิทัลมีจ านวนมาก โดยเฉพาะ
สื่อดิจิทัล 3 มิติ ซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 3 มิติ เป็นสื่อที่สามารถน ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และท าให้ผู้รับ
ชมสื่อได้ เข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ถือเป็นสื่อที่มีความ
หลากหลาย ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว ฉาก หรือเสียงประกอบ
ต่างๆ เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง เป็นแหล่งให้ความรู้ เสริมสร้าง
จินตนาการให้เกิดความประทับใจข้อคิดและทัศนคติให้แก่ผู้ที่ชม 
ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้เน้นไปทางด้านกราฟิกมากขึ้น
เห็นได้จากการสร้างภาพยนตร์ของค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ 
สื่อโฆษณาต่าง ๆ เกม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้น าการใช้เทคนิค
การน าเสนอผลงานออกมาในรูปแบบ 3 มิติ [5] 
 จากปัญหาที่กล่าวมาและความส าคัญของสื่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ  
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงจัดท าสื่อดิจิทัล 3 มิติ มีเนื้อหาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา จ านวน 20 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
ดิจิทัล 3 มิติ 
 ผู้เ ช่ียวชาญส าหรับประเมินสื่อดิจิทัล 3 มิติ จ านวน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสื่อดิจิทัล 3 มิติ ผู้เช่ียวชาญด้าน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1 .  สื่ อ ดิ จิ ทั ล  3  มิ ติ  เ พื่ อ ต ร ะ ห นั ก รู้ ถึ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น เรื่อง “คนจะรวย ซวยจริงๆ” ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผู้เช่ียวชาญด้านแอนิเมช่ัน 3 มิติ จ านวน 3 คน และผู้เช่ียวชาญ
ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 คน 
 2. แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทีผ่่านการตรวจสอบ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
จ านวน 3 คน 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ผ่านการ
ตรวจสอบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “คนจะรวย ซวย
จริงๆ” มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
4.1 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบและพัฒนาการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิต ิ
เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้น
หลังการผลิต โดยด าเนินการตามกระบวนการ 3D production 
pipeline [6] ในการผลิตสื่อดิจิทัล 3 มิติ ประเภทแอนิเมช่ัน ดังนี ้
4.1.1 ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) 

ขั้นก่อนการผลิต (pre-production) ได้แก่ การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเขียนเนื้อเรื่อง หัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ตัวอย่างการ
กระท าที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
เนื้อหา ก าหนดโครงเรื่อง ท าการเขียนบทแอนิเมช่ัน และบท
ภาพยนตร์ การค้นคว้าข้อมูลในการท าแอนิเมชั่น ได้แก่ สถานท่ี ฉาก 
ตัวละคร การเคลื่อนไหวของตัวละคร การออกแบบ ประกอบด้วย 
ออกแบบตั ว ล ะคร  ก า ร ส ร้ า ง  Character sheet ก า ร ส ร้ า ง 
Storyboard การออกแบบสภาพแวดล้อม 3 มิติ  และการสร้าง 
Animatic 
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4.1.2 ขั้นการผลิต (Production) 
 ขั้นการผลิต (production) ประกอบด้วย การสร้างฉาก 3 มิติ 
การสร้างตัวละคร 3 มิติ และองค์ประกอบอื่นๆ ภายในฉาก การใส่
พื้นผิว (Texture) ให้กับฉาก ตัวละคร และองค์ประกอบต่างๆ การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว (Rigging) การใส่เทคนิคพิเศษทางภาพ (VFX) 
การจัดแสงเงาและการประมวลผลภาพ (Rendering) 
4.1.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-production) 
 ขั้นหลังการผลิต (post-production) ประกอบด้วย การตัดต่อ
ให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์ การใส่เสียงประกอบ เสียงพากษ์ บทบรรยาย
ในรูปแบบตัวอักษร การปรับแสง สี ของภาพ และการประมวลผล
ภาพแบบสมบูรณ์ภายหลังการตัดต่อ 
4.1.4 การประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล 3 มิต ิ
      ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ มีการประเมิน
คุณภาพจากผู้ เ ช่ียวชาญด้านแอนิเมช่ัน 3 มิติ ได้แก่ อาจารย์
สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย จ านวน 3 คน และ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 คน มี
ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล 2) ด าเนินการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้างสื่อดิจิทัล 3 มิติ ด้านเทคนิค
พิเศษทางภาพ และด้านเสียง โดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 3) น าแบบประเมินคุณภาพสือ่
ดิจิทัลที่สร้างไปตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงความ
เหมาะสมของแบบประเมิน โดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 4) น าแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อที่ ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ และ 5) น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
4.2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในการประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย จ านวน 3 คน มีขั้นตอน
ในการสร้างแบบประเมิน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 2) ด าเนินการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านภาพและเสียง ด้านการออกแบบและเทคนิค 
โดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดับ 3) น าแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัลที่สรา้ง ไปตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงความเหมาะสมของแบบประเมนิโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  4) น าแบบประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามค าแนะน า และ 5) น าไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย  
 

4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนได้แก่ 1) 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2) ด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยได้แบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ด้านได้แก่คุณภาพด้านเนื้อหาของการ์ตูน
คุณภาพด้านภาพและเสียง คุณภาพ ด้านเทคนิคโดยเป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 3) น าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของสื่อดิจิทัลที่สร้าง ไปตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงความเหมาะสมของแบบประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  4) น าแบบประเมินความพึง
พอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  และ 5) น าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ผลการออกแบบและพัฒนาการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 
มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนื้อเรื่องได้แนวคิดมาจากการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อดิน 
และแหล่งน้ า พื้นที่ป่าโล่ง หน้าดินขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมา 
จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป ขาดต้นไม้คอยดดู
ซั บน้ า  ส่ ง ผ ล ให้ น้ า ไ หลท่ ว มบ้ า น เ รื อน  ส่ ง ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ โดยผู้วิจัย ได้มีการ
ออกแบบ Storyboard ตามเนื้อเรื่องดังรูปที่ 1 การออกแบบตัว
ละคร มีตัวละครหลัก 2 ตัว ได้แก่ “รวย” เจ้าของบริษัทผู้ต้องการน า
พื้นที่ป่ามาสร้างโรงแรม และ ลูกน้องของรวย “เปี๊ยก” ดังรูปที่ 2 
การออกแบบฉากแสดงดังรูปที่ 3 ประกอบด้วย ฉากป่า ฉากบ้าน
ของตัวละคร “รวย” และผลการพัฒนาสื่อดิจทิัล 3 มิติ เพื่อตระหนกั
รู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ดัง
รูปที ่4 โดยมีความยาวทั้งหมด 2.47 นาที ขนาดภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล  
 

 
 
รูปที ่1 การออกแบบ Storyboard 
 

  
 
รูปที่ 2 การออกแบบตัวละคร 
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รูปที่ 3 การออกแบบฉาก 

 

  
  

  
 
รูปที่ 4 ผลการพัฒนาสื่อดิจิทลั 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
 
     การประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ  โดยผู้ เ ช่ียวชาญด้าน        
แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย และผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม พบว่าด้านเนื้อหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี น าเสนอเนื้อหาด้านป่าไม้
และผลจากการตัดไม้ท าลายป่าได้ชัดเจนและนักเรียนมัธยมต้น
สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนผ่านรูปแบบสื่อดิจิทัล 3 มิติ และด้านสื่อ
ดิจิทัล 3 มิติ ผลการประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัล 3 มิติ โดยรวมอยู่
ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสือ่ดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (n=6) 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.33 ด ี
ด้านตัวละคร 4.33 ด ี
ด้านฉาก 4.67 ด ี
ด้านการเคลี่อนไหว 4.50 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.45 ด ี
 
5.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
แอนิ เม ช่ันและดิจิทัลมี เดี ย  จ านวน 3 คน ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล 3 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับดี ผลดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (n=3) 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านเนื้อหา   
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.67 ดีมาก 
เนื้อหามีความถูกต้อง 4.67 ดีมาก 
การล าดับเรื่อง 5.00 ดีมาก 
การสื่อสารอารมณ์และความรู้สึก 4.33 ดี 
ด้านภาพและเสียง   
ขนาดภาพ 4.67 ดีมาก 
ภาพมีความชัดเจน 4.67 ดีมาก 
เสียงพากษ์ 4.33 ดี 
เสียงประกอบ 4.33 ดี 
ด้านการออกแบบและเทคนิค   
การออกแบบและสร้างตัวละคร 4.67 ดีมาก 
การออกแบบและสร้างฉาก 4.33 ดี 
การสร้างการเคลื่อนไหว 5.00 ดีมาก 
มุมกล้อง 4.00 ดี 
การจัดแสงเงา 5.00 ดีมาก 
การตัดต่อภาพ 4.00 ดี 
การใช้เทคนิคพิเศษทางภาพ 5.00 ดีมาก 
การประมวลผลภาพ 5.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.59 ดีมาก 
 
5.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิ ติ เ พ่ือ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงอายุ 12-15 ปี จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 20 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับดี 
สามารถท าให้ผู้ชมสนใจและตระหนักถึงความส าคัญวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อ
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(n=20) 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านเนื้อหา   
เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.42 ดี 
เนื้อหามีความถูกต้อง 4.47 ดี 
การล าดับเรื่องชัดเจน 4.50 ดี 
มีการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้
ด ี

4.50 ดี 

ท าให้ผู้ชมตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.50 ดี 
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ด้านภาพและเสียง   
ภาพมีความชัดเจน 4.45 ด ี
เสียงพากษ์และเสียงประกอบชัดเจน 4.45 ด ี
ตัวอักษรบทบรรยายมีความชัดเจน 4.48 ด ี
ด้านการออกแบบและเทคนิค   
ตัวละครมีความสวยงาม 4.37 ด ี
ฉากมีความสวยงาม 4.63 ดีมาก 
การเคลื่อนไหวสวยงาม 4.39 ด ี
คุณภาพผลงานโดยรวม 4.74 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.49 ด ี
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
      ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาได้มีการด าเนินงาน
ตามหลักการพัฒนาแอนิเมช่ัน 3 มิติที่เป็นสากล ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ  เพื่อตระหนั กรู้ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
อยู่ในระดับดีมาก โดยในหัวข้อการล าดับเรื่อง การออกแบบตัวละคร 
การสร้างการเคลื่อนไหวของตัวละคร การจัดแสงเงา เทคนิคพิเศษ
ทางภาพ และการประมวลผลภาพมีคะแนนสูงที่สุด เนื่องจากผู้ผลิต
แอนิเมช่ันมีความเช่ียวชาญในด้านเทคนิคทางแอนิเมช่ัน 3 มิติ การ
เคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับบุคลิกของตัวละคร การประมวล
ภาพมีการจัดแสงและประมวลผลภาพมีความสวยงาม และมี
รายละเอียดที่สมจริง และด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านการ
สื่อสารอารมณ์และความรู้สึก ควรพัฒนาให้การด าเนินเรื่องสามารถ
สื่อสารความรู้สึกของตัวละครให้เข้าถึงผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น การใส่เสียง
พากษ์และเสียงประกอบควรให้เสียงมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากสื่อดิจิทัล 3 มิติ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา สี ภาพประกอบ 
เข้าใจง่าย ดนตรีประกอบ เสียงพากษ์ มีความชัดเจน สามารถท าให้
ผู้ชมเข้าถึงและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิมาภรณ์ น้อยพงษ์ [7] และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ [8] ได้กล่าวว่าแอนิเมช่ันมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีต้องเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและด้านแอนิเมชัน ใน
ภาพรวมสื่อดิจิทัล 3 มิติ มีความยาวที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ชมไม่รู้สึก
เบื่อ และสื่อดิจิทัล 3 มิติ ที่สร้างขึ้นสามารถท าให้ผู้ชมตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐพร ปิงมูลทา [9] กล่าวว่า สื่อสามารถกระตุ้นผู้ชม
ให้เกิดความส านึก และน าไปปรับปรุงตัวให้ดียิ่งข้ึน 
 

     ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมวิธีในการ
ประเมินผลในด้านการตระหนักรู้  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มเติม เพื่อวัดผลโดยละเอียดมากยิง่ขึ้น และควรศึกษาเปรียบเทยีบ
ผลกับสื่อดิจิทัลที่มีเนื้อหาและรูปแบบการสร้างที่ใกล้ เคียงกัน เพื่อ
น าไปพัฒนาผลงานสื่อดิจิทัล 3 มิติ ในด้านต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์
ต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับการ
สนับสนุนงานวิจัยช้ินนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวมีวิตามินซีสูง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานในการผลิตซอส
มะเขือเทศ และหาปริมาณการทดแทนมะเขือเทศด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เหมาะสม เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ทดสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาซอสมะเขือเทศ และทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ในปริมาณต่าง ๆ คือ ร้อยละ 0 ร้อยละ 
10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 โดยน้้าหนัก มีการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Completed Block Design (RCBD) ใช้แบบประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale ผู้ทดสอบจ้านวน 40 คน 
และผู้บริโภคจ้านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 40 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนผลการศึกษายอมรับทางด้านประสาทสัมผัสโดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในระดับชอบมาก (ด้าน
ลักษณะปรากฏ 8.20 ด้านสี 8.10 ด้านกลิ่น 7.90 ด้านรสชาติ 8.00 ด้านเนื้อสัมผัส 8.00 และความชอบโดยรวม 8.20) ส้าหรับการทดสอบ
คุณลักษณะทางเคมีกายภาพพบว่า ค่า pH ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p >0.05) ค่าความสว่าง (L*) 28.56±0.44 ค่าสีแดง 
(a*) 30.21±0.28 และค่าสีเหลือง (b*) 27.78±0.60 ตามล้าดับ ค่าความหนืดพบว่าสูตรทดแทนมีความหนืดเพิ่มขึ้น วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการด้วยโปรแกรม INMUCAL V.3 ให้พลังงาน 83.09 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 18.81 กรัม ไขมัน 0.62 กรัม โปรตีน 
1.53 กรัม แคลเซียม 8.09 กรัม ธาตุเหล็ก 1.65 มิลลิกรัม วิตามินเอ 21.03 เรตินอล วิตามินซี 31.14 มิลลิกรัม และซีเบต้าแคโรทีน 252.30 
มิลลิกรัม  
ค าส าคัญ : มะม่วงหาวมะนาวโห่, ซอสมะเขือเทศ, การทดแทนมะเขือเทศด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 
Abstract 

   The Carissa carandas is sour and rich in vitamins C. The purposes of this study were as follows: (1) to 
development of standard recipe for tomato sauce 2) to investigate the optimum formulation of tomato substitution 
with the Carissa carandas in tomato sauce 3) consumer acceptance of this product and 4) to study the chemical and 
physiological quality assessment. The Carissa carandas was mixed with different proportions at 0, 10, 20, 30 and 40 % 
(by weight).  Experimental design were Randomized Completed Block Design (RCBD). The instruments used were the 
sensory evaluation 9-Point Hedonic scale. The sample consisted of 40 students and 100 consumers. Result showed 
that, the recipe 3 was the standard recipe for tomato sauce. There were significant differences (p≤0.05) the optimal 
formulation was the Carissa carandas 40% (W/V). In parts of consumers’ acceptability test revealed that the overall 
liking of this product was like highly (characteristic for appearance was 8.20  color was 8.10, odor was7.90, taste was 
8.00, texture was 8.00, and overall was 8.20). For the chemical and physiological quality assessment found that pH and 
Color value nonsignificant (p >0.05) The brightness (L*) was 28.56±0.44 reddish (a*) was 30.21±0.28and yellowish (b*) 
was 27.78±0.60 respectively. The viscosity was 1536.26±40.07 mPa.s statistical significance (p≤0.05) Nutritional value 
analyst  by INMUCAL Nutrient V.3 contained 83.09 Kcal, 18.81g carbohydrate, 0.62g fat, 1.53g protein, 8.09 g Calcium , 
1.65g Iron, 21.03 RAE Vitamin A, 31.14 mg Vitamin C and   252.30 mg β-carotene. 
Keywords : The Carissa carandas, Tomato sauce, Tomato substitution with the Carissa carandas 
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1. บทน า (Introduction) 
มะม่ วงหาวมะนาวโห่ เป็ นผลไม้พื้ นบ้ านชนิ ดหนึ่ ง มี ช่ื อ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ว่ า  :  Carissa carandas L. อ ยู่ ใ น ว ง ค์  : 
Apocynaceae มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือมีช่ือเรียกว่า มะนาวไม่รู้
โห่ หรือมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ หรือมะนาวโห่ หรือต้นหนาม
แดง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเล็ก ต้นเป็นทรงพุ่ม ใบเดี่ยวทรงรี ดอก
ออกเป็นช่อ ผลมีลักษณะทรงกลมรีเรียวเล็ก ผิวเปลือกบางเรียบ
เกลี้ยงเป็นมัน ผลแก่มีสีแดง มีรสชาติเปรี้ยวจัด ผลสุกจัดมีสีด้า 
รสชาติเปรี้ยวอมหวาน เนื้อนุ่มฉ่้าน้้า มีเมล็ดเล็กแข็ง อยู่ข้างในเนื้อ มี
ถิ่นก้าเนิดในประเทศอินเดีย พบมากในประเทศไทย กัมพูชา 
เวียดนาม และแอฟริกา เป็นที่นิยมปลูกกันมากในหลายประเทศ 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ปลูกในไทย มีหลายสายพันธุ์ มีคุณประโยชน์
และสรรพคุณทางยาหลายอย่าง ใช้น้ามาเป็นผลไม้รับประทาน เป็น
เครื่องดื่มต่างๆ ได้ หรือรับประทานสดเพื่อดับกระหายคลายร้อนได้ดี 
รวมถึงนิยมน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น แยม ไวน์ เป็นต้น
[1] ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ถือได้ว่าให้สรรพคุณทางยาในหลาย
ด้าน สาระส้าคัญของมะม่วงหาวมะนาวโห่ เช่น สารประกอบฟีนอล
หลายชนิดมีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ยับยั้ง
ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เด ชั น แ ล ะ เป็ น ส า ร ต้ า น ก า รก ล าย พั น ธุ์ 
(antimutagrns) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ สามารถการป้องกันโรค
ต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง โดยสารประกอบฟี
นอล จะท้าหน้าที่ก้าจัดอนุมูลอิสระ (free radical) เปลือกมีสาร
แอนโทไซยานินจ้านวนมาก รวมถึงส่วนของเนื้อที่อุดมไปด้วยวิตามิน 
และแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระได้ดีจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน อาทิ ช่วยต้าน
เซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ และช่วยลดไขมัน
ในเส้นเลือด[2]  

ปัจจุบันมีการปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่จ้านวนมากข้ึน ระยะการ
เก็บเกี่ยวในช่วงผลสุกเพราะให้ปริมาณของสารส้าคัญและสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าการเก็บเกี่ยวผลสุก
จะให้สารต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด  [3] การทดลองในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือ
เทศมาตรฐาน เพื่อศึกษาปริมาณการทดแทนที่เหมาะสมที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่  เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศสูตร
พื้นฐานกับซอสมะเขือเทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาการน้ามะม่วงหาวมะนาวโห่มาเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ได้มีช่องทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาหารไปสู่ รูปแบบ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 

2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/
ทดลอง (Materials and Methods) 
 การวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งท ดลอง  (Experimental 
Research) เรื่องผลการทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณภาพของ
ซอสมะเขือเทศ ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์  

วัสดุ : มะเขือเทศสุกสีแดง พริกสีแดงดอง กระเทียมกลีบเล็ก
ดองน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ น้้าตาลทรายขาว เกลือ น้้าส้มสายชู 5 
% (ตรา อสร.) น้้าเปล่า แซนแทนกัม และแป้งดัดแปร   

อุปกรณ์ : หม้อแสตนเลส อ่างแสตนเลส ทัพพ ีเครื่องปั่น เครื่อง
ช่ังดิจิตอล ขวดแก้วใส มีด เขียง ช้อนตวง ถาด เตาแก๊ส เครื่องวัดสี 
ยี่ห้ อ Hunter Lab เครื่อง Texture analyzer ยี่ห้อ Brookfield 
และเครื่องวัดความเป็นกรด-เบส pH meter  
2.2 วิธีการทดลอง 

1) ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตซอสมะเขือเทศสูตรมาตรฐาน ไปทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้ทดสอบซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ้านวน 40 คน ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส  ผลิตซอส
มะเขือเทศตามสูตรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เนื้อมะเขือเทศต้มสุก 300 กรัม 
พริกช้ีฟ้าแดงดอง 100 กรัม กระเทียมดอง 100 กรัม น้้าตาล 200 
กรัม เกลือ 28 กรัม น้้าส้มสายชู5% 130 กรัม แซนแทนกรัม 1.5 
กรั ม  แป้ งดั ด แป ร  3 .0  ก รั ม  โด ยน้ าม ะ เขื อ เทศ  พ ริ กดอ ง 
กระเทียมดอง มาปั่นในเครื่องปั่นทีละส่วน ให้ละเอียด 27,000 
รอบ/นาที ผสมส่วนผสมที่ปั่นแล้วเข้าด้วยกัน ต้มและกวนอย่าง
สม่้าเสมออุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที  

2) ผู้วิจัยได้น้าสูตรมาตรฐานที่ได้รับการคัดเลือกมาทดลองการ
ทดแทนในปริมาณต่างๆ 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0,10, 20, 30 และ 40 
โดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ในการแปรปริมาณการทดแทน และเปรียบเทียบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางเคมีกายภาพ ค่าสี ค่าความเป็นกรด
เบส ค่าความหนืด และเลือกสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ผู้วิจัย
เตรียมมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยน้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุก
มาล้างด้วยน้้าเปล่า และน้าเม็ดออก แช่ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น้้าเกลือ 10 นาที เพื่อลดสารแทนนินที่เปลือกของมะม่วงหาวมะนาว
โห่ ต้มมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 
15 นาที แล้วลดขนาดด้วยเครื่องปั่นก้าลัง 27,000 รอบ/นาที ก่อน
น้ามาใช้ทดแทนมะเขือเทศในระดับต่างๆ 

3) ผู้วิจัยได้น้าสูตรซอสที่มีคะแนนการประเมินความชอบสูงสุด 
ทดสอบโดยผู้บริโภค จ้านวน 100 คน โดยใช้วิธี 9-Point Hedonic 
Scale เป็นการให้คะแนนตามล้าดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1 
=ไม่ชอบมากที่สุด ส่วน 9 = ชอบมากท่ีสุด) ที่มีต่อลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมโดย ใช้แผนการทดลอง
แบบRandomized Complete Block Design (RCBD) เพื่อศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วย
มะม่วงหาวมะนาวโห่  
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจั ยได้ก้ าหนดใช้แผนการทดลองแบบ (Randomized 

Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point 
Hedonic scale ผลการทดลองที่ได้เป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
randomized design, CRD) ท้าซ้้าทั้ งหมด 5 ครั้ง เปรียบเทียบ
คะแนนการยอมรับของผู้ชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่ างของค่ า เฉลี่ ยรายคู่ โดยใช้  Duncan’s New Multiple 
Range Test ก้าหนดนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results) 
3.1 ผลการคัดเลือกสูตรซอสมะเขือเทศ เพ่ือพัฒนาสูตรมาตรฐาน 
โดยผู้ทดสอบชิมให้ค่าคะแนนความชอบสูงที่สุด  มีส่วนอัตราผสม
ดังนี้ เนื้อมะเขือเทศต้มสุก 300 กรัม พริกช้ีฟ้าแดงดอง 100 กรัม 

กระเทียมดอง 100 กรัม น้้าตาลทราย 200 กรัม เกลือ 28 กรัม 
น้้าส้มสายชู5% 130 กรัม แซนแทนกรัม 1.5 กรัม แป้งดัดแปร 3.0 
กรัม ซึ่งผู้วิจัยได้น้าสูตรมาตรฐาน มาศึกษาหาปริมาณการทดแทน
มะเขือเทศด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณการทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ จากการศึกษาอัตราส่วนการทดแทน
มะเขือเทศด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ในสูตรมาตรฐานปริมาณร้อยละ 
0 10 20  30 และ 40 ตามล้าดับได้น้าซอสไปทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้ทดสอบเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 40 คน 
ประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9 Point 
Hedonic Scale เป็นการให้คะแนนตามล้าดับความชอบในช่วง
คะแนน 1-9 ที่มีต่อลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดคือ สูตร
ทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 40 (ตารางที ่1)  

 
ตารางที่ 1  คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสมะมว่งหาวมะนาวโห่ 

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ซอส
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
    จากผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี) พบว่า แสดงค่าสี
ด้านความสว่างหรือความเข้มของสี (L) ผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงหาว
มะนาวโห่ พบว่า ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
และพบว่า แสดงค่า pH และความหนืดของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือ
เทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  (P≥0.05) จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ซอสสูตร
มาตรฐาน มีค่า pH เท่ากับ 3.40±0.10 สูตรทดแทนมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ร้อยละ 40 มีค่า pH เท่ากับ 4.33±0.25 ส่วนค่าความ
หนืด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติโดยมีค่าความหนืด 
ของสูตรมาตรฐาน เท่ากับ 297.30±24.27 และสูตรทดแทนมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ร้อยละ 40 มีค่าความหนืดเท่ากับ 1536.26±40.07 
ตามล้าดับ (ตารางที ่2) 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์
ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

การวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี

กายภาพ 

สูตรซอส 

สูตรมาตรฐาน สูตรทดแทนมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ร้อยละ 40 

ค่าสีns   
L* 25.64±0.30 28.56±0.44 
a 31.63±0.52 30.21±0.28 
b* 40.64±0.37 27.78±0.60 

ค่า pHns 3.40±0.10 4.33±0.25 
ความหนืด* (mPa.s) 297.30±24.27 1536.26±40.07 
หมายเหต:ุL*= ความสว่าง, a=สีแดงสีเขียว, b*=สีเหลืองและสีน้า้เงนิ 
ns คือ ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างนัยส้าคญัทางสถิติ (P≥0.05), * 
คือ มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p≤0.05) 
 

สูตร
ที ่

ปริมาณการ
ทดแทนมะเขือ
เทศด้วยมะม่วง
หาวมะนาวโห ่
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส 

ลักษณะท่ี
ปรากฏ* สี* กลิ่น* รสชาติ* เนื้อสัมผัส* ความชอบ

โดยรวม* 

1 0 6.90±0.74c 6.70±0.82c 6.70±0.82b 7.10±0.99b 7.10±1.00b 6.90±1.00b 

2 10 7.50±0.70bc 7.30±0.67bc 7.30±0.48ab 7.20±0.79ab 7.30±0.68ab 7.10±0.57b 

3 20 7.50±0.53bc 7.80±0.63ab 7.40±0.51ab 7.60±0.51ab 7.40±0.70ab 7.50±0.52ab 

4 30 7.70±0.82ab 7.40±0.84ab 7.40±0.97ab 7.70±0.94ab 7.60±0.70ab 7.60±0.97ab 

5 40 8.20±0.63a 8.10±0.74a 7.90±0.88a 8.00±0.94a 8.00±0.81ab 8.20±0.79a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล, (a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกันหมายถึงมี
ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ (p≤ 0.05) ,* คือ มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) 
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3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วง
หาวมะนาวโห่ 
 การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคยอมรับการทดแทนมะม่วงหาวมะนาว
โห่ในผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 94 ไม่ยอมรับ
คิดเป็นร้อยละ 6 ถ้ามีการวางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ
ทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่านจะเลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 93 ไม่
เลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 7 โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในระดับ
ชอบมาก โดยมีคะแนนด้านลักษณะปรากฏ 8.07 ด้านสี 8.13 ด้าน
กลิ่น 8.11 ด้านรสชาติ 8.16 ด้านเนื้อสัมผัส 8.20 และความชอบ
โดยรวม 8.25 ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่คุณลักษณะดา้นการยอมรับของผลติภณัฑ์
ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห ่

คุณลักษณะ 
ค่าเฉลี่ย±ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระดับความชอบ 

ลักษณะที่ปรากฏ 8.07±0.97 ชอบมาก 
ส ี 8.13±1.17 ชอบมาก 
กลิ่น 8.11±1.28 ชอบมาก 
รสชาต ิ 8.16±1.16 ชอบมาก 
เนื้อสัมผัส (ความหนืด) 8.20±1.05 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 8.25±1.03 ชอบมาก 
   

3.5 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการซอสมะเขือเทศสูตร
มาตรฐานกับซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่  
      จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของซอสมะเขือเทศทดแทน
ด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ (ต่อน้้าหนัก 100) โดยวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม INMUCAL-Nutrient V.3 ให้พลังงาน 83.09 กิโลแคลอรี 
ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 18.81 กรัม โปรตีน 1.53 กรัม 
แคลเซียม 14.20 กรัม วิตามิน A 21.03 เรตินอล วิตามิน C 31.14 
เรตินอล เบต้ าแคโรทีน 252.30 ไมโครกรัม ธาตุ เหล็ก 1.65 
มิลลิกรัม ไขมัน 0.62 กรัม (ตารางที่ 4)       
    

ตารางที่ 4 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการของซอสมะเขือเทศ
สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วง
หาวมะนาวโห่ (ต่อน้้าหนัก 100 กรัม) 
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

ซอสมะเขือเทศ
สูตรมาตรฐาน 

ซอสมะเขือเทศสูตร
ทดแทนมะม่วงหาว

มะนาวโห ่
พลังงาน (กิโลแคลอรี) 105.02 83.09 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 24.94 18.81 
โปรตีน (กรัม) 0.99 1.53 
แคลเซียม (กรัม) 4.77 14.20 
วิตามิน A (เรตินอล) 22.98 21.03 
วิตามิน C (เรตินอล) 32.69 31.14 
เบต้าแคโรทีน 
(ไมโครกรัม) 

275.73 252.30 

ธาตุเหล็ก (มลิลิกรัม) 0.49 1.65 
ไขมัน (กรัม) 0.54 0.62 

4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) 
 4.1 ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ซอส
มะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก สีของมะม่วงหาวมะนาวโห่
มีสีแดงเข้ม และมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็นเม็ดสี
ที่ละลายน้้าได้ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มฟลาโว
นอยด์ สีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปตามสภาวะความเป็นกรด-
ด่าง จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถึงแดงเข้มได้ในสภาวะเป็นกรด ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุก จะมีปริมาณสาร
แอนโทไซยานินสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ สื่อ
ประสารและคณะ[2] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับมะเขือเทศส่งผลให้
เมื่อมีการทดแทนจึงไม่มีผลต่อค่าสี [3] 
 4.2 ค่าความเป็นกรดเบส (pH) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก มะม่วงหาวมะนาวโห่ผลสุกที่
น้ามาทดแทนมะเขือเทศนั้น มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีความเป็น
กรดสูงอีกทั้งในส่วนผสมของซอสประกอบด้วยน้้าส้มสายชูในปริมาณ
เท่ากัน ซึ่งไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้้าหนัก เป็นไปตามมาตรฐานการ
ผลิตซอสมะเขือเทศ จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วย
มะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ  40 มีค่าความเป็นกรดเบส 4.33 
สอดคล้องประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 201 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน[4] ก้าหนดความเป็นกรดของซอสมะขือเทศไม่เกิน 
4.5 และศึกษาของสุภาพร ฟักเงินและศิรประภา มีรอด[5] แอนโทไซ
ยานินจะมีความคงตัวของสีแดงได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดไม่เกิน 4.5  
 4.3 ซอสมะเขือเทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่พบว่า มีความ
หนืดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจาก สูตรทดแทนมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ร้อยละ 40 มะม่วงหาวมะนาวโห่มีเนื้อที่ข้นหนืดกว่า
มะเขือเทศ 3 เท่า ซอสมีความคงตัว เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการแยก
ช้ันของน้้าและเนื้อมะเขือเทศหรือมะม่วงหาวมะนาวโห่ เนื่องจากมี
การใช้สารให้ความคงตัว แซนแทนกัม และแป้งดัดแปรเป็นไฮโดร
คอลลอยด์ที่ได้มาจากธรรมชาติ เป็นโพลิเมอร์ชนิดชอบน้้า เมื่อเติม
ในอาหารเพื่อให้เกิดความหนืดและความคงตัว ท้าให้เกิดเจล เป็น
อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) และเป็นสารที่ท้าให้เกิดความคงตัวของ
เนื้อซอสมะเขือเทศในการเก็บรักษา  ป้องกันการตกตะกอนหรือแยก
ช้ันของแข็งกับของเหลว  
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 1. การพัฒนาสูตรมาตรฐานของซอสมะเขือ เทศ พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์[6] มีส่วนผสมคือ มะเขือ
เทศ 300 กรัม พริกช้ีฟ้าแดงดอง 100 กรัม กระเทียมดอง 100 กรัม 
น้้าตาลทราย 200 กรัม เกลือ 28 กรัม น้้าส้มสายชู5% 130 กรัม 
แซนแทนกรัม 1.5 กรัม แป้งดัดแปร 3.0 กรัม  
 2. การศึกษาปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 40 
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(120 กรัม) สูงที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านลักษณะที่ปรากฏ สี 
กลิ่น  รสชาติ  เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ ในระดับ
ความชอบมาก โดยมีอัตราส่วนผสมคือ มะเขือเทศ 180 กรัม มะม่วง
หาวมะนาวโห่ 120 กรัม พริกช้ีฟ้าแดงดอง 100 กรัม กระเทียมดอง 
100 กรัม น้้าตาลทราย 200 กรัม เกลือ 28 กรัม น้้าส้มสายชู5% 
130 กรัม แซนแทนกรัม 1.5 กรัม และแป้งดัดแปร 3.0 กรัม  
 3. การยอมรับของผู้บริโภค มีความชอบทางด้านประสาทสัมผัส
อยู่ ในระดับความชอบมาก ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ และผู้บริโภค
ระบุจะซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจ้าหน่าย ส่วนที่เหลือไม่ยอมรับ
เพราะไม่ชอบรับประทานซอสมะเขือเทศและมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 4. ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือ
เทศทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)  
 5. ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  พบว่า ค่า pH ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

6. ผลวิเคราะห์คุณภาพกายภาพของผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ
ทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่พบว่า มีความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  

7. ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ปริมาณ โปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไขมัน สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับสูตรมาตรฐาน 
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The graphic design of chilli paste packaging 

: Design pattern from concept identity  
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บทคัดย่อ 
        การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และ
น้ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบ 2) เพื่อออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น ้าพริก 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตน ้าพริก 
ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ระหว่างกระปุกพลาสติก
ใสแบบมีฝาปิด และบรรจุภัณฑ์ถุงซิปลอ็ก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลงพื นที่เพ่ือหาความเป็นอัตลักษณข์องจังหวัดสุรินทร ์จากนั นได้ท้า
แบบสอบถามเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์  โดยสอบถามข้อมูลจากบุคคลทั่วไปที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และไม่มี
ภูมิล้าเนาในจังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 400 คน พบว่าช้างมีระดับคะแนนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มากที่สุด รองลงมา คือ ผ้าไหม 
และปราสาทที่มีระดับคะแนนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มากตามล้าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น้าเอาอัตลักษณ์ทั งสามมาใช้ในการออกแบบ
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ร่วมกับการออกแบบที่เน้นผลิตภัณฑ์น ้าพริกเป็นตัวหลัก การออกแบบท่ีเน้นผลิตภัณฑ์
น ้าพริกถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมรับประทาน และการออกแบบที่เน้นผลิตภัณฑ์น ้าพริกถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร และก้าลังถูกตักเพื่อ
รับประทาน[11] จึงน้าไปสู่ 3 ชุดการออกแบบ จากนั นผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตน ้าพริก ผู้เช่ียวชาญ และผู้บริโภคทั่วไปบน
ตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ที่มีต่อชุดการออกแบบทั ง 3 ชุด โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่าชุดการออกแบบที่มีคะแนนความพึงพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ชุดการออกแบบที่ 3 
เนื่องจากเป็นการออกแบบที่เน้นให้เห็นว่าน ้าพริกถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร และก้าลังถูกตักเพื่อรับประทาน ประกอบกับการใช้สีเขียวของ
ใบตองเป็นสีพื นหลังท้าให้ผู้บริโภครู้สึกอยากอาหาร สุขภาพดี และมีความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี ผู้วิจัยได้ท้าการค้านวณหาจุดตัดคุ้มทุน
พบว่าบรรจุภัณฑ์แบบกระปุกใสมีจุดตัดคุ้มทุนต่้ากว่า หรือ คืนทุนได้ไวกว่าบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อก แต่การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกระปุกใส
มาเป็นถุงซิปล็อกสามารถแก้ไขปัญหา และตรงตามความต้องการของผู้ผลิต ทั งนี การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัต
ลักษณ์ ท้าให้ผู้บริโภคบนทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์น ้าพริกมากขึ น 
ค าส าคัญ การออกแบบลวดลายบนบรรจภุัณฑ,์ อัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร ์

 
Abstract 

        This study entitled “Packaging Pattern Design of Chilli Paste form concept Identity” The objectives of this study 
were 1) to investigate the identity of Surin Province in order to be used as design information, 2) to design patterns on 
the packaging of Chili Paste products, 3) to assess the satisfaction of producers, consumers, and experts  towards the 
designed packaging pattern, and 4) to assess and compare the packaging production cost between clear jar and zip lock 
bag. The researcher studied general information and went actual site to study and identify the identity of Surin Province. 
After that, a questionnaire was prepared to ask for information about Surin's identity. Data were collected from 400 
general people with and without Surin domicile. The results indicated that a symbol with the highest identity level of 
Surin province was elephant,  followed by silk and a castle, respectively. Three symbols were used to design packaging 
of Chili Paste along with different design models, including product-oriented design, product placed on the dining table 
that is ready to be consumed, and product placed on the dining table that is being scooped for eating. [11] Three design 
models were obtained. The researcher conducted satisfaction survey from Chili Paste’s producer, experts, and general 
consumers in Noi Market, Phraya Surin Phakdi Si Narong Chang Wang Monument with the designed three models. Data 
were analyzed using statistics including arithmetic mean, and standard deviation. The results of this research indicated 
that the third model gained the highest satisfaction because this design emphasized that chili paste is placed on the 
dining table and being scooped to be eaten. Besides, the design relied on banana leaf green color as a background color, 
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stimulating consumers’ craving for a healthy and natural food. Furthermore, break-even point was calculated. The results 
showed that clear jar packaging had a lower break-even point. With clear jar packaging, the producer could get return on 
investment faster than zip lock packaging.  But changing from clear jar packaging to zip lock packaging could solve the 
problem and met the producer’s need. In addition, designed patterns for Surin identity could attract more attention of 
general consumers in Noi Market, Phraya Surin Phakdi Si Narong Chang Wang Monument in Chili Paste products. 
Keywords: Packaging Pattern Design, Surin Identity 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในการที่ ช่วยให้
เศรษฐกิจมีการหมุนเวียน และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมของ
มนุษย์ในแต่ละสมัย นอกจากนี บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ และลวดลายสีสันที่ดี
สามารถช่วยเสริมคุณค่าของสินค้าได้ [12][13] อีกทั งยังสามารถ
น้าเสนอตัวสินค้าต่อผู้บริโภคโดยการดึงดูด และกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจหันมาเลือกซื อสินค้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้
เห็นถึงปัญหาของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น ้าพริกของผู้ประกอบการ
รายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ท้าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์น ้าพริก มีปัญหา
ด้านภาพลักษณ์ และไม่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์เดิมเป็นเพียงกระปุกพลาติกใสมีฝาปิด ซึ่งไม่สามารถปิด
ผนึกได้สนิทท้าให้น ้าพริกซึมออกมาบริเวณฝากระปุก อีกทั งไม่ระบุ
ชนิดของน ้าพริก สถานท่ีผลิตน ้าพริก ข้อมูลโภชนาการ ส่วนประกอบ 
ตราสินค้า วัน/เดือน/ปีท่ีผลิต และวันหมดอายุ  
     ดังนั นผู้ประกอบการจึงมีความประสงค์ให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จาก
กระปุกพลาสติกใสมีฝาปิดมาเป็นถุงซิปล็อกแบบตั งได้[8] เนื่องจาก
ถุงซิปล็อกสามารถปิดผนึกได้สนิท และสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึง
ต้องการให้ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
สุรินทร์ ดังนั นผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
[9] เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์  [7] 
น ้าพริกให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์และน้ามาเป็นข้อมูลใน
การออกแบบ 
 2. เพื่อออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น ้าพริก 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อลวดลายบน
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ  
 4. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ระหว่างกระปุก
พลาสติกใสแบบมีฝาปิด และบรรจุภัณฑ์ถุงซิปล็อก 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
        2. ได้รับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกแบบใหม่ที่
แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
        3. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อย
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางที่มีต่อชุดการออกแบบ

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกให้แสดงอัตลักษณ์ 
ของจังหวัดสุรินทร์ 
        4. ได้ทราบถึงราคาการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบกระปุกพลาสติก
ใส และบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อก 
 
