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จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
ด้วยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อให้ คณาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
นาเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
และความร่วมมือจากสถาบัน ทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สาหรับในปี พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เนื้ อ หาในเล่ ม ประกอบด้ ว ย บทความวิ จั ย ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการน าเสน อผลงานวิ จั ย ในภาคบรรยาย (Oral
Presentation) จานวน 90 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) สาขาการศึกษา จานวน 16 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
18 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จานวน 28 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 9 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 19 บทความ
บทความวิจั ยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิช าการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 70 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) สาขาการศึกษา จานวน 19 บทความ
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริห ารธุรกิจ จานวน 9 บทความ
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จานวน 5 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 31
บทความ
คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัย นวัตกรรม และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2563

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
___________________________________
หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร
เจ้ำภำพหลัก

เจ้ำภำพร่วม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)
มหำวิทยำลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

ประธำนกรรมกำร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิ ังคหะ
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง
นางลักขณา เตชวงษ์
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1209/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ
บรรณำธิกำร/กรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
นางสาวสุธีรา มูลดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด
นางสาวบงกช สมหวัง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลัง่ ประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์
ดร.พิชิต โชดก
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
ดร.สุขรักษ์ แช่เจี่ย

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ คีรีรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยกมล ธานิสพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช กุอุทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวิล ถาวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.กฤษณะ ช่องศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ดร.พรพิมล รอดเคราะห์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair)
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair)
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
.................................................................................................

วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2563
08.00 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 9.30 น.
พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ
รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ
09.30 – 12.00 น.
กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ทิศทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
13.00 – 17.00 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563
08.00 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลาดับที่
1

รหัส
สำขำกำรศึกษำ (ED)
บทความ
ED101 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
และทักษะการทางานกลุ่ม เรื่องดินและน้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”

2

วิชชุดา พลยางนอก และ กมลวรรณ ธนะวิทย์
ED104 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

8

3

สมกมล กาญจนพิบลู ย์ และ สุพรรษา ด้วงทอง
ED109 ผลจากการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์

15

4

จิตราพร งามเนตร
ED110 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า

21

5

อังคณา ลังกาวงศ์ และ พสุ ปราโมกข์ชน
ED111 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาสาหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

26
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สุภัทรา คงเรือง และ พัชนี บุญรัศมี
ED113 การพัฒนาตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ปิยะธิดา ทองอร่าม
ED114 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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จันจิรา หาวิชา
ED118 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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สุภัทรา คงเรือง ศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ และ จุฑามาส นิลคง
ED119 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401
สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล

54
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อัศวยุช เทศอาเส็น
ED121 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เบญจวรรณ กลั่นศรี และ พรเทพ รู้แผน
ED122 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ดว้ ยกระบวนการสะท้อนคิด
ณัฏชญา ธาราวุฒิ
ED123 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สุลัคนา เปลี่ยนคง สุรกานต์ จังหาร และทิพาพร สุจารี

69
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ลาดับที่
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รหัส
สำขำกำรศึกษำ (ED)
บทความ
ED126 ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา
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สมชาย สุวรรณะ และ บริบูรณ์ ชอบทาดี
ED129 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้า
และการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สุภาพร ณ หนองคาย
ED130 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
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ฉวีวรรณ อู่อรุณ และ พรเทพ รู้แผน
ED131 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ และ อนุกูล พุ่มคา
ED132 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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จิราภรณ์ ไพคานาม พิทยวัฒน์ พันธะศรี และ สมาน เอกพิมพ์
ED134 การศึกษาความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอยุธยา
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นฤมล ตันติชาติ
ED135 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง
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สิอร หาสาสน์ศรี
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บทความ
HS201 เศษแร่รตั นชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
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อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
HS208 พัฒนาการของคาอุทานจากอดีตถึงปัจจุบัน
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วิไลวรรณ เข้มขัน
HS209 การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติตอ่ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์
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กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
HS214 การศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
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ชนิกา จิตจักร
HS222 บูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์ร่วมกับกระบวนการจาหน่ายและโฆษณาสินค้าชุมชน
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เศรษฐชัย ใจฮึก กษิรา ภิวงศ์กุล ภานุพันธ์ จิตคา คมกฤช จิระบุตร และ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร
HS227 การศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
สุธัญญา ปานทอง
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สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)
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MB303 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
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สโรชา ประทุม และ กฤษติญา มูลศรี
MB304 อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
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อรทัย เพชระบูรณิน กฤษติญา มูลศรี และ ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
MB307 ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
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อภิชา บวรจิรภัทร์ และ ชาคริต ศรีทอง
MB308 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
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ศุภวรรณ ไวยศิลป์ และ กิติมา ทามาลี
MB317 แนวทางการดาเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
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นิติมา สุวรรณโกมล ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ และ ณัฐพันธ์ มีมุข
MB322 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย
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ภคพล สุนทรโรจน์ และ จักรพันธ์ สาตมุณี
MB333 พฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยทีส่ ่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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สุวรรณี หงษ์วิจิตร และ กฤษณ หงษ์วิจิตร
MB335 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี
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เสาวคลธ์ ศรีสุข รัชชานนท์ พยัคมาก และ รัตนา สีดี
MB337 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อย
จังหวัดชัยนาท
ศิริมา แก้วเกิด และ ประจักษ์ ฟักขาว
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รหัส
สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI)
บทความ
EI402 วิธีการออกแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
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ศรายุทธ มาลัย ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล และ หฤทัย ไทยสุชาติ
การออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกสาหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
เจริญ จันทร์ทาโล และ ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบของโบราณสถาน
กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บุญลา สุนทร
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์สาหรับชั้นเคลือบสวยงาม
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นิรันดร์ วิทิตอนันต์ อมรรัตน์ คาบุญ และ อดิศร บูรณวงศ์
การพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
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สหรัฐ ณ น่าน และ เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
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รหัส
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)
บทความ
ST501 ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิครี
แอคตีฟดีซีสปัตเตอริง
ST502

ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ อดิศร บูรณวงศ์ และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae
pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการ
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ST505

วราภรณ์ สุทธิสา อทิตยา ตุนก และ ศิรดา แก่นจันทร์
ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
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หฤทัย ไทยสุชาติ ทอฝัน ตันเป็ง นุชบา หล้าติ๊บ พรอนันต์ บุญก่อน ศาสตรา ลาดปะละ
ศรายุทธ มาลัย และ จาเนียร มีสาลี
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์
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รงรอง แรมสิเยอ และ สุวรรณ อาจคงหาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อลาไย
ภาสุรี ฤทธิเลิศ และ สุวิภา รุ่งเรือง
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ

ST511

รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ ชุติมา ปัญญาลือ และ เกตน์ณนิภา วันชัย
ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกากอ้อย
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ST512

กลิตา กาญจนกาเนิด และ อาภัสรา แสงนาค
เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ 2020
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อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า และ อาไพ สงวนแวว
พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงกินได้
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วัชรวิทย์ รัศมี จิรพร สวัสดิการ อนุรักษ์ ชมเชย รุจิวัฒน์ ชมภูรัตน์ และ สืบพงษ์ ชัยอาจ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวัน (Asterales: Asteraceae) ต่อการควบคุมหนอน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องดิน
และน้้า ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT 2) เพื่อศึกษา
ทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT โดยมีสมมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ทักษะการท้างานกลุ่ม
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT อยู่ในระดับมาก กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 1
ห้องเรียน รวม 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.59 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.26 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.67 2)
ทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ดังนั้นนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า แล้ว มีความรู้ที่สูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ทักษะการท้างานกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purpose of the present research 1) to compare academic achievement in soil and water matters of
students before learning and after learning through cooperative learning using TGT technique 2) to study teamwork
skills of students 3) to study student satisfaction towards learning. The research hypothesis was: 1) The student's
achievement in soil and water science subjects after study was higher than before. 2) The students' teamwork skills
were at a good level. Cooperative learning using TGT technique is at a high level. The target group for this research was
40 students who studied in semester 2, academic year 2019, total 40 people. The tools used to collect the data
consisted of the achievement test. Learning management plan and satisfaction questionnaire. The statistics used for
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the research were found that 1)
Cooperative learning using TGT technique had higher academic achievement in soil and water science than before. The
mean score before class was 10.59 and the average score after class was 15.26, the mean score increased by 4.67 2)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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teamwork skills were good level and 3) students who received The cooperative learning using TGT technique was
satisfied with the teaching model at a high level. Most of the respondents are female. And the respondents had a high
level of satisfaction with the mean of 4.75 and the standard deviation of 0.12. Therefore, the learners who studied with
the collaborative learning using the TGT science subject. There is a higher knowledge of soil and water. Which is in
accordance with the assumptions set.
Keywords : Teams – Games –Tournaments (TGT), Teamwork skills, Achievement
ทดลองวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น เหตุ ส้ า คั ญ ที่ ท้ า ให้ นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไม่ ประสบความส้าเร็จเท่ าที่ ควร
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจากของจริง จากธรรมชาติหรือ
จากการศึกษาทดลองการค้นคว้าด้วยตนเองส่งผลให้ผเู้ รียนไม่รู้จักคิด
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะผู้เรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนั้ นแล้วการให้นั กเรียนจดจ้าความรู้เหล่านั้ น
ทั้งหมดเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เรียน
ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้า
ด้วยเหตุผลของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงต้องศึกษาวิธีการที่ต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
น้าไปสู่ก ารพั ฒ นาการเรียนรู้ การคิด กระบวนการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ที่ได้รับ การจัด การเรียนรู้แ บบร่ว มมือโดย
ใช้เทคนิค TGT มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้คือ 1) การก้าหนดผู้
เข้ า เรี ย นเข้ า เป็ น กลุ่ ม 2) ครู ส อนบทเรี ย นต่ อ ผู้ เ รี ย นทั้ ง ชั้ น 3)
การศึ ก ษากลุ่ ม ย่ อ ย 4) การเล่ น เกมแข่ งขั น ตอบปั ญ หา 5) การ
ยอมรับความส้าเร็จของทีม [3]
โรงเรี ย นเสนา“เสนาประสิ ท ธิ์ ” ได้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ร ะดับ 3 ที่
ทางโรงเรียนก้าหนดจ้านวนมาก คือ ในปีการศึกษา 2561 มีจ้านวน
นักเรียน 230 คน จากนักเรียนทั้งหมด 382 คน ในฐานะผู้วิจัยจึงได้
ท้าการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้คือ 1) การก้าหนดผู้เข้าเรียนเข้าเป็น
กลุ่ม 2) ครูสอนบทเรียนต่อผู้เรียนทั้งชั้น 3) การศึกษากลุ่มย่อย 4)
การเล่นเกมแข่งขันตอบปัญ หา 5) การยอมรับความส้าเร็จของทีม
มาใช้ในการวิจัย เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา
“เสนาประสิทธิ์” มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชาวิท ยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ น จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะพั ฒ นา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ชาวิท ยาศาสตร์ เรื่อง ดิ นและน้้ า และ
ทัก ษะการท้ างานกลุ่ มของนั กเรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนมีทักษะการท้างานกลุ่มที่ดี
ขึ้น สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้
โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท้าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ต่อไป

1. บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ้าวันและใน
งานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุ ษย์ใช้ เพื่ ออ้านวยความสะดวกในชีวิตและการท้ างาน
เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ผลของความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผสมผสานกั บ
ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทั กษะที่ส้าคัญ ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข้ อ มู ล หลากหลายและประจั ก ษ์ พ ยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒ นธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็ น
สั งคมแห่ งความรู้ (Knowledge based society) ดั งนั้ น ทุ ก คนจึ ง
จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน้า
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม [1]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ้าเป็น
ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรีย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เต็ ม ศั ก ยภาพ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
2551) ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่ก้าหนด
ไว้ในสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน
ผู้ เรี ย นจะได้ ท้ า กิ จ กรรมหลากหลาย ทั้ ง เป็ น รายกลุ่ ม และเป็ น
รายบุคคล และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์คุณธรรมและ
ค่านิยมต่อวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็น
ผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการ
และองค์ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [2]
สภาพของปั ญ หาที่ พ บคื อ เนื่ อ งจากการเรี ย นการสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์ในระยะที่ผ่านมานั้นเป็นการเรียนแบบถ่ายทอดความรู้
โดยเน้นความจ้ามากกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเน้นการทดลอง การปฏิบัติจริง
การค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเอง การใช้ อุ ป กรณ์ ก ารปฏิ บั ติ ก าร
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2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 จุดประสงค์การวิจัย
2.1.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
2.1.2 เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการท้ างานกลุ่ ม ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
2.1.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นวิ ชา
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 ประชากร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 10 ห้อง รวมทั้งหมด 377 คน
2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ้านวนนักเรียน 40 คน โดยใช้การ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก
2.3 รูปแบบการวิจัย
ผู้วิจั ยด้ าเนิ น การทดลองตั้งแต่ ธั น วาคม ถึ ง กุม ภาพั น ธ์
โดยมีสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ้านวน 9 ชั่วโมง ในปีการศึกษา
2562 กับ นัก เรียนชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 2 โดยใช้รูป แบบการวิจัยกึ่ ง
ทดลอง 1 กลุ่ม Pretest and Posttest design
Sex

O1

X

3. วิธีการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด้าเนินการจัดการเรียนรู้ และ
เก็บรวบรวมกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยมีล้าดับ
ขั้นตอนดังนี้
3.1.1 เตรียมนั กเรียนกลุ่ม ตัวอย่าง ด้วยการแนะน้ า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิค TGT นอกจากนี้ ยังมีก าร
แนะน้าวัตถุประสงค์ข องการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
รวมถึ ง ประโยชน์ ข องการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้
เทคนิค TGT
3.1.2 ด้ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสอบก่ อ นการ
จัดการเรียนรู้ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียน
เสนา“เสนาประสิ ท ธิ์ ” ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยให้ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ท้าแบบทดสอบก่อนเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมื อโดยใช้ เทคนิ ค TGT และท้าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า
3.1.3 ด้ า เนิ น การทดลองโดยการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ ค TGT กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาจาก
ค้าอธิบายรายวิชา และพิจารณาว่าเนื้อหาตามตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 9 ชั่งโมง
3.1.4 ในระหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท้ า การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองกับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีการ
สั งเกตพฤติ ก รรมการท้ า งานกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นตามแบบสั งเกต
พฤติกรรมการท้างานกลุ่ม
3.1.5 เมื่ อ ด้ าเนิ น การจั ด การเรีย นรู้ต ามแผนการจัด การ
เรียนรู้ครบทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง จากเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่
3.1.5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า
3.1.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
3.1.6 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ทักษะการท้างานกลุ่ม
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจต่ อ การ
จัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

O2

Sex
O1
X
O2

หมายถึง ก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง หรือการเลือกจากกลุ่มทดลอง
หมายถึง การวัดผลก่อนทดลอง
หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
หมายถึง การวัดผลหลังทดลอง
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 แบบ คือ
2.4.1 แผ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อโด ยใช้
เทคนิค TGT
2.4.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า
2.4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม
2.4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
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วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์คะแนนออกมาเป็นค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลั งเรี ย น ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ย บเที ย บ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าหาค่าสถิติ T-test แบบ
Dependent Sample
3.2.2 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ เคราะห์ ทั ก ษะการ
ท้างานกลุ่ม โดยวิเคราะห์คะแนนออกมาเป็นค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
โดยคะแนนทั ก ษะการท้ างานกลุ่ ม ได้ จ ากแบบสั งเกตทั ก ษะการ
ท้างานกลุ่ม

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิเคราะห์ค่าสถิติ คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการแปรค่าเฉลี่ย
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและนา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการ
จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ t-test for Dependent
Sample

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิ ทยาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้

จานวน
40
40

ค่าเฉลี่ย
10.59
15.26

Sd.
3.07
1.92

t
66.35*

Sig.
.000

เมื่อพิจารณาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา
“เสนาประสิทธิ์” มีทักษะการท้างานกลุ่มร่วมกันผ่านเกณฑ์อยูใน
ระดับดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 10.46 คะแนน

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
การจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 10.59 และหลังการ
จัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 15.26 มีค่า t
= 66.35 ผลการทดสอบนั ย ส้ า คั ญ มี ค่ า sig = 0.00 แสดงว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการ
เรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่มีต่อ
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบด้วย
ความพึงพอใจทังหมด 3 ด้าน
1. ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในห้องเรียน
2. ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการทางานกลุ่ม เรื่องดิน
และนา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” โดยใช้ Rubric score

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านบรรยากาศในห้องเรียน
ความพึงพอใจ

จานวน

1. การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2. การเรียนการสอนทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
3. การเรียนการสอนทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
4. การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมทังในและนอกห้องเรียนได้อย่างมี
อิสระ
5. การเรียนการสอนทาให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม

40
40
40
40
40
40

S.D.

แปล
ความหมาย

4.81
4.69
4.69
4.67

0.43
0.50
0.53
0.50

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.54
4.68

0.50
0.22

ระดับมาก
ระดับมาก

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

4

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ความพึงพอใจ

จานวน

1. การเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ใช้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
2. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้
3. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการตัดสินใจของนักเรียน
4. การเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
5. การเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนให้กับนักเรียน
มากขึ้น
6. การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มนักเรียน
7. การเรียนการสอนก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน
รวม

40
40
40
40
40
40
40
40

S.D.

แปล
ความหมาย

4.81
5.00
4.70
5.00
4.74

0.39
0.00
0.46
0.00
0.44

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.56
4.59
4.77

0.58
0.50
0.19

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

S.D.

แปล
ความหมาย

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ความพึงพอใจ

จานวน

1. การสอนโดยการจัดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
2. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนจดจ้าเนื้อหาได้นานขึ้น
3. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วย
ตนเอง
4. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ กับการเรียน
วิชาอื่น ๆ
5. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดเพิ่มขึ้น
6. การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมท้าให้นักเรียนกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง
รวม

40
40
40

4.54
5.00
4.81

0.63
0.00
0.39

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

40

4.77

0.42

ระดับมาก

40
40
40

5.00
4.70
4.80

0.00
0.46
0.18

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และทักษะการท้างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทายาศาสตร์ เรื่องดินและน้้า ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิ ค TGT 2) เพื่ อ ศึก ษาทั ก ษะการท้ างานกลุ่ ม ของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรีย นเสนา“เสนาประสิ ท ธิ์ ” ที่ ได้ รั บ การจั ด การเรีย นรู้แ บบ
ร่ ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ ค TGT ผู้ วิ จั ย มี วิ ธี ก ารด้ า เนิ น การดั งนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 40 คน โดยการ

สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ซึ่งได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
จ้านวน 1 ห้องเป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 1
กลุ่ม Pretest and Posttest design เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)
แผนการจั ด การเรีย นรู้ แบบร่วมมื อ โดยใช้เทคนิ ค TGT จ้ านวน 9
ชั่ ว โมง 2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
วิ ท ย าศ าส ต ร์ 3) แ บ บ ป ระเมิ น ทั กษ ะก ารท้ างาน กลุ่ ม 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า IOC และ ค่า T-test
แบบ Dependent Sample สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ดินและน้้า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์ ”
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ
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ผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น และท้าให้เกิดสังคมการเรียนรู้
ร่วมกัน
การจั ด การเรี ย นเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ เทคนิ ค TGT เป็ น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีล้าดับขั้นตอน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องเตรียม
สื่อการสอน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะท้า
ให้ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ นั้ น เป็ น ไปอย่า งราบรื่ น และประสบ
ความส้าเร็จ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง สามารถ
ยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์ ส้าหรับ ครูผู้สอนที่จะน้าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิ ค TGT ไปทดลองใช้ ควรศึกษาวิธีก ารสอนให้
เข้าใจทุกขั้นตอนจนเกิดความช้านาญ เพื่อจะได้น้าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2) ทักษะการท้างานกลุ่ม เรื่องดินและน้้า ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT อยู่ในระดับดี
3. ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิ ค TGT วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งดิ น และน้้ า ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” อยู่ในระดับมาก
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน
และน้้ า ที่ ได้รับ การจั ดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิ ค TGT
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์ ”
หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนั ยส้าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้และวิจัยของ [4] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่ ว มมื อ โดยใช้ เ ทคนิ ค TGT พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้ นในการเรียน
เพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนุกสนานและสามารถจ้าบทเรียนได้อย่าง
คงทนถาวร ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ดินและน้้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนา
ประสิทธิ์” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5.2 ทั กษะการท้ างานกลุ่ ม เรื่ อง ดิ นและน้้ า ที่ ได้ รั บการจั ดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” มีทักษะการท้างานกลุ่มอยู่ในระดับดี
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ เน้นการจั ดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกั น เป็น กลุ่มเล็ ก ๆ แต่ละกลุ่ มประกอบด้ วยสมาชิกที่ มี
ความรู้ค วามสามารถแตกต่ างกั น โดยที่แ ต่ล ะคน มี ส่วนร่วมอย่ าง
แท้ จ ริ ง ในการเรี ย นรู้ แ ละในความส้ า เร็ จ ของกลุ่ ม ทั้ ง โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการ
เป็นก้าลังใจให้แก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิ ดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่ านั้น
หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม ความส้าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส้าเร็จของกลุ่ม [5]
5.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
TGT วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและน้้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการวิจัยของ [6] ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ผู้เรียนมีค่า
คะแนนความพึ งพอใจต่อ รูป แบบการจัด การเรียนรู้โดยใช้ เทคนิ ค
TGT ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุดคือ ด้านครูผู้สอนและ
ด้ า นวิ ธี ก ารสอน ซึ่ งการสอนโดยใช้ เทคนิ ค TGT พบว่ า ผู้ ส อนมี
บทบาทเป็ น ผู้ กระตุ้ น และคอยชี้แ นะแนวทางในการศึก ษาให้ กั บ

6. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
6.1 ควรน้ ารูป แบบการจั ดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมื อโดยใช้
เทคนิค TGT มาใช้กับวิชาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการ
จัดการเรียนรู้
6.2 ควรน้ ารูป แบบการจั ดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมื อโดยใช้
เทคนิค TGT ไปพัฒ นาทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา เช่น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
6.3 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณ ภาพ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด
พัฒนาการของนักศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Learning Achievement of Social Studies Religion and
Culture by Learning Packages on the The physical environment that influences
lifestyle for grade 5 students.
สมกมล กาญจนพิบูลย์1 และ สุพรรษา ด้วงทอง2
1สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1Email: ksomkamol@aru.ac.th; 2Email: sdsuphansa@gmail.com

2สาขาวิชาสังคมศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษา 1) เพื่ อเปรีย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนก่ อนและหลั งเรีย นโดยใช้ชุด การเรีย นรู้ เรื่อ ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ การดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จานวน 44 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะกายภาพภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะ
กายภาพภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต มีความพึงพอใจในการ
เรียน อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ชุดการเรียนรู้

Abstract
The objectives of the research are study 1) To compare academic achievement before and after study by
Learning Packages on the The physical environment that influences lifestyle for grade 5 students. 2) To study student
satisfaction with their studies by Learning Packages on the The physical environment that influences lifestyle for grade 5
students. The sample group used in this research was the 5 grade students of the Semester 2, Academic Year 2019
Anuban pranakhon si Ayutthaya School consisted of 44 students were obtained by a simple random method. The
instrument used was 1) Learning Packages on the The physical environment that influences lifestyle for grade 5
students 2) achievement test 3) The questionnaire measures student satisfaction using the Learning Packages. The
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. Results of the study: 1) Learning
achievement geography unit Social studies religion and culture subjects of 5th graders who study with learning Packages
on the The physical environment that influences lifestyle have between after learning to the students was significantly
higher than before learning taught at .05 level. 2) Satisfaction of grade 5 students toward learning using the learning
package was satisfied in their learning. Very level.
Keywords: Learning Achievement, physical environment, Learning Packages
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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สไลด์เพื่อการศึกษา ภาพถ่าย สื่อกราฟิก บทเรียนออนไลน์ตลอดจน
สื่ อ การสอนรายบุ ค คล เช่ น ชุ ด การเรี ย นรู้ บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดการสอน เป็นตัน จะเห็นได้ว่า
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี
จะทาให้บทเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากสื่อ
การเรีย นการสอน ที่ ดี จ ะท าให้ บ ทเรี ย นน่ าสนใจ ผู้เรีย นสามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน เพราะสื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้สอน และผู้เรียนดาเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหาของการเรียนในการใช้สื่อการเรียนการสอน
นั้ น มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ส อนต้ อ งศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะ
คุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ แต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ เลื อ กให้ ต รงวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
สามารถจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยต้ องมีก ารวางแผนอย่ าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการใช้สื่อ นั้น ๆ เพื่อให้กระบวนการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ธิดานันท์ มะลิทอง 2548 : 20)[4]
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ เนื่องจากเห็นว่าชุดการ
เรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่สามารถนามาแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์ได้
อย่างดี ซึ่งชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่
ได้รับความสนใจ เพราะใช้วิธีระบบเป็นหลักสาคัญ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนเกิดความมั่นใจ
พร้ อ มที่ จ ะสอน นอกจากนี้ ชุ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น สื่ อ การ สอนที่
ประกอบด้ ว ยสื่ อ การสอน หลายอย่ า ง ผู้ เรี ย นมี โอกาสที่ จ ะรั บ
ประสบการณ์ จากสื่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อ และ
ช่วยลดภาระในการเตรียมการสอนการหาอุปกรณ์การสอน บทเรียน
และแบบฝึกหัด ทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

1. บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22
กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุก
คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้ เรี ย น
มีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ศัก ยภาพ ซึ่งสอดคล้อ งกั บ
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ข้อที่ 3 ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เต็ ม ศั ก ย ภ า พ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) [1] โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและศักยภาพในการตนเองและพัฒนา
สังคม และกาหนดสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรไว้ 8 กลุ่มสาระ คือ
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ สังคมศึก ษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม สุ ข ศึ ก ษาและพละศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
ปั จ จุ บั น การเรี ย นการสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมยังประสบปัญ หาสาคัญอยู่หลายประการ โดยเฉพาะใน
สาระการเรียนภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อน ต้องใช้การ
คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่ อสังคม คุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการ เทคโนโลยี สื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรม โดยจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องทาความรู้จัก
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการ
สอนแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่ อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ซึ่งโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
ทีน่ ักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย แต่
ครูผู้สอนจะพยายามป้อนความรู้ให้ กับ ผู้เรียนมากเกินไปจนทาให้
สมองเกิดความเหนื่อยล้าทาให้นักเรียนเกิดความเครียด และรูส้ ึกเบื่อ
หน่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก (ทรงภพ เตชะตานนท์ 2551 : 2)[2]
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ เนื่องจากเห็นว่าชุดการ
เรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่สามารถนามาแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์ได้
อย่างดี ซึ่งชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่
ได้รับความสนใจ เพราะใช้วิธีระบบเป็นหลัก สาคัญ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนเกิดความมั่นใจ
พร้อมที่จะสอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช 2543:66)[3] นอกจากนี้ชุดการ
เรียนรู้เป็นสื่อการสอนที่ประกอบด้วยสือ่ การสอน หลายอย่าง ผู้เรียน
มีโอกาสที่จะรับประสบการณ์จากสื่อหลาย ๆ ด้าน
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดนาเอานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ใน
สาระวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ ให้ สู งขึ้ น สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 1 ห้องเรียน คือ ประถมศึกษาปีที่
5/6 จานวนนักเรียน 44 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sampling
Random Sampling)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ คื อ สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้ เกิด การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป.5/1 วิ เคราะห์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ า ยถิ่ น ของประชากรในภู มิ ภ าคของตน ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป.5/2
วิเคราะห์อิท ธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ
ดาเนินชีวิตในภูมิภาคของตน
3.4 ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้าคว้าครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตสาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จานวน 6 ชั่วโมง
ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน

1.1.2 รวบรวมคะแนนและบันทึกข้อมูลไว้
1.2 ขั้นทดลองดาเนินการดังต่อไปนี้
1.2.1 นาชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7
มกราคม – 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ตามกาหนดการจัด กิจ กรรมดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้
วัน/เดือน/ปี
7 มกราคม
2563
14 มกราคม
2563
21 มกราคม
2563
29 มกราคม
2563
5 กุมภาพันธ์
2563
12 กุมภาพันธ์
2563
รวม

ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5
6

เรื่อง

ชั่วโมง

ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคเหนือ
ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคกลาง
ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคตะวันออก
ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคตะวันตก
ลักษณะสิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
ภาคใต้

1
1
1
1
1
1
6

1.2.2 บั น ทึ ก ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นจากการท า
แบบฝึกใบงานในชุดการเรียนรู้
1.3 ขั้นหลังทดลอง ดาเนินการดังนี้
1.3.1 ทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรีย น
จานวน 20 ข้อ ทดสอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1.3.2 วั ด ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ชุ ด การ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 10 ข้อ
1.3.3 น าข้อมู ลที่ ได้จ ากแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจมาคานวณค่าสถิติ
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต สาหรับ นั ก เรียนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 5กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด มี ค ะแนน 5 4 3 2 1
ตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสอาด.
2545 : 99-100)[5]

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือและดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากการทดลอง ได้ดาเนินการโดยจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นอนุ บ าล
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน
1 ห้องเรียน จานวน 44 คน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิต ตามแผนการจั ด การ
เรี ย นรู้ จ านวน 6 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เวลา 6 ชั่ ว โมง โดยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นก่อนการทดลอง ดาเนินการดังนี้
1.1.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนก่อ นเรีย น
(Pre-test) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยทดสอบในชั่วโมงแรก
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จานวน 20
ข้อ ทดสอบเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1.3.3 ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสร้ า งชุ ด การ
เรี ย นรู้ เช่ น แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า ง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้
1.3.4 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือแบบเรียนและ
ตาราต่าง ๆ
1.3.5 กาหนดส่วนประกอบจุดประสงค์การเรียนรู้
1.3.6 สร้ า งชุ ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด เนื้ อ หาสาระ เวลา และมี ส่ ว น ประกอบตาม
ทฤษฎี หลักการ ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง
1.3.7 น าชุ ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านเพื่อขอรับคาแนะนาในส่วนที่บกพร่องแล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี ดังนี้
1.3.7.1 นายสมกมล กาญจนพิบูลย์ ตาแหน่ง
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอ ยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและด้าน
เนื้อหา
1.3.7.3 นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม ตาแหน่ง ครู
เชี่ ย วชาญ โรงเรี ย นอนุ บ าลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา
1.3.7.3 นายสุทัศน์ คงศรี ตาแหน่ง ครูชานาญ
การพิ เ ศษ โรงเรี ย นอนุ บ าลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา
1.3.8 น าชุ ด การเรี ย นรู้ ม าปรั บ ปรุ งแก้ ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญ แล้ ว น ากลั บ เสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
พิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ ของชุดการเรียนรู้
(IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผลการพิ จารณ าดั ช นี ค วามสอดคล้ องระห ว่ า ง
จุดประสงค์ของชุดการเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปทุก
ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ดาเนินชีวิต

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
4.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้รายงานได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ลักษณะ ส่วนประกอบ ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะของชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ที่ใช้ คือ ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นชุดของสือ่
ประสมที่นาไปใช้ในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองตามศักยภาพโดยมีครูเป็นผู้
ช่วยเหลือ คอยอานวยความสะดวก มุ่งส่งเสริมการใช้สมอง ทั้งสอง
ซีกอย่างสมดุล สามารถใช้ความถนัดของผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ผลงานเป็นความ คิดสร้างสรรค์ของตนเอง ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้ วม 6 ชั่วโมง
1.2 ส่วนประกอบ ส่วนประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้
1.2.1 คาชี้แจง
1.2.2 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1.2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.2.4 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.2.5 ใบความรู้
1.2.6 ใบงาน
1.2.7 แบบทดสอบหลังเรียน
1.2.8 เฉลยใบงาน
1.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
1.3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สั งคมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
1.3.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า แล้วนามาสร้างชุดการ
เรียนรู้
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2.2.2.2 กาหนดขอบเขตการวัด ความสามารถ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
2.2.2.3 สร้างแบบวัด ความพึงพอใจมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้ อย และน้อ ยที่ สุด จานวน 10 ข้อ การให้ คะแนนแบบวัด
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็นข้อให้คะแนน 5 4 3 2 1 ตามลาดับ
2.2.2.4 น าแบบวั ด ความพึ ง พอใจเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (IOC) ผลการประเมินพบว่าแบบวัดความ
พึงพอใจมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจานวน 10 ข้อ
2.2.2.5 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วนาแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นอนุ บ าลพระนครศรี อ ยุ ธยา จั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน
44 คน
2.2.2.6 น าผลการทดลองใช้ ม าวิ เคราะห์ ห า
มาถึงแรกข้อโดยใช้วิธี ltem Total Correlation ทาการทดสอบนัย
ยะสาคัญทางสถิติเพื่อคัดเลือกข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยยะสาคัญที่ระดับ .05 พบว่าได้ข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์จานวน 10
ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.551 ถึง 0.845 นาไปใช้จริง
จานวน 10 ข้อและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้ง
ฉบั บวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าครอนบาคพบว่าได้ค่ า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .9443
2.2.2.7 นาแบบวัดความพึงพอใจไปจัดพิมพ์เพื่อ
นาไปสอบถามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองต่อไป

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิต มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
2.1.1 ลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
2.1.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ผู้รายงาน
ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารสร้ า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.2.2 วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร ตั ว ชี้ วั ด และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สร้างชุดการเรียนรู้
2.1.2.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ
2.1.2.4 น าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
ข้อสอบ (IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ผลการพิ จ ารณาดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า ง
จุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC) พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ
2.1.2.5 นาแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไปทดลอง
ใช้ กั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที่ 5 โร งเรี ย น อ นุ บ า ล
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 44 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว
2.1.2.7 นาแบบทดสอบจานวน 20 ข้อ ไปหาค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้ค่า KR-20 ของคูเคอร์ ริชาร์ทสัน ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
2.2 แบบวั ด ความพึ งพอใจต่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด การ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
2.2.1 ลักษณะแบบวัดความพึ งพอใจต่ อการเรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินชีวิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
2.2.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ผู้รายงาน
ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.2.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ

5. ผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก่ อ นและหลั ง
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที
และระดับนัยสาคัญ ทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การ
N คะแนน X S.D. D D2
t
ทดสอบ
ก่อน 44 20 12.43 2.10
เรียน
227 1407 35.58*
หลัง 44 20 17.59 0.94
เรียน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 df = 49
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อิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.25
จากคะแนนเต็ม 5 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ซึ่งมีรายการที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (4.44) ข้อ 3 กิจกรรมเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก รองลงมา
(4.40) ข้อ 2 ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
เนื้อหา เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
และน้อยที่สุด (4.04) ข้อ 8 ชุดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ดังจะ
เห็นได้จาก ตารางที่ 3

จากตารางที่ 2 แสดงว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 12.43 คะแนน ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ
2.10 คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.59
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94 และผลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหน่วยการเรียนรู้ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่ อการดาเนินชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ภู มิ ศ าสตร์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 3
ข้อ

ประเด็นทีป่ ระเมิน

X

S.D.

1

ชุ ด การเรี ย นรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
เนื้อหาที่เรียน
ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นเนื้ อ หา เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวิต
กิ จ กรรมเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
นัก เรีย นได้แสดงความคิดเห็ นและ
แสดงออก
ชุ ด การเรี ย นรู้ ค วามเหมาะสมกั บ
ระดับผู้เรียน
นัก เรีย นมี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน
ชุ ด ก ารเรี ย น รู้ มี ข น าดอั ก ษ รที่
เหมาะสม ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
ชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรีย นฝึก ค้น รวบรวมข้ อ มูล และ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
ชุ ด ก ารเรี ย น รู้ ท าให้ นั กเรี ย น มี
ทัศนคติที่ดี ต่อรายวิชาสังคมศึกษา
ศาส น าแ ล ะ วั ฒ น ธ รรม ส าระ
ภูมิศาสตร์
ชุ ด การเรี ย นรู้ ท าให้ นั ก เรี ย นน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
ชุดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียนได้
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1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ภู มิ ศ าสตร์
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น สื่อเป็น สื่อการเรียนรู้ที่ ช่วยเสริมสร้างทักษะให้เกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจได้เร็วและชัดเจนให้นักเรียนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
การใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นการนาทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ต้องคานึงถึง ความต้องการ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอน ซึ่งผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนตามระดับความสามารถ
ของตนเอง และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
ผู้ เรี ย นกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ ร อบตั ว สนุ ก กั บ การเรี ย นท าให้ มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ อรนุ ช
ลิ ม ตศิ ริ (2551 : 175)[6] ที่ ก ล่ า วว่ า ชุ ด การสอนเป็ น สื่ อ ที่ ช่ว ยให้
ผู้เรียนได้ตามความสามารถ ความถนัด และช่วยเร้าความสนใจของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่ง

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ชุดการเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยนาไปสู่ความสาเร็จของการสอนได้ตาม
เป้าหมายรวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของวาสนา พรมสุรินทร์
(2540 : 11)[7] ที่กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นการนาเอาสื่อการสอน
หลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ในลักษณะที่สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ มุน สาร
สิ น (2558 : 102)[8] ผลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด การเรีย นรู้ วิ ชาสั งคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึง
พอใจในการเรี ย น อยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กัณฐาภรณ์ พานเงิน (2559 : 92-98)[9] ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากชุด
การเรียนรู้ ใช้แบบการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องคานึงถึงความต้องการ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ วิธีการสอนที่เหมาะที่สุดก็คือ การจัดการ
เรียนการสอนรายบุคคลหรือ การศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษา
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับ
สติ ปั ญ ญาความสามารถและความสนใจ โดยมี ค รู ค อยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมถึงชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีความ
น่าสนใจ กะทัดรัด เนื้อหามีความเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงาม
ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านแล้วสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