4. สมมติฐานของการวิจัย 
     จากการศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ในการ
ออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ 
และผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรี
ณรงค์จางวางเกิดความพึงพอใจต่อลวยลายที่ได้ท้าการออกแบบ 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ประชากร 
     -  บุคคลทั่วไปท่ีมีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรนิทร์ และบุคคลทั่วไป
ที่ไม่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์  
     -  กลุ่มผู้ประกอบการน ้าพริก 
     -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
     -  ผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรี
ณรงค์จางวาง 
5.2 กลุ่มตัวอย่าง  
      -  บุคคลทั่วไปแบ่งออกเป็นบุคคลทั่วไปที่มีภูมิล้าเนาอยู่ใน
จังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 200 คน และบุคคลทั่วไปท่ีไม่มีภูมิล้าเนาอยู่
ในจังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 200 คน 
       -  ผู้ประกอบการน ้าพริกรายหนึ่งใน จ.สุรินทร์ จ้านวน 5 คน 
       -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ้านวน 3 คน 
       -  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จ้านวน 2 คน 
       -  ผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรี
ณรงค์จางวาง จ้านวน 250 คน 
5.3 ตัวแปร   
ตัวแปรต้น 
     -  ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
      -  ชุดการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์
น ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ 
ตัวแปรตาม 
       -  ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่เหมาะสม 
       -  ระดับคุณภาพจากผู้ประกอบการน ้าพริก 
       -  ระดับคุณภาพจากผผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด 
        -  ระดับคุณภาพจากผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์
พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์-จางวาง 
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        -  ต้นทุนการผลิตบรรจภุัณฑ์ระหว่างกระปุกพลาสติกใสแบบ
มีฝาปิด และถุงซิปล็อก 
5.4 ขอบเขตด้านสถานที ่
สถานทีจ่ าหน่าย       
      ตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสรุินทรภักดศีรณีรงค์จางวาง               
สถานที่เก็บข้อมลู     
       60/1 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000, ตลาด
น้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
       ตึกครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5.5 ขอบเขตด้านเนื อหา  
ข้อมูลปฐมภูมิ 
      -  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการน ้าพริกรายหนึ่งใน
จังหวัดสุรินทร์  
      -  ข้อมูลจากการส้ารวจความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
      -  สืบค้นงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
      -  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการออกแบบลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์จากผู้ประ-
กอบการ 
      -  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการออกแบบลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และด้านการการตลาด  
      -  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการออกแบบลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์จากผู้บริ -
โภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์
จางวาง 
5.6 ขอบเขตด้านระยะเวลาของโครงงาน  

วันท่ีเริ่มต้น   1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
วันท่ีสิ นสุด   25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัต
ลักษณ์  สามารถแบ่งกระบวนการปฏิบัติงานออกเป็นขั นตอนต่างๆ
ได้ ดังนี  
 

6.1 ขั นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการน ้าพริกรายหนึ่งในจังหวัด
สุรินทร์เกี่ยวกับปัญหา และความต้องของผู้ประกอบการน ้าพริก และ
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์
[1][2][3] ลงพื นที่เพื่อส้ารวจปริมาณผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อย
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์น ้าพริกคุณกลอยใจระยะเวลา 7 วัน ศึกษาแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์[7] ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับถุง
ซิปล็อก[8] และกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับบรรจุภัณฑ์
[9][10] จากนั นผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบแบบสอบถามเรื่องความ

เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ Google ฟอร์ม ในการตอบ
แบบสอบถามแบบออนไลน์ ช่วยประหยัดทรัพยากร และสามารถส่ง
แบบสอบถามได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่
มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และไม่มีภูมิล้าเนาในจังหวัดสุรินทร์ 
จ้านวน 400 คน เมื่อผู้วิจัยได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์
แล้ว จึงได้ศึกษาแนวทางของการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
[11] จากนั นผู้วิจัยได้น้าเอาอัตลักษณ์จาการท้าแบบสอบถามมา
ออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ 
 

6.2 ขั นตอนการออกแบบลวดลาย 
      น้าอัตลักษณ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์เรื่องความ
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ช้าง ผ้าไหม และปราสาท 
มาใช้ในการออกแบบลวดลายร่วมกับแนวทางการออกแบบท่ีเน้นตัว
ของน ้าพริกเป็นหลัก การออกแบบที่เน้นให้เห็นน ้าพริกเป็นถูกจัดวาง
อยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมที่จะรับประทาน และน ้าพริกที่ถูกจัดวางอยู่
บนโต๊ะอาหาร และก้าลังถูกตักเพื่อรับประทาน [11] รวมถึงการจัด
วางองค์ของภาพ[4][5] รูปทรง[6] และโทนสีที่เลือกใช้[5][12] ดังนี  
 

ชุดการออกแบบท่ี 1                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการออกแบบชุดการออกแบบท่ี 1  
เป็นการออกแบบท่ีเน้นน ้าพริกเป็นตัวหลัก มีการใช้ใบตองเพื่อแสดง
ถึงน ้าพริกที่มีวัตถุดิบ และส่วนผสมจากธรรมชาติ และสีของใบตองสี
เขียวยังเป็นสีที่ช่วยให้ผู้บริโภคมองแล้วรู้สึกดีต่อสุขภาพ[12] รวมไป
ถึงการใช้สีของผ้าไหมเพื่อจ้าแนกประเภทของน ้าพริกตามระดับ
ความเผ็ดมากไปน้อย คือ สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงระดับความเผ็ดมาก 
สีน ้าตาลอมส้มแสดงถึงระความความเผ็ดปานกลาง และสีเหลือง
แสดงถึงระความความเผ็ดน้อย[5] ในการออกแบบชุดการออกแบบที่ 
1 นั นโดยรวมเน้นความสะอาดตา  
 

ชุดการออกแบบท่ี 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
แนวทางการออกแบบชุดการออกแบบที่ 2  
เป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นว่าน ้าพริกนั นถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะ
อาหารพร้อมที่จะรับประทาน และในจานน ้าพริกมีผักเคียง มีพริกสด
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หากต้องการเพิ่มระดับความเผ็ด มีการใช้สีเพื่อจ้าแนกประเภทของ
น ้าพริกตามระดับความเผ็ดมากไปน้อย คือ สีแดงเป็นสีที่แสดงถึง
ระดับความเผ็ดมาก สีส้มแสดงถึงระความความเผ็ดปานกลาง และสี
เหลืองแสดงถึงระความความเผ็ดน้อย[5] รวมไปถึงการใช้ผ้าไหมลาย
ช้างที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดสุรินทร์ ในการออกแบบชุดการ
ออกแบบที่ 2 นั นโดยรวมเน้นความฉูดฉาดของสีเพื่อดึงดูความสนใจ  
 

ชุดการออกแบบท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการออกแบบชุดการออกแบบที่ 3  
เป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นว่าน ้าพริกนั นถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะ
อาหาร และก้าลังถูกตักเพื่อรับประทาน โดยในจานน ้าพริกมีผักเคียง 
มีพริกสดหากผู้บริโภคต้องการเพิ่มระดับความเผ็ดให้มากขึ น และใช้
สีของผ้าไหมลายปราสาทเพื่อจ้าแนกประเภทของน ้าพริกตามระดับ
ความเผ็ดมากไปน้อย คือ สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงระดับความเผ็ดมาก 
สีส้มแสดงถึงระความความเผ็ดปานกลาง และสีเหลืองแสดงถึงระ
ความความเผ็ดน้อย[5] ในส่วนของสีเขียวของใบตองยังเป็นสีที่ช่วย
ให้ผู้บริโภคมองแล้วรู้สึกดีต่อสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง [12] ในการ
ออกแบบชุดการออกแบบที่ 3 นั นโดยรวมเน้นความธรรมชาติของสี
เขียวใบตอง  
6.3 ขั นตอนการท าเคร่ืองมือวิจัย 
     ท้าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการออกแบบลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ จากประกอบการ
น ้าพริก ผู้เช่ียวชาญ และผู้บริโภคทั่วไป จากนั นจึงน้าไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (IOC) ก่อนน้าไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 
6.4 ขั นตอนการประเมินความพึงพอใจ 
      ผู้วิจัยได้ท้าการแบบประเมินความพึงพอจากประกอบการ
น ้าพริกจ้านวน 5 ท่าน ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ จ้านวน 3 
ท่าน ผู้เช่ียวชาญทางด้านการตลาด จ้านวน 2 ท่าน และผู้บริโภค
ทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง 
จ้านวน 250 คน  
 
7. ผลการวิจัย  
7.1 จากการศึกษาข้อมูลเพ่ือหาความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
สุรินทร์ 
 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาโดยการท้าแบบสอบถามบุคคลทั่วไป  มี
ภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และบุคคลทั่วไปท่ีไม่มีภูมิล้าเนาอยู่ใน
จังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 400 คน ดังนี  
 
 
 

ตารางที่ 1 ระดับความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
 

เอกลักษณ์ของจังหวัด
สุรินทร์ 

�̅� S.D. 
ระดับความ

เป็น
เอกลักษณ์ 

ช้าง 4.53 0.80 มากที่สุด 
ผ้าไหม 4.42 0.83 มาก 
ปราสาท 4.31 0.95 มาก 
ข้าวหอมมะลิ 3.44 0.93 ปานกลาง 
พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรง
คจางวาง (ปุม) 

3.28 1.16 ปานกลาง 

เครื่องเงิน (ประค้า) 3.11 1.02 ปานกลาง 
พระพุทธสุรินทรมงคง (วน
อุทยานพนมสวาย) 

2.97 1.28 ปานกลาง 

ผักกาดหวาน 2.84 1.20 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 การหาระดับความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
พบว่าความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ช้าง (�̅� = 4.53 , S.D. = 0.80)  ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
สุรินทร์ที่อยู่ในระดับมาก คือ ผ้าไหม (�̅� = 4.42 , S.D. = 0.83)  
และปราสาท  (�̅� = 4.31 , S.D. = 0.95) ความเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้าวหอมมะลิ (�̅� = 3.44 
, S.D. = 0.93) พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงคจางวาง  (�̅� = 3.28 , 
S.D. = 1.16) เครื่องเงิน (ประค้า) (�̅� = 3.11 , S.D. = 1.02) พระ
พุทธสุรินทรมงคง (วนอุทยานพนม-สวาย) (�̅� = 2.97 , S.D. = 
1.28) และผักกาดหวาน (�̅� = 2.84 , S.D. = 1.20) 
 

7.2 ชุดการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส าหรับน  าพริกที่
แสดงอัตลักษณ ์
 

ชุดการออกแบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ชุดการออกแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ชุดการออกแบบที่ 3 
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7.3 ความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด และกลุ่มผู้ประกอบการน  าพริกที่มีต่อชุดการ
ออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส าหรับน  าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ 
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ    
               และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด จ้านวน 5 คน 

รายการ 
ชุดการออกแบบท่ี 1 ชุดการออกแบบท่ี 2 ชุดการออกแบบท่ี 3 

𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 
1.ด้านควาสวยงาม 3.45 1.01 3.65 0.81 3.55 0.71 
2. ต ำแหน่งกำรจดัวำง
องคป์ระกอบ 

3.15 1.19 3.35 0.91 4.00 0.81 

3. ดำ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดั
สุรินทร์ 

3.80 0.65 3.60 0.84 3.65 0.57 

4. ดำ้นกำรใชง้ำน 3.77 0.98 3.77 0.77 3.73 0.98 
5. ดำ้นกำรตลำด 3.60 1.02 3.50 1.14 3.80 0.93 

รวม 3.55 0.77 3.57 0.89 3.75 0.80 

ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อชุดการ
ออกแบบที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.55, S.D.= 0.77) ชุดการ
ออกแบบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.57, S.D.= 0.89) และชุด
การออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.75, S.D.= 0.80) 
 

ตารางที่ 3 คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการน ้าพริก                  
              จ้านวน 5 คน 

รายการ 
ชุดการออกแบบท่ี 1 ชุดการออกแบบท่ี 2 ชุดการออกแบบท่ี 3 

𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 
1.ด้านควาสวยงาม 3.00 0.71 3.75 1.05 3.90 0.82 
2. ต ำแหน่งกำรจดัวำง
องคป์ระกอบ 

3.25 0.60 3.65 0.95 3.80 0.92 

3. ดำ้นอตัลกัษณ์ของจงัหวดั
สุรินทร์ 

3.18 0.43 3.75 0.82 4.00 0.84 

4. ดำ้นกำรใชง้ำน 3.60 0.88 3.97 0.69 3.73 0.88 

5. ดำ้นกำรตลำด 2.90 0.58 3.50 0.89 4.3 0.87 

รวม 3.14 0.64 3.72 0.88 3.95 0.87 

ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
 

จากตารางที่  3 พบว่าความพึงพอใจของผู้ผลิต ที่มีต่อชุดการ
ออกแบบที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.14, S.D.= 0.64) ชุดการ
ออกแบบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.72, S.D.= 0.88) และชุด
การออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.95, S.D.= 0.87) 
 

 
7.4 ความพึงพอใจจากผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระ
ยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง           
 

ตารางที่ 4 คะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อย    
              อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง           
              จ้านวน 400 คน 

รายการ 
ชุดการออกแบบที่ 1 ชุดการออกแบบที่ 2 ชุดการออกแบบที่ 3 

𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 

1. สี ลวดลาย และต้าแหน่งการจัดวาง             
องค์ประกอบ 

3.62 0.52 3.69 0.56 4.09 0.69 

2. ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 3.59 0.58 3.75 0.60 3.96 0.69 

3. ด้านการใช้งาน 3.67 0.65 3.92 0.63 4.18 0.63 
4. ด้านการตลาด 3.86 0.53 3.96 0.50 3.99 0.50 

รวม 3.68 0.56 3.81 0.57 4.06 0.63 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของของผู้บริโภคทั่วไปบนตลาด
น้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดศีรีณรงค์จางวาง ที่มีต่อชุดการ
ออกแบบที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.68, S.D.= 0.56) ชุดการ
ออกแบบที ่2 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.81, S.D.= 0.57) และ
ชุดการออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.06, S.D.= 0.63) 
 
7.5 การประเมินราคาในการผลิตระหว่างกระปุกพลาสติกใส และ 
ถุงซิปล็อก  
 

กราฟที่ 1 แสดงจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริกปลาร้าบองที่มีบรรจุภัณฑ์   
             แบบกระปุกใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟที่ 2 แสดงจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริกนรก และน ้าพริกตาแดงที่ม ี  
             บรรจุภัณฑ์แบบกระปุกใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟที่ 1 และกราฟที ่2 พบว่าการหาจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริกนรก 
น ้าพริกตาแดง และน ้าพริกปลาร้าบองที่มีบรรจุภัณฑ์แบบกระปุกใส
พบว่ามีจุดตัดคุ้มทุนที่ 697 กระปุก หรือ 24,395 บาทต่อเดือน 
 

กราฟที่ 3 แสดงจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริกปลาร้าบองที่มีบรรจุภัณฑ์ 
             แบบถุงซิปล็อก 
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กราฟที่ 4 แสดงจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริกนรก และน ้าพริกตาแดงที่มี 
             บรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากกราฟที่ 3 และกราฟที่4 พบว่าการหาจุดตัดคุ้มทุนของน ้าพริก
นรก น ้าพริกตาแดง และน ้าพริกปลาร้าบองที่มีบรรจุภัณฑ์แบบถุง
ซิปล็อกพบว่ามีจุดตัดคุ้มทุนที่ 1,331 ถุง หรือ 46,585 บาทต่อเดือน 
 
8. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
    จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการน ้าพริกรายหนึ่งในจังหวัด
สุรินทร์ พบว่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น ้าพริกมีปัญหาการ คือ ปิดผนึก
ไม่สนิท ท้าให้น ้าพริกซึมเปื้อนบรรจุภัณฑ์ด้านนอก ส่งกลิ่นระหว่าง
การขนส่งหรือพกพา อีกทั งรูปลักษณ์ไม่น่าดึงดูดลูกค้า ไม่มีการระบุ
ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์น ้าพริก ผู้วิจัยจึงได้สอบถามความ
ต้องการของผู้ประกอบการน ้าพริก พบว่าต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
จากกระปุกพลาสติกใสมาเป็นถุงซิปล็อก โดยให้ผู้วิจัยช่วยออกแบบ
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ถุงซิปล็อกให้มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์  
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบ
สอบเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์  สอบถามบุคคล
ทั่วไปที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และไม่มีภูมิล้าเนาอยู่ใน
จังหวัดสุรินทร์ พบว่าอัตลักษณ์มีที่ระดับคะแนนมากถึงมากที่สุด คือ 
ช้าง (�̅� = 4.53 ) ผ้าไหม (�̅� = 4.42)  และปราสาท (�̅� = 4.31) 
จากนั นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ 
และเลือกใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นตัวหลัก การ
ออกแบบที่เน้นผลิตภัณฑ์ถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร และการ
ออกแบบที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร และก้าลังถูก
ตักเพื่อรับประทาน ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้[11]  
จากนั นผู้วิจัยได้จ้าลองชุดการออกแบบ จ้านวน 3 ชุด และน้ามา
ประเมินความพึงพอใจในด้านความสวยงาม ด้านต้าแหน่งการจัดวาง
องค์ประกอบ ด้านอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ด้านการใช้งาน และ
ด้านการตลาด พบว่าผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการตลาดมีความพึงพอใจต่อชุดการออกแบบที่ 1 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.55) ชุดการออกแบบที่ 2 อยู่ในระดับปาน
กลาง ( 𝑥 = 3.57) และชุดการออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ( 
𝑥 = 3.75) และความพึงพอใจของผู้ประกอบการน ้าพริกที่มีต่อชุด
การออกแบบที่  1 อยู่ ในระดับปานกลาง  ( 𝑥 = 3.14) ชุดการ
ออกแบบที่  2 อยู่ ในระดับปานกลาง  ( 𝑥 = 3.72) และชุดการ
ออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.95) และความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคทั่วไปบนตลาดน้อยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรี
ณรงค์จางวางที่มีต่อชุดการออกแบบที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 
= 3.68) ชุดการออกแบบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥 = 3.81) และ
ชุดการออกแบบที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.06) จะเห็นได้ว่าชุด
การออกแบบที่ 3 มีคะแนนความพึงพอใจรวมมากเป็นอันดับที่ 1 
จากทั ง 3 ชุดการออกแบบ โดยแนวทางการออกแบบของชุดการ
ออกแบบที่ 3 คือ การเน้นให้เห็นว่าน ้าพริกนั นถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะ
อาหาร และก้าลังถูกตักเพื่อรับประทาน มีความแตกต่างจากชุดการ
ออกแบบที่ 1 และชุดการออกแบบที่ 2 เนื่องจากชุดการออกแบบที่ 
3 สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภครู้สึกว่าน ้าพริกที่อยู่ภายในถุงซิปล็อกมี
ความน่ารับประทานเหมือนภาพบนบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับสีของ
พื นหลังใช้สีเขียวของใบตองที่ช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกดีต่อสุขภาพ และ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน ้าพริกนั นมาจากธรรมชาติ[12] อีกทั งการใช้
สีของผ้าไหมลายปราสาทเพื่อจ้าแนกประเภทของน ้าพริกตามระดับ
ความเผ็ดมากไปน้อย คือ สีแดง สีส้ม และสีเหลืองตามล้าดับ[5]  
      การประเมินราคา และการหาจุดคุ้มทุนของน ้าพริกที่มีบรรจุ
ภัณฑ์แบบกระปุกพลาสติกใส และน ้าพริกที่มีบรรจุภัณฑ์แบบถุง
ซิปล็อก พบว่าราคาต้นทุนของน ้าพริกที่มีบรรจุภัณฑ์แบบกระปุก
พลาสติกใส (697 กระปุก หรือ 24,395 บาทต่อเดือน) น้อยกว่าราคา
ต้นทุนน ้าพริกท่ีมีบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปลอ็ก (1,331 ถุง หรือ 46,585 
บาทต่อเดือน ) ส่งผลให้จุดคุ้มทุนของบรรจุภัณฑ์แบบกระปุก
พลาสติกใสมีจุดคุ้มทุนที่ต่้ากว่าน ้าพริกท่ีมีบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อก 
แต่ในทางตรงกันข้ามบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อกสามารถแก้ปัญหา 
และช่วย ประชาสัมพันธ์สินค้า อีกทั งสามารถเพิ่มช่องทางการ
จ้าหน่ายได้มากขึ นในระยะยาว 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
    1. จากการวิจัยเรื่อง การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
น ้าพริกที่แสดงอัตลักษณ์ หากน้าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
สามารถท้าได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มยอดการ
จ้าหน่ายให้กับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากการลงพื นที่เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
และช่ืนชมซึ่งนับว่าเป็นการยกระดับสินค้าในท้องถิ่น 
    2. การออกแบบลวดลายสามารถปรับเปลี่ยน หรือ ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ผลิตได้ และไม่
จ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้  
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ระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว  
กรณีศึกษา : หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
pH Indicator System for the White Shrimp Farm  

Case Study: Phai Hua Khae Village, Nakhon Chai Sri District, Nakhon Pathom  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 3) ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการ
วัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงกุ้งในหมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยง
กุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบ่อเลี้ยงกุ้ง ข้อมูลการวัดค่า pH 
ของน้้า และการตรวจสอบค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 2) ประสิทธิภาพของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ 3) กลุ่มเป้าหมายมีความความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค้าส้าคัญ: การวัดค่า pH ของน้้า, บ่อเลี้ยงกุ้งขาว, การตรวจสอบค่า pH 
 

Abstract 
The purposes of the research were to: 1) develop a pH Indicator system for the white shrimp farm; a case study of Phai 
Hua Khae village, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom, 2) evaluate the efficiency of the pH Indicator system for the 
white shrimp farm; a case study of Phai Hua Khae village, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom, and 3) evaluate the 
satisfaction on using the pH Indicator system for the white shrimp farm; a case study of Phai Hua Khae village, Nakhon 
Chai Si district, Nakhon Pathom. The target group in this study is the shrimp-farm owners in the Phai Hua Khae village, 
Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom. The data analysis using basic statistics is mean and standard deviation. The 
results of the research were as follows: 1) the development of the white shrimp farm; a case study of Phai Hua Khae 
village, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom consists of user information, shrimp pond information, pH indicator data, 
and pH monitoring, 2) the efficiency of the white shrimp farm; a case study of Phai Hua Khae village, Nakhon Chai Si 
district, Nakhon Pathom, was at a high level, and 3) the satisfaction of the target group towards on using the white 
shrimp farm; a case study of Phai Hua Khae village, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom, was at a high level.   
Keywords: pH indicator, white shrimp farm, pH monitoring 
 
 
 

1. บทน้า 
 กุ้งขาวแวนนาไม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “กุ้งขาว” เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย 
และเจริญ เติบ โต เร็ว  และจากกระแสการเลี้ ย งกุ้ งขาวที่ ได้
ผลตอบแทนดีกว่าการเลี้ยงกุ้งกุลาดา้ และกุ้งชนิดอื่น ท้าให้เกษตรกร
ในปัจจุบันหันมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้น แต่เนื่องจากกุ้งขาวเป็นกุ้ง
ชนิดใหม่ที่ถูกน้ามาเลี้ยงในประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การเลี้ยง การให้อาหาร ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ และสภาพน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง มีผลต่อการเจริญเติบโต
และการเกิดโรคของกุ้งขาว ซึ่งการศึกษาปัญหาค่าความเป็นกรดด่าง 

หรือค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างมากในการ
เลี้ยงกุ้ง ค่า pH ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งอยู่ระหว่าง 6 - 7 หรือมี
สภาพความเป็นกลาง จากการศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในหมู่บ้านไผ่
หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าเกษตรกรมักจะ
สังเกตสภาพน้้าด้วยตาเปล่าและวิเคราะห์ด้วยการคาดคะเนจาก
ประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งอาจมีความคาดเคลื่อนในการดูแลสภาพ
ความเป็นกลางของน้้าในบ่อเลี้ยง อาจท้าให้กุ้งเกิดอาการน็อกน้้า 
หรืออาจตายได้  
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ในการแก้ปัญหาการเฝ้าระวังสภาพความเป็นกรดด่างของ
น้้าดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถดูแลรักษา
สภาพน้้าโดยไม่จ้าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงมาใช้ในการตรวจวัด
สภาพน้้า ในงานวิจัยนี้เป็นการประมวลผลภาพถ่ายจากกระดาษ
ลิตมัสที่จุ่มในบ่อเลี้ยงกุ้ง น้าภาพนั้นส่งเข้าไปในระบบ เพื่อให้ระบบ
เอไอท้าการประมวลผลและรายงานคุณภาพน้้ากลับมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของระบบ 

1) พัฒนาระบบการวัดค่ า pH ของน้้ า ในบ่อ เลี้ ยงกุ้ งขาว 
กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาว  

3) ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการวัดค่า pH ของน้้า
ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธวัชชัย ทองเหลี่ยม และคณะ [1] ในงานการสร้างระบบตรวจวัด
คุณภาพน้้า และประมวลผลแบบอัตโนมัติส้าหรับกระชังปลาทับทิม 
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้้า และประมวลผลแบบอัตโนมัติซึ่งถูก
น้าไปใช้กับกระชังปลาทับทิม งานวิจัยนี้ได้ใช้บอร์ดประมวลผล CPU 
X86 รุ่น VSX-6117 ท้าหน้าที่ประมวลผล และแสดงผลของค่า
ออกซิเจน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าอุณหภูมิเพื่อบ่งบอกถึง
คุณภาพน้้าในกระชังผู้เลี้ยงปลาทับทิม ผลการทดลองพบว่าเมื่อค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.5-8.5 ระบบประมวลผลสามารถสั่ง
การให้ LED แสดงผลสถานะของคุณภาพน้้า ปกติเมื่อค่าความเป็น
กรด-ด่างเท่ากับ 6.1-6.4 หรือ 8-8.4 ซึ่งการเฝ้าระวังเมื่อค่าความ
เป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า 6.1 หรือมากกว่า 8.4 จะแสดงสถานะ
ผิดปกติ 
 นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ธนพล อินตายวง, อนุรักษ์ เผ่ากา และ อิศ
เรศน์นาเมือง [2] ในงานการออกแบบและสร้างระบบควบคุมระดับ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และออกซิเจนละลายน้้าในบ่อเลี้ยงปลาแฟนซี
คาร์พ โดยใช้วิธีปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยการเติมสารละลาย
เข้มข้นด่าง (น้้า ปูนขาว) และสารละลายเข้มข้นกรด (น้้า ส้มสายชู) 
น้าไปปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ในบ่อทดลองขนาด 10.5ลูกบาศก์
เมตร ให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 7.0-7.5 และท้าการปรับ
ค่า ออกซิเจนละลายน้้า ให้มีค่าไม่น้อยกว่า 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วย
การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มเติมอากาศ จากผลการวิจัยพบว่า 
ระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่าง และออกซิเจนละลายน้้า สามารถ
ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.0-7.5และสามารถควบคุม
ค่าออกซิเจนโดยการเติมอากาศลงในน้้า เพื่อให้ได้ค่าไม่น้อยกว่า 7 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ธิวาริ โอภิธากร และคณะ [3] ในงานแบบจ้าลองคุณภาพน้้าทาง
กายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าวเมืองเก่าสงขลา ผลการทวนสอบด้วย
ความสัมพันธ์ที่ได้จากคุณภาพน้้าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในอ่าว
เมืองเก่าสงขลา พบว่าค่า pH ความเค็ม และ DO สามารถใช้ในการ
ประเมินแนวโน้มค่าบีโอดีได้พารามิเตอร์การตรวจวัดทางกายภาพ-
เคมีที่ถูกคัดเลือก มีความสอดคล้องกับบีโอดีในทางทฤษฎี ตรวจวัด
ได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน และเวลาที่ใช้ในการประเมินผลน้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดด้วยบีโอด 
 สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ [4] ในงานการน้าเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้
สายโดยใช้ซิกบีมาใช้พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้้า โดยการ
รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่วิทยุตามมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 
802.15.4 ย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้บอร์ดอาดูโน่ควบคุมการ
ท้างานของระบบและโมดูลรับรู้ส่งสัญญาณไร้สายแพร่กระจาย
สัญญาณจากตัวรับรู้ระดับอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างของน้้า
จากแหล่งน้้าหนองหาน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การทดลองวัด
ระดับน้้ามีค่าความสูงเฉลี่ย 2.89 เมตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 
อุณหภูมิของน้้าเฉลี่ย 29.99 °C ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53 และค่า
ความเป็นกรดด่างของน้้าเฉลี่ย 7.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ผล
การทดลองแสดงให้เห็นระบบการตรวจสอบคุณภาพน้้า โดยใช้ซิกบี
สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้และระบบมีการท้างานไม่ซับซ้อนราคา
ไม่แพง สะดวกและสามารถใช้งานได้จริงสอดคล้องกับค่าที่ต้องการ
ตรวจวัด 
 
4. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ งขาว 
กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 4.1 ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน ย่อย ๆ 
ดังนี ้
  4.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้  
  ก้าหนดปัญหาของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อ
เลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเมืองนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
  4.1.2 วิเคราะห์ระบบ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ แผนภาพ
ข้อมูลการเรียงล้าดับ (Sequence Diagram) [5] และแผนภาพรวม
การท้างานของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ดังภาพ
ที่ 1 เป็นต้น 
  4.1.3 ออกแบบระบบ 
   ท้ าการออกแบบตามพจนานุ กรมข้อมู ล  (data 
dictionary) และออกแบบหน้าจอ (user interface) ใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพและแสดงผลลัพธ์โดยใช้ machine learning จาก
เว็บ Custom Vision [6] 
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  4.1.4 การพัฒนาระบบ  
   โปรแกรมโดยใช้ภาษา python และใช้ Sqlite เป็นตัว
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในการติดต่อประสานงานระหว่าง
เ ว็ บ เ อ ไ อ  Custom Vision โ ด ย ใ ช้ ไ ฟ ล์ ส ค ริ ป ต์ 
(script_upload_file_test.py) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลแบบ 
REST API ที่ประกอบด้วยค่า Key สองค่าที่มาจากเว็บ Custom 
Vision คือ Prediction Key และ Project Id ท้าการประมวลด้วย 
machine learning ขอ ง Custom Vision แ ล ะส่ งผ ล ก ลั บ ใน
รูปแบบ JSON ให้กับโปรแกรมระบบของผู้ใช้ ในรูปแบบการแสดง
ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าตามค่า pH ที่ประมวลได้จากเว็บเอไอ 
Custom Vision 
  4.1.5 การทดสอบระบบ  
  ท้าการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันต่างๆ (function 
test) ทดสอบการท้างานทั้งระบบโดยรวม (system test) และ
ทดสอบการเช่ือมต่อ (integration test) 

 4.2 กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวในหมู่บ้านไผ่หัวเข้ 
อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน้าผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน [7] 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยมาก 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพรวมการท้างานของระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 
กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  มี
ดังนี ้
 5.1 ผลการพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้  อ้าเมืองนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
      ผลการพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 
จัดท้าขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรได้วัดค่าและประเมินผลของสภาพน้้าได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนสามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมูล
ของค่า pH ย้อนหลังได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบการวัดค่า pH ของน้้าใน
บ่อเลี้ยงกุ้งขาวสามารถใช้งานง่ายในทุกส่วนดังต่อไปนี้ 
 
 
 

  5.1.1 ส่วนเข้าใช้งานระบบ 
       สามารถล็อกอินเข้าระบบโดยการกรอก รหัสผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
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 5.1.2 ส่วนการท้างานของผู้ดูแลระบบ  
       ประกอบไปด้วย เมนูจัดการข้อมูลบ่อเลี้ยงกุ้ง เมนู
จัดการข้อมูลค่า pH เมนูรายงานค่าความเป็นกรด-ด่าง เมนูจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าต่างหลักของระบบ 

 
  5.1.3 การท้างานส่วนต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ 
 1) รายการข้อมูลบ่อเลี้ยงกุ้ง ประกอบไปด้วย ช่ือบ่อ 
จ้านวนกุ้ง ขนาดไซด์กุ้ง ขนาดบ่อ รูปภาพของบ่อ ดังภาพท่ี 4  
 

 
ภาพที่ 4 รายการข้อมูลบ่อเลี้ยงกุ้ง 
 

 2) รายการข้อมูลค่า pH ของน้้า ประกอบไปด้วย ช่ือ
บ่อ ค่าความเป็นกรด-ด่าง วันท่ีท้างานวัดค่า pH รูปภาพกระดาษ
ลิตมสั  ดังภาพท่ี 5       

      
ภาพที่ 5 รายการข้อมูลค่า pH ของน้้า 
 
 
 
 
 
 

 3) การตรวจสอบค่า pH ของน้้าและพิมพ์รายงานตาม
ช่วงเวลา ประกอบไปด้วย ช่ือบ่อ วันท่ีท้าการวัดค่า pH ดังภาพท่ี 6  
 

 
ภาพที่ 6 การตรวจสอบค่า pH ของน้้าตามช่วงเวลา 
 

 4) รายการข้อมูลผู้ ใช้งาน ประกอบไปด้ วย ช่ือ -
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ สิทธิการเข้าใช้งานระบบ ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 รายการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
 5.1.6 ส่วนการท้างานของผู้ใช้ระบบ  
      ผู้ใช้สามารถท้าการกรอกข้อมูลค่า pH ได้เพียงอย่าง
เดียว ดังภาพท่ี 8 
 

             
ภาพที่ 8 เมนูจัดการข้อมลูค่า pH 
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 การเพิ่มข้อมูลค่า pH ของน้้า ประกอบไปด้วย ช่ือบ่อ 
รูปภาพของกระดาษลิตมัส ดังภาพท่ี 9     

 
ภาพที่ 9 การเพิ่มข้อมูลคา่ pH ของน้้า 

 
5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวัดค่า pH ของ

น้้าในล่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม 
   ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองใช้ระบบการวัดค่า pH ของน้้าใน
บ่อเลี้ยงกุ้งขาวที่พัฒนาขึ้น โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
โดยผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน้าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบ
กับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวัดค่า 
pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านการใช้งานของระบบ 4.33 0.53 มาก 

2. ด้านความสามารถท้างานตรง
ความต้องการ 

4.42 0.45 มาก 

3. ด้านหน้าที่ของระบบ 4.29 0.67 มาก 

4. ด้านความปลอดภัย 4.44 0.63 มาก 

โดยรวม 4.37 0.57 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการวัดค่า 
pH ของน้้าในล่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพ
ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) เมื่อพิจารณาพบว่า 
ด้านการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับมาก (  = 4.33) ด้านความสามารถท้างานตรง
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.42) ด้านหน้าที่ของระบบ มีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (  = 4.29)  และด้านความ
ปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.44)    
 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการวัดค่า 
pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม     

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบการวัดค่า 
pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว จากนั้นน้าผลการสอบถามมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์สรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงใจของผู้ใช้ระบบ
การวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้ 
อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ้านวน 5 คน 

 

รายการ  S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

 1. ระบบใช้งานง่าย ตรงความต้องการ 4.36 0.48 มาก 

 2. การท้ างานของระบบมีความ 
รวดเร็วไม่ยุ่งยาก 

4.23 0.51 มาก 

 3. การแสดงผลข้อมูลมีความถูกต้อง 4.19 0.50 มาก 

 4. ระบบมีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.43 0.65 มาก 

โดยรวม 4.30 0.54 มาก 

 
    จากตารางที่  2 ผลการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว พบว่าค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30) เมื่อ
พิจารณาพบว่าระบบใช้งานง่าย ตรงความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (  = 4.36)  การ
ท้างานของระบบมีความรวดเร็วไม่ยุ่งยาก โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (  = 4.23)   การแสดงผล
ข้อมูลมีความถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ ในระดับมาก (  = 4.19) ระบบมีการจัดข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.43)    

 
 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
380ภาคโปสเตอร์



 

 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 ระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา 

หมู่บ้านไผ่หัวเข้ อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
    ประกอบไปด้วยส่วนผู้ ใช้งาน 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้งานระบบทั่วไป แบ่งส่วนข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ข้อมูล
ผู้ใช้งาน ข้อมูลบ่อเลี้ยงกุ้ง ข้อมูลค่า pH และการตรวจสอบ pH ของ
น้้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

6.2 ผลการทดลองระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้  อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  
     พบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ธนพล อินตา
ยวง อนุรักษ์ เผ่ากา และ อิศเรศน์ นาเมือง [3] การออกแบบและ
สร้างระบบควบคุมระดับค่าความเป็นกรด-ด่าง และออกซิเจน
ละลายน้้าในบ่อเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ 
 6.3 ผลการทดลองระบบการวัดค่า pH ของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ขาว กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่หัวเข้  อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  
     ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าผลการ
ประเมินภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธวัชชัย ทองเหลี่ยม และคณะ [1] สร้างระบบตรวจวัดคุณภาพ
น้้า และประมวลผลแบบอัตโนมัติส้าหรับกระชังปลาทับทิม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การประเมินสารพฤกษเคมีและเปอร์เซ็นต์สารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัด

บุรีรัมย์ มีวัตถุปรสงค์เพื่อส ารวจหาสารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท าการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จากแหล่งต่าง ๆ ในแถบพื้นที่ดินภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 7 อ าเภอ คือ อ าเภอ ห้วยราช  ได้พันธุ์ข้าวเมล็ดใหญ่ , ชาวดอกมะลิ 105  และ
พันธุ์ดอกมะขาม อ าเภอ เมืองบุรีรัมย์ ได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อ าเภอ ประโคนชัย ได้พันธุ์ข้าวม่วงหอมกัลยา, ก่ าด า, เหลือง, เหนียวต้น
ด า, เหนียวต้นเขียว, เกวียนหักได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ ได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ตายา, เจ้าเมือง, มะลิแดง 
ม่วงหอมกัลยา, อีเตี้ย, ลืมผัว อ าเภอนางรอง ได้พันธุ์ข้าวข้าวจิ๊บ, มะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 105 อ าเภอ ปะค า ได้พันธ์ุข้าวมะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 
105 อ าเภอละหานทราย ได้พันธ์ุข้าวเมล็ดเล็ก, ขาวดอกมะลิ 105 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดถึง 32.09 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือ เมล็ดข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ได้จากเกษตรกรอ าเภอประโคนชัย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอนางรอง อ าเภอห้วยราช อ าเภอปะค า 
และอ าเภอละหานทราย โดยมีสารต้านอนุมูลอิสระ 31.34 30.13 29.67 28.72 28.14 และ 27.47 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การประเมินสายพันธ์ุ, ข้าวพื้นเมือง, คุณค่าด้านโภชนาการ, สารออกฤทธิ์สูง 

 
ABSTRACT 

This research was assessment An Assessment of Phytochemical and Percent of Antioxidant on Organic Hom Mali 
Rice in Volcanic Soil in Buriram Province. The objective of this study to identify phytochemical and antioxidant in Hom 
Mali rice. The results of the collection of native rice collected native rice varieties from various sources in the volcanic 
soil area. Buriram Province in 7 districts, namely Huai Rat District, Big Grain Rice, Dok Mali 105, and Dawk Makam, Muang 
District, Buriram Obtained Khao Dawk Mali 105 rice varieties. Prakhon Chai District has a variety of purple fragrant rice, 
Kalaya, Kam Dam, Yellow, sticky black trees, sticky green trees, broken wagons, Khao Dawk Mali 105 rice, Chaloem Phra 
Kiat district. Have rice varieties, Dok Mali 105, Taya, Chao Muang, Mali, Jasmine, Fragrant, Kalaya, E low, forgotten, Pha 
Nang district Khao Dok Mali 105, Lahan Sai District Get small rice varieties, Khao Dok Mali 105. The seed from Chaloam 
Prakrait District was highest antioxidant is 32.09 percent, followed by Prakhon Chai District, Mueang Buriram District, Nang 
Rong District, Huai Rat District, Pakham District and Lahan Sai District with antioxidants were 31.34, 30.13, 29.67, 28.72, 
28.14 and 27.47 percent respectively 
Key word:  An assessment, potential nutritional, high-value nutrition  
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง ของโลก ซึ่งมี
พื้นที่เพาะปลูกข้าว ประมาณ 77.98 ล้านไร่ โดยแยกเป็นนาปี 61.07 
ล้านไร่ และนาปรัง 16.91 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการ
ท านา จ านวน 3.7 ล้านครัวเรือน สามารถผลิตข้าวนาปีและ นาปรัง 
ได้ผลผลิตปีละกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น สินค้าที่สามารถท า
รายได้สู่ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท (กรมการข้าว 
,2555) จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย มีพื้นท่ีทั้งหมด 718,235 ตร.กม. หรือ 437,807 ไร่ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา
เป็นหลัก (ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2557) ประเทศไทยเป็นแหล่งที่
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุข้าวมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก กรมวิชาการเกษตร (2545) รายงานว่าหน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศไทยท าการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เช้ือพันธุ์ข้าวไว้จ านวน
23,903 ตัวอย่าง ในจ านวนนี้เป็นข้าวพื้นเมือง 17,093 ตัวอย่าง และ
เป็นข้าวอื่นๆ เช่น ข้าวพันธุ์ปรับปรุง พันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศ 
ฯลฯ จ านวน 6,810 ตัวอย่าง และรายงานว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง
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ส่วนมากมีปริมาณอมิโลสสูง (25.00-30.99%) ปริมาณอมิโลสเฉลี่ย 
25.21% มีคุณภาพการสีดี คือ สีได้ข้าวกล้องเฉลี่ย 76.71% ได้ข้าว
ขาวเฉลี่ย 69.12% และได้ร าข้าวเฉลี่ย 7.58% ขณะที่ข้าวไรซ์เบอรี่สี
ได้ข้าวกล้อง 76.0% ข้าวขาว 50.0% (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ข้าว, 2559) 
Benjavan and Kanok (2002) ร า ย ง า น ว่ า ใ น ปี  พ . ศ .  2539 
เกษตรกรไทยปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง 10.8 ล้านไร่ จากพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งประเทศ 57.3 ล้านไร่ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกร
ได้คัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน 
ลักษณะเด่น คือ มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูประจ าถิ่น 
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ลักษณะเช่นนี้ เป็น
ประโยชน์ต่อชาวนามาก เนื่องจากใช้ต้นทุนการผลิตต่อไร่ (เบญจ
วรรณ , 2555)นอกจากนี้ ข้ า วพื้ น เมืองบางพันธุ์ มี คุณค่ าทาง
โภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์ส่งเสริม รุจิราและคณะ (2554) รายงาน
ว่าปริมาณโปรตีนในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ ไข่มดริ้น ด าขุนทองและเล็บ
นกปัตตานี สูงกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 7 

ขณะที่บุญลือและคณะ (2557) อ้างรายงานวิจัยของสถาบันวิจัย
โภชนาการ ที่เก็บตัวอย่างข้าวซึ่งปลูกด้วยวิธีการท า นาอินทรีย์จาก
แหล่งปลูกข้าวทั่วประเทศไทย รายงานว่าข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมือง
สะสม ทองแดง เบต้าแคโรทีนลูทีน และวิตามินอี ในเมล็ดมากกว่า
ข้าวกล้องพันธุ์ส่งเสริมจรัญจิต และสุวัฒน์ (2552) รายงานว่าข้าว
กล้องพันธุ์ขาวดอก มะลิและข้าวเหนียวพันธุ์หอมด า (Hawm Dam) 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก คือ มีธาตุเหล็ก 9.91 และ 9.66 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคลเซียม 85.91 และ 114.80 มิลลิกรัม/กิโลกรมั 
และสังกะสี 26.64 และ 20.94 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามล าดับ อย่างไร
ก็ตามข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองมักจะให้ผลผลิตต่ า เกษตรกรจึงมีแนวโน้มลด
การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยหันไปปลูกข้าวพันธุ์รับรองพันธุ์ใหม่ๆ 
มากขึ้น (Salih et al, 2003) 

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ท าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมืองน้อยลง เช่น ภาครัฐมีการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม การปรับเปลีย่น
ระบบการผลิตพืชของเกษตรกรเป็นการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น ฯลฯ 
Barry et al. (2006)แสดงความเห็นว่าการอนุรักษ์ เ ช้ือพันธุ์พืช
พื้นเมืองไว้ในท้องถิ่น (in situ conservation) เป็นวิธีการอนุรักษ์ที่
ส าคัญยิ่งวิธีหนึ่ง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นอกท้องถิ่น (ex situ 
conservation) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี10 ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อรักษาความหลากหลายของสายพันธ์ข้าวที่
เช่ือมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน ข้าว
พื้นเมืองเป็น แหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic 
diversity) ที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอีกทั้งข้าวพันธ์
พื้นเมืองยังมีคุณค่าทางโภชนสูงโดยเฉพาะข้าวที่ปลูกในดินแร่ภูเขา
ไฟ มีวัตถุปรสงค์เพื่อส ารวจหาสารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมูล
อิสระของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

วิธีการทดลอง 
งานทดลองที่ 1 รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท าการรวบรวมพันธุ์

ข้าวพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ ในแถบพื้นที่ดินภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ( randomized 
complete block design)เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลลักษณะประจ า
พันธุ์ และประเภทของข้าว  

งานทดลองที่ 2 ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลการ
วิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
 
ผลการทดลอง 

การประเมินสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพในการให้คุณค่า
ด้านโภชนาการเพื่ออาหารสุขภาพ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ เพื่อส ารวจและประเมินการให้คุณภาพข้าวพันธุ์
พื้นเมืองที่ปลูกในดินแร่ภูเขาไฟ โดยแบ่งได้ 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. การรวบรวมพันธุ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าในแต่และพื้นที่ที่ปลูก

ข้าวของแถบดินภูเขาไฟ จ านวน 7 อ าเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 
อ าเภอประโคนชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอนางรอง อ าเภอปะ
ค า อ าเภอละหานทราย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอห้วยราช 
พบว่าเกษตรกรมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า 
พันธุ์คล้าย ๆ กัน รวมเป็นจ านวน 16 สายพันธุ์ ซึ่งมีข้าวเหนียว  
จ านวน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ลืมผัว ม่วงหอมกัลยา อีเตี้ย ก่ าด า 
เหลือง เหนียวด าต้นด า เหนียวด าต้นเขียว ดอกมะขาม และเกวียนหัก 
ส่วนข้าวเจ้า จ านวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวจิ๊บ เมล็ดใหญ่ เมล็ด
เล็ก ตายา เจ้าเมือง ขาวดอกมะลิ 105 และมะลิแดง ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในแถบดินภูเขาไฟของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
  

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ พันธุ์ข้าว ประเภทข้าว 

1 ห้วยราช -เมล็ดใหญ่, ชาวดอก
มะลิ 105 

เจ้า 

  -ดอกมะขาม เหนียว 
2 เมืองบุรีรัมย ์ -ขาวดอกมะลิ 105 เจ้า 
3 ประโคนชัย -ม่วงหอมกัลยา, ก่ า

ด า, เหลือง, เหนยีว
ต้นด า, เหนยีวต้น
เขียว, เกวียนหัก 

เหนียว 

  -ขาวดอกมะลิ 105 เจ้า 
4 เฉลิมพระ

เกียรต ิ
-ขาวดอกมะลิ 105, 
ตายา, เจ้าเมือง, มะลิ
แดง 

เจ้า 

  ม่วงหอมกัลยา, อีเตี้ย, 
ลืมผัว 

เหนียว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
383ภาคโปสเตอร์



 
 

5 นางรอง ข้าวจิ๊บ, มะลิแดง, 
ขาวดอกมะลิ 105 

เจ้า 

6 ปะค า มะลิแดง, ขาวดอก
มะลิ 105 

เจ้า 

7 ละหาน
ทราย 

เมลด็เล็ก, ขาวดอก
มะลิ 105 

เจ้า 

 

2. การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ ์ 
    ผลการตรวจหาสารพฤกษเคมีที่ ส าคัญที่มีต่อคุณค่าทาง
โภชนาการในแต่ละพันธุ์ คือ สารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ตัวอย่าง
ข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ปลูกในแถบดินภูเขาไฟของแต่ละอ าเภอมีค่า
ของสารต้านอนุมูลอิสระมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
โดยพบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ได้จากเกษตรกรอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดถึง 32.09 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือ เมล็ดข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ได้จากเกษตรกรอ าเภอประ
โคนชัย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอนางรอง อ าเภอห้วยราช อ าเภอ
ปะค า และอ าเภอละหานทราย โดยมีสารต้านอนุมูลอิสระ 31.34 
30.13 29.67 28.72 28.14 และ 27.47 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดัง
ตารางที่  2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่
ปลูกในแถบดินภูเขาไฟของแต่ละอ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 อ าเภอ ปริมาณสารต้านอนุมลูอิสระ (เปอร์เซ็นต์) 
ห้วยราช 28.72 cd 
เมืองบุรีรัมย ์ 30.93 ab 
ประโคนชัย 31.34 ab 
เฉลิมพระเกียรต ิ 32.09 a 
นางรอง 29.67 bc 
ปะค า 28.14 cd 
ละหานทราย 27.47 d 
F-test * 
C.V. (%) 6.48 

หมายเหตุ:ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรเหมือนกัน ในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบโดย
วิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)  
 * แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
1.ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในอ าเภอต่าง ๆ ของแถบดินภูเขา
ไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  

อ าเภอห้วยราช ได้แก่ เมล็ดใหญ่, ชาวดอกมะลิ 105 ดอกมะขาม  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่  ขาวดอกมะลิ 105  
อ าเภอประโคนชัย ได้แก่ ม่วงหอมกัลยา, ก่ าด า, เหลือง, เหนียว

ต้นด า  เหนียวต้นเขียว, เกวียนหัก  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 , ตายา, เจ้า

เมือง, มะลิแดง ม่วงหอมกัลยา, อีเตี้ย, ลืมผัว 
     อ าเภอนางรอง ได้แก่ ข้าวจิ๊บ, มะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 105 
     อ าเภอปะค า ได้แก่ มะลิแดง, ขาวดอกมะลิ 105 
     อ าเภอละหานทรายได้แก่ เมล็ดเล็ก, ขาวดอกมะลิ 105 
 

2.ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดั้งเดิมที่ปลูกในแถบ
ดินภูเขาไฟของแต่ละอ าเภอในจังหวัด   บุรีรัมย์ มีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระมากที่สุด คือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ รองลงมา คือประ
โคนชัย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ห้วยราช ปะค า และละหานทราย โดย
มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเป็น 32.09 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ 
31.34 30.93 29.67 28.72 28.14 และ 27.47 เปอร์ เซ็นต์ 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      ควรท าการศึกษาคุณภาพเมล็ดข้าวด้านต่าง ๆ เพิ่ม เช่น 
คุณภาพการขัดสี คุณภาพด้านความงอก คุณภาพทางกายภาพ และ
คุณภาพการหุงต้ม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานโอเอสเอ็มเอ็ม (Open source maturity model : 
OSMM) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของโครงงานนักศึกษา และใช้แบบสอบถามในการประเมินผลความพึงพอใจของการใช้ระบบ
สารสนเทศ มีการเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการท างานตามฟังก์ชัน
การท างานของระบบ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 2) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และ 3) ด้านการใช้งานระบบ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จากผล
ของการวิจัยท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ประเมิน ในการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันส าหรับการประเมิน และต่อนักศึกษาในการพัฒนา
โครงงานท่ีดีและมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพ, โครงงานคอมพิวเตอร์, โอเอสเอ็มเอ็ม 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the satisfaction of using information systems for evaluating 
computer project quality of Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Which is an information system that uses the 
Open Source Maturity Model (OSMM) as a tool for evaluating the quality of student projects. Use a questionnaire to 
assess the satisfaction of the use of information systems, with a sample of 20 computer project evaluators. The results 
of the research are as follows: 1) Working according to the system's function. The average satisfaction level of 4.36, 
which is in a very good level. 2) Ease of use of the system The average satisfaction level is 4.35 which is in the very 
good level and 3) the system usage. The average satisfaction is at 4.38 which is in a very good level. As a result of the 
research, the achievement of using computer information quality assurance system of Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University Which is useful for assessors In using tools that have the same standards for assessment And to 
students in developing good and quality projects. 
Keywords : Quality Assurance, Computer Project, OSMM. 
 
1. บทน า 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลิตนักศึกษาที่เรียน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์)โดยในแต่
ละปีมีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมากและที่ไม่ส าเร็จการศึกษาอีก
จ านวนหนึ่ง เนื่องด้วยในแต่ละสาขาวิชามีขบวนการเรียนการสอน
และการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ในส่วนของ
ผู้สอน ประสบการณ์และคุณภาพของผู้สอนมีความแตกต่างกัน และ
ในส่วนของนักศึกษาแต่ละคนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นทักษะ
ของนักศึกษาที่พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีคุณภาพของ
โครงงานท่ีแตกต่างกันด้วย  

     การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่ง
ระบบสารสนเทศนี้ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานมาตรฐานการประเมิน
ค ุณ ภ าพซ อฟ ต ์แ วร ์ที่ เรียกว่า โอเอสเอ็ม เอ็ม  (Open source 
maturity model : OSMM) [2] ,[3] ,[4] ,[5] ,[6] ซึ่ ง เมื่ อ ได้ ร ะบ บ
สารสนเทศที่ใช้ประเมินคุณภาพโครงงานแล้ว จึงน าระบบสารสนเทศ
นี้ไปให้อาจารย์ที่สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ประเมินความพึงพอใจ
ของการใช้ระบบสารสนเทศนี้กับการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ที่
ตนดูแลอยู่ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศนี้มี
ข้อดีและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ ออาจารย์ผู้ ป ระเมิน โครงงาน
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คอมพิวเตอร์ โดยสามารถประเมินผลโครงงานได้ถูกต้องตามหลักการ
ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในแต่ละคน ท าให้ผู้ประเมิน
สามารถแนะน าให้นักศึกษาไปแก้ไข ปัญหา และข้อบกพร่องนั้นๆได้  
ในส่วนของนักศึกษาผู้พัฒนาโครงการสามารถรับทราบถึงข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และในระดับมหาวิทยาลัยระบบสารสนเทศนี้จะเป็น
หลักประกันคุณภาพของโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐาน ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาระดับความพึง
พอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินคุณภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่งระบบสารสนเทศนี้พัฒนาขึ้นมา
บนพื้นฐานมาตรฐานในการประเมินซอฟต์แวร์ในระดับสากล ที่
เรียกว่า โอเอสเอ็มเอ็ม (OSMM)  
 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.1) OSMM เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์  
แบบเปิด  ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ มีองค์ประกอบดังน้ี 

1) การประเมินการเจริญเติบโตของซอฟต์แวร์ 
โดยการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินซอฟต์แวร์โดยมี

องค์ประกอบ  ดังนี ้
        Product  software พิจารณาจาก หน้าที่การท างานของ
ระบบ อายุการใช้งาน คุณภาพของระบบ และคุณภาพของทีมงาน 
        Technical Support  พิจารณาจากการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้ระบบ ค่าใช้จ่ายในการดูแล และความช านาญของผู้ให้บริการ 
         Documentation  พิจารณาจากเอกสารขั้นตอนการสร้าง
และการพัฒนา 
         Training  โดยพิจารณาจากคู่มือการใช้งาน คู่มือแนะน า
สินค้า และการอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ 
         Product integration  พิจารณาจากผลกระทบต่อทีม
พัฒนาในการปรับปรุงระบบและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลัง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 
         Professional services  พิจารณาจากการให้บริการจาก
ทีมพัฒนาโดยแต่ละองค์ประกอบจะมีการประเมินและก าหนดระดับ
คะแนน โดยการก าหนดความต้องการของผู้ ใช้ระบบ การใช้
ทรัพยากรที่มี และการประเมินพัฒนาการของระบบสารสนเทศ  

2) การก าหนดน  าหนักของแต่ละปัจจัย 
โดยมีระดับคะแนนสูงสุดที่ ใช้ประเมิน เปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน OSMM โดยมีค่าแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่ากลางในแต่ละองค์ประกอบ 
รายละเอียด น  าหนักมาตรฐาน 

Software 4 
Technical support 2 
Documentation  1 
Training  1 
Integration  1 
Professional services  1 

Total 10 
 

3) การค านวณระดับคะแนน  
      โดยรวบรวมผลคะแนนจากแบบประเมินท่ีก าหนดแล้ว  จากนั้น
ท าการประเมินระดับความก้าวหน้าตามมาตรฐาน OSMM    โดย
แ บ่ งอ อ ก เป็ น  3   ร ะ ดั บ คื อ Experimentation, Pilot แ ล ะ 
Production ตามช่วงคะแนนดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลสรุปการประเมินระดับความก้าวหน้า 
ช่วงคะแนน ระดับ ความหมาย 

2.01 - 6.00    Experimentation ระดับปานกลาง 
6.01 - 8.00 Pilot ระดับที่ใกลส้มบรูณ ์
8.01 - 10.00 Production ระดับสมบรูณ ์

 
    3.2) แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย  
          1) แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการท างานไดต้าม
ฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) ประกอบไปด้วย 

1.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า 
1.2 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 

        1.3 ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
1.4 ความถูกต้องในการลบข้อมลู 

        1.5  ความถูกต้องของผลลพัธ์ที่ได้จากการประมวลผล 
1.6 ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 

        1.7 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 
              1.8 ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนา 
          2) แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) ประกอบไปด้วย 

           2.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 
           2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 
           2.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 
           2.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 
           2.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่อความหมาย 
           2.6 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ              
           2.7 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 
           2.8  ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โตต้อบกับผู้ใช้ 
           2.9 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งบนจอภาพ 

              2.10 ค าศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและเข้าใจได้โดยง่าย 
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          3) แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 
(System Test) ประกอบไปด้วย 
              3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
              3.2 ข้อมูลการประเมิน 
              3.3 รายงานสรุป  
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยศึกษาเรื่องการ
พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ [1] ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพ
ซอฟต์แวร์  ศึกษาเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open 
Source)[3] และด าเนินการพัฒนาโครงการโดยยึดรูปแบบวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมี
ขั้ น ตอน อยู่  7  ขั้ น ตอน  คื อ  การก าห น ดปั ญ ห า (Problem 
Definition) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) การออกแบบระบบ 
(Design) การพัฒนาระบบ (Development) การทดสอบระบบ 
(Testing) การติดตั้งระบบ (Implementation) และการบ ารุงรักษา 
(Maintenance) หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
ประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยในส่วนต่อไป
คือการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศ โดยการ
เจาะจงผู้ประเมิน  จากอาจารย์ผู้ สอนคอมพิ วเตอร์  ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 20 ท่าน  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ 
โดยใช้สูตรการค านวณทางสถิติ คือ  
 

mean x = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
x  หมายถึง ค่าระดับความพึงพอใจ 

   w หมายถึง ค่าความถี่ 
   n หมายถึง จ านวนแบบสอบถาม 
 
    ก าหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังนี ้
 ตั้งแต่ 4.00 ดีมาก 
 3.00 – 3.99 ด ี
 2.00 – 2.99 พอใช้ 
 1.00 – 1.99 ควรปรับปรุง 
 น้อยกว่า 1.00 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
  
5. ผลการวิจัย 
    จากการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศ โดย
ใช้แบบสอบถาม และสามารถสรุปผลการค านวณหาค่าเฉลี่ยทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจ าแนกผลการวิจัยได้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
    1) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function 
Test) ซึ่งเป็นการประเมินความถูกต้องของการจัดการข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบดังตารางที่ 3   
 

    ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบ (Function Test) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูน าเข้า 4.35 
2.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมลู 4.40 
3.ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.45 
4.ความถูกต้องในการลบข้อมลู 4.35 
5.ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล 4.45 
6.ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.40 
7.ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 4.35 
8.ความครอบคลุมของโปรแกรมทีพ่ัฒนา 4.15 

เฉลี่ย 4.36 
 
    จากตารางที่  3 พบว่าความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ช่ันงานของระบบ(Function Test) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
        1.1) ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า ระดับมากที่สุด
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 และระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.2)  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ระดับมากท่ีสุด จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 และระดับน้อยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.3) ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ระดับมากที่สุด
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 และระดับปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สรุป
เป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.45 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.4) ความถูกต้องในการลบข้อมูล ระดับมากที่สุดจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
และระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10  สรุปเป็น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.5) ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ใน
โปรแกรม ระดับมากที่สุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ระดับ
มากจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับน้อยจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.45 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
        1.6) ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า ระดับมากที่สุด
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 และระดับปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สรุป
เป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.7) ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ ระดับมากที่สุดจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
และระดับน้อยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        1.8) ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 
ระดับมากที่สุดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับมากจ านวน 
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14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับน้อยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
      สรุปได้ว่าความพึงพอใจด้านการท างานไดต้ามฟังก์ช่ันงานของ
ระบบ(Function Test) จากท้ังหมด 8 หัวข้อย่อย มีค่าเฉลีย่ความ
พึงพอใจอยู่ที่ 4.36 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 
    2) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)      
ซึ่ งเป็นการประเมินการใช้งานของผู้ ใช้ระบบ การออกแบบ
องค์ประกอบของหน้าจอแสดงผล ดังตารางที่ 4  
 
   ตารางที่ 4  แสดงความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(Usability Test) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.35 
2.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 4.40 
3.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 4.35 
4.ความเหมาะสมในการใช้สีของตวัอักษรและรูปภาพ 4.15 
5.ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่อความหมาย 4.30 
6.ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ              4.45 
7.ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ 4.50 
8.ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.20 
9.ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งบนจอภาพ 4.20 
10.ค าศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและเข้าใจไดโ้ดยง่าย 4.50 

เฉลี่ย 4.35 
 
    จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้
        2.1) ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ระดับมากท่ีสุดจ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
และระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปเป็น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        2.2)  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
ระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับมากจ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        2.3) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบน
จอภาพ ระดับมากที่สุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับมาก
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และระดับปานกลางจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.35 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
        2.4) ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 
ระดับมากที่สุดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับมากจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก 
        2.5) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ ออธิบายสื่ อ
ความหมาย ระดับมากที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับ

มากจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับปานกลางจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 15 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.30 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
        2.6) ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย ระดับมากที่สุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ระดับ
มากจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และระดับปานกลางจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.45 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
        2.7) ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
ระดับมากที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และระดับมาก
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 
4.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        2.8) ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ ระดับ
มากที่สุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับมากจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
และระดับน้อยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สรุปเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้ 4.20 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        2.9) ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ ระดับมากที่สุดจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และระดับ
มากจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และระดับปานกลางจ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้ 4.20 อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 
        2.10) ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตาม
ได้โดยง่าย ระดับมากที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
ระดับมากจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจได้ 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
      สรุปได้ว่าความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(Usability Test) จากท้ังหมด 10 หัวข้อย่อย มีค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 
    3) ด้านการใช้งานระบบ (System Test)  ซึ่งเป็นการประเมิน
ข้อมูลที่จ าเป็นพื้นฐานของระบบงาน ผลของการประเมิน และ
รายงานต่างๆ ของระบบ ดังตารางที่ 5  
  ต า รางที่  5 แ ส ด งค ว าม พึ งพ อ ใจด้ าน ก าร ใช้ งาน ระบ บ      
(System Test) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 4.35 
2.ข้อมูลการประเมิน 4.40 
3.รายงานสรปุ 4.40 

เฉลี่ย 4.38 
 
    จ ากต ารางที่  5 พ บ ว่ าค วามพึ งพ อ ใจการ ใช้ งาน ระบ บ      
(System Test)  สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
        3.1) ข้อมูลพื้นฐาน ระดับมากที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45 ระดับมากจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และระดับปาน
กลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจได้ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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        3.2) ข้อมูลการประเมิน ระดับมากที่สุดจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 ระดับมากจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ
ระดับปานกลางจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 สรุปเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
        3.2) รายงานสรุป ระดับมากที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 ระดับมากจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับปาน
กลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจได้ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
      สรุปได้ว่าความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ (System Test) 
จากทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.38 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การส ารวจความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศ ที่
พ ัฒ น า ขึ ้น ต า ม ม าต ร ฐ าน  Open Source Maturity Model 
(OSMM) ซึ ่งน ามาประเมินคุณภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษา สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า (1) ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ช่ันงานของระบบ(Function Test) จากทั้งหมด 8 หัวข้อย่อย มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (2) 
ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
จากท้ังหมด 10 หัวข้อย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.35 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก  (3) ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 
(System Test) จากทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก สรุปได้ว่าในภาพรวมของ
ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศนี้อยู่ในระดับดีมาก 
    จากผลของการส ารวจความพึงพอใจที่อยู่ระดับดีมาก แสดงว่า
ระบบนี้เหมาะแก่การใช้งาน แต่ระบบในสามารถใช้งานได้บนระบบ
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ในอนาคตผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนา
ระบบบนอุปกรณ์มือถือผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอ
เอสได้ เพื่อเพ่ิมความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มมูลค่ากล้วยหอมทองที่มีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือมีต าหนิ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง

อบกรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศโดยมีการศึกษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาของการท าแห้งกล้วยหอมทอง 2 
ระดับ คือ การท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 14 และ 16 ช่ัวโมง ตามล าดับ และเข้าสู่การ
ท าแห้งขั้นท่ีสองที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 16 และ 18 ช่ัวโมง จากการทดลองพบว่า คุณภาพด้านกายภาพและเคมีของกล้วย
หอมทองท าแห้งทั้ง 2 สภาวะไม่แตกต่างกัน การทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสการท าแห้งขั้นต้นทีอุ่ณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
16 ช่ัวโมง และอุณหภูมิการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านความชอบโดยรวมที่ 
8.150.73 ซึ่งอยู่ในระดับชอบมาก (p≤0.05) ส่วนด้านลักษณะที่ปรากฏและสีไม่แตกต่างกัน ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
กล้วยหอมทองท าแห้งด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ มีปริมาณความชื้นร้อยละ 6.76 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 82.29  
โปรตีนร้อยละ 5.72 ไขมันร้อยละ 0.13 เส้นใยร้อยละ 1.54 และเถ้าร้อยละ 3.56 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 10.60 องศา 
บริกซ์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.32  ปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) เฉลี่ยร้อยละ 2.67 และปริมาณน้ าอิสระ 0.15  
ค าส าคัญ : กล้วยหอมทอง สภาวะการท าแห้ง กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ  
 

Abstract 
This research aims to the value added of Hom thong banana quality is not standard and defect to process of 

banana dried product by freeze drying vacuum sublimation process. The study of condition at temperature and time in 
vacuum sublimation freeze drying to primary drying at temperature -15 and -20 ºc in time 12, 14 and 16 hours and 
secondary drying at temperature 50 ºc in time 14, 16 and 18 hours. The result to study two condition of temperature and 
time in vacuum freeze sublimation drying showed that the physical and chemical quality banana dried that there was no 
statistical difference. The sensory evaluation to the primary drying at temperature -20 ºc for 16 hours and secondary drying 
at temperature 50 ºc for 18 hours the result showed panelists recognized the feature in flavor, texture and overall liking 
highest at score 8.150.73 (p≤0.05) but that there was no statistical difference in appearance and color. The banana dried 
to parameter of chemical quality of moisture content 6.76%, carbohydrate 82.29%, protein 5.72%, fat 0.13%, fiber 1.57% 
and ash 3.56% and total soluble solids 10.60 brix, pH 4.32, acidity by citric acid 2.67% and aw 0.15. 
Keywords : Hom thong banana, Condition drying, Freeze drying vacuum sublimation process 
 

1. บทน า  

ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม มีการตื่นตัวดูแลห่วงใยในสุขภาพ ของตนเองและให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์ 
หรือคลีนฟู้ดเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด นิยม
เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้แก่ อาหารที่มีไขมันต่ า และอาหาร
ที่ให้ความสมดุลพลังงานกับร่างกาย จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยในสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นต้องมีการ

ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีความเจริญด้านวัตถุและเต็มไปด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น  การ
ท างานมีการใช้เครื่องผ่อนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่มีการออกก าลังกาย 
รูปแบบของอาหารที่รับประทานก็เปลี่ยนแปลงไป นิยมการบริโภค
กลุ่มขนมขบเคี้ยวหรืออาหารว่างเพิ่มมากข้ึน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย [1] 

สถานการณ์ของตลาดกลุ่มขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยนั้น ศูนย์
อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [2] พบว่ามูลค่าตลาดก็มีอัตราการ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 9.5 ซึ่งพบว่า
การเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวในระยะหลัง ๆ เกิดจากการเข้ามา
ของขนมขบเคี้ยวทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลักที่มาจาก
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ธรรมชาติสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีกระแสของการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ
เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยวมากขึ้นด้วย โดยผู้บริโภคจ านวนไม่
น้อยหันมาเลือกรับประทานขนมขบเคี้ยวท่ีท าจากผักและผลไม้แทน
เพื่อให้ตนเองได้ลิ้มรสความอร่อยในแบบที่รู้สึกดีต่อจิตใจและดีต่อ
สุขภาพ สถาบันอาหาร [3]  

กล้วยหอมทอง เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มี
ศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูง แต่
ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทอง ที่มีน้ าหนัก แต่ละลูกเรียงกันอยู่
ในหวีอย่างสวยงาม สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง 
รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทานอีกทั้งผลผลิตมีความปลอดภัย 
ไม่มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อนท าให้กล้วยหอมทองของไทยได้รับความ
นิยม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งนับวันแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดยิ่งเพิ่มมากขึ้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี [4] จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีกล้วยหอมทองเป็น
จ านวนมากที่มีต าหนิ ผลกล้วยไม่ได้ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จัดเป็นกล้วยท่ีด้อยคุณภาพ จึงไม่สามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศได้ และถ้าจ าหน่ายในประเทศก็จะมีราคาถูกท าให้เป็น
เกิดปัญหากับเกษตรผู้ปลูกกล้วยหอมทองที่ขาดรายได้ในส่วนนี้ไป  

กล้วยหอมทองจัดเป็นผลไม้ที่ เป็นแหล่งของแร่ธาตุสูง เช่น    
โปแตสเซียม  358.2 มิลลิกรัม  แมกนีเซียม 27.02 มิลลิกรัมและ
ฟอสฟอรัส 21.09 มิลลิกรัม ซึ่งสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีความช้ืน ร้อยละ 77.19 ไขมัน ร้อยละ 0.73 
โปรตีน ร้อยละ 1.82 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 18.42 และเถ้า ร้อยละ 
0.65 นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุแคลเซียม 14.27 มิลลิกรัม เหล็ก 8.71 
มิลลิกรัม และพบว่ามี บีตา-คาโรทีน (beta-carotene) 589.40 
มิลลิกรัม และกรดแอสคอบิค 11.06 มิลลิกรัม [5] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการและเทคนิคการพัฒนาผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็ง
แบบระเหิดสุญญากาศที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการ 
แปรรูปกล้วยหอมทองที่มีต าหนิด้อยคุณภาพไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ส่งออกมาใช้ประโยชน์ด้วยการเพิ่มมูลค่าและช่วยสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาวะการท าแห้งผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบ

กรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบด้วย

กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้กล้วยหอมทองที่มีต าหนิ ด้อยคุณภาพ 

ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส่งออกจากสหกรณ์การเกษตรท่ายาง     
จ.เพชรบุรี และการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง
อบแห้งด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศใช้ผู้
ทดสอบทั่วไปท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจ านวน 50 คน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาวะการท าแห้งกล้วยหอมทองอบกรอบ
ด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่ งการวิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้ 

4.1 ศึกษาสภาวะการท าแห้งโดยศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสมในกระบวนการท าแห้งกล้วยหอมทองอบกรอบด้วย
กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ โดยการน า
กล้วยหอมทองที่มีระยะการสุกอยู่ในระยะที่ 5 (เปลือกผลเป็นสี
เหลืองแต่ปลายผลยังเป็นสีเขียว) มาปอกเปลือกกล้วยหั่นกล้วยตาม
แนวขวาง ลักษณะเป็นแว่น ขนาด 0.5 เซนติเมตร น าไปแช่เยือกแข็ง
ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 
นาที และน าไปเข้าสู่กระบวนการท าแห้งขั้นต้น (primary dry 
temp) ที่อุณหภูมิ  2 ระดับ คือ อุณหภูมิ  -15 และ -20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 14 และ 16 ช่ัวโมง ตามล าดับ และเข้าสู่การ
ท าแห้งขั้นที่สอง (secondary dry temp) ที่อุณหภูมิ  50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 14 16 และ 18 ช่ัวโมง ตามล าดับ เพื่อให้ได้
ระดับอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมต่อการท าแห้งผลิตภัณฑ์กล้วย
หอมทองอบกรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิด
สุญญากาศ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาท
สัมผัส โดยใช้การทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale ให้คะแนน
การยอมรับ 9 ระดับ (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 5 = เฉยๆ 9 = ชอบมาก
ที่สุด) โดยการท าประเมินคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ 
ความกรอบ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block 
design ;RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
(Duncan new multiple range teat ; DMRT) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

4.2 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบด้วย
กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ  โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังนี ้

4.2.1 การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส 
โดยใช้การทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale ให้คะแนนการ
ยอมรับ 9 ระดับ (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 5 = เฉยๆ 9 = ชอบมาก
ที่สุด) โดยการท าประเมินคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ 
ความกรอบ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block 
design ;RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
(Duncan new multiple range teat ; DMRT) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

4.2.2 คุณภาพด้านกายภาพ 
   1)  วัดค่าส ี(L* a* b*) โดยใช้วัดสียี่ห้อ HunterLab 

รุ่น Ultrascan VIS (U.S.A.) ระบบ CIE L*a*b* 
   2) วัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความกรอบโดยใช้เครื่อง 

Texture Analyzer รุ่น TA-XT plus (England) ใช้หัววัดแบบหัว
เข็มรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (หัววัด HDP/CFS) ท า
การวัดโดยใช้หัววัดกดลงบนตัวอย่าง (ตัวอย่างต้องแตก) ความเร็ว
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การเคลื่อนท่ีของหัววัด 1 มิลลิเมตรตอ่วินาที ความเร็วของหัววัดหลัง
การทดสอบ 10 มิลลิเมตรต่อวินาที และให้หัววัดกดลงบนตัวอย่าง
เป็นระยะทาง 3 มิลิลิเมตร  

4.2.3 คุณภาพด้านเคมี 
   1) ปริมาณความช้ืน ตามวิธี AOAC (2000) 
   2) ปริมาณน้ าอิสระ  ตามวิธี AOAC (2000) 
   3) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ด้วยเครื่อง 

Automatic digital refractometer (ATAGO รุ่น RX5000α) ตาม
วิธี AOAC (2000) 

   4) ปริมาณกรดทั้งหมดเทียบกับกรดซิตริก ตามวิธี 
AOAC (2000) 

   5) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตามวิธี AOAC (2000) 
 6) ปริมาณโปรตีน ตามวิธี (AOAC, 2000) 
 7) ปริมาณไขมันตามวิธี (AOAC, 2000) 
 8) ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี (AOAC, 2000) )        
 9) ปริมาณเยื่อใยตามวิธี (AOAC, 2000) 
10) ปริมาณเถ้า ตามวิธ ี(AOAC, 2000) 

การประเมินการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
และด้านเคมี วางแผนการทดลองแบบ Complete randomized 
design และแบบ Independent t-test ท าการทดลองจ านวน 3 
ซ้ า  และวิ เค ราะห์ ผลการทดลองทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
5. ผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะการท าแห้งกล้วยหอมทองอบ
กรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ สรุป
ผลการวิจัยดังนี้  

ผลการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมของการท าแห้งกล้วย
หอมทองอบกรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิด
สุญญากาศ ปรากฏดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 1 ผลทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของกล้วยหอม
ทองอบกรอบที่อุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นท่ี -15 องศาเซลเซียส และ
การท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียสที่ระยะเวลาต่าง ๆ  

 
คุณลักษณะ 

อุณหภูมิและเวลาการท าแห้ง 

ท าแห้งขั้นต้น -15 ºc / ท าแห้งขั้นที่สอง 50 ºc  
(12/14) (14/16) (16/18) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

6.701.53b 7.001.34b 7.451.26a 

ส ี 6.571.63b 7.021.56a 7.221.21a 

รสชาต ิ 6.801.54c 7.501.10b 8.121.10a 

ความกรอบ 6.921.51c 7.321.37b 7.701.47a 

ความชอบ
โดยรวม 

6.901.50c 7.401.48b 8.151.03a 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวนอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 1 ค่าคะแนนการยอมรับคุณภาพด้านประสาท
สัมผัสของกล้วยหอมทองท าแห้งแช่เยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ 
พบว่าอุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นที่ -15 องศาเซลเซียส เวลา 16 
ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เวลา 18 
ช่ัวโมง ผู้บริโภคให้การยอมรับในคุณภาพทางประสาทสัมผัสในทุก
ด้านมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญ (p0.05)  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของกล้วย
หอมทองอบกรอบท่ีอุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นท่ี -20 องศาเซลเซียส 
และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียสที่ระยะเวลาต่าง ๆ 
 

 
คุณลักษณะ 

อุณหภูมิและเวลาการท าแห้ง 
ท าแห้งขั้นต้น -20 ºc / ท าแห้งขั้นที่สอง 50 ºc 
(12/14) (14/16) (16/18) 

ลักษณะ
ปรากฏns 

7.201.32 7.201.38 7.371.51 

ส ี 6.901.28b 7.021.34ab 7.351.33a 

รสชาติns 7.401.46 7.201.71 7.701.22 
ความกรอบ 7.251.06c 7.700.97b 8.270.78a 
ความชอบ
โดยรวมns 

7.621.12 7.671.19 7.970.94 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวนอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

จากตารางที่ 2 ค่าคะแนนการยอมรับคุณภาพด้านประสาท
สัมผัสของกล้วยหอมทองท าแห้งแช่เยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ 
พบว่า อุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นที่ -20 องศาเซลเซียส เวลา 16 
ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เวลา 18 
ช่ัวโมง ผู้บริโภคให้การยอมรับในคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี 
และความกรอบมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) ส่วนด้าน
ลักษณะที่ปรากฏ รสชาติ และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) กับการท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เวลา 
12 และ 14 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส 
เวลา 14 และ 16 ช่ัวโมง  

ดังนั้นจึงเลือกสภาวะการท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ -15 องศา
เซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศา
เซลเซียส เวลา 18 ช่ัวโมง และสภาวะการท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ    
-20 องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 
องศาเซลเซียส เวลา 18 ช่ัวโมง มาทดสอบการยอมรับคุณภาพด้าน
ประสาทสัมผัสให้เหลือสภาวะการท าแห้งที่เหมาะสมเพียงสภาวะ
เดียว 
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางด้านกายภาพของกล้วยหอมทองอบกรอบ                        
ท าแห้งด้วยกระบวนเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศท่ีระดับอุณหภูมิ 
และเวลาต่าง ๆ 

อุณหภูมิ 
และเวลาการ   

ท าแห้ง 

ค่าสี ค่าความ
แข็งกรอบ 
(นิวตัน) 

L*ns a*ns b*ns 

 
ขั้นต้นที ่-15 ºc
ขั้นสองที ่50 ºc 

12/14 83.271.34 2.280.09 17.850.34 32.560.75a 

14/16 80.081.44 2.390.31 18.172.01 24.550.40c 

16/18 81.722.09 2.280.22 18.401.20 19.380.35d 

 
ขั้นต้นที ่-20 ºc
ขั้นสองที ่50 ºc 

12/14 81.231.02 2.320.10 17.600.12 28.460.30b 

14/16 80.651.44 2.310.22 17.880.10 24.182.22c 

16/18 81.280.08 2.300.12 18.010.02 16.011.61e 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสีด้านความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) 
และค่าสีเหลือง (b*) ของกล้วยหอมทองอบกรอบท าแห้งด้วย
กระบวนการเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศที่ระดับอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) แต่การใช้เวลา
การท าแห้งที่นานขึ้นมีแนวโน้มที่ท าให้ค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะทิพย์ สัมพันธ์ประทีป [5] ที่พบว่าค่า
ความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สีของกล้วยหอมทองอบ
กรอบเข้มขึ้นเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) 
ทีเ่กิดจากกรดอะมิโนท าปฏิกิริยากับน้ าตาลรีดิวซ์ นิธิยา รัตนาปนนท์ 
[7] ส่วนค่าความแข็งกรอบของทั้งสองระดับอุณหภูมินั้น พบว่าการ
ใช้ระยะเวลาในการท าแห้งที่น้อยกว่าท าให้ความสามารถในดึงน้ า
ออกจากผลิตภัณฑ์ได้น้อยกว่าการท าแห้งที่ใช้ระยะเวลานานกว่า 
กล้วยหอมทองอบกรอบที่ได้จึงยังมีความช้ืนเหลืออยู่ส่งผลท าให้เนื้อ
สัมผัสมีความเหนียว และค่าความแข็งกรอบจึงมีค่าสูงกว่ากันอย่างมี
นัยส าคัญ (p0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเศรษฐการ นุชนิยม 
[8] 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของกล้วย
หอมทองท าแห้งแช่เยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศท่ีอุณหภูมิการท า
แห้งขั้นต้นท่ี -15 และ -20 องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และการ
ท าแห้งขั้นที่สอง ที่ 50 องศาเซลเซียสเวลา 18 ช่ัวโมง เพื่อเลือก
สภาวะการท าแห้งที่เหมาะสมที่สุด 

 
 

คุณลักษณะ 

อุณหภูมิและเวลาการท าแห้ง 
ท าแห้งขั้นต้น -15 ºc  

ท าแห้งขั้นที่สอง 50 ºc 
(16/18) 

ท าแห้งขั้นต้น -20 ºc  
ท าแห้งขั้นที่สอง 50 ºc 

(16/18) 

ลักษณะ
ปรากฏns 

7.200.97 7.470.71 

สีns 7.070.94 7.400.87 

รสชาติ 7.350.92b 7.920.76a 

ความกรอบ 7.370.87b 7.900.74a 

ความชอบ
โดยรวม 

7.420.87b 8.150.73a 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวนอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า อุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นที่ -20 องศา
เซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศา
เซลเซียส เวลา 18 ช่ัวโมง ผู้บริโภคให้การยอมรับในคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้านรสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม
มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับคุณภาพ
ทางด้านกายภาพคือ ค่าความแข็งกรอบ เมื่อใช้ระยะเวลาในการท า
แห้งที่นานขึ้นท าให้สามารถดึงน้ าออกจากผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นกว่าที่
ระยะเวลาน้อยกว่า ท าให้ค่าความแข็งกรอบลดน้อยลง ส่งผลให้ผู้
ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้าน รสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวมมากกว่า อุณหภูมิการท าแห้งขั้นต้นที่ -15 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองอุณหภูมิที่ 
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 