[2] ทรงภพ เตชะตานนท์ , “การเปรียบเที ยบผลการเรียนรู้กลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง
ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ระหว่ างการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้แ บบ 4MAT และการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ผนผั งความคิ ด ”, วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
[3] บุญเกื้อ ควรหาเวช, นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา,
สานักพิมพSR printing, 2543.
[4] ธิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, อรุณ
การพิมพ์, 2548.
[5] บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น , พิ ม พ์ ค รั้งที่ 7 สุ วี ริย า
สาส์น, 2545.
[6] อรนุช ลิมตศิริ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2551.
[7] วาสนา พรหมสุรินทร์, “การสร้างชุดการสอนโดยวิธีวิเคราะห์
ระบบเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการสาหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
[8] มุน สารสิน , “ผลการใช้ชุด การเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดี กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ครุ ศ าสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน . บุ รี รั ม ย์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558.
[9] กัณฐาภรณ์ พานเงิน , “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย งอย่ า งมี
วิจารณญาณ เรื่องชุมชนริมน้าจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรี ย นสตรี ม ารดาพิ ทั ก ษ์ ” , วิ ท ยานิ พ นธ์ ครุ ศ าสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน. จั น ทบุ รี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2559.

8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
1.1 การสร้างชุดกิจกรรมต้องใช้เนื้อหาสาระ ให้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้น ไม่ยากซับซ้อนเกินไป เพิ่มคาถามในกิจกรรมทั้ง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ครูผู้สอนควรใช้
คาสั่งอธิบายที่ชัดเจน ให้นักเรียนเข้าใจ ตลอดถึงความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ต่อการเรียน
1.3 ครูควรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุด
การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรทาการพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสงค์การเรียนรู้อื่น
ๆ ต่อไป
2.2 ควรเน้นการจัดทาชุดการเรียนรู้ที่เป็นสื่อผสม และเปิด
โอกาส ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. เอกสารอ้างอิง
[1] กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551, โรงพิ ม พ์ ชุม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จากัด, 2552.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ผลจากการใช้แผนภูมคิ วามหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาคณิตศาสตร์
THE RESULT OF USING SEMANTICS MAPPING TO DEVELOP ENGLISH READING
COMPREHENSION OF THE SECOND YEAR STUDENTS OF MATHEMATICS
จิตราพร งามเนตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail: thepaurlux@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ 2) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ จานวน 50 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) แบบฝึกทักษะ 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย ผลสรุป
การศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความเข้าใจสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการใช้แผนภูมิ
ความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้ น อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังจากการเรียน อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: แผนภูมิความหมาย, การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ

Abstract
This study aimed to, (1) study of using semantics mapping to develop English reading comprehension of the
second-year students of mathematics, (2) study students’ attitudes toward learning English. The 50 sample students,
obtained by purposive sampling, were the second-year students of Mathematics major, enrolled to study “English for
study skills” of the 1st semester academic year 2019. The research instrument consisted of the student survey data,
attitude forms, English drills, and pre-posttest. The data was analyzed to calculate percentage, means, standard deviation
and t-test. The results of this study were (1) the students’ ability in development English reading comprehension
significantly improved at the .01 level after using semantic mappings, (2) students’ attitudes toward learning English were
the high level.
Keywords: semantics mappings, the development of English reading comprehension, English reading
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สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562

บทนา
การเรียนภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่ า งยิ่ ง
สาหรับนักเรียนไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็ น ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ให้ มี ก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรรวมถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานความรู้
ความสามารถสูงขึ้นก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก กระทรวงศึกษาธิการ [1]
การเรียนภาษาใด ๆก็ตาม ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะที่สาคัญ
ของการเรียนรู้ในการรับทราบข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสติปัญญาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติต่าง ๆ
สามารถช่วยให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี
ที่สุด หรือสามารถกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า การเขียนที่ดีเป็นผลสืบเนื่อง
จาการอ่านที่ดีด้วยเช่นกัน การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้นั้น
ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนอย่างดีเสียก่อน
เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถทางการรับรู้ที่ต่างกัน ครูผู้สอน
จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ และประเมินสภาพผู้เรียนแล้วจึงเลือกวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เ รียนสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์
ของผู้เขียนตามที่ผู้สอนสอนบริบทนั้น ๆ ได้ บาบาร่า คอล (Barbara
Kroll) [2] เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน อาจารย์
ผู้สอนควรมีเป้าหมายในการสอนอย่างชัดเจน เพราะจากการสอนใน
ปัจจุบันพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ทาให้ไม่สามารถสรุปและจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ อีกทั้ง
นักศึกษาเคยชินกับการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนแปลความหมายเป็น
ภาษาไทยให้ฟังทุกประโยค ซึ่งทาให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านการคิด
อย่างเป็นระบบเพราะครูผู้สอนมักเป็นศูนย์กลาง
การเรี ย นการสอนโดยใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมาย (Semantic
Mapping) เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานทฤษฎีเดิมรวมเข้ากับความ
เข้าใจในการอ่านเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวที่อ่านกับความคิดรวบ
ยอดที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ปรากฎในรู ป แผนภู มิ ค วามหมายเป็ น รู ป ธรรมได้
ชั ด เจน จากการขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นการสอนระหว่ า งผู้ ส อนและ
ผู้ เ รี ย นแทนโครงสร้ า งเนื้ อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาของ ซิ เ นทราและคณะ
(Sinatra) [3] และยังสอดคล้องกับ สุชาย สันติจิตรุ่งเรือง [4] ที่กล่าว
ว่ า ใช้ แ ผนภู มิ เ พื่ อ พั ฒ นาการเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษนั้ น
สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนเองโดยตรงซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการอ่าน โครงสร้าง
ของเรื่องราว ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเรีย นการสอนดัง กล่ า ว
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน จึง
ได้ ศึ ก ษาการใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมาย (Semantic Mapping) เพื่ อ
พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ จานวน 50 คน
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาคณิ ต ศาสตร์
จานวน 50 คนที่ลงทะเบียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ จานวน
50 คนซึ่ งได้ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง ลงทะเบี ยนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะยะเวลาในการทดลอง ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎี ของปีเตอร์สัน
อ้างใน วีรวรรณ พูนดี [5] ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แผนภูมิ
ความหมายในการฝึกนักศึกษา ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับต่า โดยการฝึกให้นักศึกษาสร้างแผนภูมิความหมายจากบท
อ่าน และคาศัพท์ และการทาการบทสอบก่อนเรียน หลังเรียน ผล
ปรากฏว่า นักศึกษาที่รับการสอนแบบแผนภูมิความหมายมีคะแนน
การอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น ซึ่งปีเตอร์สันได้เสนอวิธีการสอนดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน
1.1 ความหมายของการอ่าน คือกระบวนการสื่อสารและ
ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ผู้อ่านนอกจากจะถอดรหัส
จากคาหรือข้อความแล้วยังต้องมีความเข้าถึงความรู้สึกนึก คิด ของ
ผู้เขียนที่ต้องการสื่อ
1.2 การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ คื อ กระบวนการเกิ ด
ความหมายของข้อความต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอ่านนาไปเชื่อมโยง
กับความรู้และประสบการณ์เดิม
1.3 องค์ ป ระกอบในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ คื อ
กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาในขณะที่อ่าน และการเชื่อมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับข้อมูลที่ได้รับ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
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1.4 การพัฒนาการอ่าน คือ กระบวนการของการคิดเพื่อทา
ความเข้าใจในความหมายของเนื้อเรื่ อ ง การที่ผู้อ่านจะเกิดความ
เข้าใจในความหมายของเนื้อเรื่องที่อ่านจาเป็ นต้องอาศัย รูปแบบ
พัฒนาการอ่านโดยครูผู้สอนต้องมีส่วนร่วมกับผู้เรียน
1.5 โครงสร้างข้อความ คือ เนื้อหาหรือบทอ่านที่ผู้เขียน
ต้องการถ่ายทอดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยคโดยใช้ตัว
ชี้แนะ ผู้อ่านมีความเข้าใจก็จะสามารถอ่านจับใจความสาคัญ ตีความ
วิเคราะห์เรื่องตามเจตนารมของผู้เขียน และทาให้ผู้อ่านเข้าใจในการ
อ่านเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น
2. แผนภูมิความหมาย
2.1 แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ แผนภู มิ ค วามหมาย คื อ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิด หรือความทรงจา ที่รับจากเซลล์ประสาท
หนึ่งไปยังเซลล์ประสาทหนึ่งจึงทาให้เกิดทางเดินของแม่เหล็กไฟฟ้า
ทางชีวเคมี เรียกว่าร่องรอยความทะนงจาหรือแผนภูมิความหมาย
เป็ น ตั ว สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ งโครงสร้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในสมองเปรี ย บ
เหมือนกระจกที่สะท้อนออกมา
2.2 ความสาคัญของแผนภูมิความหมาย คือ แผนภูมิหรือ
โครงร่างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของใจความและรายละเอียด
ในบบอ่าน
2.3 ประเภทของแผนภูมิความหมาย มีดังนี้ การคิดแบบ
อุปมาอุปมัย การคิดระบบเชิงพลวัด และการคิดแบบสูงต่า
2.4 ขั้ น ตอนการใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมาย ได้ แ ก่ ก าหนด
เป้าหมาย ตั้งคาถาม ระดมคาถาม อภิปายผล และเชื่อมโยงคาตอบ
จากการอภิปายผล