ส่วนด้านลักษณะที่ปรากฏ  และสี พบว่าการท าแห้งขั้นต้นที่
อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศา
เซลเซียส เวลา 18 ช่ัวโมง ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  

ผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบด้วย
กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ  ปรากฏดัง
ตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 7  

 
ตารางที ่5 คุณภาพทางด้านเคมีของกล้วยหอมทองอบกรอบท าแห้ง 
ด้วยกระบวนเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศท่ีระดับอุณหภูมิ 
และเวลาต่าง ๆ 

อุณหภูมิและ 
เวลาการท าแห้ง 

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ns 

ค่าความเป็น 
กรด-ด่างns 

ปริมาณกรด 
  ทั้งหมดns 

 
ขั้นต้นที่ -15 ºc 
ขั้นสองที่ 50 ºc 

12/14 12.382.78 4.340.01 2.070.07 

14/16 10.620.02 4.320.02 2.060.02 
16/18 10.630.06 4.360.01 2.080.02 

 
ขั้นต้นที่ -20 ºc 
ขั้นสองที่ 50 ºc 

12/14 10.410.20 4.320.03 2.060.09 

14/16 10.420.31 4.320.02 2.070.06 
16/18 10.210.19 4.360.01 2.090.02 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 5 พบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดอยู่
ในช่วง 10.21-12.38 องศาบริกซ์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่
ในช่วง 4.32-4.36 และปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) อยู่ในช่วง
ร้อยละ 2.00-2.09 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05 
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ตารางที่ 6 คุณภาพทางด้านเคมีปริมาณความช้ืนและปริมาณน้ าอิสระ
ของกล้วยหอมทองอบกรอบท าแห้งด้วยกระบวนเยือกแข็งแบบระเหิด
สุญญากาศท่ีระดับอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ 
อุณหภูมิและ 
เวลาการท าแห้ง 

ปริมาณความช้ืน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณน้ าอิสระns 
(ร้อยละ) 

 
ขั้นต้นที ่-15 ºc 
ขั้นสองที ่50 ºc 

12/14 10.60±0.59a 0.21±0.03 

14/16 7.34±0.49b 0.17±0.00 
16/18 6.69±1.54b 0.14±0.00 

 
ขั้นต้นที ่-20 ºc 
ขั้นสองที ่50 ºc 

12/14 10.410.20a 0.190.03 
14/16 7.020.31b 0.160.02 
16/18 6.380.19b 0.140.01 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวนอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p0.05) 
nsหมายถึง ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบด้วย
กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศทีร่ะดับอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้นั้นมีปริมาณความช้ืนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p0.05) การท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส เวลา 12 
ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เวลา 14 
ช่ัวโมง กับการท าแห้งขั้นต้นท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เวลา 12 
ช่ัวโมง และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เวลา 14 
ช่ัวโมง ผลิตภัณฑ์ยังคงมีปริมาณความชื้นสูงที่สุด แต่ปริมาณน้ าอิสระ
การท าแห้งที่ระดับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (p>0.05) ซึ่งปริมาณน้ าอิสระดังกล่าวนั้นมีปริมาณอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 
0.5 (มผช.136/2546) [9] 

 
ตารางที่ 7 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบ
กรอบท าแห้งด้วยกระบวนเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ 
องค์ประกอบทางเคม ี ปริมาณ (ร้อยละ) ของน้ าหนักแห้ง 100 กรัม 

ความช้ืน 6.76 

คาร์โบไฮเดรต 82.29 

โปรตีน 5.72 

ไขมัน 0.13 

เยื่อใย 1.54 

เถ้า 3.56 

จากตารางที่ 7 ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบมีปริมาณ
ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้า เท่ากับ    
ร้อยละ 6.76 82.29 5.72 0.13 1.54 และ 3.56 ตามล าดับ ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมส าหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปตามประเด็นดังน้ี 
6.1 ผลการศึกษาสภาวะการท าแห้งกล้วยหอมทองอบกรอบด้วย

กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศที่เหมาะสม คือ
การท าแห้งขั้นต้นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง 
และการท าแห้งขั้นที่สองที่ 50 องศาเซลเซียส เวลา 18 ช่ัวโมง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับคุณภาพด้านความชอบ
โดยรวมในระดับชอบมากที่คะแนน 8.150.73   

6.2 ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพสภาวะการท าแห้ง
กล้วยหอมทองอบกรอบด้วยกระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบ
ระเหิดสุญญากาศ มี ค่ าสีด้ านค่ าความสว่าง (L*) อยู่ ใน ช่วง 
80.081.44 - 83.271.34 ค่าสีแดง (a*) อยู่ในช่วง 2.280.09 - 
2.390.31 แ ล ะ ค่ า สี เห ลื อ ง  (b*) อ ยู่ ใน ช่ ว ง  17.600.12 - 
18.401.20 มี ค่ าค วาม แข็ งก รอบ อยู่ ใน ช่ ว ง 16.011.61 - 
32.560.75 นิวตัน และคุณภาพเคมี มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้ งหมด  10.21-12.38 องศาบริกซ์ ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) 
4.32-4.36 และปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) ร้อยละ 2.00-2.09
มีปริมาณความช้ืนจากการท าแห้งทั้งสองสภาวะอยู่ระหว่างร้อยละ
6.380.19-10.60±0.59 และมีปริมาณน้ าอิสระระหว่างร้อยละ 
0.14±0.00-0.21±0.03 น อ ก จ าก นี้ จ า ก ก า รต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห์
องค์ประกอบทางเคมีอย่างประมาณกล้วยหอมทองอบกรอบมี
ปริมาณความชื้นร้อยละ 6.76  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 82.29 โปรตีน
ร้อยละ 5.72 ไขมันร้อยละ 0.13 เส้นใยร้อยละ 1.54 และเถ้าร้อยละ 
3.56 จากการศึกษาสภาวะการท าแห้งกล้วยหอมทองอบกรอบด้วย
กระบวนการท าแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ  

 

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1. สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง จ ากัด  และสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด เป็นหน่วยงานที่มีผลผลิตของกล้วยหอมทองที่มี
ต าหนิ ด้อยคุณภาพ ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส่งออกเป็นจ านวนมาก 

7.1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหอมทองที่มีผลผลิต
ของกล้วยหอมทองที่มีต าหนิ ด้อยคุณภาพมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้
เสริมให้กับสมาชิก 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
ควรมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบต่อ

ยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ผงกล้วยหอมทอง เป็นต้น 
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การศึกษากระบวนการผลิตผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท 
The study of production processed for Carissa 

carandas Linn. using foam-mat drying 
 

สุธิตา คชวงษ์1 จันทร์จิรา ประกอบทรัพย์2 และ ปิ่นธิดา ณ ไธสง3 

 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี

1Email : PremSutita@hotmail.com ;  2Email : ch.prakopsap@gmail.com ;  3Email : phinthida@kru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท เพื่อเพ่ิมวิธีการเก็บรักษามะม่วง
หาวมะนาวโห่ไว้ใช้ตลอดทั้งปี ศึกษาโดยน ามะม่วงหาวมะนาวโห่ผสมกับคาร์บอกซีเมทิลลเซลลูโลส (CMC) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 0.7 
และ 1.0 โดยน้ าหนัก ไปท าแห้งที่ระดับอุณหภูมิ 70 75 และ 80 องศาเซลเซียส เพื่อหาความเข้มข้นของ CMC หลังการท าแห้งน าไปวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพด้านสี ปริมาณแอนโทรไซยานิน และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด การใช้สาร CMC ที่ความเข้มข้นร้อยะ 0.5 
อบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จะให้ค่าปริมาณแอนโทรไซยานิน 267.84 ± 4.33 และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 1.16 ± 0.02 สูง
ที่สุด ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการท าแห้งแบบโฟม-แมท 
ค าส าคัญ: มะม่วงหาวมะนาวโห่, โฟม-แมท, คาร์บอกซิลเมธิลเซลลูโลส 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the production of Carandas powder by foam drying method. To increase 
the storage of Carandas throughout the year. The Carandas were mixed with carboxymethyl cellulose (CMC) at different 
concentrations as 0.5 0.7 and 1.0 % by weight to dry at 70 75 and 80 ๐C. Concentration of CMC and drying at various 
temperatures. Analyze the physical characteristics of color Anthocyanin content and total phenolic content. The results 
showed that: The use of CMC cellulose at a concentration of 0.5% dried at 75 ° C gave an anthocyanin value of 267.84 ± 
4.33 and a total phenolic content of 1.16 ± 0.02 highest value which is the most suitable condition for foam-mat drying.  
Keyword: Carandas, Foam-mat, Carboxymethyl cellulose 
 
1. บทน า 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือหนามแดง เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย 
มี ช่ื อทางวิ ทยาศาสตร์ ว่ า  Carissa carandas L. อยู่ ใ นว งศ์  
Apocynaceae มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงราว 2-5 
เมตร ดอกมีสีชมพูหรือแดงอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอก
ตลอดปี ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เข้มขึ้นเป็นสีแดง 
จนกระทั่งสุกจึงกลายเป็นสีด าผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีสีเข้ม
มากจนถึงด าจึงจัดเป็นแหล่งของแอนโท-ไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลุ่มของ รงควัตถุที่มีศักยภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จัก
และต้องการบริโภคผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึ้น [1]  

กระบวนการท าแห้งแบบโฟม-แมท (Foam-mat drying) เป็น
กระบวนการซึ่งอาหารที่เป็นของเหลวหรือกึ่งแข็ง-กึ่งเหลวถูกท าให้
เกิดเป็นโฟมที่คงตัวโดยการตีปั่นอากาศเข้าไปในอาหารร่วมกับการ
เติมสารที่ท าให้เกิดโฟม (Foaming agent) จากนั้นน าโฟมของ

อาหารที่คงตัวเกลี่ยเป็นช้ันบางและน าไปท าแห้งด้วยลมร้อน (Air 
drying) การที่อาหารมีลักษณะเป็นโฟมจะช่วยท าให้น้ าระเหยออก
จากอาหารได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการท าแห้ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์
แห้งที่ได้จึงมีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนและบดเป็นผงแห้งได้ง่ายรวมทั้ง
สามารถดูดน้ ากลับคืนได้เร็ว [2] การท าแห้งแบบโฟม สามารถรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่
ซับซ้อนและมีราคาไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องท าแห้ง
แบบพ่นฝอย (Spray dryer) หรือเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ระเหิดแห้ง (Freeze dryer) ดังนั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้การท าแห้ง
แบบโฟมในอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมชุมชนเพื่อผลิต
อาหารผงจากผัก ผลไม้และสมุนไพรได้ [3] 

โดยส่วนใหญ่สารที่ท าให้เกิดโฟมจะมีส่วนที่ชอบน้ าและไม่ชอบ
น้ าดังนั้นจึงสามารถท าให้ฟองอากาศกระจายตัวอยู่ในของเหลวได้
โดยไม่แตกตัวง่ายจึงท าให้โฟมท่ีเกิดขึ้นมีความคงตัว โฟมที่มีความคง
ตัวสูงและมีความหนาแน่นต่ านอกจากจะช่วยให้โฟมไม่ยุบตัวใน
ระหว่างการท าแห้งแล้วยังช่วยให้น้ าระเหยออกจาก โฟมของตัว
อาหารได้ดีขึ้นด้วย [4]  
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สารที่ ช่วยท าให้เกิดโฟมคือ สารละลายคาร์ -บอกซิลเมทิล
เซลลูโลส (CMC) ที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่
เป็นอันตรายไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ละลายน้ าได้ดี มีคุณสมบัติ
เป็นสารเพิ่มความหนืดที่ช่วยในการยึดเกาะและเป็นสารคงสภาพ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์คาร์บอกซิเมธิลเซลลูโลสในอุตสาหกรรม
อาหาร จะใช้เป็นสารให้ความหนืดในไอศกรีม ใช้เป็นสารเคลือบผิว
แคปซูลยาหรือเป็นสารก่อให้เกิดการเป็นเจล ทางด้านเภสชักรรม [5] 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการน าเนื้อมะม่วงหาว
มะนาวโห่มาท าแห้งแบบโฟม พร้อมทั้งเปรียบเทียบปริมาณของสาร
แอนโทรไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดระหว่างผลสดและ
การท าแห้ง 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 

น าเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่มาปั่นด้วยเครื่องปั่นอาหาร ด้วย
ความเร็วระดับ 3 เป็นเวลา 4 นาที โดยขณะการปั่นมีการเติมน้ าที่
อัตราส่วน คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ 100 กรัม ต่อ น้ า 50 มิลลิลิตร 
แล้วสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดังนี้ การวิเคราะห์สีด้วยระบบ CIE 
Lab โดยแสดงค่าสีในรูป L* a* และ b* ด้วยเครื่องวัดค่าสีระบบ 
CIE Lab ปริมาณความช้ืน [5] ปริมาณน้ าอิสระ ( Aw ) ด้วยเครื่องวัด
ปริมาณน้ าอิสระ ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเต-รทได้ [6] ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้  โดยใช้ Hand Refractometer ปริมาณแอน
โทรไซยายานิน [7] และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
(Determination of Total Phenolic content (TPC)) โดยใช้วิธี  
Folin-Ciocalteu colorimetric [8] 

2.1 การเตียมสารละลายคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส (CMC) 
น าผงแห้งของ CMC มาละลายน้ าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เพื่อให้ผงแห้งกระจายตัวจากนั้นค่อยๆเติมน้ าที่อุณหภูมิห้องแล้วคน
จนละลาย แปรปริมาณความเข้มข้นเป็นร้อยละ 5 7 และ 10 โดย
น้ าหนัก [4]  

2.2 ขั้นตอนการตโีฟม 
น าเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ผ่านการบดมา 360 กรัม ผสมรวม

กับสารละลาย CMC  (ที่เตรียมได้ในข้อ 2.1.1) 40 กรัม เพื่อให้ของ

ผสมสุดท้ายมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 0.5 0.7 และ 1 ตามล าดับ 
จากนั้นน าไปตีปั่นให้ขึ้นโฟมด้วยเครื่องผสม kenwood ที่ความเร็ว
สูงสุดนาน30 นาที จากน้ันน าไปวัดค่าการขยายตัวของโฟม 

2.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลาย CMC ต่อลักษณะทางกายภาพด้านสี ปริมาณแอนโทรไซ
ยานิน และสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

น าโฟมมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ได้ เทและเกลี่ยลงบนถาด แล้ว
น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 75 และ 80 องศาเซลเซียส จนน้ าหนัก
คงที่ จากนั้นน าผงท่ีได้วิเคราะห์ลักษณะกายภาพด้านสี ปริมาณแอน
โทรไซยายานิน และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด  

ในการทดลองขั้นตอนนี้ วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 
Factorial in Completely Randomized Design (CRD) โ ด ย ตั ว
แปรที่ศึกษาคือ ปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย CMC ในเนื้อ
มะม่วงหาวมะนาวโห่บดร้อยละ 0.5 0.7 และ 1 โดยน้ าหนัก และ
การอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 75 และ 80 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบแห้ง
จะใช้การทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ข้อมูล โดยวิธี  Duncan’s Multiple Range Test ที่ ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
โดยท าการทดลอง 3 ซ้ า 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทาง
เคมีของเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่บด 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโฟม คือองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตโฟม ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและปริมาณ
ของเนื้ออาหาร [4] ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเป็นการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีของ เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพและทางเคมีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ แสดงดังตารางท่ี 1

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

องค์ประกอบ ปริมาณเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ความช้ืน (ร้อยละ) 91.74 ± 0.095 
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ (ร้อยละ) 6.4 ± 0.00 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (องศาบริกซ์) 7.33 ± 0.57 
ปริมาณแอนโทรไซยานิน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 126.14 ± 2.35 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
 (มิลลิกรัมแกลลิกต่อ 100 กรัมสารสกัด) 

0.92 ± 0.03 

ความสว่างของสี (L*) 13.91 ± 0.79 
ความเป็นสีแดง / ค่าความเป็นสีเขียว (a*) 24.73 ± 0.72 
ความเป็นสีเหลือง / ค่าความเป็นสีน้ าเงิน (b*) 10.72 ± 1.03 

* ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ า 
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จากตารางที่ 1 พบว่าเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่สุกมีปริมาณกรด
ทั้งหมดที่ไทเทรตได้ร้อยละ 6.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
7.33 องศาบริกซ์ ปริมาณแอนโทรไซยานินเท่ากับ 126.14 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เท่ากับ 0.92 
มิลลิกรัมแกลลิกต่อ 100 กรัมตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ค่าแอนโทไซยานินในสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่จากงานวิจัย 
ชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุล [9] สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ปริมาณแอนโทรไซยานิน เท่ากับ 115.74 ± 6.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซึ่งมีค่าท่ีสูงกว่าอาจเป็นเพราะระดับการสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่
ที่น ามาใช้ในการวิจัยอยู่ ในระดับที่สุกมากกว่า ทั้งนี้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมีผลมาจากการสุกของผลที่เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ [10] โดยผลสุกมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด  มีค่าเท่ากับ 0.19 
มิลลิกรัมแกลลิกต่อ 100 กรัมตัวอย่าง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวชิราภรณ์ ผิวผ่อง [11] ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ใน 3 ระยะ คือ ดิบ กึ่งสุก และสุก พบว่าผลสกุ
มีปริมาณสารประกอบฟินอลิกท้ังหมดสูงที่สุดดังนั้นการน าผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่ไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการบ ารุงร่างกายหรือบรรเทา
โรค ระยะการสุกของผลจึงน่าจะมีผลต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

3.2 ผลการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอกซิเมทิล
เซลลูโลส(CarboxyMethyl cellulose : CMC) ต่อลักษณะของ
โฟมเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ผลการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสาร CMC ต่อลักษณะของ
โฟมเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าร้อยละการขยายตัวของโฟมเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่า
ปริมาณความเข้มข้นของสาร  CMC มีผลต่อค่าดังกล่าวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  แสดงในตารางที่ 2 พบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของสาร CMC มีผลต่อค่าการขยายตัวของโฟมเนื้อ
มะม่วง 

หาวมะนาวโห่ เมื่อเทียบการขยายตัวของโฟมจะเห็นได้ว่า การ
เติมสาร CMC ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 จะท าให้โฟมเนื้อมะม่วง
หาวมะนาวโห่มีค่าการขยายตัวมากที่สุดคือ172.39 ในขณะที่การ
เติมสาร CMC ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 ท าให้ค่าการขยายตัวของ
โฟมน้อยที่สุดคือ 142.75 เนื่องจากสาร CMC มีคุณสมบัติเป็นสาร
เพิ่มความหนืด ดังนั้นเมื่อความหนืดมีมากอาจขัดขวางการกักเก็บ
อากาศในระหว่างการตีโฟมท าให้ค่าการขยายตัวของโฟมลดลง [12] 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ สรศักดิ์ งามสง่า [13] ที่กล่าวว่า 
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CMC จะท าให้ค่าการขยายตัวของโฟม 
ลดลง เนื่องจากส่วนผสมมีความหนืดมากขึ้นจึงเกิดการขัดขวางการ
สร้างฟิล์มของโฟมในการกักเก็บอากาศในขณะตีปั่น ท าให้ไม่
สามารถขยายปริมาตรของโฟมได้ 

 
ตารางที่ 2 ผลของปริมาณความเข้มข้นของสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส(CarboxyMethyl cellulose : CMC) ต่อค่าร้อยละการขยายตัวของ
โฟมเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: a,b,c,… ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 
3.3 ผลของอุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของสารคาร์บอกซิ
เมทิลเซลลูโลส (Carboxy Methycellulose : CMC) ต่อลักษณะ
ทางกายภาพด้านสีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ผลของอุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของสาร  CMC ต่อ
ลักษณะทางกายภาพด้านสีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่หลังการท า
แห้งที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ค่าสีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ได้จาก
การท าแห้งที่อุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของสาร CMC ที่
ระดับต่างๆ พบว่า การท าแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสทั้ง 3 
ระดับความเข้มข้นของสาร CMC มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 17–18  

ค่าความเป็นสีแดงอยู่ในช่วง 15–16 ค่าความเป็นสีเหลืองอยู่ในช่วง 
3–3.6  การท าแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสทั้ง 3 ระดับความ
เข้มข้นของสาร CMC มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 18–18.5  ค่าความ
เป็นสีแดงอยู่ในช่วง 15–16 ค่าความเป็นสีเหลืองอยู่ในช่วง 3–3.8 
และการท าแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสทั้ง 3 ระดับความ
เข้มข้นของสาร CMC มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 18-19  ค่าความเป็น
สีแดงอยู่ในช่วง 16-17 และค่าความเป็นสีเหลืองอยู่ในช่วง 3– 4 
และ ค่าสีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ทุกระดับไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05) แสดงดังตารางที่ 3 

 

ปริมาณความเข้มข้นของสารคาร์บอกซิเมทิล
เซลลูโลส(ร้อยละ) 

การขยายตัวของโฟม (ร้อยละ) 

0.0 0.00 ± 0.00e 
0.5 172.39 ± 4.77 a 
0.7 156.71 ± 4.93 b 
1.0 142.75 ± 8.99 c 
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ตารางที่ 3 ค่าสีของผงมะม่วงหาวมะนาวโห ่

อุณหภูมิ 
 (องศา

เซลเซียส) 

ปริมาณความเข้มข้น
ของสารคาร์บอกซิ
เมทิลเซลลูโลส(ร้อย

ละ) 

L* a* b* 

เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบสด* 13.91±0.06 24.73±0.04 10.72±0.44 

80 

0.5 17.87±0.60a 15.33±0.81a 3.48±0.28a 

0.7 18.48±0.23a 16.34±0.98a 3.59±0.60a 

1.0 17.89±0.28a 15.82±0.52a 3.02±0.59a 

75 

0.5 18.49±0.44a 15.36±0.78a 3.77±0.23a 

0.7 18.05±0.57a 15.64±0.28a 3.67±0.26a 

1.0 18.27±0.61a 16.61±0.11a 3.37±0.41a 

70 

0.5 18.47±0.78a 16.65±0.30a 4.16±0.28a 

0.7 18.46±065a 17.10±0.65a 3.87±0.52a 

1.0 19.00±0.13a 17.14±0.11a 4.28±0.54a 
 หมายเหตุ: a,b,c,… ที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความไมต่่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

 
3.4 ผลของอุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของสารคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสต่อปริมาณแอนโทรไซยานิน (Anthocyanin) 
และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic) 
ของผงมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผงมะม่วงหาวมะนาว
โห่ที ่ได้หลังการท าแห้งที ่อุณหภูมิต่างๆ  อุณหภูมิและปริมาณ
ความเข้มข้นของสาร CMC มีผลต่อปริมาณ แอนโทรไซยานิน 
และปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิกทั ้งหมดของผงมะม่วงหาว
มะนาวโห่ คือที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสที่ระดับความเข้มข้น
ของสาร CMC ทั้ง 3 ระดับ มีค่าปริมาณแอนโทรไซยานินอยู่
ในช่วง 201.44± 2.60 – 249.94 ± 5.07 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.88 ± 0.18 – 
1.12 ± 0.12 มิลลิกรัมแกลลิกต่อ 100 กรัมสารสกัด ที่อุณหภูมิ 
75 องศาเซลเซียสที่ระดับความเข้มข้นของสาร CMC ทั้ง 3 ระดับ
มีค่าปริมาณแอนโทรไซยานิน อยู ่ในช่วง 203.41 ± 4.80 – 
267.84 ± 4.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.91 ± 0.02 – 1.16 ± 0.02 มิลลิกรัมแกลลิ
กต่อ 100 กรัมสารสกัด และ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสที่
ระดับความเข้มข้นของสาร CMC ทั้ง 3 ระดับมีค่าปริมาณแอน
โทรไซ-ยานิน อยู ่ในช่วง 170.17 ± 8.81 – 242.43 ± 2.21 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดอยู่
ในช่วง 0.92 ± 0.02 – 1.08 ± 0.03 มิลลิกรัมแกลลิก ต่อ 100 
กรัมสารสกัด จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า

ค่าปริมาณแอนโทรไซยานิน และปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด ที่อุณหภูมิและปริมาณความเข้มข้นของสาร CMC ใน
ระดับต่างๆ พบว่าอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความ
เข้มข้นของสาร CMC ร้อยละ 1.0 มีปริมาณแอนโทไซยานิน
มากกว่าระดับความเข้มข้นอื่นในการอบแห้งที่อุณหภูมิเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และปริมาณสารประกอบ   
ฟีนอลิกทั้งหมดรองจากความเข้มข้นของสาร CMC ร้อยละ 0.5 
แต่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ระดับอุณหภูมิ 
75 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของสาร CMC ร้อยละ 0.5  มี
ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมด
สูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างกับความเข้มข้นของสาร CMC ร้อยละ 0.7 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
ความเข้มข้นของสาร CMC ร้อยละ 0.7 มีปริมาณแอนโทไซยานิน
และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดและแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับทุกระดับความเข้มข้นของสาร CMC 
ที่อบแห้งด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับค่าแอนโทรไซยานินและค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั ้งหมดของเนื ้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่าในผงแห้งมีค ่า
ปร ิมาณแอนโทรไซยานินและปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดมีค่ามากกว่าเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่สด เป็นผลมาจาก
คุณสมบัติของสาร CMC ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ [5] ท าให้
ป้องกันการถูกท าลายโครงสร้างจากความร้อนและกระบวนการ
สกัดได้

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
400ภาคโปสเตอร์



 
 

ตารางที่ 4 ค่าปริมาณแอนโทรไซยานิน (Anthocyanin) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ( Total Phenolic) ของผงมะม่วงหาว
มะนาวโห่ 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณความเข้มข้นของ
สารคาร์บอกซ-ีเมทิล
เซลลูโลส (ร้อยละ) 

ค่าปริมาณแอนโทรไซยา-นิน 
 (มิลลกิรัมต่อลิตร) 

ค่าปริมาณสารประกอบ  ฟี
นอลิกทั้งหมด 

(มิลลิกรัมแกลลกิต่อ 100 กรัม
ตัวอย่าง) 

เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบสด* 126.14 ± 2.35 0.92 ± 0.03 

80 
0.5 203.03 ± 2.32c 1.12 ± 0.12a 
0.7 201.44 ± 2.60c 0.88 ± 0.18d 
1.0 249.94 ± 5.07b 1.07 ± 0.05ab 

75 
0.5 267.84 ± 4.33a 1.16 ± 0.02a 
0.7 265.34 ± 1.14a 1.05 ± 0.07abc 
1.0 203.41 ± 4.80c 0.91 ± 0.02cd 

70 
0.5 195.89 ± 3.61c 0.94 ± 0.01bcd 
0.7 242.43 ± 2.12b 1.08 ± 0.03ab 
1.0 170.17 ± 8.81d 0.92 ± 0.02cd 

หมายเหตุ: a,b,c,… ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

4. สรุป 
จากผลงานวิจัยพบว่ากระบวนการท าแห้งมะม่วงหาวมะนาว

โห่แบบโฟมแมทสภาวะที่ท าให้มีปริมาณสารแอนโทรไซยานินและ
ปริมาณสารประกอบ   ฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดคือการใช้สาร CMC 
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 อบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  
 
5. เอกสารอ้างอิง 
[1] สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง และ พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, 

การประเมินปริมาณสารพฤกษเคมีบางประการและกิจกรรม
ของสารต้านอนุมูลอิสระใน Carissa carandas L., วารสาร 
แก่นเกษตร, ปีท่ี 41 ฉบับพิเศษ 1, 2556. 

[2] Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S. and 
Soponronnarit S, Drying characteristics and quality of 
banana foam mat, Journal of Food Engineering, Vol. 
86, pp. 573–583, 2008. 

[3] วิริยา พรมกอง, อภิญญา เอกพงษ์ และเอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด, 
การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม, รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์, คณะเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี 2552. 

[4] ปิ่นธิดา ณ ไธสง, ผลของความเข้มข้นของเมทิลเซลลูโลส เวลา
ในการตีปั่น และอุณหภูมิการท าแห้งต่อลักษณะคุณภาพของ
มะม่วงโชคอนันต์ผงที่ได้จากการท าแห้งแบบโฟม,วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. 

 
 

[5] ปิยพร ร่มแสง, มัตติกา ไชยลังกา, รังสรรค์ กุนสะนา, วิชชากร 
กันทรัญ, อนุวัฒน์ โรจน์สินทรัพย์, และนพพล เล็กสวัสดิ. (10 
ธั น ว า ค ม  2560). CMC biopolymer, สื บ ค้ น จ า ก
http://www.agro.cmu.ac.th/absc/data/56/No07.pdf. 

[6] AOAC, 2003, Official Methods of Analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists, 
Washington, D.C., USA: AOAC. 

[7] อรุษา เชาวนลิขิต, การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยา
นิน, วารสาร มศว.(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่3, 
ฉบับท่ี 6, หน้า 26-36, 2554. 

[8] N. Lourith, M. Kanlayavattanakul, S. Chanpirom, Free 
radical scavenging efficacy of Tamarind seed coat and 
its cosmetics application, J Health Res, Vol.23 , pp. 
159–162, 2009. 

[9] ชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุล, การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซ
ยานินรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะม่วงหาว
มะนาวโห่, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
2558. 

[10] พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, คาวี อ้วนมะโฮง, สกุลกานต์ สิมลา, 
เบ็ญจพร กุลนิตย์ และ สรพงค์ เบญจศรี, การยืดอายุการเก็บ
รักษาผลมะนาวโห่, วารสารพืชศาสตร์มอ, ปีที่ 3, ฉบับพิเศษ, 
2559.   

[11] วชิราภรณ์ ผิวล่อง, สุรศักดิ์ สัจจบุตร, ศิริ-ลักษณ์ สิงห์เพชร, 
และจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ, อิทธิพลของระยะเวลาสุกต่อสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของมะม่วงหาวมะนาวโห่, วารสาร วิทย์.กษ, 
ปีท่ี 44 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ), หน้า, 337-340, 2556. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
401ภาคโปสเตอร์



 
 

[12] ชุติกาญจน์ อิ่นแก้ว, ธเนศ แก้วกาเนิด, ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์
นิยม, และกรผกา อรรคนิตย์ , ผลของอัตราส่วนของเนื้อ
อินทผลัมต่อน้ าและสารก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพการเกิดโฟม
ส าหรับการท าแห้งแบบโฟม-แมท, รายงานการประชุมวิชาการ
ประจ าปีเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. 

[13] สรศักดิ์ งามสง่า, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, และ อรพิน เกิดชูช่ืน, 
ผลของสารก่อโฟมต่อคุณลักษณะของกล้วยหอมอบแห้งแบบ
โฟม-แมท. วารสาร ว.เกษตร, ปีท่ี 46, ฉบับท่ี 3 (พิเศษ), หน้า 
429-432, 2558. 

 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
402ภาคโปสเตอร์



 

 
 

 

เกมค ำศัพท์ภำษำอังกฤษส ำหรับช้ันประถมศึกษำปีท่ีหนึ่ง 
 English Pronunciation Game for first Grade Students 

 
แก้วใจ อำภรณ์พิศำล1  รัชพล เพชรปำนกัน2  และ ณัฐำกูร สืบเนียม3 

 
1,2,3สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1Email : kaewjai@webmail.npru.ac.th ;  2Email : ratchapon_tae@hotmail.com ;  3Email : snowicemann@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง ด้วยโปรแกรม Unity และภาษา 
C# 2) ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และ 3) หา
ประสิทธิภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 
1 โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต และแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จ านวน 50 ค า เป็นค าศัพท์ท่ีใช้เรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ประกอบด้วย 2 โหมด คือ โหมดเทรนนิ่ง (Training)  เป็นโหมดการฝึกปฏิบัติการออกเสียงค าศัพท์ และโหมด 1 ต่อ 1 
เป็นโหมดส าหรับการแข่งกันตอบกับเพื่อน 2) ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.7)  และ 3) ประสิทธิภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.73/83.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากการหา
ประสิทธิภาพของเกมดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่งสามารถท าให้การออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่งท าได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 
ค ำส ำคัญ : ค าศัพท์, เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, การรู้จ าเสียงพูด 
 

Abstract 
 This research aimed 1) to develop English pronunciation game for first grade students with Unity Program and 
C# Language, 2) to evaluate quality of contents and production techniques of the English pronunciation game for first 
grade students and 3) to examine effectiveness of the English pronunciation game for first grade students. The samples 
in in this research were 20 grade-one students at WatKaew School (Rattanabinwittayakarn), Bang Phae District, 
Ratchaburi Province, who were randomly selected with purposive sampling method. The instruments in this research 
include the English pronunciation game for first grade students, an evaluation form for contents and production 
techniques and English pronunciation test. The statistics employed in this research were mean, standard deviation and 
percentage. 

The findings reveal that 1) the development of English pronunciation game for first grade students including 50 
vocabularies for grade-one students consisted of two modes: training mode that the students could practice English 
pronunciation and the one-on-one mode for competition with friends. 2) The experts evaluate quality of contents and 
production techniques of the English pronunciation game for first grade students and found that it was suitable at high 

level (x =̅ 4.17, S.D. = 0.7). 3) The effectiveness of the English pronunciation game for first grade students (E1/E2) was 
80.73/83.20 in accordance with the specified criteria. After finding effectiveness of such game, the researcher believed 
that the English pronunciation game for first grade students could improve English pronunciation game for first grade 
students. 
Keywords : Vocabulary, English pronunciation game, Voice recognition 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวัน
เป็นอย่างมากเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่ ว โลก
จ าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่น าไปต่อยอดในการใช้ชีวิต 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ผู้ เรียนทุกคนที่ เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิด
ทักษะและความสามารถในระดับการสื่อสารคือ สามารถน าไปใช้ใน
การเข้าสู่สังคม และเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา และสื่อความหมาย
ได้ถูกต้องตามหลักภาษา [1] ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย
ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบันยังเป็นรูปแบบเดิมที่ใช้หนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2551 ในบทเรียนจะมีทั้งหมด 6 บทเรียนโดยมี Myself, 
My Family, My Friends, My Food, My Things แ ล ะ  My 
Animals [2] การเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่
มักจะให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเป็นอันดับแรก 
ทั้งนี้เพราะค าศัพท์เป็นองค์ประกอบพ้ืนท่ีส าคัญส่วนหนึ่งในการเรียน
ภาษา และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด และ
เขียน ซึ่งสามารถช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น
การเรียนรู้ค าศัพท์จึงสมควรให้ความส าคัญเทียบเท่ากับองค์ประกอบ
การเรียนรู้อื่นๆ [3] ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทย 
พบว่าปัญหาหลักเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยมี 3 ข้อ
ดังนี้ เด็กไทยส่วนมากขาดความมั่นใจในการพูด ขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง และข้อสุดท้ายคือ การ
ออกส าเนียงพูด [4] ซึ่งการเรียนรู้แบบเดิมอาจเป็นวิธีเรียนรู้ที่น่าเบื่อ
และน่าอายที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงท าให้เด็กไทยขาดพัฒนาการ
ด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและท าให้เด็กไม่เข้าเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ   
 จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยา
คาร) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า การเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะใช้หนังสือเรียน และ
บัตรค าศัพท์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานด้านค าศัพท์น้อย การ
ออกเสียงค าศัพท์ยังท าได้ไม่ดีนัก และมักจะสนใจสิ่งรอบข้างมากกว่า
เนื้อหาในบทเรียน 
 เกม เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
เกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม ท าให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย [5] ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนา
เกมเพื่อช่วยในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกในการ
เรียนรู้และเพิ่มสนุกสนานในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เด็กๆ สามารถฝึกออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 พัฒนาเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึง่ 
ด้วยโปรแกรม Unity และภาษา C#   
2.2 ประเมินคุณภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง  
2.3 หาประสิทธิภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง 
 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การพัฒนาเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
หนึ่ง มีขอบเขตตามรายละเอียดดงันี้ 
3.1 ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของโรงเรียนวัด
แก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่  1 ของ
โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
จ านวนนักเรียน 20 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
3.2 เคร่ืองมือกำรวิจัย 
 3.2.1 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง 
ซึ่งประกอบด้วย 2 โหมด คือ 
 โหมดที่ 1 โหมดเทรนนิ่ง (Training) เป็นโหมดเกมจะแสดงภาพ
ต่าง ๆ และมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษในความหมายของภาพนั้นพร้อม
เสียงท่ีจะแนะน า โดยค าที่มีให้เล่นจะมีให้สุม่ถึง 50 ค า 
 โหมดที่ 2 โหมด 1v1 โหมดนี้จะเป็นโหมดส าหรับการแข่งกัน
ตอบกับเพื่อน การแข่งจะเก็บเป็นคะแนนของตนเองผู้เล่นคนใดที่มี
คะแนนครบ 5 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ  
 ผู้ วิจัย เลือกค าศัพท์มาจากหนั งสือเรียน รายวิชาพื้ นฐาน 
ภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn โดยเลือกแบบเจาะจง
ค าศัพท์ที่นักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ใส่ในเกมไว้เป็นจ านวน 50 
ค า โดยแบ่งเป็น 6 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่  1 หมวดสัตว์  18 ค า ได้แก่ Ant, Bat, Bear, Bee, 
Bird, Butterfly, Cat, Chicken, Dog, Fish, Fox, lion, Monkey, 
Pig, Rabbit, Rat, Shark, Zebra 
 หมวดที่ 2 หมวดอาหาร 5 ค า ได้แก่ banana, egg, lemon, 
milk, Orange 
 หมวดที่  3 หมวดสิ่ งของ 13 ค า ได้แก่  Book, Chair, Pen, 
Pencil, Ruler, Table, Bag, Car, Box, Bin, Pan, Map, Key 
 หมวดที่ 4 หมวดร่างกาย 4 ค า ไดแ้ก่ Eye, Foot, Hair, Mouth  
 หมวดที่ 5 ครอบครัว 5 ค า ได้แก่ Boy, Dad, Girl, Men, Mom 
 หมวดที่  6 อื่น  ๆ  5 ค า ได้แก่  Flower, Run, Tree, King, 
Queen 
 3.2.2 แบบประเมินคณุภาพดา้นเนื้อหาและดา้นเทคนิคการผลิต
ของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง 
 3.2.3 แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าศัพท์ เพื่อใช้วัดก่อน
เรียนและหลังเรียนรู้จากเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง 
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 3.2.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี[้6] 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00  หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้วิจัยใช้แนวทางของ ADDIE MODEL 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 ขั้นวิเครำะห ์
 ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับค าศัพท์มาจากหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
กระบวนการพัฒนาเกม และวิธีการประเมิน 
3.2 ขั้นกำรออกแบบ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 
1 มาประกอบการออกแบบ ซึ่งจะประกอบด้วย การออกแบบ
มาตรฐานจอภาพ โครงสร้างเกมและส่วนประกอบของเกม น าไป
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงตาม
ค าแนะน า โดยการออกแบบขั้นตอนการท างานของเกม โดยจะมีให้ผู้
เล่นเลือกเล่นได้ 2 โหมด ประกอบด้วย เทรนนิ่ง (Training) ดังรูปที่ 
1 และการเล่นแบบตัวต่อตัว (1V1) ดังรูปที่ 2 โดยการท างานของ
เกม จะแสดงภาพพร้อมค าศัพท์ภาษาอังกฤษของภาพนั้น ผู้เล่นต้อง
ออกเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษตามภาพที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ และ
สามารถฟังเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของภาพที่แสดงขึ้นมาได้อีก
ด้วย 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการท างานของโหมดเทรนนิ่ง 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการท างานของโหมด 1V1 

 
3.3 ขั้นกำรพัฒนำเกม 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากออกแบบมาพัฒนาเป็นเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้มีการเขียน
โปรแกรมด้วยโปรแกรม Unity เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการพัฒนาเกม
สามารถท างานบนแพลตฟอร์มต่างๆ [7] โดยน าในส่วนของ 
KeywordRecognizer ของโปรแกรม  Unity ซึ่ ง เป็ น ระบบ รับ
เสียงพูดที่ป้อนเข้ามาและน ามาจับคู่กับรายการค าศัพท์ท่ีได้บันทึกไว้ 
โดยสืบทอดมาจาก Windows.Speech.PhraseRecognizer ดังรูป
ที่ 3 [8]   

 
รูปที่ 3 การเรียกใช้ชุดค าสั่ง Voice Recognized ที่มีอยู่ใน 

UnityEngine อยู่แล้ว 
และใช้ภาษา C# เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้
ส าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [9] 
3.4 ขั้นตอนกำรทดลองใช้ 
 ผู้วิจัยได้น าเกมที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยา
คาร) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จ านวนนักเรียน 20 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเกม 
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3.5 ขั้นประเมินผล 
 ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล
การศึกษาพร้อมทั้งจัดท ารูปเล่ม  
 
4. ผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยผลการด าเนินงานตามขอบเขต
ที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 
4.1 ผลกำรพัฒนำเกม 
 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 หน้าจอเมนูหลัก ก าหนดให้ผู้เล่นเลือกได้ 2 โหมด คือ 
โหมดเทรนนิ่ง และโหมด 1v1 ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที ่4 หน้าจอเมนูหลัก 

 
 ส่วนที่ 2 โหมดเทรนนิ่ง สามารถบันทึกการเล่นเกมที่ผ่านมาแล้ว
ได้ โดยผู้เล่นจะสามารถเลอืกเลน่ต่อหรอืเล่นใหม ่เมื่อเริม่เลน่เกม จะ
แสดงภาพพร้อมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เล่นออกเสียงค าศัพท์นั้น 
ดังรูปที่ 5 

 
รูปที ่5 โหมดเทรนนิ่ง 

 ถ้าออกเสียงถูกต้อง ค าศัพท์ดังกล่าวจะแปลเป็นภาษาไทยพร้อม
เสียงภาษาไทย และเริ่มเล่นค าศัพท์ต่อไป ดังรูปที่ 6 

 
รูปที ่6 เฉลยค าศัพท์ในโหมดเทรนนิ่ง 

 
 เมื่อเล่นเกม แล้วออกเสียงถูกต้องครบ 50 ค าศัพท์แล้ว จะผ่าน
โหมดเทรนนิ่ง  ดังรูปที่ 7 

 
รูปที ่7 เมื่อผู้เล่นผ่านโหมดเทรนนิ่ง 

 
 ส่วนที่ 3 โหมด 1V1 เป็นโหมดส าหรับการแข่งขันกับเพื่อนของ
เรา โดยการแย่งกันกดปุ่ม Ctrl ของตนเอง ระหว่างผู้เล่นคนที่ 1 
และผู้เล่นคนท่ี 2 ดังรูปที่ 8 

 
รูปที ่8 โหมด 1V1 การเตรยีมความพร้อมของผู้เล่น 

 
 เมื่อผู้เล่นกดปุ่ม Ctrl จะท าการเปลี่ยนรูปภาพของผู้เล่นที่กดให้
เปลี่ยนสี ถ้ากดปุ่มครบทั้งสองผู้แล้วเกมถึงจะโหลดฉากถัดไป แสดง
ภาพและนับเวลาถอยหลัง ผู้เล่นทั้ง 2 คนจะต้องเตรียมแย่งกันกด
เพื่อได้สิทธ์ิในการออกเสียงตอบภาพนั้น ดังรูปที่ 9 
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 รูปที ่9 หน้าจอเตรยีมกดตอบค าศพัท์จากภาพ 

 
 ถ้าผู้เล่นตอบไม่ทันเวลาที่ก าหนดจะเป็นโอกาสของผู้เล่นคน
ถัดไป รูปที่ 10 

 
รูปที ่10 โอกาสของผู้เล่นคนถัดไป 

 
 ถ้าผู้เล่นคนใดออกเสียงตอบค าศัพท์ถูกต้องจะได้คะแนนเป็นดาว 
โดย 1 ดาวมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน  ดังรูปที่ 11 

 
รูปที ่11 ผู้เล่นไดร้ับคะแนนจากการออกเสียงถูกต้อง 

 
 ผู้เล่นคนใดออกเสียงตอบค าศัพท์ถูกต้องครบ 5 คะแนน จะเป็น
ผู้ชนะ เกมจะแสดงข้อความระบุถึงผู้เล่นท่ีเป็นฝ่ายชนะ ดังท่ีรูปที่ 12 

 
รูปที ่12 หน้าจอแสดงผู้ชนะการแข่งขัน 

  

4.2 ผลกำรประเมินคุณภำพ 
 ผลประเมินคุณภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่หนึ่ง  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้ผลดังตาราง
ที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ีหนึ่ง 
 

คุณภำพของเกมค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษส ำหรับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1 

 

 
 

 
S.D. 