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักการ
และการสร้างแบบฝึกทักษะ
1.3 สร้างแบบฝึกทักษะจากโครงสร้างแผนภูมิความหมาย และ
ตั ว ชี้ แ นะในการเชื่ อ มโยงความเข้ า ใจในการอ่ า นเนื้ อ เรื่ อ งและ
บทความ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมกับเนื้อหา
1.5 ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ได้รับคาแนะนา
1.6 นาแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบจาก
เอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ
2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
มีลักษณะเป็น ปรนัย จานวน 35 ข้อ กาหนดการให้ค่าคะแนน ตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมกับเนื้อหา
2.4 ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ได้รับคาแนะนา
2.5 นาแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.2 สร้างแบบสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จานวน 10 ข้อลักษณะของแบบสารวจเป็นแบบ
แระมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ
2) แบบฝึกทักษะที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.1) The Boston Marathon
2.2) Los Angeles News
2.3) English for work
2.4) Murder in the Language Lab
2.5) Mother Teresa
2.6) Cultural Difference: Being on Time
2.7) Ten easy ways to make friends
3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จานวน 35 ข้อ กาหนดการให้
ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะโครงสร้างแผนภูมิความหมาย และตัวชี้แนะใน
การเชื่อมโยงความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องและบทความขั้นตอน
การสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาหนังสือที่นักศึกษาใช้เรียน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา และ
การจัดเรียงลาดับเนื้อหา

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1) การหาค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนเจตคติ ก่ อ นและหลั ง เรี ย น
ภาษาอังกฤษ
2) วิ เ คราะห์ ผลจากคะแนนที่ ได้จ ากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่ าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบ
ความแตกต่างของแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ t –
test แบบ Dependent

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการทดลอง2.
ผู้วิจัยทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา
3. ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยอธิบายโครงสร้างแผนภูมิความหมาย
และตัวชี้แนะในการเชื่อมโยงความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องและ
บทความ โดยใช้รูปแบบการทดลองวัดก่อนและหลังการทดลอง

4. ทดสอบนักศึกษาหลังการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการวัดผลก่อนการเรียน
5. ท าการรวบรวม แบบประเมิ น เจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้ทาการการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน ผลแสดงไว้
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน
ผลการทดลอง
N
S.D.
t
df
p
̅
𝒙
ก่อนการทดลอง
50
9.18
2.08
8.48**
19
.000
หลังการทดลอง
50
18.62
3.54
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนภูมิความหมายของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
หลังการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 9.18 และหลังการทดลองเป็น 18.62 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.44 และเมื่อพิจ ารณา
คะแนนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษรายบุคคล พบว่านักศึกษาทุกคนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นหลังการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็นของนักศึกษา
1.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนสนุก
2. ข้าพเจ้าสามารถสร้างแผนภูมิความหมายแบบต่างจากเรื่องที่อ่านได้
3.ข้าพเจ้าสามารถเขียนใจความสาคัญที่อ่านลงในแผนภูมิความหมาย
ได้
4.การอภิปายเป็นกลุ่มสามารถให้ข้าพเจ้าสร้างแผนภูมิความหมายได้
5. การใช้แผนภูมิความหมายเป็นทาสิ่งให้ข้าพเจ้าจาเนื้อเรื่องได้ดี
6. แผนภูมิความหมายสามารถช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ข้อความต่าง ๆ
7.การเรียนไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จาเป็น
8.การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมายเปิดโอกาศให้ข้าพเจ้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
9.การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมายช่วยให้ข้าพเจ้าสนุกกับ
การเรียน
10. ข้าพเจ้าสามารถนาแผนภูมิความหมายไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อื่น ๆ ได้
ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
S.D.
̅
𝒙
4.26
0.45
4.29
0.46
4.32
0.48

การแปลผล
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.26
4.26
4.53

0.45
0.45
0.51

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.44
4.44

0.50
0.50

เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.38

0.49

เห็นด้วย

4.47

0.51

เห็นด้วย

4.37

0.35

เห็นด้วย
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า แผนภูมิความหมายสามารถช่วยให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของข้อความต่าง ๆ ( 𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.51) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นได้ว่า การพัฒนาการอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมายเปิด
โอกาศให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี (𝑥̅ = 4.44, S.D. = 0.50) และ การเรียนไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จาเป็น
(𝑥̅ = 4.44, S.D. = 0.50)
ทั ก ษะการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษโดยใช้ แ บบฝึ ก สั ท อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุดฝึก
ทักษะอยู่ในระดับมาก
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า การใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาคณิตศาสตร์ จะช่วยทาให้นักศึกษามีความสามารถในการ
อ่านได้อย่างถูกต้อง มีการพูดโต้ตอบได้อย่างมั่นใจ สนุกสนาน
บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด และสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมายเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในครั้งนี้
ผลการวิ จั ยพบว่ า ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่อ
ความเข้ า ใจโดยใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมายของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ ค่ า เฉลี่ ย เจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษ (𝑥̅ = 4.37) เนื่องจากผลการใช้แผนภูมิความหมาย
เพื่อพัฒนาสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งคะแนนที่ได้นี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อันเนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความ
เข้ า ใจสู ง ขึ้ น หลั ง จากได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการใช้ แ ผนภู มิ
ความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ า ใจสู ง ขึ้ น อย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของบอนด์และทิงเกอร์ (Bond, G.L)
[6] ที่กล่าวว่าการที่จะเกิดความเข้าใจในการอ่านเป็นอย่างดี ผู้อ่าน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของข้อความ รวมทั้ง
สัญญาณคาที่ปรากฏในข้อความซึ่งสอดคล้องกับความคิดของเพรส
เพย์ (Pressley) [7] ว่าการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจควรฝึกให้รู้จัก
สัญญาณคาของโครงสร้างข้อความแต่ละประเภท ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจและสามารถเข้าใจความหมายจากสิ่งที่อ่านตรงความหมายที่
ผู้เขียนตรงตามประสงค์ที่ให้ไว้ในเนื้อเรื่องหรือบทเรียนที่อ่าน และ
สอดคล้องทิศนา แขมมณี [8] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่สมาชิกเข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระทา กิจกรรมร่วมกันเพื่อได้รับความรู้อย่ าง
กว้างขวางเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งประโยชน์ในการที่จะก่อให้เกิด
พฤตกรรมกล้าแสดงออก และพิมเนตร เทพปัญญา [9] ได้ศึกษา
การใช้ กิ จ กรรมผั ง สั ม พั น ธ์ ท างความหมายเพื่ อ เ พิ่ ม พู น
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจา
คาศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กล่าวว่า ความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย นเพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากเรี ย นโดยใช้
กิจกรรมผังสัมพันธ์ทางความหมายจากระดับที่ไม่ผ่านเป็นดีปาน
กลาง
2. เจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยลาดับแรกได้แก่
ข้าพเจ้าคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ลาดับต่อมาคือการเรียน
ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จาเป็น และลาดับสุดท้ายที่นักศึกษามีเจตคติทดี่ ี
คือ ข้าพเจ้ากล้าพูดตอบโต้โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ
สุ ธ ามาศ คชรั ต น์ [10] ซึ่ งได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการ การพั ฒ นา

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษา การใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมายเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้ าใจสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความเข้าใจสูงขึ้นหลังจาก
ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการใช้ แ ผนภู มิ ค วามหมายเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น อย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับ
ดี จากการวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาบางคนยังไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ยั งขาดทัก ษะการ
นาไปใช้ และการอ่านตามระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดใน
หนังสือที่มีระดับไม่เท่ากัน แต่หลังจากนักศึกษาได้เรียน ได้ทา
กิจกรรมและทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมทาให้นักศึกษามีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นและสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี นั ก ศึ ก ษาบางคนที่ มี ค่ า คะแนนจากการท า
แบบทดสอบไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั้นก็อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายัง
ขาดความต่อเนื่องในการทาความเข้าใจและอีกสาเหตุจากการ
สอบถามโดยตรงจากนักศึกษาทาให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
นั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ก ลับ ไปทบทวนและท าความเข้ าใจเพิ่ ม เติ มนอก
ห้องเรียนดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรจะนาไปพัฒนาใน
ครั้งต่อไป
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และความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย นให้ มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้้าว้า
Learning Achievement of Matthayom Suksa 2th Students Trough Learning
Activity Package on Title “Sweet from Kluai Namwa”.
อังคณา ลังกาวงศ์1 และ พสุ ปราโมกข์ชน2
1ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1Email: Angkanalangka@gmail.com; 2Email: ajpasuj@hotmail.com

2ภาควิชาเคมี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยเน้นการนาเอาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทาขนมจากกล้วยน้าว้าซึ่งเรียกว่า “ขนมกล้วย” ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับเนื้อหาของ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับทางด้านเคมี ชีววิทยา ของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดเป็น
กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมสวัสดีกล้วยน้าว้า กิจกรรมมีอะไรในกล้วยน้าว้า และกิจกรรมขนมกล้วยน้าว้า ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์กระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 84.22/80.53 และ
นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยชุดกิจกรรมขนมกล้วยน้าว้ามีพัฒนาการหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 สาหรับผลความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมกล้วยน้าว้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด
ค้าส้าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องขนมกล้วยน้าว้า

Abstract
This research aim to study the effective of the learning activity package entitle “Sweet from Kluai Namwa”.
Activity package was developed using the local wisdom knowledge about sweet from banana Namwa, “Kanom Kluay”
appling with the knowledge about science subject in chemistry and biology for Matthayom Suksa II level on Sansai
Wittayakom, Sansai district, Chiangmai Province. The 3 activities were developed, including Sawasdee Kluai Namwa
What’s in Kluai Namwa And Sweet from Kluai Namwa. The result showed that, the effectiveness of this learning activity
package had the relative about the process and result (E1/E2) score of 84.22/80.53. The learning achievement of the
students who learn with the Sweet from Kluai Namwa learning activity package had significantly higher post-study
development at the .01 level. The student’s satisfaction score for participating in the learning activity package which
represent a highest level.
Keywords: Learning Achievement, Matthayom Suksa 2, Learning activity package in Kluai Namwa
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2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า

1. บทน้า
แต่เดิมนั้นปัญหาของการศึกษาไทย จะเป็นการเน้นการสอนโดย
ใช้เนื้อหาที่ถูกกาหนดจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีกรอบการจัดการเรียน
การสอนที่แน่นอน ต่อมาจึงได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยให้แต่
ละโรงเรียนได้สามารถปรับรูปแบบหรือจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ของตนเองขึ้นเพื่อทาให้นักเรียนในโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันด้วย
บริ บ ทของพื้ น ที่ ได้ เรี ย นจากสภาพจริ งของโรงเรี ย นและชุ ม ชน
ท้องถิ่นของตน แต่แม้จะมีการปรับเปลี่ ยนแนวทางของการจัดการ
เรี ย นการสอนดั งกล่ า ว แต่ ก็ ยั ง คงพบว่ า นั ก เรี ย นยั งคงมี ปั ญ หา
เกี่ยวกับการเรียนบางรายวิชาเช่นในกลุ่มของสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มักจะเป็ นรายวิชาที่ เน้นการใช้เนื้อหาจานวนมาก ตลอดจนความ
ซับซ้อนของวิทยาศาสตร์ ทาให้เป็นรายวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียน
เนื่องจากไม่เห็นภาพจริงๆของสิ่งที่ตนเรียนอยู่ อีกทั้งหลายๆโรงเรียน
ก็ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนอุป กรณ์ และสื่ อต่ างๆที่ จ ะสร้างความ
เข้ า ใจ ใ น เนื้ อ ห า ที่ เรี ย น ไ ด้ [1] แ ม้ ว่ า ท า ง รั ฐ บ า ล โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จะได้ มี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่นสะเต็มศึกษา หรือการพัฒนาการ
จั ด ก ารเรี ย น การส อน ส าห รั บ ศ ต วรรษ ที่ 21 เผ ย แ พ ร่ แ ก่
สถาบั น การศึ ก ษาต่ างๆ โรงเรี ย น บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา แต่ สิ่ ง
สาคัญคือการใช้บริบทของพื้นที่มาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน นั้น
ยังคงมีการนามาใช้กันยังไม่แพร่หลาย
งานวิจัยนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะบุรณาการเอาความรู้เกี่ยวกับกล้วย
น้าว้า ซึ่ งเป็นผลไม้ที่ป ลูกในชุม ชน และถูกนามาใช้เป็ น สิ่งอุปโภค
บริโภคมาระยะเวลานานในสังคมไทย โดยเฉพาะพื้ น ที่ อาเภอสั น
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการปลูกกล้วนาว้า และนาส่วนต่างๆมา
ใช้ป ระโยชน์ เช่ นการท าเป็ น ขนมรับ ประทานเป็ นต้ น ซึ่ งในกล้ วย
น้าว้าจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ตลอดจนแร่ธาตุชนิดต่างๆ ถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์
การทาขนมจากกล้วยน้าว้าจะเป็นการนาเอาเนื้อของกล้วยน้าว้าสุก
มาขยาให้เนื้อกล้วยเละ จากนั้นมีการเติมแป้งข้าวเจ้า และน้ากระทิ
ลงไป แล้วนาไปนึ่งให้สุก เป็นขนมที่รับประทานได้ง่ายราคาไม่แพง
ซึ่งการนาเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยน้าว้า และขนมจากกล้วย
น้าว้ามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น อยู่บนแนวคิดที่
ต้องการจะให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและ
ชีววิทยา ผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้น เห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นของตน และมีการเรียนการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อผ่าน
กิจกรรมต่างๆที่สร้างขึ้น ได้เห็นผลการทดลองที่เป็นจริง ทาให้เกิด
ความรู้ที่ถาวร เกิดความรักในท้องถิ่นของตนต่อไป

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มทดลอง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชตุพน
ศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 25 คน
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนโรงเรียนสันทราย โดย
เลือกกลุ่ทตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้อง
20 คนโดยวิธีจาเพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่นักศึกษาของ
ผู้วิจัยฝึกสอนปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อให้สามารถใช้ชั่วโมงสอนในการ
ทาการวิจัยได้
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้น : ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
2) ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนภายหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป็ น งานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา โดยจะประกอบด้ ว ย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 2 แผนได้ แ ก่ แผนเรื่ อ ง
ส่วนประกอบของพืช สารอาหาร
2) ใบความรู้ 2 ชุดคือใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของพืช และ
ใบความรู้เรื่องสารอาหาร
3) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็น ใบกิจกรรมและใบงาน
จานวน 3 ชุด ได้แก่
3.1) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “รู้จักกับกล้วยน้าว้า”โดย
เนื้อหาจะเน้นส่วนประกอบของพืช โดยจะเป็นเรื่องส่วนต่างๆของต้น
กล้วยน้าว้า (อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของพืช)
3.2) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “มีอะไรในกล้วยน้าว้า ”
โดยจะเป็นกิจกรรมสาหรับการทดลองสารอาหารในกล้วยอย่างง่าย
(อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร)
3.3) ใบกิจกรรมและใบงานเรื่อง “ขนมกล้วยน้าว้า” โดย
จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทาขนม โดยครูจะสอนวิธีและหลักการ
ของการทาให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนลองทาด้วยตนเอง พร้อมกับ
สามารถการปรับสูตรได้ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนสัดส่วนและชนิด
ของแป้งจะมีผลต่อขนมที่ได้อย่างไร
4) แบบทดสอบก่ อ นและหลั งเรี ยน มี จ านวน 2 ชุด ส าหรับ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบจานวนชุดละ 10 ข้อ
5) แบบทดสอบหลังจากเรี ยนผ่านทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้
แล้ว เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบจานวน 30 ข้อ
6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จานวน 5 ข้อ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพของชุ ดกิ จกรรมการเรียนการสอน
เรื่ อ งขนมจากกล้ ว ยน้ าว้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเกณฑ์
สามารถนาไปใช้ได้จริงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75
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ในการดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนคือ ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เรื่อง
พืช และเรื่องสารอาหาร จากนั้นสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย โดยกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผน (KPA) ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ชุด โดยในแต่ละ
ชุ ด จะประกอบด้ ว ยใบกิ จ กรรม และใบงาน ตลอดจนจั ด ท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจสาหรับนักเรียนขึ้น แล้วนาทั้งหมดไปประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) เมื่อประเมินแล้วจะนาผลที่
ได้ม าปรับปรุง แล้วจึงนาชุดกิจกรรมที่ ได้ สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
เลือกห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แบบเจาะจงจานวนนักเรียน
25 คน จากนั้นนาผลที่ได้มาประเมิน ความเหมาะสมของการนาใช้
จริงตลอดจนกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และแบบวัด
ต่างๆที่ได้สร้างขึ้น นามาหาความยากง่าย อานาจจาแนกของแบบวัด
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบ ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ไ ด้
เลือกใช้ ค่า KR-20 ของครูเดอร์-ริดชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)
ส่ ว นแบบสอบถามความพึ งพอใจผู้ วิ จั ย ได้ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญท าการ
ประเมินความสอดคล้องแล้วทาการปรับปรุงให้เหมาะสม
ภายหลั งจากการเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ทดลองแล้ ว ก็ ไ ด้ มี ก าร
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ตลอดจนแบบวัดต่างๆ และ
แบบสอบถามความพึ งพอใจเพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม สมบู ร ณ์
สามารถน าไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ริ ง ก็ ไ ด้ น าเอาเครื่ อ งมื อ
แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมต่างๆ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จานวน 20
คน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล นั้น ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จะ
ถูกนามาประเมินค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E1/E2) โดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 75/75 และค่าผลสัมฤทธิ์ซึ่ง
จะเป็ น การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ ก่ อ นและหลั งเรี ย นโดยใช้
ค่าสถิติ t-test ตลอดจนคะแนนเฉลี่ ยจากแบบสอบถามความพึ ง
พอใจ

นอกจากนี้แล้วผลการศึกษาแบบวัดก่อนและหลังเรียนทั้งสองชุด
จานวนรวม 20 ข้อพบว่ามีค่าของความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 –
0.8 สาหรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก็มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2
– 0.8 เช่นกัน และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ KR-20 อยู่ที่
0.80 จึงสามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้
เมื่อนาเอาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ งขนมจากกล้วยน้าว้า
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากลุ่มทดลองมาใช้กลับกลุ่ตัวอย่างแล้วได้
ผลการวิจัยดังนี้
4.1) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการ/ผลลัพธ์ (E1/E2) พบว่าคะแนนของนักเรียนใน
การทากิจกรรมต่างๆนั้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 84.22 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
(15 คะแนน) (15 คะแนน) (15 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
12.8
12.4
12.7
(20 คน)
ร้อยละเฉลี่ย
85.33
82.67
84.67