ระดับ 
ควำม
คิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.33 0.38 มาก 
2. ด้านภาพประกอบ เสียง 4.22 0.85 มาก 
3. ด้านตัวอักษร และสี 4.00 0.96 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งาน 3.66 0.78 มาก 
5. ด้านการจัดการน าเสนอ 4.66 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.17 0.7 มำก 
 
 ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญที่มีต่อคุณภาพของเกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.7) เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าข้อ
ที่มีคุณภาพในระดับ มากที่สุด คือ ด้านการจัดการน าเสนอ ( = 
4.66, S.D. = 0.57) และมีคุณภาพในระดับ มากเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเนื้อหาค าศัพท์( = 4.33, S.D. 
= 0.38) ด้านภาพประกอบ ( = 4.22, S.D. = 0.85) ด้านตัวอักษร 
และสี ( = 4.00, S.D. = 00.96) และน้อยที่สุดด้านคู่มือการใช้งาน 
( = 3.66, S.D. = 0.78)  
4.3 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของเกมค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ
ส ำหรับชั้นประถมศึกษำปีท่ีหนึ่ง 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนจากการเล่นเกมระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนที่นักเรียนท าได้ตามสูตร E1/E2 แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 
ตำรำงที่ 2 ประสิทธิภาพของเกมค าศัพท์ 
 

กำร
ทดสอบ 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

 ประสิทธิภำพ 

ระหว่าง
เรียน (E1) 

20 10 8.07 80.73 

หลังเรียน 
(E2) 

20 10 8.32 83.20 

 
 จากตารางที่ 2 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษา
ปีที่หนึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.73/83.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
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5. อภิปรำยผล 
      1. เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 
พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Unity โดยน า KeywordRecognizer ซึ่ง
เป็นระบบรับเสียงพูดที่ป้อนเข้ามาและน ามาจับคู่กับรายการค าศัพท์
ที่ได้บันทึกไว้ และโปรแกรม Visual Studio 2019 และประเมิน
คุณภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่
หนึ่ง จ านวน 50 ค า เป็นค าศัพท์ที่ใช้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่
หนึ่ง ประกอบด้วย 2 โหมด คือ โหมดเทรนนิ่ง (Training)  เป็น
โหมดการฝึกปฏิบัติการออกเสียงค าศัพท์ และโหมด 1 ต่อ 1 เป็น
โหมดส าหรับการแข่งกันตอบกับเพื่อน สอดคล้องงานวิจัยของ
ปราโมทย์ ส าราญวงศ์ [10]  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมสอง
มิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้โปรแกรม Unity ในการพัฒนาเกม พบว่า เกมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้
เล่นจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้  
 2. คุณภาพของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่หนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกม
ค าศัพท์มีการก าหนดเนื้อหา การออกแบบให้มีความน่าสนใจโดยใช้
กราฟิก และเสียงประกอบ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
ความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ น ามาแก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน า จนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย สุทธิจักษ์ [11] โดยท างาน
วิจั ย เรื่ อ ง เกมค าศั พท์ ภ าษาอั งกฤษบน โทรศัพท์ เคลื่ อนที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง ซึ่งพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน [11] 
 3. เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.73/83.20 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการสอน
ด้วยเกม วิธีการสร้างเกม วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ เกมที่พัฒนาขึ้นเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับคณิศร จี้
กระโทก และคณะ[12] ท าการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซืม เรื่องงานเกษตรคู่บ้าน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึ กษา เรื่ อ ง งาน เกษตรคู่ บ้ าน  มี ประสิทธิภ าพ เท่ ากั บ 
84.83/88.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นกัน  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรมีการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบต่ างๆ  เพื่ อพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 6.2 ควรมีการต่อยอดเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาค าศัพท์ เสียง 
ภาพที่ มี สีสันที่ ดึ งดูดเพิ่ มมากขึ้น  เพื่ อให้ สามารถเล่น เกมได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาไปในส่วนของเกมสาม
มิติ เพื่อให้มีความสมจริงในการเล่นเกม เพิ่มความท้าทายของเกม
มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ระบบการสนทนาอัตโนมัตินีเ้ป็นระบบที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตอบกลับข้อมูล
แบบอัตโนมัติ ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วัด
ใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดภูเขาทอง วัดมเหยงคณ์ และวัดมหาธาตุ ซึ่งระบบสามารถท าการตอบกลับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
โบราณสถานน้ันๆ ต าแหน่งท่ีตั้ง รวมไปถึงผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันได้ ระบบนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการ
ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมกับการอ้างอิงกฎ ผ่านเครื่องมือในการพัฒนาระบบการสนทนาอัตโนมัติ (Dialogflow) ซึ่งเป็นบริการ
สร้างโปรแกรมการสนทนาอัตโนมัติที่สนับสนุนการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมกับการเรียกใช้งานโปรแกรมการสนทนาผ่าน
ข้อความ (Messaging API) รวมไปถึงการผสมผสานการเรียกใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งและการให้คะแนน (Voting) สถานที่
ท่องเที่ยว จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการสนทนาอัตโนมัติส าหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับดีมาก 
ค าส าคัญ : ระบบการสนทนาอัตโนมัติ, การท่องเที่ยว, พระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
The chatbot for Phra Nakhon Si Ayutthaya historical tourism is an automatic conversation system that provides 

historical tourism information of historic sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. This chatbot provides information 
about popular six historic sites i.e. Wat Chaiwatthanaram, Wat Yai Chai Mongkhon, Wat Phra Si Sanphet, Wat Phu Khao 
Thong, Wat Maheyong, and Wat Mahathat. The chatbot can automatically respond to information related to history, 
location, and travel method. Moreover, the chatbot provides a voting function within the menu of the system. The 
chatbot was developed using the principles of Natural Language Processing (NLP) with the rule-based chatbot. The 
Dialogflow used for development tool that it is service to support combination between NLP technique and messaging 
API. Furthermore, this chatbot integrates location API and voting API for providing complete tourist information. The result 
of the user satisfaction rating was very high. 
Keywords : Chatbot, Tourism, Phranakhon Si Ayutthaya 
 

1. บทน า 
 พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย
ร้อยปี เป็นจังหวัดที่มีอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยโบราณ
สถานที่มีสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เนื่องด้วยเป็น
ราชธานีหรือเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยในสมัยอยุธยา จึงท าให้
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ในปีพ.ศ. 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม 1,723,710 คน รายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมเป็น 19,016.22 ล้านบาท [1] นับได้ว่าจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอีก
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งควรจะผลักดันให้เป็นจังหวัดที่มีการ
ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น หากมีการน าเทคโนโลยีทางด้าน

ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว จะเป็นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตได้มากข้ึน ซึ่งระบบการสนทนาอัตโนมัติ
หรือแชทบอท (Chatbot) เป็นโปรแกรมประยุกต์หนึ่งทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมในการน ามาสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก แต่ละสถานที่มีประวัติ
ความเป็นมาหรือความส าคัญที่แตกต่างกัน รวมไปถึงข้อมูลการ
ให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดปิดสถานที่ ราคาค่าเข้าชม
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และต าแหน่งที่ตั้ง  
เป็นต้น ระบบการสนทนาอัตโนมัติจะเป็นตัวช่วยในการตอบปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้แชทบอทยังเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและรองรับการใช้งานได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การสนทนาอัตโนมัติ ส าหรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพ่ิมช่องทางการให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สะดวกและทันสมัยมากขึ้น โดยน าหลักการ
ทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมกับการอ้างอิงกฎในการ
โต้ตอบข้อความอัตโนมัติ ผ่านการพัฒนาโปรแกรมการสนทนา
อัตโนมัติที่รวบรวมบริการพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ในบทความนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่  2  ภาพรวม
ของการพัฒนาระบบหรือวิธีการด าเนินงานในหัวข้อที่ 3 ผลลัพธ์ของ
การพัฒนาระบบและความพึงพอใจในการใช้งานระบบในหัวข้อที่ 4 
และล าดับสุดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมของงานและข้อเสนอแนะ 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 Dialogflow Platform 
  แพลตฟอร์ม Dialogflow เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
การสนทนาอัตโนมัติ  สามารถแปลงข้อความน าเข้า  (Input 
Message) หรือค าถาม (Query) ให้เป็นประเภทข้อความเจตนา 
(Intent) ด้วยกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [2] โดย
กระบวนการหลักของ Dialogflow มีสองส่วน คือ การก าหนด
ข้อความน าเข้า (Training Phase) และการก าหนดข้อความตอบ
กลับ (Responses Phase) ซึ่งในการสร้างประเภทข้อความเจตนา 
(Intent) นั้น จะต้องมีการก าหนดข้อความน าเข้าที่คาดว่าผู้ใช้งานจะ
ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อสอน (Training) แชทบอท จะท าให้แชทบอท 
สามารถตอบค าถามได้ แม้ว่าค าถามจะไม่ได้เหมือนกับข้อความ
น าเข้าท้ังหมด และในส่วนของการก าหนดข้อความตอบกลับ จะเป็น
การก าหนดข้อความที่ต้องการตอบกลับตามประเภทของข้อความ
เจตนาที่ป้อนเข้ามา ซึ่งถ้ามีข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ระบบจะ
ท าการสุ่มข้อความมาตอบเพื่อให้แชทบอทมีความเป็นธรรมชาติใน
การตอบ ไม่ตอบกลับด้วยข้อความเดิมมากเกินไป  นอกจากนี้
แพลตฟอร์ม Dialogflow ยังสามารถก าหนดกฎเพิ่มเติมในการ
ประมวลผลข้อความและต่อเช่ือมไปยังการเรียกใช้งานโปรแกรม 
(API) ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
2.2 Firebase Realtime Database 
  โปรแกรม Firebase เป็นการเรียกใช้โปรแกรมทางด้าน
ฐานข้อมูล (Database  API) เป็นบริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็น NoSQL Cloud Database เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON 
ประกอบด้วย Key และ Value [3] ซึ่งฐานข้อมูลมีการเชื่อมต่อข้อมลู
แบบทันเวลา (Realtime) กับทุกอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อไว้อย่างอัตโนมัติ 
ผู้ใช้สามารถออกแบบกฎการเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถใช้
ร่วมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ทั้งบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
(Android OS) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และเว็บไซต์ (Web- 
Based Application)  
 
 
 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 ร ะบบกา รสนทนาอั ต โนมั ติ ส า หรั บ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ที่ ส า คั ญ ท า ง โ บ ร า ณ ส ถ า น ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้งานทั่วไป ระบบให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลการ
เดินทาง นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนการให้คะแนนโบราณสถาน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยว หรือการบริหาร
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต  
3.1 การด าเนินงานของระบบ 
 ระบบการสนทนาอัต โนมัติ ส าหรับการท่อง เที่ ย ว เ ชิง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวโบราณสถานท่ีมี
ความส าคัญภายในพื้นที่เกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาโปรแกรมการสนทนาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นตัว
ช่วยในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Dialogflow, Messaging API (Line 
Application และ Firebase โดยมีการใช้เทคนิคทางด้านการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) 
ร่วมกับการอ้างอิงกฎ (Rule-based Chatbot) โดยระบบมีภาพรวม
การท างานดังรูปที่ 1  
 
 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 

 
 จากภาพรวมของระบบ สามารถแบ่งการท างานเป็น  3  
ระดับช้ัน ได้แก่ ระดับช้ันของการสนทนาผ่านข้อความ (Line 
Application) ระดับช้ันของเครื่องมือในการพัฒนาการสนทนา
อัตโนมัติ (Dialogflow Layer) และระดับช้ันของข้อมูลสารสนเทศ
ของระบบ (Fulfilment Layer) ซึ่งระบบเริ่มต้นที่การสนทนาผ่าน
ข้อความผ่าน Messaging API โดยผู้ใช้งานเป็นผู้น าเข้าข้อมูลค าถาม
สู่ระบบผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line Application) หลังจากนั้น
ค าถามจะเข้าสู่กระบวนการจัดการค าถาม (Query Processing) 
และท าการหาค าตอบตามประเภทของข้อความเจตนา (Intent 
Management) โดยน าข้อความน าเข้ามาตรวจสอบตามกฎว่าตรง
กับประเภทข้อความเจตนาใดที่ก าหนดไว้ แล้วท าการเลือกค าตอบที่
ตรงกับประเภทข้อความเจตนาที่รับเข้ามา เพื่อส่งค่าค าตอบที่
เหมาะสม (Actionable Data) กลับไปยังผู้ใช้งาน โดยค้นหาค าตอบ
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จากข้อความที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Firebase และตอบกลับผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ระบบ
ได้ตอบกลับให้ผู้ใช้งานเป็นข้อมูลจากส านักงานการท่องเที่ยวและ
การกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4] นอกจากนี้ระบบยังมีการ
เช่ือมต่อกับบริการเพิ่มเติม (External API) เพื่อความสมบูรณ์ของ
ระบบ เช่น การบอกต าแหน่งที่ตั้ง การให้คะแนนส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการค าถามมีการใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ระบบเกิดความเข้าใจใน
ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ  (Natural Language Understanding) ข อ ง
ข้อความน าเข้าจากผู้ ใ ช้งาน ซึ่ งใช้กระบวนการตัดค า (Word 
Segmentation) และการก ากับหน้าที่ของค า  (Part of Speech 
Tagging: PoS Tagging) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทีน่ าไปตรวจสอบกับกฎใน
รูปของ If/Then แล้วตอบกลับด้วยค าตอบท่ีตรงกับข้อความเจตนาที่
รับเข้ามา โดยระบบมีเงื่อนไขและกฎในการท างานระบบตามแผนผัง
รูปที่ 2 

 
รูปที ่2  แผนผังเงื่อนไขการท างานของระบบ 

 
3.2 การประเมินระบบ 
 เมื่อระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จะมีการน าระบบไปให้กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างทดลองใช้งานระบบ แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 5 คนและ 30 คน ตามล าดับ โดยท า
การประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบการสนทนาอัตโนมัติ
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
เกณฑ์การประเมินจะแบ่งออกเป็นห้าระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนทนาอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สูตรการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 
ดังสมการที่ (1) และค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [5] ดังสมการ
ที่ (2) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจดัง
ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การแปลความหมายจากช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย      
คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมายช่วงระดับคะแนน 
4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.50 - 3.49 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 - 1.49 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

�̅� =
∑𝑥

𝑁
                       (1) 

 
เมื่อ              �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของการประเมิน          
 ∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการประเมิน         

 𝑁 แทน จ านวนประชากรตัวอย่าง 
 

𝑆. 𝐷.= √
∑(𝑥−�̅�)2

𝑁−1
                      (2) 

  
เมื่อ              𝑆. 𝐷. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
 𝑥 แทน ค่าของข้อมูลแต่ละตัว           
 �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง          
 𝑁 แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุม่ตัวอย่าง 

  
4. ผลลัพธ์ 
4.1 ผลลัพธ์ของระบบการสนทนาอัตโนมัติ 
  ผลการพัฒนาระบบการสนทนาอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกแบบ
และพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ร่วมกับการอ้างอิงกฎ เพื่อโต้ตอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 
 1) ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านคิวอาร์โค้ด (QR 
Code) เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หน้าแรกของระบบการ
สนทนาอัตโนมัติจะปรากฏเมนูของระบบดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 เมนูส าหรับหน้าแรกของระบบการสนทนาอัตโนมตัิ 
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 2) ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูเพื่อค้นหาข้อมูลโบราณสถานที่
ต้องการ หรือส่งข้อมูลสนทนาเพื่อดูข้อมูลโบราณสถานที่ต้องการ 
โดยระบบได้ก าหนดข้อมูลวัดที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดภูเขาทอง       
วัดมเหยงคณ์ และวัดมหาธาตุ ดังรูปที่ 4 
 

  
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจของโบราณสถานจากรายการที่
ก าหนด 

 
 3) ระบบสามารถท าการตอบกลับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
โบราณสถานน้ัน เช่น ข้อมูลประวัติของสถานท่ี ต าแหน่งท่ีตั้ง     เป็น
ต้น ดังรูปที่ 5 
 

  
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลเชิงประวตัศิาสตร์และต าแหน่งที่ตั้งของ
โบราณสถาน 

 
 4) ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ได้ ดังรูปที่ 6 
 

  
 

รูปที่ 6 การให้คะแนนสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีผู้ใช้งานประทับใจ 
 
4.2 ผลลัพธ์ของการประเมินระบบการสนทนาอัตโนมัติ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ระบบ จ านวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบ      

หัวข้อ �̅� 𝑺.𝑫. ระดับความพึงพอใจ 
หน้าหลักของการใช้งาน
ระบบมีความน่าสนใจ 

4.00 0.71 มาก 

รูปแบบ ขนาด และสี
ของตัวอักษรเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 

ข้อมูลที่น าเสนอมีความ
น่าเชื่อถือและทันสมยั 

4.40 0.55 มาก 

ภาพประกอบมคีวาม
สวยงามเหมาะสม 

3.00 0.00 ปานกลาง 

การเช่ือมโยงข้อมลูง่าย 
ถูกต้อง เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.07 0.72 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญในการ

ออกแบบระบบการสนทนาอัตโนมัติอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) เมื่อพิจารณา
แต่ละหัวข้อ การเช่ือมโยงข้อมูลง่าย ถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับดี
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55) แต่ภาพประกอบของระบบ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจด้านการใช้งาน 
หัวข้อ �̅� 𝑺.𝑫. ระดับความพึงพอใจ 

เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.37 0.67 มาก 
มีความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจ 

3.90 0.84 มาก 

ความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว 

4.20 0.76 มาก 

ข้อมูลที่ค้นหามี
ประโยชน์ตรงตามความ
ต้องการ 

4.10 0.71 มาก 

โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจต่อระบบ
นี้ในระดับใด 

3.80 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.45 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบการ
สนทนาอัตโนมัติอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละหัวข้อและ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จะได้ หัวข้อเมนูง่ายต่อการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67)  
ตามมาด้วย หัวข้อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) 
หัวข้อ ข้อมูลที่ค้นหามีประโยชน์ตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) หัวข้อมีความ
สวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) และภาพรวมความพึงพอใจที่
ผู้ ใ ช้งานมีต่อระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61) ตามล าดับ  
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นส าหรับการ
วางแผนของนักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการสนทนาอัตโนมัติเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นระบบอัตโนมัติในการตอบค าถามเบื้องต้นที่
จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว  ระบบสามารถให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
โบราณสถานส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าแหน่งที่ตั้ง การ
เดินทาง รวมทั้งมีเมนูการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้งาน
ประทับใจ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับการใช้งานระบบ และยัง
สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนหรือพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดีขึ้น จากผลของการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดมีาก (คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.04) ระบบได้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติผ่านเครื่องมือในการพัฒนาระบบการสนทนา
อัตโนมัติผสมผสานกับการอ้างอิงกฎในการตอบกลับข้อความ ใน

อนาคตระบบสามารถเพิ่มเติมกระบวนการท างานของระบบโดย
ผสมผสานเทคนิคทางด้านการเรี ยนรู้ ของเครื่ อง  (Machine 
Learning) นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเป็นระบบสองภาษา เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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Preliminary study on the production of vinegar from pineapple by product 

mixed with passion fruit juice 
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บทคัดย่อ 
  อุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดรายใหญ่ที่สุดในโลก อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดที่สร้างของเสีย
ประมาณ 200 ตันต่อวัน ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของเสียในกระบวนการแปรรูปสับปะรดจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในประเทศไทย สับปะรด
เหลือท้ิงที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปส่วนใหญ่คือ เปลือก แกน กากสับปะรด ใบ เป็นต้น สับปะรดมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบจึงสามารถใช้
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ าส้มสายชูได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการผลิตน้ าส้มสายชูจาก
วัสดุเหลือท้ิงสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยศึกษาการผลิตน้ าส้มสายชูจาก 2 สูตรคือ สูตรที่ 1 สับปะรด และสูตรที่ 2 สับปะรดผสมเสาวรส โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาสองขั้นตอนคือการหมักแอลกอฮอล์ผลิตโดย Saccharomyces cerevisiae var. montache ซึ่งมีการหมักเพื่อเปลี่ยน
น้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ จากนั้นเป็นการหมักน้ าส้มสายชูโดยเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดอะซิติกด้วย Acetobacter pasteurianus  
TISTR 102 เป็นเวลาห้าวัน  เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรด และปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่าท้ังสองสูตรมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง ลดลงและมีปริมาณกรดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูทั้งสองสูตรพบว่าสูตรที่ 1 กลิ่นสี มี
ความชอบในระดับมากท่ีสุด รสชาติมีความชอบในระดับมาก และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสูตรที่ 2 พบว่ากลิ่นสีและรสชาติ
มีความชอบในระดับมากและความชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้จึงมีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็น
วัสดุเหลือท้ิงจากสับปะรดและสับปะรดผสมน้ าเสาวรสมาใช้ในการผลิตน้ าส้มสายชูหมักได้  
ค้าส้าคัญ : น้ าส้มสายช,ู สับปะรด, Acetobacter 
 

Abstract 
  The pineapple industry in Thailand is a largest producer and exporter of pineapple in the world. The industries 
pineapple processing that generate waste about 200 tons/days. Therefore, waste utilization in pineapple processing is 
one of the important in Thailand. Pineapple by-products are mainly the residual pulp, peels, stem and leaves. Sugars are 
large quantities in pineapple waste that can be used as raw material in fermentation processes; alcoholic, non-alcoholic 
beverages or vinegar. Therefore, this research focuses on the production of vinegar from pineapple by product to add 
value. The production of vinegar from 2 formulas which are formula 1; pineapple and formula 2 ; pineapple mixed with 
passion fruit. There are two steps of the study which are fermentation of alcohol produced by Saccharomyces cerevisiae 
var. montache, which is fermented to convert sugar into alcohol. Then the fermentation of the vinegar by converted 
alcohol to acetic acid with Acetobacter pasteurianus TISTR 102 for five days. Samples were analyzed for chemical, 
the analysis of pH value, acid content and alcohol content. The results showed that both formulas had lower pH values 
and increased acid content. Samples were analyzed testing consumer satisfaction. From the experiment found that  
consumer acceptance by evaluating the sensory characteristics of both vinegar formulas. The results found that formula 
1 had the aroma and color highest. The taste has a high and highest overall. The formula 2 found that the aroma, color 
and taste had a high level and the high overall level. Therefore, from this study, it is possible to use as raw material from 
waste pineapple and pineapple mixed with passion fruit to use in the production of fermented vinegar. 
Keywords : Vinegar, pineapple,  Acetobacter 
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1. บทน้า 
 น้ าส้มสายชูหมัก คือผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีบริโภคได้ซึง่ผลิตจาก
กระบวนการในสภาพอาหารเหลวเป็นสารละลายที่มีกรดน้ าส้ม 
(Acetic acid) เป็นองค์ประกอบหลัก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ าส้มสายชูหมักมีหลายประเภทเช่น ธัญพืช และ ผลไม้ เช่น 
สับปะรด แอปเปิล หรือ น้ าตาล กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมกั
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเติมเช้ือยีสต์ลงไปเปลี่ยน
น้ าตาลในวัตถุดิบให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
หมักแบบไม่ใช้อากาศ โดยการใช้ยีสต์ S. cerevisiae ขั้นตอนที่ 
สองเติมเช้ือแบคทีเรียลงไป แบคทีเรียจะออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ให้
เป็นกรดอะซิติก โดยอาศัยแบคทีเรียกลุ่ม Acetobacter aceti 
และ A. pasteurianus [1] ซึ่งน้ าส้มสายชูที่ได้จากการหมัก มีสี
เหลืองอ่อนตามธรรมชาติ มีรสหวานของน้ าตาลที่ตกค้างมีกลิ่น
ของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ความแตกต่างในด้านกลิ่นรส และ
ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ในการหมัก และเมื่อท้ิง
ไว้เป็นเวลานานจะท าให้น้ าส้มสายชูใสขึ้น ไม่มีตะกอน ยกเว้น
ตะกอนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีปริมาณกรดน้ าสม้ไมน่้อยกวา่ 
4เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความเป็นด่างประมาณ 2.0-3.5 การบ่ม
น้ าส้มสายชูที่ใช้เวลาในการหมักนาน จะช่วยเพิ่มคุณภาพของ
น้ าส้มสายชูให้ได้กลิ่น และรสที่ดียิ่งข้ึน ผลไม้ที่มีความหวานเหมาะ
ที่จะน ามาใช้ในการหมัก เนื่องจากไม่ต้องมีการเติมน้ าตาลลงไป
เพิ่มในกระบวนการ ซึ่งน้ าส้มสายชูหมักมีกลิ่นหอมและรสชาติทีดี 
มีสีสวย ซึ่งกลิ่นหอมของน้ าส้มสายชูเกิดจากกระบวนการหมักและ
กลิ่นรสจะดียิ่งขึน้ เมื่อเก็บเป็นเวลานานขึ้น [2] 
       สับปะรดและเสาวรสนั้นมีสรรพคุณที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและ
วิตามินต่าง ๆ จ านวนมาก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต วิตามินซี วิตามิน
บี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 กรดโฟลิก 
ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม เป็นต้น และสรรพคุณของ
สับปะรดทางสมุนไพรนั้นช่วยในการขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล
เป็นต้น สับปะรดสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และ
เครื่องดื่มได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูหมัก  
2. วัตถุประสงค์ 
      ศึกษาการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากสับปะรดเหลือทิ้งและ
สับปะรดเหลือท้ิงผสมน้ าเสาวรส  
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
     วัตถุดิบเหลือทิ้ง เช่น เนื้อ เปลือกสับปะรด แกนสับปะรด 
น ามาคั้น กรองด้วยผ้าขาวบางแยกเอาเฉพาะส่วนน้ ามาใช้ในการ
ทดลอง   และเตรียมน้ าเสาวรสโดยน าเสาวรสแยกเอาเมล็ดออก 
คั้นแยกเอาเฉพาะส่วนน้ ามาใช้ในการทดลอง   
  3.2 เชื้อจุลินทรีย์ 
  เช้ือยีสต์ S. cerevisiae var. montache จากสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 เช้ือแบคทีเรีย A. pasteurianus TISTR 102 จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
 

 3.3 การศึกษาการผลิตน้้าส้มสายชูหมัก 
 การหมักแอลกอฮอล์ 
 กระบวนการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์จากนั้นน าน้ าที่เตรียม
ไว้มาปรับค่าความหวานเป็น 22 องศาบริกซ์ จากนั้นน าไปต้มให้
เดือดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา15 นาที และทิ้งไว้ให้
เย็น เตรียมน้ าตามสูตรคือสูตรที่  1 น้ าสัปปะรด สูตรที่  2  
น้ าสับปะรดต่อน้ าเสาวรสอัตราส่วน 1 ต่อ 1 แล้วจึงเติมเช้ือยีสต์ 
S. cerevisiae 5 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) แอลกอฮอล์ ท่ี
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน ท าการวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ ด้ วย  Ebulliometer และปริ ม าณน้ า ตาล โดย 
refractometer ปริมาณน้ าตาลทั้ งหมดในตัวอย่ า งวั ด เป็น 
องศาบริกซ์ (Brix) วัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วย pH meter 
  กระบวนการหมักเพ่ือผลิตน้้าส้มสายชู 
      ในขั้นตอนนี้จะท าการหมักเพื่อให้ได้กรดอะซิติกจากสายพันธุ์
แบคทีเรีย Acetobacter pasteurianus TISTR 102  ปริมาณ
เช้ือ 10 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) และท าการหมักที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 วัน โดยเก็บตัวอย่างทุกวัน เพื่อวัดค่าวัด
ค่าความเป็นกรด - ด่างด้วย pH meter ความเป็นกรดทั้งหมดโดย
การไตเตรทกรด -  เบสโดยใช้สารละลาย 0.1 N sodium 
hydroxide มาตรฐานโดยใช้ phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์
และแสดงผลเป็นปริมาณกรดอะซิติก [3] ดังรูปที่ 1 
 3.4   ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อน้้าส้มสายชูหมกั 

  ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
ลักษณะทั่วไปของน้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตได้ การยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อน้ าส้มสายชูหมัก จ านวน 30 คน โดยใช้ผูทดสอบที่ไม
ไดผานการฝกฝน โดยใช้สเกลแบบ 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้
ค ะ แ น น  ต า ม ล า ดั บ ค ว า ม ช อ บ ใ น ช่ ว ง ค ะ แ น น  1 - 5  
(1=ไม่ชอบมาก ถึง 5=ชอบมากที่สุด) ที่มีผลต่อ สีกลิ่น รสชาติ 
และความชอบโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 กระบวนการผลติน้ าสม้สายชูหมัก 

พาสเจอไรซ์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
ปรับค่าความหวานที่ 22  องศาบริกซ์ 

 

เติมเชื้อยีสต์ S. cerevisiae var. montache 5% หมักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 (w/v) 

 

วัดค่าความหวาน, ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณแอลกอฮอล์ 

เติมเชื้อแบคทีเรีย A. pasteurianus TISTR 102 10% (v/v) ท าการหมักเป็นเวลา  
5 วัน วัดค่าความหวาน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดและปริมาณแอลกอฮอล์ 

 

        สูตรที่ 1 น้ าสับปะรด  
 

สูตรที่ 2 น้ าสับปะรด ต่อน้ าเสาวรส  
อัตราส่วน 1 ต่อ 1 

 

เตรียมวัตถุดิบ เช่น เปลือกสับปะรด กากและแกนสับปะรด โดยการคั้นน้ าน้ า
เสาวรสโดยน าเสาวรสแยกเอาเมล็ดออก คั้นแยกเอาเฉพาะส่วนน้ ามาใช้ในการ

ทดลอง   
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415ภาคโปสเตอร์
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3.5 การวางแผนการทดลอง 
  น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบความผัน
แปรโดยใ ช้  T-Test ที่ ร ะดับความ เ ช่ือมันร้ อยละ 95 และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey Pairwise 
Comparisons   
4. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 4.1 กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ 
     จากการศึกษากระบวนการหมักแอลกอฮอล์ ในการทดลองได้
แบ่งออกเป็น 2 สูตร โดยสูตรที่ 1 น้ าสับปะรด และสูตรที่ 2  
น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรสอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และปรับค่าความ
หวานเริ่มต้นเป็น 22.0 องศาบริกซ์ จากนั้นหมักด้วยเช้ือยีสต์  
S. cerevisiaeเป็นเวลา14 วัน พบว่ามีค่าความหวานที่ในสูตรที่ 1 
น้ าสับปะรด มีค่าความหวานลดลงเป็น 7.90 องศาบริกซ์ และสูตร
ที่  2 น้ าสับปะรดผสมน้ า เสาวรสค่ าความหวานลดลงเป็น  
9.70 องศาบริกซ์ เนื่องจากน้ าตาลเป็นอาหารของยีสต์ในการผลิต
แอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จากผลการ
ทดลองมีปริมาณแอลกอฮอล์ใกล้เคียงกับการศึกษาโดยใช้ยีสต์สาย
พันธุ์ S. cereviseae var. montache เพื่อผลิตแอลกอฮอล์จาก
น้ าเ ช่ือมเปลือกสับปะรด ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถผลิต
แอลกอฮอล์ได้ความเข้มข้น11.9 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) 
[4] ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ในสูตรที่ 1 
น้ าสับปะรดและ สูตรที่ 2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรสมีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง 5.0 และ 4.18 ตามล าดับ ส่วนปริมาณแอลกอฮอล์
ในสูตรที่ 1 น้ าสับปะรดและ สูตรที่ 2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรสมี
ค่าเท่ากับ 7.0 และ 6.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าค่าความหวาน ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง และปริมาณแอลกอฮอล์ของน้ าส้มสายชูหมักสูตร 1  
และ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 0.05 
 
ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของกระบวนการหมัก
แอลกอฮอล์  

สูตร ค่าความ
หวาน  

(องศาบริกซ)์ 

ค่าความ
เป็นกรด-

ด่าง 

ปริมาณ
แอลกอฮอล์ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

สูตรที่ 1   7.90a 5.00a 7.00a 
สูตรที่ 2   9.70b 4.18b 6.40b 

หมายเหตุ สูตรที่  1  น้ าสับปะรด สูตรที่  2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรส 
             * อักษร ab ที่ก ากับค่าเฉลี่ยในแนวตั้งของสูตรที่ 1 และ 2 ที่  
              แตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ 
              เช่ือมั่น 0.05 
 
 4.2 กระบวนการผลิตน้้าส้มสายชูหมัก 
 ในขั้นตอนการผลิตน้ าส้มสายชูโดย A. pasteurianus TISTR 
102  พบว่ามีการหมักแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้กรดอะซิติกของสูตรที่ 
1 และ 2  เท่ากับ 1.50 และ 3.13 เปอร์ เซ็นต์  (ปริมาตรต่อ
ปริมาตร)  ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ลดลงเหลือ 3.60 
และ 1.90 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ตามล าดับ ดังตาราง

ที่ 2 ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของอาหารลดลงเล็กน้อยเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการหมัก ดังรูปที่ 2 และ 3 จากการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติพบว่าปริมาณกรด และปริมาณแอลกอฮอล์ของ
น้ าส้มสายชูหมักสูตร 1 และ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดและปริมาณแอลกอฮอล์ 
ของการผลิตน้ าส้มสายชูหมัก 

สูตร ปริมาณกรด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณแอลกอฮอล์ 
(เปอร์เซ็นต์) 

สูตรที่ 1   1.50a 3.60a 
สูตรที่ 2   3.13b 1.90b 

หมายเหตุ สูตรที่ 1  น้ าสับปะรด สูตรที่ 2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรส 
หมายเหตุ สูตรที่  1  น้ าสับปะรด สูตรที่  2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรส 
             * อักษร ab ที่ก ากับค่าเฉลี่ยในแนวตั้งของสูตรที่ 1 และ 2 ที่  
              แตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ 
              เช่ือมั่น 0.05 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การเปลีย่นแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างและปรมิาณกรดใน
การผลิตน้ าส้มสายชูสตูรที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การเปลีย่นแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างและปรมิาณกรดใน

การผลิตน้ าส้มสายชูสตูรที่ 2 
  จากการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ของทั้ ง  2 สูตร  ใน
กระบวนการหมักกรดอะซิติกพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์มีค่า
แตกต่างกัน เมื่อน าค่าปริมาณแอลกอฮอล์มาเปรียบเทียบกันท าให้
พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของทั้ง 2 สูตร มีค่าลดลง เนื่องจากใน
กระบวนการผลิตกรดอะซิกติกมีการใช้แอลกอฮอล์ แบคทีเรียจะ
ออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติก จึงส่งผลให้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ของสูตรที่ 1 และ 2 ลดลง   
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สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 

4.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและการยอมรับของ
ผู้บริโภค 
  จากการทดสอบทางกายภาพการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพลักษณะทั่วไปของน้ าส้มสายชูหมักพบว่าสูตรที่ 1 มีสี
เหลือง รสชาติเปรี้ยว อมหวาน ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับการทดลองของ 
สูตรที่ 2 มีสีเหลืองอมส้ม รสชาติเปรี้ยว อมหวาน และมีกลิ่นของ
เสาวรส จาการทดลองมีผลสอดคล้องกับการทดลองของ  โดย
ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดเหลือ
ทิ้งและมีส่วนผสมของสารให้ความหวาน พบว่าสายชูหมักพร้อม
ดื่มมีสีเหลือง รสชาติเปรี้ยว อมหวาน ส าหรับสูตรที่มีส่วนประกอบ
ของน้ าผึ้งจะมีกลิ่นหอมของน้ าผึ้งอ่อนๆ [5] จากนั้นทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของน้ าส้มสายชูหมักสูตรที่ 1 และ 2 โดยการ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ าส้มสายชูหมักด้วย 
ผู้ทดสอบจ านวน 30 คน พบว่า สูตรที่ 1 กลิ่นสี มีความชอบใน
ระดับมากที่สุด รสชาติมีความชอบในระดับมาก และความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสูตรที่ 2 พบว่ากลิ่นสีและรสชาติ
มีความชอบในระดับมากและความชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 3 และโดยภาพรวมน้ าส้มสายชูหมักมีกลิ่นหอมและมีสี
ตามวัตถุดิบที่ใช้ ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์น้ าสม้สายชูหมกัสูตรที่ 1 และ 2 
 

ตารางที่ 3 ผลการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อน้ าส้มสายชูหมัก  
 

ลักษณะ 
สูตรที่ 1  

น้้าสับปะรด 

สูตรที่ 2  
น้้าสับปะรดผสมน้้า

เสาวรส 
คะแนน

การ
ยอมรับ 

 

ระดับ คะแนน
การ

ยอมรับ 
 

ระดับ 

ส ี 4.50 มากที่สุด 4.16 มาก 
กลิ่น 4.26 มากที่สุด 3.76 มาก 
รสชาต ิ 3.90 มาก 3.73 มาก 
ความชอบ
โดยรวม 

 
4.36 

 
มากที่สุด 

 
3.90 

 
มาก 

* ระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 
 

  จากตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริโภคน้ าส้มสายชูหมักของทั้ง 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 น้ าสับปะรด 
และสูตรที่ 2 น้ าสับปะรดผสมน้ าเสาวรส พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจที่มีต่อการบริโภคน้ าส้มสายชูหมักทั้ง 2 สูตร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งในด้านลักษณะและ
ความพึงพอใจรวม จากผลการทดลองพบว่าการผลิตน้ าส้มสายชู
หมักจากสับปะรดเหลือทิ้งเมื่อมีการหมักผสมกับผลไม้ชนิดอื่นๆ มี
ผลท าให้ความพึงพอใจรวมต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการทดลองนี้เมื่อ
ผลิตโดยน้ าสับปะรดผสมกับน้ าเสาวรส (สูตรที่ 2) ท าให้ความ 
พึงพอใจรวมมีค่าต่ ากว่าน้ าส้มสายชูหมักจากสูตรที่ 1 อาจเป็น
เพราะกลิ่นของเสาวรสที่มีกลิ่นที่ชัดเจน ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจไม่
ชอบกลิ่นของเสาวรสท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจลดลง 
 ดังนั้นในการผลิตน้ าส้มสายชูหมักด้วยวัตถุดิบผลไม้พบว่า
ผลิตภัณฑ์จะมีกลิ่นเฉพาะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค  อุมาพร และคณะ (2556) พบว่าเมื่อ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากผล
หนามแดงที่ใช้เช้ือเริ่มต้นของ S. cerevisiae ในการหมักไวน์และ 
A. aceti sp. ในการหมักน้ าส้มสายชู ปริมาณ 15เปอร์เซ็นต์ ได้รับ
คะแนนความชอบรวมเท่ากับ 6.05 ซึ่งอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย 
[6] พรรณวิภา และคณะ (2561) ท าการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจาก
ฟักข้าวพบว่ามีค่าความเป็นกรดและค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่า
เท่ากับ 0.34 เปอร์เซ็นต์ และ 4.34 ตามล าดับ และเมื่อทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพของน้ าส้มสายชูฟักข้าว พบกลิ่น สี รสชาติ 
และความชอบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย ซึ่งผลการยอมรับ
ของผู้บริโภคอาจมีผลจากวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต [7] 
  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับแต่งกลิ่นรสด้วยสารให้
ความหวานชนิดต่างๆ จากการวิจัยของ ธนาวรรณและคณะ [5] 
โดยท าการทดลองผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากสับปะรดเหลือทิ้งด้วย
เช้ือ A. aceti TISTR 102  พบว่าการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจาก
สับปะรดเหลือทิ้ง แล้วปรับแต่งกลิ่นรสของน้ าส้มสายชูพร้อมดื่ม
ด้วยน้ าผึ้งทีค่วามเข้มข้น 3เปอร์เซ็นต์ มีคะแนนความชอบโดยรวม
เท่ากับ 8.07 มีผลการประเมิน คือ ชอบมาก เนื่องจากน้ าผึ้ง
จัดเป็นสารให้ความหวานทีให้กลิ่นและรสชาติที่หอมและมีความ
หวานมากกว่าน้ าตาลทรายและกลูโคสไซรัปจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความชอบสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาน้ าส้มสายชูหมักเพื่อ
สุขภาพจากน้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดโดยท าการผสมน้ าส้มสายชู
หมั ก  50 เปอร์ เ ซ็ นต์  น้ าผึ้ ง15 เปอร์ เ ซ็ นต์   และน้ าผลไม้   
35 เปอร์เซ็นต์ ผลการสอบถามผู้บริโภคถึงชนิดของน้ าผลไม้ที่
เหมาะสมส าหรับน ามาใช้เป็นส่วนผสม พบว่าผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบน้ าฝรั่งมากที่สุด การทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
น้ าส้มสายชูหมักจากน้ าเช่ือมเปลือกสับปะรดที่ใช้น้ าฝรั่งเป็น
ส่วนผสมพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
6.37 แสดงว่าผู้บริโภคให้การยอมรับน้ าส้มสายชูหมักจากเปลือก
สับปะรดในระดับดี [4] 
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5. สรุปผลการทดลอง 
  การศึกษาการผลิตน้ าส้มสายชูจาก 2 สูตรคือ สูตรที่  1 
สับปะรด และสูตรที่ 2 สับปะรดผสมเสาวรส พบว่าทั้งสองสูตรมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงและมีปริมาณกรดเพิ่มขึ้น เท่ากับ  
1.50 และ 3.13 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร)  ซึ่งสอดคล้อง
กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ลดลง เมื่อทดสอบลักษณะทางประสาท
สัมผัสของน้ าส้มสายชูทั้งสองสูตรพบว่าสูตรที่ 1 มีความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนสูตรที่ 2 มีความชอบโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากน้ าส้มสายชูหมักที่ผลิตได้มีค่าความเป็น
กรด-ด่างท่ีลดลง มีปริมาณกรดที่เพ่ิมขึ้นและมีกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตจึงเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจต่อผู้บริโภคดังนั้นจาก
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบที่
เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากสับปะรดและสับปะรดผสมเสาวรสมาใช้ใน
การผลิตน้ าส้มสายชูหมักได้ และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย 
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การคัดแยกแบคทีเรียจากดินในพ้ืนที่การเกษตรที่ทนต่อสารคลอร์ไพลิฟอส 
Screening of Chlopyrifos Resistant Bacteria from Agricultural soil 

 
จิตติมา กอหรั่งกูล1 และ กิติศักดิ์ ขอพึ่ง2 

 
 

1ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

1Email: jittima@vru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและศึกษาสมบตัิเบื้องต้นของเช้ือแบคทีเรียที่ทนต่อสารคลอร์ไพลิฟอสจากดินเกษตรด้วยเทคนิค 
Enrichment culture โดยท าการเจือจางตัวอย่างดินแบบลดล าดับส่วนแล้วเลี้ยงเช้ือบนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) สามารถคัดแยกเช้ือ
แบคทีเรียได้ 4 ไอโซเลต เมื่อน าแบคทีเรียที่ได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทดสอบสมบัตทิางชีวเคมี ผลทีไ่ดค้าดว่าไอโซเลต CF1 
CF2 และ CF3 น่าจะเป็นแบคทีเรยีในสกุล Bacillus sp. ส่วน CF4 น่าจะเป็นแบคทีเรยีในสกลุ micrococcus sp. ผลการทดสอบหาคา่ความ
เข้มข้นต่ าสดุของสารพาราควอตตอ่การยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี  (MIC : Minimum Inhibitiory Concentration) พบว่าเช้ือแบคทีเรียมคี่า MIC 
สูงที่สุดอยู่ท่ี 28.5 mM  คือไอโซเลต CF2 และ CF3 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: คลอไพริฟอส การบ าบัดทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพ 

 
Abstract 

 The objective of this study is to screening and studying preliminary characteristics of chlopyrifos resistant 
bacteria from agricultural soil. Bacteria were isolated from chlopyrifos contaminated soil using enrichment culture 
technique with serial dilution and culture on Tryptic Soy Agar (TSA). The results show that 4 isolates of bacteria were 
screened. The isolates were characterized by staining and different biochemical tests. The results indicated that the 
isolate CF1 CF2 and CF3 should be bacillus sp. and the isolate CF4 should be micrococcus sp. The chlopyrifos 
minimum inhibitiory concentration (MIC) study found that the highest MIC was at 28.5 mM which was the MIC of isolate 
CF2 and CF3 respectively.  
Keywords : chlorpyrifos, bioremediation, biodegradation 
 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีการใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ท าให้

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศเนื่อ งด้วย
สารเคมีเหล่านี้คงทนและยากต่อการย่อยสลาย [1] คลอร์ไพริฟอส
จัดเป็นยาฆ่าแมลงในกลุ่ม organophosphate ซึ่งถูกจัดให้เป็นสาร
ที่มีพิษปานกลาง มีการใช้สารนี้อย่างแพร่หลายในภาคเกษตรกรรม
มาตั้งแต่ปี 1960 [2] แม้ว่าคลอร์ไพริฟอสจะถูกประเมินว่ามีพิษปาน
กลางแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าสารนี้ก่อให้เกิดพิษต่อระบบประสาทและ
ระบบภูมิคุ้มกัน และยังมีอันตรายต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ [3] มี
รายงานว่าคลอร์ไพริฟอสมีผลต่อการลดลงของประชากรแบคทีเรีย 
รา และแอคติโนไมซีสในดิน และยังยับยั้งการตรึงไนโตรเจนในดินอีก
ด้วย [4, 5] การตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในดินและในน้ าเป็นปัญหา
ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

การบ าบัดทางชีวภาพ (bioremediation) เป็นวิธีที่อาศัยความ
สามรถของจุลินทรีย่ในการย่อยสารพิษให้มีปริมาณลดลง ในดินและ
ในน้ าที่มีการปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืชจากหลายๆ แหล่งได้มีการ

รายงานว่าสามารถบ าบัดการปนเปื้อนนี้ได้โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มี
ความสามารถในการย่อยสลายสารพิษ [6] ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
รวมถึงปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกกรมของจุลินทรีย์
สามารถย่ อยสลายคลอร์ ไพ ริฟอสได้ โดยเปลี่ ยนรูป ไป เป็ น 
diethylthiophosphoric acid (DETP) แ ล ะ  3,5,6-trichloro-2-
pyridinol (TCP) [7] แบคที เรียที่ สามารถย่อยสลายสารก าจัด
ศัตรูพืชที่พบในดินมีความสามารถหลากหลายอย่าง เช่น สามารถ
สร้าง phytohormone, ช่วยในการเปลี่ยนรูปของแร่ธาติ การตรึง
ไนโตรเจน เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยส าคัญในการเจริญเติบโตของพืช  
[8]  

ดังนั้นงานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเช้ือแบคทีเรียที่ทนต่อ
สารคลอร์ไพริฟอสภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน เพื่อการประยุกต์และ
พัฒนาสู่การเป็นจุลินทรีย์ เพื่ อบ าบัดสารคลอร์ไพริฟอสโดย
กระบวนการทางชีวภาพ 
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2. ขอบเขตการวิจัย 
 การแยกเช้ือแบคทีเรียในดินที่ทนต่อสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริ
ฟอส จากดินที่ใช้ในการเกษตรในพื้นที่ที่มีการท านาซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ผ่านการฉีดสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส ในจังหวัดอ่างทอง 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 1. การคัดแยกแบคทีเรียจากดินปนเป้ือนคลอร์ไพริฟอส 
 เก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ที่เคยมีการใช้คลอร์ไพริฟอสที่ระดับไถ
พรวนลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร เจือจางตัวอย่างดิน 1 กรัม ครั้งละ 10 
เท่า (ten-fold serial dilution) ให้ได้ 2 ระดับ คือเป็น 10 เท่า 5 
และ 6 ครั้ง (10-5, 10-6) จากนั้นน ามาแยกเช้ือโดยการเกลี่ยเช้ือลง
บนอาหารแข็ง (Tryptic Soy Agar – TSA) ที่มีคลอร์ไพริฟอสความ
เข้มข้น 50 mM บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศ าเซลเซียสเป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง เลือกแบคทีเรียที่เป็นโคโลนีเดี่ยวน ามา streak ลงบนอาหาร
แข็งวุ้นเอียง  
 

2. การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียท่ีแยกได้ 
 แบคทีเรียที่แยกได้จากวิธีในข้อ 1. น ามาจ าแนกชนิดโดยศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือ รวมทั้งทดสอบสมบัติทางชีวเคมี ศึกษาขนาด ลักษณะ 
ผิวสัมผัส และ สีของโคโลนี รวมถึงการย้อมแกรม ทดสอบการสร้าง
แก๊สในอาหาร EC broth ทดสอบการหมักคาร์บอไฮเดรตและการ
สร้างแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์บนอาหาร Triple Sugar Iron (TSI) และ
ทดสอบการสังเคราะห์เอนไซม์ยูรีเอสในอาหาร Urea agar (base) 
 

3. การหาค่าความค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย  (Minimal inhibitory 
concentration; MIC) 

น าแบคทีเรียที่แยกได้มาเลี้ยงในอาหาร Muller Hinton broth 
20 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วรอบ 200 
rpm เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 600 
นาโนเมตร ปรับความขุ่นให้ได้ 0.5 McFarland (ประมาณ 108 
CFU/ml) น าหลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วจ านวน 10 หลอด 
ท าการดูดอาหาร Muller Hinton broth ใส่ลงไปในหลอดที่ 2-10 
หลอดลด 1 มิลลิลิตร และดูดสารคลอร์ไพริฟอสที่เตรียมไว้ใส่ลงไป
ในหลอดที่ 1 และ 2 หลอดละ 1 มิลลิลิตร จากนั้นดูดสารสะลายใน
หลอดที่ 2 จ านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่ 3 ท าซ้ าในท านอง
เดียวกันไปจนถึงหลอดที่ 9 ส าหรับหลอดที่ 9 ผสมสารละลายให้เข้า
กันดีแล้วท าการดูดสารละลายในหลอดทิ้งไป 1 มิลลิลิตร ส าหรับ
หลอดที่ 10 จะมีอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงอย่างเดียว จากนั้นท าการเติม
เช้ือที่เตรียมไว้ใส่ลงในหลอดที่ 1 ถึง 10 หลอดละ 100 ไมโครลิตร 
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
 
4. ผลการทดลอง 
 จากการเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่นาข้าวในจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
คัดแยกแบคทีเรียโดยท าการเจือจางเป็นล าดับส่วน แล้วเลี้ยงเช้ือบน
อาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถแยกเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งหมด 4 ไอโซ
เลต โดยให้ช่ือว่า CF1 CF2 CF3 และ CF4 
 น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ทั้ง 4 ไอโซเลตมาท าการศึกษาทางสญั
ฐานวิทยา ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินที่มีการ
ปนเปื้อนสารคลอร์ไพริฟอสจากจังหวัดอ่างทอง 
 

 
จากการย้อมแกรมและศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

และการทดสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษาการหมักคาร์โบไฮเดรตและการ
สร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ ศึกษาการสังเคราะห์เอนไซม์ยูรีเอส และ
ศึกษาการสร้างแก๊ส ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์และผลการทดสอบทาง
ชีวเคมี 
 

หมายเหตุ K/A = มีการหมักคาร์โบไฮเดรตและสร้างกรด 
             -/A = ไม่มีการหมักคาร์โบไฮเดรต มีการสร้างกรด 
 

แบคทีเรียที่แยกได้ 4 ไอโซเลต ได้น ามาทดสอบเพื่อหาค่า 
MIC โดยใช้ความเข้มข้นของสารคลอร์ไพริฟอสเริ่มต้นที่ 68.4 mM  
57 mM และ 45.6 mM เพื่อหาความเข้มต้นต่ าสุดของสารคลอร์ไพ
ริฟอสที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ ซึ่งค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรีย
ทั้ง 4 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที่ 3-5  

การทดสอบ CF1 CF2 CF3 CF4 
ย้อมแกรม + + + + 
ลักษณะใต้กล้อง
จุลทรรศน ์

Rod Rod Rod Cocci 

ย้อมสปอร ์ + + + - 
H2S K/A K/A K/A -/A 
EC - - - - 
Urease - - - + 

ลักษณะของโคโลน ี
ไอโซ
เลต 

รูปร่าง ลักษณะ
ผิวหน้า 

ลักษณะ
ขอบ 

สีของ
โคโลน ี

CF1 กลม 
ขนาดใหญ ่

มันวาว ขอบหยัก สีขาวขุ่นทึบ
แสง 

CF2 กลม มันวาว ขอบเรียบ สีขาวขุ่นทึบ
แสง 

CF3 กลม มันวาว ขอบเรียบ สีขาวขุ่นทึบ
แสง 

CF4 กลม 
ขนาดเล็ก 

มันวาว ขอบเรียบ สีเหลืองทึบ
แสง 
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ตารางที่ 3 ค่า MIC ของสารคลอร์ไพริฟอสที่ความเข้มข้น 68.4 mM 

หมายเหตุ; PS = positive control 
 
ตารางที่ 4 ค่า MIC ของสารคลอร์ไพริฟอสที่ความเข้มข้น 57 mM 

หมายเหตุ; PS = positive control 
 
ตารางที่ 5 ค่า MIC ของสารคลอร์ไพริฟอสที่ความเข้มข้น 45.6 mM 

หมายเหตุ; PS = positive control 
  
 จากตารางที่ 3-5 พบว่า ไอโซเลต CF1 มีค่า MIC ที่ 1.781 mM 
ไอโซเลต CF2 และ CF3 มีค่า MIC ที่ 28.5 mM และ ไอโซเลต CF4 
มีค่า MIC ที่ 7.125 mM 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการคัดแยกแบคทีเรียจากดินที่มีการปนเปื้อนสารคลอร์ไพริ
ฟอส สามารถแยกได้ 4 ไอโซเลตโดยให้ช่ือว่า CF1 CF2 CF3 และ 
CF4 เมื่อน ามาศึกษาลักษณะโคโลนี ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์
และทดสอบทางชีวเคมี พบว่า ลักษณะโคโลนีของเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลต
มีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขนาดและลักษณะขอบ
ของโคโลนี ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าท้ัง 4 ไอโซเลตย้อม
ติดสีแกรมบวก โดยไอโซเลต CF1 CF2 และ CF3 มีลักษณะเป็น

ท่อนย้อมติดสปอร์ ส่วน CF 4 มีลักษณะกลมย้อมไม่พบสปอร์ เมื่อ
น าไปทดสอบทางชีวเคมี พบว่า ไอโซเลต CF1 CF2 และ CF3 มีการ
หมักคาร์โบไฮเดรตและมีการสร้างกรด ส่วน CF4 ไม่มีการหมัก
คาร์โบไฮเดรตแต่มีการสร้างกรด การทดสอบการสังเคราะห์เอนไซม์
ยูรีเอสพบว่ามีไอโซเลต CF4 เท่านั้นที่สังเคราะห์เอนไซม์ยูรีเอสได้ 
และยังพบว่าทั้ง 4 ไอโซเลตไม่มีการผลิตก๊าซ จากผลการทดลอง
ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์และการทดสอบทางชีวเคมีสามารถ
คาดว่าเช้ือท่ีแยกได้ไอโซเลต CF1 CF2 CF3 น่าจะเป็น Bacillus sp. 
และไอโซเลต CF4 คาดว่านะจะเป็น Micrococcus sp. ซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gulati และ Nisar [9] ซึ่งได้
ท าการคัดแยกแบคทีเรียจากดินไรอ้้อยที่มีการปนเปื้อนสารคลอร์ไพริ
ฟอสในประเทศอินเดีย พบว่าเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้ 2 ไอโซเลตเมื่อ
ท าการทดสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์และทดสอบทางชีวเคมี
สามารถระบุได้ว่าเป็น Bacillus sp. และ Micrococcus sp.  ซึ่ง
การบ่งช้ีชนิดของเช้ือควรมีการท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษา
ล าดับเบสเพื่อระบุชนิดของเชื้อที่ชัดเจนต่อไป มีรายงานว่าแบคทีเรีย
ที่แยกได้จากดินสามารถใช้สารคลอร์ไพริฟอสเป็นแหล่งคาร์บอนได้ 
[10-12] อ ย่ า ง เ ช่ น  Psudomonas sp.  Alcaligenes faecalis 
Achromobacter xylosoxidans แ ล ะ  Ochrobactrum 
sp. ซึ่งได้มีการน ามาทดสอบเพื่อใช้บ าบัดสารคลอร์ไพริฟอสที่
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อน าแบคทีเรียทั้ง 4 ไอโซเลตมาท าการทดลองเพื่อหาค่าต่ าสุด
ของสารคลอร์ไพริฟอสที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียได้ พบว่าไอโซเลต CF2 และ CF3 มีค่า MIC สูงที่สุดอยู่ที่ 
28.5 mM ส่วนไอโซเลต CF1 และ CF4 มีค่า MIC อยู่ที่ 1.781 mM 
และ 7.125 MM ตามล าดับ จากการที่เชื้อแบคทีเรีย CF2 และ CF3
ทนต่อสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสได้ดกีว่าเชื้อแบคทีเรยี CF1 และ 
CF4และสามารถทนต่อสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสที่ความเข้มข้น
สูงได้ อาจเป็นเพราะแบคทีเรียมีการปรับตวัเพื่อให้สามารถอยู่รอดใน
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน และเช้ือแบคทีเรียอาจมีกลไกที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสให้เป็นสารที่มีความเป็น
พิษน้อยลงหรือน าสารนั้นมาใช้ในการเจริญเติบโตได้  [13]  ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้ท าให้สามารถพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการ
การบ าบัดสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ได้ต่อไป 
 

6. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียที่ทนต่อสารคลอร์ไพริ
ฟอสในพื้นที่การเกษตรพบว่าสามารถคัดแยกเชื้อที่ทนต่อสารคลอร์
ไพริฟอสได้  4 ไอโซเลต คือ CF1 CF2 CF3 และ CF4 และจาก
การศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์และทดสอบทางชีวเคมีของเช้ือ
แบคทีเรียทั้ง 4 ไอโซเลต คาดว่า ไอโซเลต CF1 CF2 และ CF3 
น่ า จ ะ เป็ น  Bacillus sp. แ ล ะ  ไอ โซ เล ต  CF4 น่ า จ ะ เป็ น 
Micrococcus sp. จากการทดสอบค่า MIC ของสารคลอร์ไพริฟอส
ที่แบคทีเรียสามารถทนได้พบว่าไอโซเลต CF2 และ CF3 มีค่า MIC 
สูงที่สุด โดยมีค่าอยู่ที่ 28.5 mM  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) โดยศึกษาเปรียบเทียบวิธีคั้นน้้าและหัว
เชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมักไวน์ ได้ผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งหมด 4 สูตร คือ A1: น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นเนื้อรวมเมล็ดหมักด้วย
เชื้อยีสต์สด A2: น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นเนื้อรวมเมล็ดหมักด้วยเช้ือยีสต์ผงทางการค้า  B1: น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ดหมักด้วย
เชื้อยีสต์สด และ B2: น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ดหมักด้วยเชื้อยีสต์ผงทางการค้า บ่มไวน์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 
วัน โดยท้าการเก็บตัวอย่างไวน์ทุก 5 วัน เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณกรดรวม ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ค่าความเป็นกรด
ด่าง และหาค่าการต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนและหลังจากการหมักไวน์  ผลการทดลองพบว่าการหมักด้วยหัวเช้ือยีสต์ผง
ทางการค้าจะให้ปริมาณแอลกอฮอล์และปริมาณกรดรวมสูงกว่าการหมักด้วยหัวเช้ือยีสต์สดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่สูตร B2 
ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.5 โดยปริมาตร ค่าการต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนการหมักสูตร A  (น้้า
มะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นเนื้อรวมเมล็ด) สูงกว่าสูตร B (น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ด) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อท้าการ
หมักเป็นเวลา 15 วัน ค่าการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ 30-50  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผู้ชิมให้คะแนน
ความชอบด้านรสชาติทั้ง 4 สูตรไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) และให้คะแนนความชอบโดยรวมไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่สูตร A1 มาก
ที่สุดที่ระดับความชอบปานกลาง มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.7 โดยปริมาตร   
ค าส าคัญ :  มะม่วงหาวมะนาวโห่,  ไวน,์ Carissa carandas 
 

Abstract 
 This research was carried out in order to develop the production of Karanda (Carissa carandas) wine by 
comparing method of Karanda juice preparation and type of yeast inoculums.  Four recipes of wine production 
including A1: Karanda juice homogenized with seeds fermented by fresh yeast, A2: Karanda juice homogenized with 
seeds fermented by commercial yeast powder, B1: Karanda juice boiled without seeds fermented by fresh yeast and 
B2: Karanda juice boiled without seeds fermented by commercial yeast powder. Fermentation process was occurred at 
20 C for 15 days. Samples were taken every 5 day for examined the total acid, total soluble solid, alcohol content 
and pH. The antioxidant activities of Karanda juice before and after fermentation were also investigated. The results 
showed that wine fermentation with commercial yeast powder provided a significantly higher amount of alcohol 
content and total acid than fermented by fresh yeast (p < 0.05). The maximum alcohol content was obtained from B2 
recipe at 11.5% (v/v). The antioxidant activity of Karanda juice before fermentation of A recipe (Karanda juice 
homogenized with seeds) showed significantly higher than B recipe (Karanda juice boiled without seeds) (p < 0.05). 
However, after the fermentation process had finished, the percent of DPPH scavenging activities of those were decrease 
to 30-50 %.  The Sensory evaluation result showed that there were not significant different in the average score of taste 
between the obtained recipe (p>0.05). However, the highest overall acceptability score was obtained from A1 recipe at 
like moderately level with an alcohol content at 8.7 % (v/v). 
Keywords : Karanda, Wine,  Carissa carandas 
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1. บทน า 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง ช่ือวิทยาศาสตร์คือ 

Carissa carandas Linn.เป็นช่ือที่ เพี้ยนมาจาก “มะม่วงไม่รู้
หาว มะนาวไม่รู้โห่”บางแห่งเรียกว่า ‘มะง่ัวไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้
โห่’เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Apocynaceae  พบปลูกได้ทั่วไปในเขต
ภาคกลางและภาคเหนือ เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและมี
ส่วนผสมของวิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิคอยู่มาก สามารถเก็บ
เกี่ยวผลได้มากช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  

มะม่วงหาวมะนาวโห่  ถือ เป็นพืชสมุนไพรไทยที่ มี
สรรพคุณที่หลากหลาย เป็นพืชที่ก้าลังได้รับการจับตามองอย่าง
มาก ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา  จัดเป็นผลไม้ประเภทรับประทานสุก  
มีรสชาติเปรี้ยวเฉพาะตัว ผลสุกสีแดงอมม่วงขนาดเล็กคล้ายกับ
มะเขือเทศราชินีหรือองุ่นแดง  ประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาว
โห่ไม่ ได้มี เพียงแค่รับประทานผลสุกเท่านั้น สรรพคุณจาก
ผลงานวิจัยพบว่า มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสรรพคุณ หลาย 
ประการในการดูแลปรับสมดุลร่างกายเฉกเช่นสมุนไพรไทยอีก
หลายตัว  มะม่วงหาวมะนาวโห่มีคุณสมบัติเด่น คือมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง ป้องกันมะเร็ง  ชะลอการแก่ก่อนวัย  ช่วยบ้ารุง
โลหิต ขยายหลอดเลือด ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ท้าให้ได้รับ
ความนิยมจากคนทั่วไป 

ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่นอกจากรับประทานผลสด
แล้วปัจจุบันยังมีการน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลาย
ชนิด เช่น น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
[1] มะม่วงหาวมะนาวโห่ลอยแก้ว มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี [2]  
น้้าพริก แยม แช่อิ่ม  กวน เป็นต้น ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ มีการใช้เป็นอาหารซ่อมเสริมส้าหรับ
ผู้ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน และอาจใช้
ส้าหรับผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง (anaemia) ผลสุกของมะม่วงหาว
มะนาวโห่จะมีแอนโธไซยานินมาก ซึ่งเป็นรงควัตถุในกลุ่มฟลาโว
นอยด์ที่ท้าให้เกิดสีม่วงแดง ผลที่สุกแล้วจะมีรสเปรี้ยวแต่เปรี้ยว
น้อยกว่าผลสุกกึ่งดิบเหมาะส้าหรับท้าผักดอง  เมื่อแห้งมีเพคติน
(Pectin) และบดเป็นผงจะส่วนผสมของอาหารที่ให้ความเป็นเยื่อ
ใย สามารถเป็นส่วนเยลลี่  แยม  [3] น้้าเช่ือม (Syrup) และ
เครื่องปรุงเติมในอาหาร เป็นต้น [4] เช่นเดียวผลการศึกษาของ 
Muhammad et.al. [5] ที่ศึกษาน้้าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาว
โห่ที่สามารถน้ามาเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานทดแทนได้  
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน้าผลไม้และสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมาท้าเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์มากมายหลายชนิด เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ไวน์มะเกี๋ยง ไวน์มะขาม ไวน์มังคุด ไวน์
หมากเม่า ไวน์เสาวรส เป็นต้น โดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เกี่ยวกับไวน์ ได้แก่ ไวน์ผลไม้ มผช 2/2546 และ ไวน์สมุนไพร 
มผช 31/2546 อย่างไรก็ตามจากการส้ารวจในพื้นที่จังหวัด
อ่างทองและพระนครศรีอยุธยาพบว่ามีการปลูกมะม่วงหาว
มะนาวโห่เป็นจ้านวนมากและยังไม่มีการน้าเอามะม่วงหาวมะนาว
โห่มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไวน์ จากประโยชน์และสรรพคุณของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีมากมาย ท้าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส้าคัญนี้ 
จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตไวน์จากผล

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เปรียบเทียบคุณภาพไวน์ที่ได้จากการหมัก
น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นพร้อมเมลด็ และการใช้เฉพาะส่วนเนื้อ
ไม่เอาเมล็ด รวมถึงการใช้ยีสต์ในการหมักที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ไวน์ที่มีรสชาติเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภคและสามารถ
ส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ใหแ้ก่ชุมชน
ได้ 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมหัวเชื้อ 
 งานวิจัยนี้ท้าการเปรียบเทียบการหมักไวน์มะม่วงหาว
มะนาวโห่โดยใช้เช้ือยีสต์ที่แตกต่างกัน 2 แบบคือ สูตร 1 หมัก
โดยใช้หัวเช้ือยีสต์สด S. cerevisiae var. burgundy (สถาบัน
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ) และสูตร 2 หมัก
โดยใช้เช้ือยีสต์ผงทางการค้า EC1118  (หจก.ไวน์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์, กรุงเทพฯ) ซึ่งมีวิธีการเตรียมหัวเชื้อที่แตกต่างกัน
ดังนี ้
 การเตรียมหัวเช้ือยีสต์สด 

เตรียมน้้าสับปะรดเข้มข้นปริมาตร 70 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาณน้้าตาลให้ได้ความหวานเท่ากับ 10oBrix น้ามาต้มให้เดือด 
และแบ่งใส่ขวดชมพู่ ขวดละ 35 มิลลิลิตร จากนั้นน้ามาฆ่าเช้ือ
โดยการนึ่งในหม้อน่ึงความดันไอน้้า อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15นาที ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วเติมเช้ือยีสต์  S. cerevisiae var. burgundy ลงไปขวดละ 
2 ลูป น้าเข้าตู้บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าที่ความเร็ว 
150 รอบต่อนาที เป็นเวลาประมาณ 18-24 ช่ัวโมง ถ่ายหัวเช้ือ
แต่ละขวดลงในน้้าสัปปะรดปราศจากเช้ือ ปริมาตร 315 มิลลิลิตร 
ที่ปรับความหวานให้เท่ากับ 10oBrix บ่มต่อที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18-24 
ช่ัวโมง จะได้กล้าเช้ือร้อยละ 10 โดยปริมาตร [6] ส้าหรับเติมใน
น้้าผลไม้ปริมาตร 3.5 ลิตร 
  การเตรียมหัวเช้ือยีสต์ผงทางการค้า 

ในการเตรียมเชื้อยีสต์ผงทางการค้า EC1118 ท้าได้โดย
ใช้ยีสต์ผงในอัตราส่วน 0.25 กรัม ต่อน้้าผลไม้ 1 ลิตร ละลายเชื้อ
ยีสต์ผงในน้้ าอุ่น อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส  ปริมาตร  50 
มิลลิลิตร คนให้ละลายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที จะได้กล้า
เชื้อยีสต์ผงพร้อมส้าหรับท้าการหมักไวน์ 
 
2.2  การเตรียมน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห ่
  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นผลในระยะผล
กึ่งสุก คือมีสีขาวอมชมพู   แช่ไว้ในตู้ เย็นอุณหภูมิ 0-4 องศา
เซลเซียส ก่อนน้ามาท้าการแปรรูปเพื่อเป็นการลดความฝาดของ
น้้า ส้าหรับการเตรียมน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ส้าหรับท้าไวน์นั้น 
งานวิจัยนี้ได้แบ่งลักษณะของน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ไดจ้ากการ
คั้นน้้าจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุก โดยคั้นน้้า
แตกต่างกัน 2 วิธี คือ 

สูตรที่ A  น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่จากการปั่นเนื้อรวม
เมล็ดอัตราส่วนผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 กิโลกรัม ต่อน้้าสะอาด 
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7 ลิตร  โดยใช้ทั้งผลปั่นหยาบด้วยเครื่องปั่นน้้าผลไม้และกรอง
ด้วยผ้าขาวบางคั้นเอาแต่น้้า ปรับปริมาตรด้วยน้้าต้มสุกจนมี
ปริมาตรเท่ากับ 7 ลิตร  

สูตรที่ B น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่จากการต้มเนื้อมะม่วง
หาวมะนาวโห่ผ่าครึ่งซีกท่ีแคะเมล็ดออก อัตราส่วนผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ 1 กิโลกรัม ต้มกับน้้าสะอาด เป็นเวลา 20 นาที ปรับ
ปริมาตรให้ได้เท่ากับ 7 ลิตร 

น้้าผลไม้ที่ ได้น้ามาปรับให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากับ 3-4  และเติมน้้าตาลทรายมีความหวานเท่ากับ 25Brix 
จากนั้นแบ่งน้้าผลไม้ออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ใส่ในถังส้าหรับ
หมัก ท้าการฆ่าเชื้อโดยการเติมโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) 
ในอัตราส่วน 0.05 กรัมต่อน้้าผลไม้ 1 ลิตร ปิดจุกส้าลีและปล่อย
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 12-18 ช่ัวโมง เพื่อให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ระเหยออกก่อนจะท้าการหมัก 

 
2.3 การหมักไวน์  
 เทกล้าเช้ือยีสต์สดและยีสต์ผงทางการค้าที่เตรียมในข้อ 2.1 
ใส่ในถังหมักที่มีน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่สูตร A และ สูตร B ตาม
ข้อที่ 2.2 พร้อมกับเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) 
ในอัตราส่วน 1 กรัมต่อลิตร ปิดฝาถังหมักด้วยจุกส้าลี บ่มไว้ให้
เกิดการหมักที่อุณหภูมิ 20องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน จะได้
เป็นไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 4 สูตรคือ   
A1 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นเนื้อรวมเมล็ดหมักด้วยเชื้อยีสต์สด 
A2 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นเนื้อรวมเมล็ดหมักด้วยเชื้อยีสต์ผง 
B1 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ดหมักด้วยเช้ือยีสต์สด 
B2 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ดหมักด้วยเชื้อยีสต์ผง 
เก็บตัวอย่างไวน์ทุก 5 วันเพื่อท้าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
ของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในระหว่างการหมัก ได้แก่ปริมาณ
กรดรวม ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และ
ปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

หลังจากที่การหมักครบก้าหนด ท้าการแยกไวน์จากยีสต์ที่
ตกตะกอนโดยใช้วิธีกาลักน้้า ดัดแปลงจากวิธีการของนภดล โพช
ก้าเนิด [7] ดังนี้ ดูดส่วนที่ใสใส่ในถังใหม่ หยุดการหมักด้วยการ
เติมโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ ในอัตราส่วน 0.08 กรัมต่อลิตร ท้ิง
ไว้ 1 -2 วัน เพื่อหยุดการท้างานของยีสต์ จากนั้นท้าการฆ่าเช้ือ
โดยวิธีการพาสเจอร์ไรซ์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
15 นาที และท้าให้ไวน์ใสโดยใช้เบนโตไนต์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
เติมลงไปในไวน์ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตรต่อไวน์ 1 ลิตร คนให้
เข้ากันปล่อยให้ตกตะกอน 2-3 วัน ดูดเฉพาะส่วนใสบรรจุขวดที่
ปราศจากเชื้อ 
 
2.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 2.4.1 การวิเคราะห์หาปริมาณกรดรวม (total acid) โดย
วิธีการไตเตรท  
 2.4.2 การวิเคราะห์หาปริมาณน้้าตาลในรูปของของแข็งที่
ละลายน้้าโดยใช้เครื่อง Hand refractometer 

 2.4.3 การวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่อง 
Ebulliometer 
 2.4.1 การวิ เคราะห์ความเป็นกรด -ด่าง ด้วยเครื่อง pH 
meter 

2.4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 
น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนและหลังกระบวนการหมัก

น้ามาวัดประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการท้าลายดี
พีพีเอช ตามวิธีการของ Nilsang [8, 9] ดังนี้ ดูดไวน์ปริมาตร 
300 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายอนุมูลดีพีพีเอช 2.7 มิลลิลิตร 
เขย่าให้เข้ากันบ่มไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาทีเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา 
จากนั้นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโน
เมตร โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และค้านวณฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของไวน์ ดังนี ้

 
DPPH% Radical Scavenging = (A0-A1)/ A0 x 100 

เมื่อ  A0 = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ของสารละลาย DPPH 
A1 = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารตัวอย่างผสม
กับ DPPH 

 
2.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไวน์มะม่วง
หาวมะนาวโห่ทั้ง 4 สูตรโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 
ระดับ (9- point hedonic scale) ในคุณลักษณะด้าน สี กลิ่น 
รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการ
ฝึกฝน (Untrained panel) จ้านวน 35 คน มีการให้คะแนนดังนี้ 
1 =ไม่ชอบมากทีสุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = 
ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = รู้สึกเฉย ๆ 6 = ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบปาน
กลาง 8 = ชอบมาก และ    9 = ชอบมากที่สุด  

 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิ เค ราะห์ ค วามแป รป รวน ทางสถิ ติ  (Analysis of 
variance: ANOVA) ส้าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีระหว่างการหมัก
ไวน์ 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของไวน์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ทั้ง 4 สูตรที่ท้าการเก็บตัวอย่างไวน์ทุก ๆ 5 วันจนครบ
ระยะเวลาในการหมัก ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดรวมที่ได้
จากการไตเตรท พบว่าน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนท้าการหมัก
ไวน์ทั้งสูตร  A และ B มีค่าของกรดรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.14-0.18 
เมื่อท้าการหมักครบระยะ 15 วัน พบว่าปริมาณของกรดเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 0.3-0.6 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรรัตน์ สีสุก
ทองและคณะ [10] ซึ่งไวน์ที่ได้จากการหมักด้วยยีสต์ผงจะมีค่า
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ของกรดในวันสุดท้ายสูงกว่าการหมักด้วยยีสต์สด อย่างไรก็ตาม
ไวน์ท่ีมีค่าความเป็นกรดที่สูงมากเกินไปจะท้าให้เกิดเป็นรสชาติที่
ไม่ดี ซึ่งการเกิดกรดอินทรีย์เพิ่มขึ้นในกระบวนการหมักไวน์นั้น 
เกิดจากการที่ยีสต์เปลี่ยนน้้าตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์และ
คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้น้้าตาลบางส่วนจะถูกน้าไปใช้เพื่อ
การเจริญเติบโตของยีสต์ และน้าไปเปลี่ยนเป็นผลพลอยได้อื่น ๆ 
เช่น กรดอะซิติก กรดซักซินิก กรดแลคติก เป็นต้น ซึ่งกรด
อินทรีย์เหล่านี้มีผลต่อรสชาติ กลิ่น ตลอดจนบอดี้ของไวน์ได้อีก
ด้วย [11] 
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ภาพที่ 1 ปริมาณกรดทีเ่กิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก  

 
 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้
ทั้งหมดในระหว่างการหมักไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่  แสดงดัง
ภาพที่ 2 ผลการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้
ทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 5 วันแรกของการหมัก จากนั้น
จึงค่อยลดลงอย่างช้า ๆ จนสิ้นสุดระยะเวลาหมัก 15 วัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรยศ แช่ลิ้มและคณะ [11] ซึ่งการ
ลดล งของป ริม าณ ของแข็ งที่ ล ะล ายน้้ า ได้ ทั้ งห มดจะมี
ความสัมพันธ์กับค่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการหมักไวน์ ซึ่งปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในที่นี้คือ
ปริมาณ ของน้้ าตาลที่ มี ในไวน์  ยีสต์ ใช้น้้ าตาลในระหว่าง
กระบวนการหมักเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณ
น้้าตาลลดลงสอดคล้องกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 
3)  ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าการหมักด้วยหัวเช้ือยีสต์ผง
จะมีการลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได้มากกว่าหัวเชื้อยีสต์
สด 
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ภาพที่ 2  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ในระหว่างกระบวนการหมกั 

 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ในระหว่างกระบวนการหมัก
ไวน์ทั้ง 4 สูตรแสดงดังภาพที่ 3 จะเป็นได้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์
จะมีการผลิตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 วันแรกของการหมัก 
หลังจากนั้นจะมีการผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เกิดขึ้นในอัตราเร็วที่
ช้ากว่าในช่วง 5 วันแรก เมื่อสิ้นสุดการหมักจะได้ไวน์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.7-11.5 ปริมาตรต่อ
ปริมาตร โดยที่ไวน์ที่ได้จากการหมักเช้ือยีสต์ผงจะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์สูงกว่าไวน์ที่หมักด้วยยีสต์สดอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ซึ่งการใช้ยีสต์ผงทางการค้าจะมีข้อดีในส่วนที่
สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณที่สูงและสามารถควบคุม
คุณภาพไวน์ในแต่ละรอบการผลติได้แม่นยา้กว่าการใช้หัวเช้ือยีสต์
สด ฉะนั้นหากจะส่งเสริมการผลิตไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในเชิง
การค้าควรใช้ยีสต์ผงมากกว่ายีสต์สดนอกจากจะสามารถควบคุม
คุณภาพของปริมาณแอลกอฮอล์แล้วยังลดโอกาสที่อาจเกิดการ
กลายพันธุ์ของเชื้อยีสต์ได้ 
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ภาพที่ 3 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกดิขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก 
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ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงค่า pH ในระหว่างกระบวนการหมัก 
 

การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างกระบวนการ
หมักไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ (ภาพที่ 4) พบว่าค่าความเป็นกรด-
ด่างในตอนต้นจะมีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากมีการปรับค่า pH ก่อน
เริ่มต้นการหมัก ค่า pH ลดลงค่อนข้างรวดเร็วในช่วงแรกของการ
หมักจากนั้นจะลดลงอย่างช้า ๆ ในช่วง 5 วันสุดท้ายของการหมัก
พบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นค่า pH ของไวน์
มะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้ง 4 สูตรปรับให้อยู่ที่ 3.09-3.30 เมื่อท้าการ
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หมักครบระยะเวลามีการลดลงของ pH เป็น 2.97-3.06 โดยไวน์ที่
หมักจากยีสต์ผงจะมีการลดลงของค่าความเป็นกรดดา่งมากกว่าไวน์
ที่หมักด้วยยีสต์สด สอดคล้องกับผลการทดลองค่าปริมาณกรด
ทั้งหมดที่ได้กล่าวในตอนต้น 
 
3.2 ค่าการต้านอนุมูลอสิระของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ในการเตรียมน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ใน 2 ลักษณะคือ การ
คั้นน้้าปั่นรวมกับเมล็ด (สูตร A) และการต้มเนื้อมะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่แคะเม็ดออกแล้ว (สูตร B) ซึ่งทั้ง 2 วิธีต่างกันตรงที่มี
การปั่นส่วนเมล็ดปนไปด้วย และการใช้ความร้อนร่วมกับการ
เตรียมน้้าผลไม้  ซึ่งมีรายงานการวิจัยระบุว่าในเมล็ดของมะม่วง
หาวมะนาวโห่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง [12] ในสูตร A ผู้วิจัยจึง
น้้าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นรวมกันเมล็ดคั้นน้้าและผสมกับน้้า
สุกโดยไม่มีการให้ความร้อน เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งผลการทดลองแสดงใน
ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในสูตร A1 และ A2 ก่อนท้าการหมักจะ
มีค่ าการต้ านอนุมูลอิสระสู งกว่าสูตร B1 และ B2 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  (p<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของมธุรส 
รัตนวงศ์สนิท และ ปุณยนุช นิลแสง.[13]  เมื่อผ่านกระบวนการ
หมักไวน์พบว่าค่าการต้านอนุมูลอิสระลดลงอยู่ระหว่าง 30-50 % 
DPPH inhibition โดยที่ไวน์สูตร A2 ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระ
สูงที่สุด  รองลงมาคือ A1  B1 และ B2 ตามล้าดับ ซึ่งสารต้าน
อนุมูลอิสระนี้จะช่วยในการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคต้อกระจก นอกจากนี้
ยังเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้ารุงสุขภาพอีกด้วย 
ถ้าร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอจะช่วยลดโอกาสที่
จะเป็นโรคเรื้อรังดังกล่าวได้ [14] การรับประทานไวน์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนี้จึงเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ดื่มอีกทางหนึ่ง 

 

ภาพที่ 5 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อน
และหลังการหมัก 

3.3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสไวน์มะม่วงหาวมะนาว
โห ่

ผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้ง 4 สูตร (ภาพที่ 6) 
น้ามาท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ประเมินที่ไม่ได้ผ่าน
การฝึกฝนอายุระหว่าง 18-25 ปีจ้านวน 35 คน ด้วยแบบทดสอบ 
9-point hedonic scale โดยให้คะแนนในด้าน กลิ่น สี รสชาติ 
และความชอบโดยรวม ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า
ผู้ชิมให้คะแนนด้านสี และกลิ่นของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่สูตร 
B1 และ B2 สูงกว่า สูตร A1 และ A2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยที่ผู้ ชิมให้การยอมรับสีของไวน์สูตร B มากกว่า  
ในขณะให้คะแนนการยอมรับในกลิ่นของสูตร A มากกว่า ในส่วน
ของรสชาติทั้ง 4 สูตรผู้ชิมให้คะแนนความชอบไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) ที่ระดับความชอบเล็กน้อย  เมื่อ
พิจารณาความชอบโดยรวม ผู้ชิมให้คะแนนไวน์สูตร A1 มากที่สุด 
รองลงมาคือสูตร B1  A2  และ B2 ตามล้าดับ ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ชิมเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี มีความช่ืนชอมในไวน์ที่มีรส
หวาน %แอลกอฮอล์ไม่สูงมาก ซึ่งในสูตร A1 และ B1 เป็นสูตรที่
ใส่ยีสต์สด มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 7-9  และปริมาณน้้าตาล
คงเหลือที่ 12-13 Brix .ในขณะที่สูตร A2 และ B2 มีปริมาณ
แอลกอฮอล์เฉลี่ยร้อยละ 11และ 11.5 และมีความหวานน้อยกว่า 
โดยมีน้้าตาลคงเหลือเฉลี่ยเท่ากับ 9.8 และ 7.2 Brix ตามล้าดับ 

 

 
ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่  
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวม 
สูตร A1 7.53±0.88a 7.03±0.13a 6.77±0.91a 7.53±0.88a 
สูตร A2 7.40±0.86a 6.90±1.49a 6.80±1.86a 7.23±1.04b 

สูตร B1 8.13±0.50b 6.41±0.48b 6.62±1.47a 7.49±0.58a 
สูตร B2 8.03±1.10b 6.43±1.61b 6.43±1.91a 7.17±1.32b 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที่  n=35 
ตัวอักษร (a, b,.) ที่เหมือนกันในแนวตั้งของแต่ละสูของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ หมายถึง ไม่แตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ p >0.05 

 

4. บทสรุป 
การพัฒนาการผลิตไวน์มะม่ วงหาวมะนาวโห่  โดยศึกษา
เปรียบเทียบน้้าคั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ปั่นพร้อมเมล็ด และ 
น้้าต้มเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ไม่มีเมล็ด และเปรียบเทียบการ
หมักโดยใช้ยีสต์สด S. cerevisiae var burgundy  และ ยีสต์ผง
ทางการค้า (EC1118)  พบว่าการหมักด้วยหัวเช้ือยีสต์ผงเป็น
เวลา 15 วันที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส จะให้ปริมาณ
แอลกอฮอล์และปริมาณกรดรวมสูงกว่าการหมักด้วยหัวเชื้อยีสต์
สด ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.5 โดยปริมาตร 
ได้จากสูตร B2 คือน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต้มไม่มีเมล็ดหมักด้วย
เช้ือยีสต์ผง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผู้ชิมให้คะแนน
ความชอบโดยรวมไวน์มะม่วงหาวสูตร A1 คือน้้ามะม่วงหาว
มะนาวโห่ปั่ น เนื้ อรวมเมล็ดหมักด้ วยเช้ือยีสต์สด  ที่ ระดับ
ความชอบปานกลางมีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.7 โดย
ปริมาตร   
 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดในเชิงคุณค่าและการเพิ่มมูลค่าใน
เชิงพาณิชย์ สามารถส่งเสริมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้ อย่างไรก็ตามควรท้าการศึกษาเพิ่มเติม
ในด้านประสิทธิภาพและรสชาติของไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่
เปรียบเทียบกับไวน์ผลไม้หรือไวน์สมุนไพรที่มี จ้าหน่ายใน
ท้องตลาด  
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การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตผักกาดหอมตอ่ปุ๋ยสารละลายธาตเุหล็ก 
Growth and Yield Quality Response of Lettuce on Iron Fertilizer Solution 
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บทคัดย่อ 
ธาตุเหล็กเป็นจุลธาตุที่มีบทบาทส าคัญต่อความเขียวของใบพืช การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยสารละลาย

ธาตุเหล็กในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบปลกูพืชไร้ดิน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า 5 ต ารับการทดลอง ดังนี้ T1- ต ารับควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยเหล็ก) T2 ถึง T5- ใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กใน
อัตราความเข้มข้น 25, 50, 75 และ 100 มก.Fe/กก. จากผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตราที่แตกต่างกันส่งผลให้
น้ าหนักสดและค่าความเขียวใบของผักกาดหอมมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้น 50 และ 25 มก.
Fe/กก. ท าให้ผักกาดหอมมีน้ าหนักสดและค่าความเขียวใบสูงที่สุด (78.82 กรัม และ 22.28 SPAD unit) นอกจากนี้การเพิ่มความเข้มข้นของ
ปุ๋ยสารละลายธาตเุหลก็ส่งผลให้ความเข้มข้นของโปรตนี ไนโตรเจน และโพแทสเซียมในผักกาดหอมมคี่าลดลง ในทางตรงข้ามกลับมีผลให้ความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสและเหล็กในเนื้อเยื่อพืชมีค่าเพิ่มขึ้น    
ค าส าคัญ: ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็ก การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต ผักกาดหอม 
 

Abstract 
  Iron (Fe) is an essential micronutrient, that it a key role in greenness of leave in plant. The objective of this 
study was to determine the rates of iron fertilizer solution on growth, yield and yield quality of lettuce grown on 
soilless culture. The experimental design was completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 
replications. The result showed that the application of iron fertilizer solution at different rates had significant difference 
on fresh weight and leave greenness. The application Iron fertilizer solution at the rate of 50 and 25 mg.Fe/kg gave the 
highest in fresh weight and leave greenness (78.82 g and 22.28 SPAD unit). In addition, the increasing rate of iron 
fertilizer solution had reduced the concentration of protein, nitrogen and potassium. On the other hand, that effect had 
increased the concentration of phosphorus and iron in plant tissue.   
Keywords: Iron fertilizer solution, Growth, Yield quality, Lettuce 
 
1. บทน า 

ผักกาดหอมเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและ
เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนไทย เนื่องจากสามารถน าไปประกอบ
อาหารได้หลายชนิด เช่น รับประทานเป็นผักสลัด หรือเป็นเครื่อง
เคียงในอาหารประเภทน้ าพริก หรือย าชนิดต่าง ๆ ผักกาดหอมอุดม
ไปด้วยธาตุอาหาร ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม 
รวมทั้งมีรงค์วัตถุชนิดต่าง ๆ เช่น คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ [1], [2] 
ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย ระบบการผลิตผักกาดหอมในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มักเป็นการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (hydroponic) 
ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้เงินลงทุนสูง แต่ยังมีระบบการผลิตอื่น ๆ ท่ีสามารถ
ปลูกผักกาดหอมได้และใช้เงินลงทุนท่ีน้อยกว่า เช่น การปลูกในทราย 
(sand culture) [3] เนื่องจากคุณสมบัติของทรายที่มีความสามารถ
ในการดูดซับธาตุอาหารได้ต่ า เมื่อใส่ปุ๋ยพืชจึงสามารถดูดไปใช้ได้
ทั้งหมดโดยไม่ถูกอนุภาคทรายดูดซับไว้ การให้ปุ๋ยในพืชส่วนใหญ่มัก
เน้น ใส่ ธาตุ อาหารหลัก  ได้ แก่  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ

โพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุที่มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 
แต่ทั้งนี้ยังมีธาตุอาหารพืชอื่น ๆ ที่มีบทบาทต่อการเจริญและพัฒนา
ของพืชในด้านต่าง ๆ ธาตุเหล็กเป็นจุลธาตุที่มีความส าคัญต่อพืชใน
การสร้างคลอโรฟิลล์  ใช้ในการสังเคราะห์ โปรตีนรวมทั้ งเป็น
องค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิดในพืช [4] การที่ผักกาดหอม
ได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยให้ใบสดนั้นมีความเขียว
สวยน่ารับประทานและส่งผลถึงคุณค่าทางโภชนาการด้วย โดยใน
การทดลองนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงผลของการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กใน
อัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิตผักกาดหอมทีป่ลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน  

 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 แผนการทดลองและขั้นตอนการด าเนินการ: วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 3 ซ้ า 5 ต ารับ
ทดลอง ดังนี้ T1 เป็นต ารับควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็ก) 
T2-T5 ใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตรา 25, 50, 75 และ 100 
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มิลลิกรัมต่อวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ในการทดลองนี้ใช้ทรายเป็นวัสดุ
ปลูก โดยช่ังทรายใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร 
สูง 15 เซนติเมตร กรถางละ 5 กิโลกรัม โดยทุกกระถางมีจานรอง 
เติมปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กตามต ารับทดลองข้างต้นโดยใช้ในรูปของ
เหล็กอีดีทีเอ (Fe-EDTA) จากนั้นน ากล้าผักกาดหอมอายุ 14 วันลง

ปลูก ท าการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุปลูกตามวิธีการของ National 
Soil Survey Center [5] (ตารางที่  1 ) ทุกต ารับทดลองใส่ปุ๋ ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตรา 200 มิลลิกรัม N-
P2O5-K2O ต่อวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม 
  

 

 ตารางที่ 1 สมบัติของวัสดุปลูกที่ใช้ในการทดลอง 

 สมบัติทางเคมีของวัสดุปลูก ค่าวิเคราะห ์
 พีเอช (1:1) 7.80 
 ค่าการน าไฟฟ้า (ds/m) 0.07 
 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (g/kg) 1.00 
 ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด (g/kg) 0.90 
 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (g/kg) 0.70 
 ปริมาณเหล็กท้ังหมด (g/kg) 4.09 
 

2.2 การเก็บข้อมูล: วัดค่าความเขียวใบที่ระยะเก็บเกี่ยวโดย
เครื่องวัด chlorophyll meter (SPAD 502 Minota, Osaka, Japan) 
และวัดความสู ง ความกว้างทรงพุ่ ม จากนั้ นตั ดที่ โคนของต้น
ผักกาดหอมน าไปล้างแล้วช่ังน้ าหนัก บันทึกเป็นค่าน้ าหนักสด จากนั้น
น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง โดยใช้ตู้อบรม
ร้อน เมื่อครบก าหนดน าออกแล้วบันทึกน้ าหนักอีกครั้ง การวิเคราะห์
ทางเคมี น าตัวอย่างพืชที่อบแห้งแล้วไปบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
0.5 มิลลิเมตร ช่ังน้ าหนักตัวอย่างพืชจ านวน 0.2 กรัม แล้วน าไป
วิเคราะห์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก โดยในการ
วิเคราะห์ไนโตรเจนจะย่อยสลายตัวอย่างพืชด้วย digestion mixture 
(H2SO4-Na2SO4-Se mixture) แล้ววิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
โดยวิ ธี  Kjeldahl method [6] จากนั้ นน าค่ าความเข้ มข้ นของ
ไนโตรเจนที่ได้คูณด้วย 6.25 เพื่อค านวณเป็นปริมาณ crude protein 
[7] ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก จะ
ย่อยสลายตัวอย่างด้วย tri acid mixture (HNO3-H2SO4-HClO4 acid 
mixture) [8]โด ยฟอสฟอรั ส วั ด โดยวิ ธี ก าร เที ยบ สี  (vanado-
molybdate yellow color method)  ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง 
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร [9] ส่วน
โพแทสเซียมและเหล็กวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง atomic absorption 
spectrophotometer [10] ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของต ารับทดลอง
โด ยวิ ธี  Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ
นัยส าคัญ P<0.05 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 การเจริญเติบโตและผลผลิต 
 การเจริญเติบโตพิจารณาจากความเขียวของใบ ความสูงต้น 
ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต้น (รูปที่ 1 และตาราง
ที่ 2) จากผลการทดลองพบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
(P<0.01) ของค่าความเขียวใบ ขณะที่น้ าหนักสดต้นพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) การเพิ่มความเข้มข้นของปุ๋ย
สารละลายธาตุเหล็กส่งผลให้ความเขียวใบของผักกาดหอมมีค่าลดลง 
โดยการให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้นต่ า (25 มก.Fe/กก.) 

ให้ค่าความเขียวใบสูงที่สุด (22.28 SPAD unit) และเมื่อให้ปุ๋ ย
สารละลายธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นถึงระดับ 75 มก.Fe/กก. ค่าความเขียว
ของใบมีค่าต่ าลง (16.25 SPAD unit) ซึ่ งน้อยกว่าต ารับควบคุม 
(19.31 SPAD unit) และมีค่าต่ าที่สุดเมื่อให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็ก
ความเข้มข้น 100 มก.Fe/กก. (10.17 SPAD unit) ขณะที่น้ าหนักสด
ของผักกาดหอมนั้นพบว่ามีค่าลดลงเช่นกัน โดยมีค่าต่ าสุดเมื่อให้ปุ๋ย
สารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้น 100 มก.Fe/กก. (50.15 กรัมต่อ
ต้น) ขณะที่การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตราความเข้มข้น 0-75 
มก.Fe/กก. ให้ค่าน้ าหนักสดสูงสุดไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 64.52-78.82 กรัมต่อต้น ส่วนค่าความสูง ความกว้างทรงพุ่ม 
และน้ าหนักแห้งต้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างต ารับ
ทดลอง (P>0.05) 

จากผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุ
เหล็กในอัตราความเข้มข้น 50 มก.Fe/กก. เป็นอัตราที่เหมาะสม ท า
ให้ผักกาดหอมมีค่าน้ าหนักสดสูงที่สุด เช่นเดียวกันกับค่าความเขียวใบ
ที่พบว่าการให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในความเข้มข้น 25-50 มก.Fe/
กก. เป็นอัตราที่ส่งเสริมให้ผักกาดหอมมีความเขียวของใบสูงที่สุด แต่
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเหล็กในระดับท่ีสูงกว่า 50 มก.Fe/กก. (75-
100 มก.Fe/กก.) มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม
มีค่าลดลงอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้จากรูปที่ 1 การใส่ปุ๋ยสารละลาย
ธาตุเหล็กความเข้มข้น 75 มก.Fe/กก. ผักกาดหอมเริ่มแสดงอาการ
ตายบริเวณขอบใบ และลักษณะอาการมีความรุนแรงขึ้นเมื่อเริ่มความ
เข้มข้นของปุ๋ยเหล็กเป็น 100 มก.Fe/กก. โดยธาตุเหล็กถือเป็นธาตุที่
มีความส าคัญต่อพืชมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยในการสร้าง
คลอโรฟิลล์ ดังนั้นหากพืชได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะมีผลให้เกิด
อาการเหลืองซีด แต่หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะมีผลท าให้เกิด
อาการใบแห้งตาย การเจริญเติบโตของใบและรากลดลง [4] Ramirez 
and Lang [11] ศึกษาความเข้มข้นของธาตุเหล็กต่อการเจริญเติบโต
และการเกิดอาการเหลืองซีดในต้น Holiday Cactus พบว่า การ
เพิ่มขึ้นของระดับความเข้มข้นเหล็กส่งผลให้พืชมีน้ าหนักแห้งและ
ความสูงลดลง ในทางตรงข้ามความเข้มข้นของเหล็กท่ีเพิ่มขึ้นท าให้พืช
แสดงอาการซีดเหลืองเพิ่มมากขึ้น 
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รูปที่ 1 การเจริญของผักกาดหอมเมื่อได้รบัปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตราที่แตกตา่งกัน (A=ต ารับควบคุม, B ถึง E= ใส่ปุ๋ยเหล็กอัตรา 25, 50, 
75 และ 100 มิลลิกรัมต่อวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ตามล าดับ) 

 
ตารางที่ 2 ผลของปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอม 
 

ต ารับทดลอง 
ค่าความเขียวใบ 
(SPAD unit) 

ความสูง  
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม 
(ซม.) 

น้ าหนักสด  
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
(กรัม) 

ควบคุม 19.31b 16.25 18.08 71.69a 15.87 
25 มก.Fe/กก. 22.28a 16.33 18.83 64.52ab 16.08 
50 มก.Fe/กก. 21.15ab 15.16 17.50 78.82a 16.34 
75 มก.Fe/กก. 16.25c 12.83 18.06 67.65a 15.99 
100 มก.Fe/กก. 10.17d 14.66 16.66 50.15b 15.68 

F-test ** NS NS * NS 
**, * ค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05), NS 
ค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT, โดยอักษร a มากกว่า b และ C ตามล าดับ 
 
3.2 คุณภาพของผลผลิต 
 คุณภาพของผลผลิตพิจารณาจากปริมาณโปรตีนและความ
เข้มข้นของธาตุอาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
เหล็ก) ที่สะสมในต้นผักกาดหอม (รูปที่ 2 และตารางที่ 3) จากผล
การทดลองพบว่าผักกาดหอมที่ได้รับปุย๋สารละลายธาตุเหล็กในอัตรา
ความเข้มข้นที่ต่างกันมีผลให้ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และเหล็กมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
ส่วนความเข้มข้นของโพแทสเซียมพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ปริมาณความเข้มข้นของโปรตีน
ในต้นพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) ระหว่าง
ต ารับทดลอง การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในปริมาณเพิ่มขึ้นมีผล
ให้ความเข้มข้นของไนโตรเจนและโพแทสเซียมในต้นมีค่าลดลง 
ต ารับที่ให้ปุ๋ยเหล็กในอัตราความเข้มข้น 75-100 มก.Fe/กก. ให้ค่า
ไนโตรเจนต่ าที่สุดใกล้เคียงกัน (39.63 และ 39.90 กรัมต่อกิโลกรัม
ตามล าดับ) ส่วนต ารับที่ให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้น 0-
50 มก.Fe/กก. มีความเข้มข้นของไนโตรเจนในเนื้อเยื่อพืชอยู่ในพิสัย 
43.61 -46 .53 มิ ลลิกรัมต่ อกิ โลกรัม  ส่ วนความ เข้มข้นของ
โพแทสเซียมนั้น การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กอัตราความเข้มข้น 

100 มก.Fe/กก. ให้ความเข้มข้นของโพแทสเซียมในเนื้อเยื่อพืชมีค่า
ต่ าที่สุด (130.21 กรัมต่อกิโลกรัม) ขณะที่การใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุ
เหล็กในอัตราความเข้มข้น 0-75 มก.Fe/กก. ให้ปริมาณความเข้มข้น
ของโพแทสเซียมในเนื้อเยื่อพืชไม่แตกต่างกันโดยมีค่าพิสัยระหว่าง 
135.68-151.13 กรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 3) ส่วนความเข้มข้นของ
โปรตีนในเนื้อเยื่อพืชนั้นพบว่า การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความ
เข้มข้น 0-50 มก.Fe/กก. ท าให้ผักกาดหอมมีปริมาณโปรตีนในต้นไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้ต ารับควบคุมซึ่งไม่มีการใส่ปุ๋ยสารละลาย
ธาตุเหล็กให้ค่าความเข้มข้นของโปรตีนในเนื้อเยื่อพืชสูงที่สุด (290.8 
กรัมต่อกิโลกรัม) ขณะที่ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสและเหล็กกลับ
พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็ก โดยการ
ใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้น 100 มก.Fe/กก. ท าให้
ผักกาดหอมมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (24.46 กรัมต่อ
กิโลกรัม) ซึ่งไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตรา
เข้มข้น 75 มก.Fe/กก. เช่นเดียวกันกับค่าความเข้มข้นของเหล็กใน
ผักกาดหอม การใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กความเข้มข้น 100 มก.
Fe/กก. ให้ค่าความเข้มข้นของเหล็กในเนื้อเยื่อพืชสูงที่สุด (2,109 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
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ตารางที่ 3 ผลของปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในผักกาดหอม 

ต ารับทดลอง 
ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (ก./กก.) เหล็ก 

(มก./กก.) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
ควบคุม 46.53a 19.03b 150.71a 384.07d 

25 มก.Fe/กก. 45.43a 20.23b 135.68ab 603.27cd 
50 มก.Fe/กก. 43.61ab 20.13b 142.56a 715.17c 
75 มก.Fe/กก. 39.63b 23.28a 151.13a 1,196.79b 
100 มก.Fe/กก. 39.90b 24.46a 130.21b 2,109.48a 

F-test ** ** * ** 
**, * ค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT, โดยอักษร a มากกว่า b, และ c ตามล าดับ 
 

 
 

รูปที่ 2 การสะสมโปรตีนในผักกาดหอมเมื่อไดร้ับปุ๋ยสารละลายธาตเุหล็กในอัตราที่แตกต่างกัน 
  

ระดับของปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความ
เข้มข้นของไนโตรเจนและโพแทสเซียมในพืชลดลง ในทางตรงข้าม
การเพิ่มท าให้ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสและเหล็กในพืชเพิ่มมากข้ึน 
อันตรกิริยาของธาตุเหล็กต่อธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน และ
โพแทสเซียม) ส่วนใหญ่นั้นมีผลในเชิงลบ [4] เนื่องจากการดูดใช้ธาตุ
เหล่านี้พืชจะดูดในรูปของไอออนบวก (NH4

+ และ K+) ท าให้เกิดการ
แก่งแย่งกับธาตุเหล็กซึ่งพืชจะดูดใช้ในรูป Fe2+ หรือ Fe3+ ซึ่งเป็นรูป
ของไอออนบวกเพื่อเข้าสู่รากพืชเช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ในสารละลาย
ดินหรือในวัสดุปลูกมี Fe2+ หรือ Fe3+ อยู่สูง พืชจึงดูดใช้ไนโตรเจน
และโพแทสเซียมได้ลดลง ในทางตรงข้ามการดูดใช้ฟอสฟอรัสของ
พืชจะดูดในรูปของ H2PO4

- หรือ HPO4
2- ซึ่งเป็นรูปของไอออนลบ

ท าให้ไม่เกิดการแก่งแย่งในการเข้าสู่รากพืชเหมือนธาตุที่ให้ไอออน
บวก ฟอสฟอรัสจึงมีโอกาสในการถูกดูดกินมากกว่าธาตุอาหารหลัก
ตัวอื่น [12], [13] จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้ผักกาดหอม
มีการดูดใช้ธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน ในแง่ของคุณค่า
ทางโภชนาการนั้น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมทั้งเหล็ก 
ล้วนมีความส าคัญต่อร่างกายมนุษย์  โดยไนโตรเจนนั้น เป็น
องค์ประกอบส าคัญของกรดอะมิ โน โปรตีน ฟอสฟอรัสเป็น

องค์ประกอบของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ รวมทั้งสารให้พลังงานใน
ร่างกาย (ATP) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของกระดูก [14] 
โพแทสเซียมมีบทบาทในการท างานของเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์
กล้ามเนื้อและระบบประสาท [15] ส่วนเหล็กมีบทบาทเกี่ยวกับการ
ท างานของเอ็นไซม์ เช่น flavin-iron enzymes, trans-ferring และ 
ferritin เป็นต้น [16]   
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตราความเข้มข้น 50 
มก.Fe/กก. เป็นอัตราที่ช่วยส่งเสริมให้ผักกาดหอมมีน้ าหนักสดและ
ความเขียวของใบสูงที่สุด การให้ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตรา
ความเข้มข้นที่ สู งกว่านี้ จะมีผลในเชิงยับยังการเจริญ เติบโต 
นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็กในอัตราความเข้มข้นที่
สูงขึ้นยังมีผลให้ความเข้มข้นของโปรตีน ไนโตรเจน และโพแทสเซียม
ในผักกาดหอมมีค่าลดลง แต่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของฟอสฟอรัส
และเหล็กในเนื้อเยื่อพืช ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการใส่สารละลาย
ธาตุปุ๋ยเหล็กในอัตราความเข้มข้น  50 มก.Fe/กก. เป็นอัตราที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตผักกาดหอมท่ีปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน  
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Abstract 
 The engine oil degrading bacteria were isolated from waste engine oil contaminated soils through the 
selective enrichment technique using commercial lubricating oil as a sole carbon source. The result revealed the totally 
8 bacterial isolates, namely K1 – K8. In addition, the preliminary screening of the engine oil degrading ability was 
performed by the apparent of clear zone of each bacterial isolate on an agar medium overlaid with commercial 
lubricating oil. All of isolates show the degrading ability and revealed the extended hydrocarbon utilize zone along with 
the prolonged incubation at 37 ºC with 24, 48 and 72 h. Particularly, the isolate K1 was exhibited the highest as well as 
gradually increased degrading efficiency regard to long time incubation, the clear zone of 11.67 mm was observed at 24 
and 48 h incubation while the estimated 13.76 mm of clear zone was found at 72 h incubation. Moreover, the deduced 
isolated bacteria were subsequently identified through the 16S rRNA sequencing analysis followed by phylogenetic 
relationship evaluation. The result revealed that they were successfully located by three bacterial genera including 
Pseudomonas, Bacillus and Klebsiella. Hence, the results would be demonstrate the possibility to research and 
development of engine oil degrading bacterial strain to yield the further sustainable bioremediation of pollutants 
contaminated in any environment. 
Keywords : Engine oil degrading bacteria, Lubricating oil, Bioremediation, Bacterial Identification  
 
1. Introduction 
 The pollution generated by petroleum hydrocarbons 
and their derivatives such as diesel fuel, motor oil as well 
as lubricating oil have dramatically emerged as the 
environmental deterioration and recognized as the 
hazardous waste [1-2]. Engine oil is a mixture of base 
lubricant oil and performance enhancing additives 
containing long-chain (C16 – C36) saturated hydrocarbons 
and more cyclic alkanes as the main components [3]. 
The amounts of waste engine oil are exploited to the 
environment during the process of automobile workplace 
with an insufficient management practice [4]. Prolonged 
exposure and high amended oil concentration is caused 
the different undesirable changes in the environment 
and the features of human health [5]. 
 Thus, an appropriate treatment phenomenon to avoid 
toxicity would be performed towards an environmental 
safety. Indeed, used engine oil composed of more toxic, 
heavy metals and carcinogenic polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) naturally occurs as the persistent 
risk to the environment [2, 6]. The treatment technology 
commonly used for hydrocarbon contaminated soil 

includes mechanical, burying, evaporation, dispersion, 
and washing. However, these technologies are expensive 
and lead to incomplete decomposition of contaminants 
[7]. Interestingly, the polluted petroleum hydrocarbons 
encountered in the environment are eventually 
metabolized through the indigenous microorganism 
regarded to their activities either in mineralization or 
transformation process [8]. As comparison to other 
technologies, microbial degrading petroleum 
hydrocarbon would be proved as an appropriated issue 
due to the cost effective ae well as environmental 
acceptance [4]. 
 Several researches have been reported the 
microorganism involved in the elimination of used engine 
oil contaminated soils, for examples, the bacteria genera 
Achromobacter, Bacillus, and Rhodococcus [9-12]. In an 
attempt to enhance an alternative hydrocarbon pollution 
deterioration technique, the indigenous bacteria in the 
contaminated sited was hence evaluated in this study to 
proposed a potentially management of engine oil 
amended in environment.      
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2. Materials and Methods 
2.1 Soil samples collection 
 Engine oil contaminated soil samples were collected 
from a depth of 15 cm (after removing surface layer) 
from the site of the prolonged oil-amended soil within an 
automobile garage and petroleum gas station located in 
Hanka, Chainat province. The soil samples were kept at  
4 ºC in sterile zip-lock polyethylene bag and then 
transferred for further analysis [2, 13]. 
 
 2.2 Culture enrichment and isolation of engine oil 
degrading bacteria 
 Engine oil degrading bacteria were isolated by 
selective enrichment technique. The collected soil 
sample (10 g) was added to 100 ml sterile Bushnell-Hass 
(BH) broth medium (HiMedia, India) supplemented with 
1% (v/v) commercial lubricating oil as a sole carbon 
source. The culture was incubated in an incubator shaker        
(N-Biotek, Korea) at 37 ºC and 150 rpm for 5 – 7 days. 
After that, 2 ml of the enrichment culture broth was then 
transferred to fresh BH medium and incubated as the 
same condition. An experiment was obviously performed 
by three cycles of enrichment technique. Serial dilution 
was carried out by transfer 1 ml of each enrichment 
culture to 9 ml phosphate buffer saline (PBS). The total 
100 µl of an appropriated concentration were cultured 
on sterile BH agar plates. The inoculated cultures were 
incubated at 37 ºC for 24 – 48 h, and the appeared 
bacterial colonies were then selected based on their 
growth with the utilization of hydrocarbon as a sole 
carbon and energy source [2, 13-14]. 
 
2.3 Preliminary screening of the efficient engine oil 
degrading bacteria   
 Totally derived hydrocarbon degrading bacteria were 
then submitted to verify their degradation efficiency. The 
sterile filter paper (diameter 6 mm) was placed on Luria 
Bartani (LB) agar plate (HiMedia, India) overlaid with 50 µl 
commercial lubrication oil. The 10 µl of each isolate was 
then dropped on the sterile filter paper and incubated at 
37 ºC for 72 h, a zone of each bacterial growth was 
verified at 24, 48 and 72h [14]. Besides, the highest 
degradation efficiency was estimated by the maximum 
apparent of clear zone.  
 
 
 

2.4 Identification of engine oil degrading bacteria  
 Basically, the morphological characteristics of the 
total selected bacteria were earlier studied according to 
the bacterial colony color together with Gram’s staining. 
The strain identification was performed based on 16S 
rRNA sequencing analysis. In brief, the amplification and 
nucleotide sequencing was accomplished at Macrogen 
Biotech Co. Ltd., South Korea. The amplification was 
done by the universal primers 27F (5’-AGAGTTTGATCCTG 
GCTCAG-3’) and 1492R (5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’). 
The PCR products were then sequenced using ABI PRISM 
Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Bio 
Systems, USA), with the following universal primers, 785F 
(5’-GGATTAGATACCCTGGTA-3’) and 907R (5’-CCGTCAAT 
TCMTTTRAGTTT-3’). The 16S rDNA sequencing products 
were compared with those available in the GenBank, 
EMBL, and DDBJ databases using the gapped BLASTN 
program through the National Center for Biotechnology 
Information server (NCBI). Identification criteria was 
absolutely defined at the species and genus level in 
order to the similarity at ≥ 99 and ≥ 97 percent, 
respectively [15]. A phylogenetic tree was referred by 
neighbor-joining algorithm in the PHYLIP package (version 
3.695) and represented by a TREEVIEW software.   
 
3. Results and Discussion 
3.1 Isolation of engine oil degrading bacteria  
  According to the selective enrichment technique, 
eight bacterial isolates were eventually derived from the 
engine oil contaminated soil samples. The culture 
enrichment was successfully isolated the hydrocarbon 
derivatives degrading bacteria using Bushnell-Hass (BH) 
broth medium supplemented with commercial 
lubricating oil as a sole carbon source. The total eight 
bacterial isolates, namely K1 – K8, were completely 
defined as engine oil degrading bacteria as they could be 
growth on the limitation selective medium. In brief, the 
isolate K1 – K6 were specifically isolated from the site of 
petroleum gas station while the other K7 – K8 were 
derived from the depth soil belonging to an automobile 
garage.   
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจําปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
436ภาคโปสเตอร์



 
 

 

3.2 Preliminary screening of an efficient engine oil 
degrading bacteria   
 Among eight bacterial isolates, K1 - K8, the 
preliminary assessment of petroleum oil degradation 
potential was observed in all isolates due to the 
efficiently utilized commercial lubricating oil as a sole 
carbon source by the present of clearance zone (Table 1). 
During incubation, the most bacterial isolates were 
continually revealed the extended hydrocarbon utilize 
zone, implying the notable high degradation efficiency 
with the relative correlated to the prolonged incubation 
period. As illustrated in the table 1, the bacterial isolate 
K1 was significantly proposed the degradation activity 
compared to the other bacterial activities. As a result, the 
total eight isolates were further attributed to confirm 
their strain identification. 
     

Table 1 The estimation of clear zone diameter of each 
oil degradation bacteria  
 

Isolate 
Hydrocarbon degrading ability (mm) 

24 h 24 h 72h 
K1 11.67 + 0.58 11.67 + 0.58 13.76 + 0.53 
K2 9.33 + 0.56 10.67 + 0.55 12.33 + 0.55  
K3 10.00 + 0.95 10.67 + 0.75 12.33 + 1.31  
K4 9.06 + 0.41 10.00 + 1.38 11.50 + 0.22  
K5 10.15 + 0.08 11.00 + 1.00 12.33 + 0.58  
K6 9.33 + 0.58 9.95 + 0.55 10.00 + 0.00 
K7 11.00 + 0.00 11.33 + 0.58 13.00 + 1.15 
K8 9.33 + 0.53 9.75 + 0.15 10.33 + 0.95 

 
3.3 Identification of engine oil degrading bacteria 
 Following the plating all bacterial isolates on the 
Bushnell-Hass (BH) agar medium, the developed colonies 
of eight isolates were consequently notified their gram’s 
stain and cell morphology. The results revealed that, 
almost bacterial isolate including K1 – K6 and K8 were 

established as gram negative bacteria with rod shapes, 
whereas an isolate K7 was classified as a gram positive 
and also rod shape bacteria. To identified the bacterial 
species, the 16S rRNA gene sequences of totally eight 
isolates were then determined. The data bank searched 
and alignment suggested that the overall bacterial strains 
shared the high similarity to the three bacterial genera 
including Pseudomonas, Bacillus, and Klebsiella. Besides, 
an almost bacterial isolates, K1 – K6 were fell into the 
group of Pseudomonas aeruginosa with differ in the 
identity percent. Moreover, the isolates K7 and K8 were 
shared similarity of 99 and 98 percent to Bacillus sp. and 
Klebsiella pneumoniae, respectively. As a result, these 
bacterial phenomena have been reported to have a 
broad spectrum of hydrocarbon degradation, for 
example, the ability to degrading diesel, crude oil,            
n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 
petroleum was consequently proposed by Pseudomonas 
aeruginosa [16]. So far, Klebsiella pneumonia isolated 
from the estuary in Brazil was impacted to degrade 
diverse hydrocarbon compounds [17]. In addition, the 
phylogenetic relationship of those engine oil degrading 
strains were constructed based on the alignment of the 
amplified 16S rRNA sequences among the eight isolated 
bacteria and rooted with reference strain, Escherichia coli. 
The genotypic evidence was illustrated in the figure 1, the 
almost isolated engine oil degrading bacteria were 
grouped by the cluster of Pseudomonas, while the other 
were divided along with the sequence similarity. 
Together with a result, the use of bacteria to deal with 
an environmental pollution has become a promising 
technology because of its cost effective and friendly to 
the nature. Therefore, all of these oil degrading strains 
could be exposed to continuous development and strain 
improvement for the further efficiency bioremediation of 
petroleum hydrocarbon.     
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Figure 1 Phylogenetic relationship of 16S rDNA gene sequences showing the inferred evolutionary relationships among   
            the isolated engine oil degrading bacteria. The tree was constructed based on the neighbor-joining algorithm in  
           the PHYLIP package. Bootstrap values are indicated as percentages at the nodes of branches.  
 
4. Conclusion 
 The engine oil degrading bacteria were totally derived 
from the prolonged oil amended soil along with Chainat 
Province. The difference colonies on Bushnell-Hass 
medium as well as dissimilarity cell morphologies were 
screened for engine oil degrading bacteria, yielding the 
eight isolates due to their growth on the selective 
medium with a commercial oil as a sole carbon source. 
The overall bacterial isolates were definitely identified 
through the 16S rRNA sequencing analysis. The results 
revealed that, all of those eight isolates were grouped by 
three genera including Pseudomanas, Bacillus and 
Klebsiella. Additionally, the isolate K1, classified as 
Pseudomanas aeruginasa was possessed the highest 
degradation activity compared to the other bacterial 
isolates. According to the results, the derived engine oil 
degrading bacteria could be demonstrated the potential 
hydrocarbon biodegradation, however, the culture 
condition and strain improvement should be further 
optimized to yield the sustainable bioremediation of 
waste engine oil-polluted environment. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์หอยน ้าจืดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื นในคลองจิก อ้าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าและตัวอย่างหอยน ้าจืด จ้านวน 5 สถานีศึกษา ในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และ                      
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบหอยน ้าจืดฝาเดียวที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติทั งสิ น 1 อันดับ 2 วงศ์ 2 สกุล 4 ชนิด และ
จ้านวน 2,409 ตัว ได้แก่ Filopaludina martensi martensi, Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina sumatrensis 
speciosa และ Pomacea canaliculata นอกจากนี กลุ่มหอยขม สกุล Filopaludina เป็นชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายและมีปริมาณ              
ชุกชุมมากที่สุด การแพร่กระจายและความชุกชุมของหอยน ้าจืดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนละลายในน ้าอย่างมีนัยส้าคัญ                
ทางสถิติ (P<0.05) อย่างไรก็ตามผลการศึกษาความหลากหลายด้านชนิดของทรัพยากรหอยน ้าจืดในคลองจิกพบว่ามีความหลากหลายชนิด                  
พันธุ์หอยน ้าจืดค่อนข้างต่้าและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย, พันธุ์หอยน ้าจืด, การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, คลองจิก  
 

Abstract 
The study on species diversity of freshwater mollusk and sustainable utilization in Khlong Chik, Bang Pa-in 

district, Phranakhon Si Ayutthaya province. Water and freshwater mollusks were investigated from 5 sampling stations in 
September, October and November 2018. A total of 2,409 individuals were collected in Khlong Chik belonging to                   
1 order, 2 families, 2 genera and 4 species including Filopaludina martensi martensi, Filopaludina sumatrensis 
polygramma, Filopaludina sumatrensis speciosa and Pomacea canaliculata. Moreover, Filopaludina was the most 
abundant and widely distributed in the Khlong Chik. The abundant and widely distributed of freshwater mollusks were 
positively correlated with dissolved oxygen (P<0.05). However, the results from this study indicated that species 
diversity of freshwater mollusk in Khlong Chik is rather low species diversity and deterioration condition.   
Keywords : Diversity, Freshwater mollusk, Sustainable utilization, Khlong Chik  
 

1. บทน้า (Introduction) 
 “คลองจิก” หรือ คลองทราย เป็นคลองธรรมชาติที่แยกออกจาก
แม่น ้าเจ้าพระยา และไหลผ่านพื นที่ต้าบลคลองจิก อ้าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวตลอดล้าคลองประมาณ                
5 กิโลเมตร ตั งแต่อดีตประชาชนในพื นท่ีต้าบลคลองจิกมีวิถีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าในคลองจิก                  
ทั งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม แหล่งทรัพยากรอาหารธรรมชาติ 
แหล่งอาชีพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและประเพณีส้าคัญ               
ที่มแีหล่งน ้าเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการสัญจรโดยเรือ แต่ในปัจจุบัน              
การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ นของจ้านวน
ประชากรในพื นที่ การเร่งพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
การอพยพเข้ามาอาศัยของประชาชนต่างถิ่น กิจกรรมการเกษตร              
ที่มุ่งหวังเพียงผลก้าไรและปริมาณผลผลิต การประกอบกิจการ              

บ้านจัดสรร การเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตดั งเดิม ตลอดจนปัญหา               
การทิ งขยะมูลฝอยและน ้าเสียลงสู่ล้าคลอง ปัญหาที่กล่าวมานี เป็น
สาเหตุ ส้ าคัญ ที่ ท้ า ให้ คลองจิ ก เกิ ดปัญ หาความ เสื่ อม โทรม              
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะทรัพยากร
อาหารธรรมชาติจ้าพวกปลา กุ้งแม่น ้า กุ้งฝอยและหอยน ้าจืด 
 หอยน ้าจืด จัดเป็นโครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดินกลุ่มหลัก                
ที่สามารถพบอาศัยและแพร่กระจายทั่วไปในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
ตั งแต่บึง หนอง อ่างเก็บน ้า ล้าคลองและแม่น ้า กลุ่มหอยน ้าจืด
ประกอบด้วยหอยฝาเดียว (gastropod) และหอยสองฝา (bivalve) 
[1-2] ซึ่งมีความส้าคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน ้าในแง่ของการเป็น
จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารแก่สัตว์น ้าชนิดอื่น ๆ จ้าพวกปลา กุ้ง 
และปู หรือบางครั งอาจกล่าวได้ว่าหอยน ้าจืดมีบทบาทส้าคัญเป็น                   
ตัวเช่ือมโยงภายในระบบห่วงโซ่อาหารของแหล่งน ้า นอกจากนี               
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หอยน ้าจืดหลายชนิดที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร
ของมนุษย์ ได้แก่ หอยขม สกุล Filopaludina หอยทราย สกุล 
Mekongia และหอยกาบ สกุล Pilsbryoconcha และ Scabies 
เป็ นต้ น  ห อยน ้ าจื ดบ างชนิ ด ก็ ส าม ารถน้ า เป ลื อก ไป ใช้ ใน                         
การสร้างสรรค์ ชิ นงานเป็นเครื่องประดับ สิ่ งของตกแต่งและ
หัตถกรรมประดับมุกที่ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือกลุ่ม                
หอยน ้าจืดบางชนิดที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้า [3-5] 
 ดังนั น การศึกษานี จะท้าให้ทราบถึงระดับความหลากหลายและ
สภาวะทรัพยากรหอยน ้าจืด โดยเฉพาะกลุ่มหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่ง
อาหารธรรมชาติ  ซึ่งจะน้าไปสู่การหาแนวทางอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ การบริโภค การสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพในการผลิตทรัพยากรหอยน ้าจืดในพื นที่ต้าบล                
คลองจิก อ้าเภอบางปะอิน อย่างยั่งยืน 
 
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
 
2.1 พื นที่ศึกษา  
 การก้าหนดพื นที่และสถานีศึกษา เพื่อส้ารวจและเก็บรวบรวม
ข้ อมู ลท รัพ ยากรห อยน ้ าจื ด และตั วอย่ างน ้ าของคลองจิ ก               
ในพื นที่ต้าบลคลองจิก อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทั งสิ น 5 สถานศีึกษา (รูปที่ 1)  

 

 
 

รูปที่ 1 สถานีส้ารวจทรัพยากรหอยน ้าจืดและตัวอย่างน ้าของคลองจกิ ต้าบลคลองจิก อ้าเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน ้า  
 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าทั ง 5 สถานีศึกษา จ้านวน 3 ครั ง                
ในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561                   
ระหว่างช่วงเวลา 7.30 – 11.00 น. เพื่อพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ
และเคมีบางประการที่อาจส่งผลต่อจ้านวนและความหลากหลาย
ชนิดของหอยน ้าจืด ซึ่งแต่ละสถานีส้ารวจได้สุ่มเก็บตัวอย่างน ้า
จ้ าน วน  3 จุดย่ อย  ด้ วยวิธี ก ารจ้ วง เก็ บ  (grab sampling) ณ                 
จุดกึ่งกลางความกว้างและที่ระดับกึ่งกลางความลึกของล้าคลอง  
 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของ
ตัวอย่างน ้า ประกอบด้วย 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิของน ้า 
(water temperature) อุณหภูมิของอากาศ (air temperature) 
ความ เป็ นกรด -ด่ าง (pH) ปริม าณ ออกซิ เจนที่ ละลายในน ้ า 

(dissolved oxygen; DO) และปริมาณของแข็งละลายน ้าทั งหมด 
(total dissolved solids; TDS) โดยใช้เครื่องมือวัดภาคสนาม ณ 
สถานีส้ารวจ จากนั นจึงเก็บตัวอย่างน ้าในแต่ละสถานีส้ารวจ จ้านวน                  
1 ลิตร บรรจุใส่ขวดโพลีเอทธิลีนและเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน ้า                  
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้า 
(conductivity) ความ เค็มของน ้ า  (salinity) ความขุ่ นของน ้ า 
(turbidity) และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ (biochemical oxygen demand; BOD) ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา [6-7]  
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2.3 การรวบรวมตัวอย่างและจ้าแนกชนิดหอยน ้าจืด 
 การส้ารวจและรวบรวมตัวอย่างหอยน ้าจืดได้ด้าเนินการ ณ 
บริ เวณ เดี ยวกับสถานี เก็บตั วอย่ างน ้ า  โดยใช้ วิธี  Quadrate 
sampling ดัดแปลงจากวิธีของสุชาติ ผึ่งฉิมพลี [8] และรวบรวม
ตัวอย่างหอยน ้าจืดที่พบในตารางสุ่มตัวอย่างขนาด 100 x 100 
เซนติเมตร พร้อมเก็บตัวอย่างดินภายในตารางสุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความลึก 15 เซนติเมตร จากนั นน้าตัวอย่างดินมาร่อนผ่านตะแกรง
ขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร เพื่อคัดแยกเฉพาะตัวอย่างหอยน ้าจืด               
มาบันทึกข้อมูล การนับจ้านวนและจ้าแนกชนิดโดยพิจารณาจาก
รูปทรงเปลือก ลวดลายและลักษณะของฝาปิดเปลือก พร้อมปล่อย
ตัวอย่างหอยน ้าจืดกลับคืนสู่ล้าคลอง ส้าหรับตัวอย่างหอยน ้าจืด              
ที่ไม่สามารถจ้าแนกชนิดในเบื องต้นได้ จึงจะน้ามารักษาสภาพด้วย     
เอทธิลแอลกอฮอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 70 แล้วน้ากลับมาจ้าแนก
ชนิดโดยพิจารณาลวดลายและลักษณะฝาปิดเปลือกภายใต้                
กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้า [9-11] 
 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์หาดัชนีความชุกชุมของชนิด (Richness index)  
ดัชนีความหลากหลายด้านชนิด (Shannon-Weiner diversity 
index) และดัชนีความสม่้ าเสมอทางชนิด  (Evenness index)                 
[12] นอกจากนี ยังวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
correlation coefficient) ระหว่างความชุกชุมของหอยน ้าจืดกับ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) 
 
3.1 คุณภาพน ้าทางกายภาพและเคมีบางประการ 
 ผลวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างน ้ า              
ทั ง 9 พารามิเตอร์ จาก 5 สถานีศึกษา โดยด้าเนินการศึกษาในเดือน
กันยายน เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คลองจิก 
อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาภาพรวม
ตามหลักเกณฑ์การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินให้อยู่ใน
ประเภทท่ี 4 คือ แหล่งน ้าท่ีได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อ
โรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน รวมทั ง
การใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม [13] นอกจากนี ยังพบว่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) (ตารางที่  1) เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ด้าเนินการศึกษาอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว 
ประกอบกับเป็นช่วงที่ปิดประตูระบายน ้า (สถานีที่ 1 ต้าแหน่งที่เป็น
จุดแยกของคลองจิกออกจากแม่น ้ าเจ้าพระยา) จึงท้าให้ ไม่มี            
การหมุนเวียนของกระแสน ้าภายในล้าคลอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้ า (DO) มีปริมาณค่อนข้างต่้ า 
(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.28 – 3.84 mg/L) โดยเฉพาะสถานีที่ 2 และ 3 
ที่มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน (ประเภทที่ 4) 
นอกจากนี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) ที่เหมาะสมต่อ  
การด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3 mg/L [14]   

 
ตารางที่ 1 คุณภาพน ้าทางกายภาพและทางเคมีบางประการจาก 5 สถานีศึกษาของคลองจิก อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (Mean ± SD) 
 

Water Quality Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 
Air temperature (°C) 29.69 ± 0.05 29.67 ± 0.00 29.27 ± 0.00 30.00 ± 0.00 31.50 ± 0.00 
Water temperature (°C) 29.24 ± 0.14 29.68 ± 0.30  29.28 ± 0.13 29.18 ± 0.11 30.53 ± 0.47 
pH 6.42 ± 0.05 6.42 ± 0.04 6.47 ± 0.04  6.50 ± 0.03 6.44 ± 0.10 
TDS (ppm) 279.29 ± 0.36 273.94 ± 0.05 284.09 ± 0.16 283.99 ± 0.40 280.61 ± 0.35 
DO (mg/L) 2.56 ± 0.22ab 1.78 ± 0.44b 1.28 ± 0.83b 2.10 ± 0.01ab 3.84 ± 0.46a 
BOD (mg/L) 3.62 ± 0.53 3.69 ± 0.48 2.44 ± 0.81 3.96 ± 0.65  4.13 ± 0.09 
Turbidity (NTU) 3.52 ± 0.45 4.34 ± 0.65 6.28 ± 0.78 8.80 ± 0.11 6.36 ± 0.17 
Conductivity (µs/cm) 1,808.67 ± 0.93 1,798.56 ± 0.40 1,790.89 ± 0.88 1,826.33 ± 0.52 1,826.44 ± 0.94 
Salinity (psu) 0.91 ± 0.02 0.89 ± 0.04 0.91 ± 0.04 0.93 ± 0.02 0.92 ± 0.03 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
3.2 ความหลากหลายชนิดพันธุ์หอยน ้าจืด 
 ผลส้ารวจความหลากชนิดของหอยน ้าจืดในคลองจิก โดยเน้น
เฉพาะกลุ่มหอยน ้าจืดที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในแง่ของแหล่ง
อาหารของมนุษย์ พบเพียง 1 อันดับ (Order Architaenioglossa) 
2 วงศ์ (Family Viviparidae และ Ampullariidae) 2 สกุล 4 ชนิด 
และจ้านวนทั งสิ น 2,409 ตัว (ตารางที่ 2 และรูปที่ 1) ซึ่งหอยน ้าจืด
ฝาเดียวในวงศ์หอยขม (Family Viviparidae) เป็นหอยชนิดเด่น               
ในคลองจิก เนื่องจากมีความชุกชุมมากและมีการแพร่กระจายในทุก

สถานีศึกษา เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบชนิดของหอยน ้ าจืด                  
โดยเน้นเฉพาะกลุ่มหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่ส้ารวจ
พบ ในครั งนี แ สดงให้ เห็ น ได้ อย่ างชัด เจนถึ งการลดลงของ             
ความหลากหลายทางชีวภาพของคลองจิก  ซึ่ งสอดคล้องกับ                    
ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ระบุว่าคลองจิกมีระดับคุณภาพแหล่งน ้า 
ผิวดินอยู่ในประเภทที่ 4 ประกอบกับปริมาณออกซิเจนที่ละลาย             
ในน ้า (DO) มีปริมาณค่อนข้างต่้า นอกจากนี ผลการศึกษาในครั งนี  
ยั งตรงข้ามกับผลการศึกษาความหลากชนิดของหอยน ้ าจื ด              
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ในแม่น ้าป่าสักที่ไหลผ่านในเขตพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ตั งแต่ต้าบลศาลาลอย อ้าเภอท่าเรือ ต้าบลแม่ลา อ้าเภอนครหลวง 
และต้าบลบ่อโพง อ้าเภอนครหลวง) ซึ่งนอกจากจะพบความหลาก
ชนิดของกลุ่มหอยน ้ าจืดฝาเดียวแล้ว ยังพบกลุ่มหอยสองฝา                   
อีก 4 สกุล ได้แก่ หอยทราย หรือหอยเล็บม้า สกุล Corbicula     
หอยในวงศ์  Amblemidae หอยมุก  น ้ าจื ด  สกุล  Hyriopsis                 
หอยกาบ สกุล  Uniander และหอย สกุล  Physunio [3, 15 ] 
นอกจากนี พบการรายงานข้อมูลการแพร่กระจายของหอยน ้าจืด                
ฝาเดียวบริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ หอยเจดีย์ในวงศ์ 
Thiaridae สกุล Brotia โดยเฉพาะหอย Sermyla riqueti และ
หอยทราย สกุล Mekongia เป็นหอยน ้าจืดชนิดเด่น [15] 
 การแพร่กระจายของหอยน ้าจืดที่เป็นอาหารธรรมชาติพบจ้านวน
มากที่สุดในสถานีที่ 1 และมีการแพร่กระจายลดน้อยลงตามระยะ
ทางการไหลผ่านในแต่ละพื นที่การใช้ประโยชน์ ทั งนี เนื่องจากสถานีที่ 1 
เป็นตัวแทนของสถานีอ้างอิง มีการไหลของกระแสน ้าค่อนข้างต่้า                
มีการเจริญเติบโตของพืชน ้าจ้าพวกผักบุ้งและผักตบชวา รวมทั งยัง
เป็นจุดที่มีการสร้างประตูระบายน ้า ก่อนที่คลองจิกจะไหลผ่าน             
ยังพื นที่ชุมชน พื นที่เลี ยงปศุสัตว์ และพื นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะ

พื นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนพบปัญหาการทิ งขยะมูลฝอยและการปล่อย
น ้าทิ งลงสู่ล้าคลอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี ส่งผลต่อการแพร่กระจายและ    
การด้ารงชีวิตของหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เนื่องจาก
กลุ่มหอยฝาเดียวน ้าจืดเป็นสัตว์ท่ีเคลื่อนที่หรือยึดเกาะอาศัยบริเวณ
พื นท้องน ้าและวัตถุใต้ท้องน ้า กินอาหารด้วยวิธีการครูดไถจ้าพวก
สาหร่าย ตะไคร่น ้า และสารอินทรีย์ตามพื นผิวหน้าดิน  ดังนั น               
เมื่อคุณภาพน ้าภายในคลองจิกไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
ประกอบกับสภาพพื นดินที่มีลักษณะเป็นดินโคลน ซากใบไม้ทับถม
และปัญหาขยะมูลฝอยสะสมเป็นจ้านวนมากจึงไม่เหมาะสมต่อ                 
การอาศัยของกลุ่มหอยน ้าจืด นอกจากนี กลุ่มหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่ง
อาหารธรรมชาติที่พบในการส้ารวจครั งนี มีเพียงหอยเชอรี่และกลุ่ม
หอยขมเท่านั น เนื่องจากหอยน ้าจืดทั งสองกลุ่มนี มีความสามารถใน                  
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี (tolerance) 
ความสามารถในการทนทานต่อภาวะปริมาณสารอินทรีย์สูงในระดับ
ปานกลาง ความสามารถในการกินอาหารและยึดเกาะพื นผิว                    
ได้หลากหลาย ทั งยังสามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน ้าธรรมชาติ              
ที่เป็นแหล่งนิ่ง [16-17]  
     

 
ตารางที่ 2  ความหลากหลายชนิดพันธุ์หอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่ส้ารวจพบภายในคลองจิก อ้าเภอบางปะอินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

Order Family Species 
Station 

1 2 3 4 5 
Architaenioglossa Viviparidae Filopaludina martensi martensi 422 143 148 37 108 
  Filopaludina sumatrensis polygramma 396 37 15 24 42 
  Filopaludina sumatrensis speciosa 275 27 3 7 5 
 Ampullariidae Pomacea canaliculata 177 242 109 112 80 

Total Number of Individuals 1,270 449 275 180 235 
 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่ส้ารวจพบ

ภายในคลองจิก อ้าเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

(A) หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) 

(B) หอยขม (Filopaludina martensi martensi) 

(C) หอยขม (Filopaludina sumatrensis polygramma) 

(D) หอยขม (Filopaludina sumatrensis speciosa) 
 

 
3.3 ดัชนีบ่งชี สภาพนิเวศ 

ดั ช นี ค ว า ม ชุ ก ชุ ม ข อ ง ช นิ ด  (Richness index) ดั ช นี                      
ความหลากหลายด้านชนิด (Shannon-Weiner diversity index) 
และดั ชนี ค วามสม่้ า เสมอทางชนิ ด  (Evenness index) ของ                  
หอยน ้าจืด มีค่าระหว่าง 0.50 – 0.61, 0.35 – 0.37 และ 0.25 – 
0.30 ตามล้าดับ (รูปที่ 2) ความแตกต่างของดัชนีบ่งชี สภาพนิเวศ           
ทั งสามระหว่างสถานีศึกษา เป็นผลจากจ้านวนชนิดหอยน ้าจืดที่
ส้ารวจพบและความชุกชุมของหอยขม สกุล Filopaludina นอกจากนี 
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายและความชุกชุมของหอยน ้าจืด               
ที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน ้า (DO) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีที่พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (DO)               
มีค่าลดลงจากสถานีที่ 1 (สถานีอ้างอิง) ที่พบการแพร่กระจายของ
หอยน ้าจืดสูงสุด และมีปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (DO) เพิ่มขึ น
สูงสุดในสถานีที่ 5 ซึ่งมีแนวโน้มของการแพร่กระจายของหอยน ้าจืด
เพิ่มขึ น    
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รูปที่ 2 ดัชนีความชุกชุมของชนิด ดัชนีความหลากหลายด้านชนิด 

และดัชนีความสม่้าเสมอทางชนิดของหอยน ้าจืดที่ เป็น              
แหล่งอาหารธรรมชาติที่ส้ารวจพบภายในคลองจิก อ้าเภอ
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน 
ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
3.4 การใช้ประโยชน์หอยน ้าจืดอย่างย่ังยืน 
 ผลส้ารวจความหลากหลายชนิดของหอยน ้าจืดในคลองจิก 
อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นเฉพาะกลุ่ม     
หอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ซึ่งพบการแพร่กระจาย              
เพียงสองชนิดเท่านั น คือ วงศ์หอยขมและหอยเชอรี่ แต่จากการลง
พื นที่พบว่าปัจจุบันประชาชนไม่นิยมน้าสัตว์น ้าและหอยน ้าจืดภายใน
คลองจิกมารับประทาน เนื่องจากการลดลงของความหลากหลาย
ด้านชนิดแหล่งอาหารธรรมชาติ ปัญหาคุณภาพน ้าที่เสื่อมโทรงลง 
ปัญหาขยะมูลฝอยและน ้าทิ งที่ถูกปล่อยลงสู่คลองจิก เป็นต้น สาเหตุ
เหล่านี ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตของประชาชน               
ในพื นที่ที่เคยใช้ประโยชน์จากคลองจิกในแง่ของแหล่งทรัพยากร
อาหารธรรมชาติ ขณะเดียวกันหลังจากที่มีการคืนข้อมูลผลส้ารวจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มผู้น้าภายในพื นท่ี พบว่าประชาชนเห็นถึง
ความส้าคัญในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูและคืนสภาพคลองจิกให้กลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางชีวภาพอีกครั ง จึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยภายในคลองจิก การรณรงค์ให้ประชาชน            
งดทิ งขยะมูลฝอยและน ้าเสียลงสู่คลองจิก พร้อมทั งส่งเสริมกิจกรรม               
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน ้าขึ น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและร่วมกันอนุรักษ์คลองจิก
อย่างยั่งยืน     
 
4. บทสรุป (Conclusion) 
 การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์หอยน ้าจืด โดยเน้นเฉพาะ
กลุ่มหอยน ้าจืดที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติในคลองจิก อ้าเภอ               
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกันยายน                 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบการแพร่กระจายของหอยน ้าจืด 
ฝ า เดี ย ว เท่ านั น  โด ยจ้ าแน ก ออก เป็ น  1  อั น ดั บ  (O rd e r 
Architaenioglossa)  2  ว ง ศ์  ( Family Viviparidae แ ล ะ 
Ampullariidae) 2  ส กุ ล  4  ชนิ ด  น อก จ าก นี ห อ ย ขม  ส กุ ล 

Filopaludina ถู ก จั ด เป็ น ห อ ยน ้ า จื ด ชนิ ด เด่ น  เนื่ อ งจ าก พ บ
แพร่กระจายทุกสถานีส้ารวจและมีความชุกชุมมากที่สุด ส้าหรับ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจายและความชุกชุมของ             
หอยน ้าจืด คือ ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (DO) ซึ่งเป็นปัจจัย
ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าและพบว่ายังมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน ถึงแม้ว่าหอยน ้ าจืดที่ ส้ ารวจพบ                     
(วงศ์หอยขมและหอยเชอรี่ ) เป็ นกลุ่ มที่ มี ความสามารถใน                  
การป รับ ตั ว ให้ เข้ ากั บ สภ าพแวดล้ อมที่ เป ลี่ ยน แป ล งได้ ดี                    
ความทนทานต่อภาวะปริมาณสารอินทรีย์สูงในระดับปานกลาง และ
ความสามารถในการกินอาหารได้หลากหลาย แต่ เมื่อมีการเพิ่มขึ น
ของปริมาณสารอินทรีย์ลงสู่แหล่งน ้า ปริมาณขยะมูลฝอยและน ้าทิ ง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจาย
และการด้ารงชีวิตของหอยน ้าจืด โดยเฉพาะกลุ่มหอยขมซึ่งเป็น
แหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นที่นิยม
บริโภคของประชาชนภายในพื นที่และบริเวณใกล้เคียง หากเกิด
ภาวะความเสื่อมโทรมของล้าคลองจนกระทั่งส่งผลให้จ้านวน
ประชากรหอยขมลดปริมาณลงหรือสูญพันธ์ุไป ย่อมส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของประชาชนในต้าบลคลองจิก ดังนั นการใช้ประโยชน์ของ
คลองจิกควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองจิกจะน้าไปสู่การเพิ่ม
ปริมาณทรัพยากรอาหารธรรมชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มหอยน ้าจืด
ชนิดอื่น ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในแง่ของแหล่งอาหารของ
มนุษย์ได้อย่างยั่งยืน 
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ผลของระยะเวลาในการเติมอากาศต่อประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนียไนโตรเจน 
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Effect of Aeration Duration on Performance of Ammonia Nitrogen Removal  
by Sequencing Batch Reactor 
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บทคัดย่อ 

น ้าเสียจากฟาร์มสุกรเป็นน ้าเสียที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง และส่วนใหญ่น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแบบไร้อากาศจะมีอัตราส่วนของ      
ซีโอดีต่อไนโตรเจนต่้า ท้าให้ยากต่อการก้าจัดไนโตรเจนในกระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันแบบดั งเดิม  งานวิจัยนี ได้ท้าการศึกษา
ระยะเวลาในการเติมอากาศที่มีผลต่อการก้าจัดไนโตรเจนในน ้าเสีย กระบวนการในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ประกอบด้วยการเติมอากาศ   
แบบสลับ เติมอากาศ 3 ช่ัวโมง ไม่เติมอากาศ 3 ช่ัวโมง โดยมีรอบสลับการเติมอากาศ 8 รอบ เมื่อเวลาในวัฏจักรเท่ากับ 48 ช่ัวโมง ผลการวิจัย
พบว่าค่าออกซิเจนละลายน ้าในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ เท่ากับ 3.7 – 4.1 มิลิกรัมต่อลิตร ในช่วงเติมอากาศ และเท่ากับ 0.7 – 1.2            
ในช่วงปิดการเติมอากาศ ในขณะที่ประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนลดลงจากร้อยละ 100 ที่ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนต่้ากว่า           
50 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีประสิทธิภาพการก้าจดัไนโตรเจนรอ้ยละ 78.22±3.42 เมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนเป็น 300 มิลลิกรัม
ต่อลิตร   
ค าส าคัญ : ถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์, แอมโมเนียไนโตรเจน, การบ้าบัดไนโตรเจน 
 

Abstract 
 Swine wastewater contains high organic carbon and nutrients especially nitrogen and is usually treated by 
anaerobic process. Further nitrogen removal by traditional nitrification and denitrification is difficult due to too low 
organic to nitrogen ratio in anaerobically treated swine wastewater. This research studied duration of aeration that 
affects nitrogen removal in wastewater. The performance of a typical sequencing batch reactor (SBR) for removing 
various nitrogen loadings was investigated in this study. The typical cycle of SBR was alternating on/off 3 to 3 hours 
result to 8 stages in cycle of 48 hours. The results showed that dissolved oxygen in the sequencing batch reactor were 
3.7 – 4.1 mg/l during aerated period and 0.7 – 1.2 mg/l during non aerated period. While the ammonia nitrogen removal 
efficiencies was gradually decreasing from 100% at the low NH4-N of 50 mg/L to 78.22±3.42 at the higher NH4-N of 300 
mg/L.  
Keywords : Sequencing Batch Reactor, Ammonia Nitrogen, Nitrogen removal 
 
 

1. บทน า 
 การเลี ยงหมูมีจ้านวนเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องทั งฟาร์มขนาดใหญ่
และฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดใหญ่มักมีระบบการจัดการน ้าเสีย   
ที่เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด แต่ฟาร์มขนาดเล็กที่มีจ้านวนสุกร      
น้อยกว่า 50 ตัว ยังคงไม่มีการควบคุมค่ามาตรฐานน ้าทิ งและ         
ไม่มีการควบคุมให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย ผลที่ได้คือการปล่อยน ้าเสีย 
ที่ไม่ผ่านการบ้าบัดและยังคงมีปริมาณไนโตรเจนสูงจากโรงเลี ยงสุกร
ลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไนโตรเจนที่ปนเปื้อนลงในแหล่งน ้าเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้าจากปรากฏกาณ์ยูโทฟิเคช่ัน
และการขาดออกซิ เจนของแหล่งน ้ า จึ งมีการออกกฎหมาย         
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจน

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า เช่น มาตรฐานน ้าทิ งจากครัวเรือนก้าหนด
ความเข้มข้นของไนโตรเจน ไม่ เกินกว่า 35 มิลลิกรัมต่อลิตร           
และมาตรฐานน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนดความเข้มข้น
ของไนโตรเจนไว้ที่  100 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยทั่วไปน ้าทิ งจาก
ครัวเรือนจะพบสารประกอบแอมโมเนียไนโตรเจน 40 – 70 
มิลลิกรัมต่อลิตร [1,2] อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรม
ฟอกหนังยังสร้างน ้าเสียที่มีไนโตรเจนสูงถึง 50 -500 มิลลิกรัม              
ต่อลิตร [3,4] นอกจากนี น ้าทิ งจากหลุมฝังกลบขยะพบว่ามีปริมาณ
ไนโตรเจน 250 – 600 มิลลิกรัมต่อลิตร [5] ซึ่งกระบวนการส้าหรับ
การก้าจัดไนโตรเจนโดยทั่วไปคือกระบวนการไนตริฟิเคช่ันและ           
ดีไนตริฟิเคช่ัน ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน   
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 ถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์เป็นกระบวนที่ดัดแปลงมาจาก
กระบวนการตะกอนเร่งที่นิยมใช้กันมาก ถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์
ออกแบบมาเพื่อการท้างานภายใต้สภาวะที่ไม่คงที่ มีการเติมอากาศ
และการก้าจัดสลัดจ์ส่วนเกินทิ งซึ่ งเกิดขึ นภายในถังเดียวกัน 
นอกจากนี ถั งปฏิ กรณ์ ซี เควนซิ่ งแบตซ์ ยั งถู กออกแบบให้ มี
ความสามารถในการรับน ้าเข้าที่หลากหลาย [6,7,8] ถังปฏิกรณ์           
ซีเควนซิ่งแบตซ์ถูกน้ามาใช้ในกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ
อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในระดับห้องปฏิบัติการจนกระทั่ง           
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม [9,10] เนื่องจากมีต้นทุน
ที่ ต่้ าแต่มีประสิทธิภาพที่ สู งและการด้าเนินการที่ ไม่ซับซ้อน            
การด้าเนินการในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ประกอบด้วย 5 ขั นตอน 
ได้แก่ ช่วงเติมน ้าเสีย ช่วงเกิดปฏิกิริยา ช่วงตกตะกอน ช่วงระบายน ้า
ออกจากระบบ และช่วงพักระบบ [11,12] ซึ่งแต่ละขั นตอนจะมี
ระยะเวลาการด้าเนินการที่แตกต่างกัน  
 งานวิจัยนี จึงเป็นการศึกษาถึงระยะเวลาในการเติมอากาศ         
ที่ มี ผลต่ อประสิทธิภ าพการก้ าจัดแอมโม เนี ย ในถั งปฏิ กรณ์                 
ซีเควนซิ่งแบตซ์โดยใช้เชื อจุลินทรีย์จากโรงงานผลิตน ้าผลไม้  
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 ถังปฏิกรณ์ 
 ปฏิ กรณ์ ซี เควนซิ่ งแบตซ์  ประกอบ จากถั งน ้ าพลาสติ ก
ทรงกระบอก ปริมาตรที่ท้าการทดลอง 20 ลิตร มีใบพัดกวนเพื่อกวน
ผสมตลอดเวลาอยู่บริเวณก้นถังและมีการเติมอากาศผ่านหัวฟู่ 
ภายในถังบรรจุตัวกลางฟองน ้าโพลียูรีเทนเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ 
ท้าการตรึงเชื อที่น้ามาจากโรงงานผลิตน ้าผลไม้ที่เลี ยงโดยใช้น ้าเสีย
สังเคราะห์เจาะจงส้าหรับกระบวนการ CANON มามากกว่า 3 เดือน 
ตรวจวัดน ้าเข้าและออกในแต่ละวัน การกวนเบา (35 รอบ/นาที)           
ในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ ท้าให้เชื อจุลินทรีย์ขึ นไปเกาะติดบน
ตัวกลาง ในช่วงแรกเปลี่ยนน ้าโดยน้าน ้าออกร้อยละ 50 โดยปริมาตร 
หลังตกตะกอน 1 ช่ัวโมง หลังไม่พบตะกอนจุลินทรีย์ก้นถั ง                 
เมื่อตกตะกอนจึงท้าการเปลี่ยนน ้าโดยดึงน ้าออกหมด มีการเติม
อากาศแบบสลับเปิดปิด โดยควบคุมให้มีการเปิดการเติมอากาศ          
3 ช่ัวโมงและปิดการเติมอากาศ 3 ช่ัวโมง  
2.2 ตัวกลาง 
 ตัวกลางท้าจากฟองน ้าโพลียูรีเทน ขนาด 2 x 2 x 2 เซนติเมตร 
ส้าหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ แสดงดังรูปที่ 2 
2.3 น  าเสียท่ีใช้ในการทดลอง 
  ใช้น ้าเสียสังเคราะห์เตรียมตามวิธีของ Van de Graaf 
และคณะ [13] มีส่วนประกอบของน ้าเสียดังนี  NaHCO3  0.4185 
กรัมต่อลิตร, KH2PO4 0.0272 กรัมต่อลิตร, MgSO4.7H2O 0.3 กรัม
ต่ อ ลิ ต ร , CaCl2.2H2O 0.18 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  trace element 1 
ประกอบด้วย EDTA 5 กรัมต่อลิตร, FeSO4 5 กรัมต่อลิตร trace 
element 2 ประกอบด้วย EDTA 15 กรัมต่อลิตร, ZnSO4.7H2O 
0.43 กรัมต่อลิตร, CoCl2.6H2O 0.24 กรัมต่อลิตร, MnCl2.4H2O 
0.99 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ,  CuSO4.5H2O 0.25 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , 
Na2MoO4.2H2O 0.22 กรัมต่อลิตร, NiCl2.6H2O 0.19 กรัมต่อลิตร, 
NaSeO4.10H2O 0.21 กรัมต่อลิตร, H3BO4  0.014 กรัมต่อลิตร  

เติม element ทั ง trace element 1และ 2 อย่างละ 1 มิลลิลิตร
ต่อ 1 ลิตรของน ้าเสียสังเคราะห์ โดยมีค่า ความเข้มข้นของ NH4

+-N 
20 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
รูปที ่1 ถังปฏิกรณ์แบบฟิลม์ตรึงซีเควนซิ่งแบตซ ์

 

 
รูปที ่2 ตัวกลาง 

 
2.4 เชื อจลุินทรีย ์
 2.4.1 เชื อจากโรงงานผลิตน ้าผลไม้ 
  เชื อตั งต้นน้ามาจากระบบแอคติเวเต็ตสลัดจ์โรงงานผลิต 
น ้ าผล ไม้  น้ าม าท้ าการ เลี ย งในถั งปฏิ กรณ์ ซี เค วนซิ่ งแบตซ์                  
แบบแขวนลอย ท้าการกวนผสมตลอดเวลา มีการเติมอากาศ           
และควบคุมให้มีเวลากักพักน ้า เท่ากับ 2 วัน 
2.5 การน าเชื อจุลินทรีย์มาตรึงฟิล์ม 
  น้าเชื อที่ ได้จากบ่อเติมอากาศในระบบบ้าบัดน ้ าเสียของ
โรงงานผลิตน ้ าผลไม้มาเลี ยงในถั งปฏิ กรณ์ ซี เควนซิ่ งแบตซ์            
เวลา 1 วัฏจักรเท่ากับ 48 ช่ัวโมง ดึงน ้าออก 1 ใน 2 ของถัง ท้าให้
เวลากักเก็บน ้า เท่ากับ 96 ช่ัวโมง และเลี ยงแบบแขวนลอยโดยใช้    
น ้าเสียสังเคราะห์เลียนแบบฟาร์มสุกรส้าหรับกระบวนการ CANON         
มีการกวนผสมตลอด เวลาและเติมอากาศต่้ า  ๆ  เพื่ อ ให้ เกิด
กระบวนการ CANON หลังจากระบบคงตัวแล้วจึงน้าตัวกลางมาใส่
เพื่อเป็นท่ีให้แบคทีเรียยึดเกาะ (Fixed Film) การดึงน ้าออกจะดึงน ้า
ออกทั งหมดของถัง  ท้าให้เวลากักพักน ้า เท่ากับ  48 ช่ัวโมง  
2.6 การด าเนินการในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิงแบตช์และการเก็บ
ตัวอย่างน  า  
   เติมอากาศแบบสลับ เติมอากาศ 3 ช่ัวโมง หยุดเติมอากาศ  3 
ช่ัวโมง การด้าเนินการในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ เวลา 1 วัฏจักร 
เท่ากับ 48 ช่ัวโมง ดึงน ้าออกหมดถังท้าให้เวลากักเก็บน ้า เท่ากับ 48 
ช่ัวโมง เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าเข้าและน ้าออกทุก ๆ 2 วัน ท้าการ
ป้อนน ้าเสียสังเคราะห์ที่มีการเติมความเข้มข้นของแอมโมเนีย 20 - 
300  มิลลิกรัมต่อลิตร 
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2.7 วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน  า 
  วิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ค่าออกซิเจนละลาย
น ้า และค่าความเป็นกรด – ด่าง ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ท้าการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์แต่ละครั งจะท้าการเก็บ
น ้าทั งขาเข้าและน ้าขาออก  
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ท้าการวิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์   
Parameter Method 

DO 
NH4

+ 
pH 

Membrane electrode method 
Handheld Colorimeter Ammonia HR 

OHAUS STARTER 2100 
 

3. ผลการทดลอง 
 การด้าเนินการในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ (SBR) ที่เวลา 1 วัฏ
จักร เท่ากับ 48 ช่ัวโมง ได้ท้าการป้อนน ้าเสียสังเคราะห์ ปริมาตร 10 
ลิตรต่อ 2 วัน เติมอากาศแบบสลับเติมอากาศ 3 ช่ัวโมง และหยุด
เติมอากาศ 3 ช่ัวโมง ด้าเนินการทดลอง 22 วัน และท้าการเพิ่ม
ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้าเข้าจาก 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จนถึง 300 มิลลิกรัม ต่อลิตร ได้ท้าการวิเคราะห์ค่าความ
เข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้าออก ทุก ๆ 2 วัน ได้ผลการ
ทดลองดังแสดงในรูปที่ 3  

 
 

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้า
เข้าและน ้าออกของถังปฏิกรณ์           
 

 ซึ่งในช่วงนี เป็นการเติมอากาศต่้า ๆ โดยไม่มีการควบคุม อัตรา
การไหลของอากาศ การด้าเนินการทดลองระยะเวลาในการเติม
อากาศที่มีผลต่อการบ้าบัดไนโตรเจนด้าเนินการในถังปฏิกรณ์ซีเควน 
ซิ่งแบตซ์ พบว่าหลังการเปลี่ยนน ้าโดยดึงน ้าทั งหมดออกจากถังและ
ท้าการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน ้าออก ระบบ
สามารถบ้าบัดแอมโมเนียไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี จากความเข้มข้น
ของแอมโมเนียในน ้าออก น้ามาค้านวณประสิทธิภาพการก้าจัด
ไนโตรเจนพบว่า อยู่ในช่วงร้อยละ 85.85 ± 9.03 ดังแสดงในรูปที่ 4 
  

 
 
รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนียไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์ 
 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่น [17] ดังตารางที่ 2 ที่มี การ
ตรึงฟิล์มโดยใช้เชื อจุลินทรีย์ ไนตริฟายอิงและอะนาม็อกและ ใช้
ตัวกลางพลาสติก ท้าการป้อนน ้าเสียสังเคราะห์เลียนแบบน ้าเสียจาก
ฟาร์มสุกร ควบคุมเวลากักพักน ้า 48 ช่ัวโมง ความเข้มข้นของ
แอมโมเนียไนโตรเจนในน ้าเข้า เท่ากับ 100 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่ามีประสิทธิภาพการบ้าบัดแอมโมเนีย อยู่ในช่วงร้อยละ 84.28 
± 7.71 
 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัดแอมโมเนียไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์และตัวกลางท่ีต่างกัน 

ถังปฏิกรณ ์ ตัวกลาง 
HRT 
(วัน) 

ความเข้มข้น
แอมโมเนียเข้า 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าออกซิเจน
ละลาย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
การก้าจัดแอมโมเนยี
ไนโตรเจน (ร้อยละ) 

อ้างอิง 

FFBR พลาสติก 2 212.8±18.9 0.75±0.1 89.8 [14] 
UFFR เส้นใย 2 146.64±14.78 0.75±0.25 94 [15] 
FFBR พลาสติก 2 100-200 0.5 78.15 [16] 
SBBR พลาสติก 2 100-400 0.5 84.28±7.71 [17] 
SBR ฟองน ้าโพลียูรีเทน 2 20-300 0.9 85.85 ± 9.03 งานวิจัยนี  

หมายเหตุ FFBR =Fixed Film Baffle Reactor  UFFR = Upflow Fixed Film Reactor SBBR = Sequencing Batch Biofilm Reactor 
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4.4.3 ค่าออกซิเจนละลายน  า 
 ในการด้าเนินการทดลองที่เวลาวัฏจักร 48 ช่ัวโมง เป็นการเติม
อากาศแบบสลับ โดยเปิดการเติมอากาศ 3 ช่ัวโมง และปิดการเติม
อากาศ 3 ช่ัวโมง เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว ได้วัดค่าออกซิเจน
ละลายน ้าในถังปฏิกรณ์ ได้ผลดังรูปที่ 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ค่าออกซิเจนละลายน ้าในถังปฏิกรณ ์
  
 จากรูปที่ 5 พบว่าค่าออกซิเจนละลายน ้าในถังปฏิกรณ์ช่วงเปิด
การเติมอากาศมีค่าออกซิเจนละลายน ้าประมาณ 3.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ช่วงปิดการเติมอากาศมีค่าประมาณ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร      
จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะไม่มีการเติมอากาศในช่วงที่ปิดการเติมอากาศ 
ค่าออกซิเจนละลายน ้าไม่เป็นศูนย์เพียงแต่ท้าให้ค่าออกซิเจนละลาย
น ้ าลดต่้ าล ง  ซึ่ งอยู่ ใน ช่วงออกซิ เจนละลายน ้ าที่ เหมาะกั บ
กระบวนการ CANON [18] 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 การบ้าบัดน ้าเสียเลียนแบบฟาร์มสุกรที่ผ่านการบ้าบัด แบบไร้
อากาศ ในถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่งแบตซ์ ที่เวลากักพักน ้า 48 ช่ัวโมง 
เติมอากาศแบบสลับ เติม 3 ช่ัวโมง หยุด 3 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดแอมโมเนียร้อยละ 85.85 ± 9.03 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อเกิดการสะสมไนไตรท์ในระบบควรหาแนวทางในการลดไน
ไตรท์ที่ เกิดขึ นทันที  เพราะไนไตรท์ที่สูงจะท้าให้ เกิดการยับยั ง
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบและท้าให้ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ลดลง 
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