84.22

และเมื่ อ หลั งจากเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมทั้ งหมดที่ ได้ ส ร้ า งขึ้ น
นั ก เรีย นมี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ของการท าข้ อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ยู่ ที่
80.53 คะแนน ดังนั้น จึงสรุปว่าค่า E1/E2 ของนักเรียนที่ผ่านการ
เรียนด้วยชุ ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้ าว้า
เท่ากับ 84.22/80.53 สูงกกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75
4.2) การเปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นและหลั งเรี ย น (pre-post
test)
การเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังเรียนของแบบทดสอบที่
ได้ ท าขึ้ น จ านวน 2 ชุ ด ๆละ 10 ข้ อ โดยชุ ด แรกจะเป็ น เรื่ อ ง
ส่ ว นประกอบของพื ช ส าหรั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ รกคื อ
“ส่ วนประกอบของพื ช ” และชุดที่สองจะเป็ นเรื่อง “สารอาหาร”
โดยแบบทดสอบแต่ละชุดจะให้นักเรียนทาก่อนเรียน และหลังเรียน
ในแต่ล ะแผน จากนั้ นน าเอาคะแนนก่อนเรียนของทั้ งสองแผนมา
รวมกัน และเทียบกับคะแนนหลังเรียนของทั้งสองแผนรวมกัน ผล
การศึกษาเป็นดังตาราง

4. ผลการวิจัย
ในการสร้างเครื่องมือสาหรับการจั ดการเรียนการสอน อันได้แก่
แผนการจัดการเรียนการสอน และชุดกิจกรรม เมื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง พบว่าบางขั้นตอนของกิจกรรมใช้เวลานานเกินไป เช่นใน
กิจกรรมที่ให้นักเรียนลงพื้นที่รอบๆโรงเรียนซึ่งมีต้นกล้วยอยู่ เพื่อให้
ได้ เห็ น ส่ ว นต่ างๆจากต้ น จริ งๆ พบว่ าใช้ เวลาค่ อ นข้ างมาก ครูจึ ง
จาเป็นต้องกระชับเวลาให้น้อยลง และยังพบว่าบางกิจกรรมเช่นการ
ทาขนมกล้วยมีตัวแปรมากเกินไป คือชนิดของแป้งที่ใช้คือให้นักเรียน
เลือกชนิดได้ทั้งสองชนิด แป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้ามาผสมกัน
และปรับสัดส่วนได้เอง ทาให้ใช้เวลานานเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ปรับให้
เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ปรับปริมาณในการผสมได้เท่านั้นเป็นต้น

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน
กลุ่ม
N
ค่าเฉลี่ย SD.
t
p
ตัวอย่าง
ก่อนการใช้ 20
10.90 3.45 7.375 <.0001
หลังการใช้ 20
16.98 1.30
ระดับนัยสาคัญ .01
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เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารอาหารในกล้วยอย่างง่าย เช่นการทดสอบ
แป้งเปรียบเทียบกันระหว่างกล้วยดิบ กล้วยห่าม และกล้วยสุกว่ามี
ปริมาณแป้งต่างกันหรือไม่ สัมพันธ์กับรสหวานที่ชิมได้หรือไม่ การ
ตรวจสอบไขมั นโดยการถูกับ กระดาษ และการหากากใยโดยการ
นามาเผาอย่างง่าย เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของกล้วยน้าว้า จากนั้น
จะเป็น การทากิจ กรรมที่ 2 ในแผนนี้ คือ การให้ นั กเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการทาขนมกล้วยน้าว้า ซึ่งจะนากล้วยน้าว้ามาบดและขยา
ให้เละ เติมน้าตาล กะทิ และแป้งข้าวเจ้าเป็นหลัก แต่ในงานวิจัยนี้
จะมีการนาเอาแป้งข้าวเหนียวมาให้นักเรียนทดลองทาด้วย หลังจาก
ที่ครูสอนเกี่ยวกับการทาขนม และสาธิตเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นแล้ว
จะให้นั กเรียนได้ท ดลองทาด้วยตนเอง โดยสามารถปรับ สูตรและ
ส่วนผสมเองได้ ซึ่งกระบวนการทานี้จะคล้า ยกับการทากิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เมื่อนึ่งออกมาจะให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบเนื้อสัมผัสและ
รสชาติของขนมที่ได้ และให้ลองปรับสูตรและทาอีกครั้ง จากนั้นจึง
ให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอวิธีการทาของตนเองและบอกถึงคุณค่า
ทางอาหารของขนมที่ตนทาขึ้น และตอบคาถามในใบงาน
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้จะพบว่า
ผลการทากิจกรรมของนักเรียนจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84.22 และ
ภายหลังจากการเรีย นโดยใช้ แผนจั ด การเรีย นรู้ทั้ ง 2 แผน จะให้
นั ก เรี ย นได้ ท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ จ านวน 30 ข้ อ พบว่ า
คะแนนเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นอยู่ ที่ 80.53 ซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้คื อ
75/75 ทั้งนี้ จะเห็นว่าคะแนนที่ได้แสดงให้เห็นถึงความคงทนของ
การเรียนรู้ คือระหว่างเรียนนักเรียนมีคะแนนในการทากิจกรรมสูง
และภายหลั งจากที่ เรี ย นโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น ก็ ยั งคงมี
คะแนนในการท ากิ จ กรรมที่ สู ง ด้ ว ยเช่ น กั น แสดงให้ เห็ น ว่ า ชุ ด
กิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
จริง และเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่รับการสอน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของพสุ ปราโมกข์ ช น และคณะ [2 - 3] ซึ่ งเป็ น การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น
การศึกษาทดลองที่เห็นสภาพจริง การที่กาหนดให้นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงสูตรขนมของตนได้เอง จะทาให้เกิดความรู้สึกท้าทาย และ
ความอยากลองอยากรู้ ซึ่ งเป็ น พื้ น ฐานอย่ างหนึ่ งของเด็ ก นั ก เรี ย น
สมัยใหม่ และเมื่อเห็นผลจากการทากิจกรรมของตนเอง ประกอบกับ
การอธิบายของครู จะทาให้นักเรียนเกิดความจาแบบฝังใจ การที่
นักเรียนในกลุ่มได้มีการระดมความคิดในการทาขนมสูตรต่างๆ นั้น
ย่อมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอ้อมนาความรู้ประกอบกับ
ประสบการณ์ ข องแต่ ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเติม เต็ ม
ความรู้ให้กันและกันได้ ยังส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการ
วิพากย์วิจารณ์ (Capon and Kuhh [4] และจิราภรณ์ พรมสืบ [5])
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนั้น ยังทาให้ความรู้ที่เกิดขึ้นถูกจดจาได้
ดี ขึ้ น มากกว่ า การใช้ ก ารเน้ น ท่ อ งจ าแต่ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว และยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของน้าฝน เบ้าทองคา และ กฤษณา ปิ่นป้อง
[6] ซึ่งกล่าวว่าการความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยใช้

เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบด้วยค่าสถิติ
t-test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 7.35 ที่ระดับนัยสาคัญ .01 เมื่อเทียบ
กั บ ตารางค่ า สถิ ติ t แล้ ว พบว่ า ค่ าที่ ได้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า หลั งใช้ ชุ ด
กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
4.3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้าที่ได้สร้างขึ้น พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ เช่ น ความเหมาะสมของกิ จ กรรม ระยะเวลาที่ ใช้ ในการจั ด
กิจกรรม ตลอดจนความรู้สึกเกี่ยวกับความชอบ ความสนุกสนานของ
กิจกรรม การเล็งเห็นประโยขน์จากความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม
การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ที่ 4.78 โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วยน้าว้า
รายการประเมิน
เฉลี่ย SD.
แปลผล
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ 4.64 0.63
ดีมาก
สาระการเรียนรู้
2. ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมี 4.83 0.69
ดีมาก
ความเหมาะสม
3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค วาม 4.85 0.68
ดีมาก
สนุกสนาน
4. กิจกรรมที่ได้เรียนไปสามารถ 4.92 0.57
ดีมาก
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
5. นั ก เรียนมี ความสนุ ก กับ การ 4.67 0.74
ดีมาก
เรียนในบทเรียนนี้

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากที่กล่าวมาข้างต้นว่างานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
ของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
องค์ประกอบของพืช และสารอาหาร โดยในส่วนของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัด
ช่วงชั้นของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยในกิจกรรม “รู้จัก
กับกล้วยน้าว้า” จะเป็นการให้นักเรียนได้ลงไปสัมผัสกับต้นกล้วย
น้ าว้ า เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ งส่ ว นประกอบต่ า งๆ ซึ่ งในใบกิ จ กรรมจะให้
นักเรียนได้ตอบคาถาม และวาดภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆที่
สอดคล้องกับใบความรู้ ตลอดจนได้มีการสอดแทรกเรื่องราวของ
กล้ วยน้ าว้าในการน ามาใช้ ด้านต่ างๆในชุ ม ชน เช่น ท าบรรจุภั ณ ฑ์
สาหรับอาหาร การใช้ ต้น กล้ วยในการท ากระทง หยวกกล้วย ปลี
กล้ ว ย ซึ่ ง สามารถน ามาท าเป็ น อาหารรั บ ประทานได้ รวมทั้ ง
สรรพคุณ ทางยา ซึ่ งจะทาให้ นักเรียนเห็น คุณ ค่ าของกล้วยน้ าว้าที่
ปลู ก ในชุ ม ชน และเมื่ อ เข้ า สู่ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 2 เรื่ อ ง
สารอาหาร ในกิจกรรมแรกของแผนนี้จะเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้
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กิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และชีวิตประจาวันทาให้
เกิดความสมบูรณ์ทั้งทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมการ
สอนแบบบูรณาการจะทาให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ รู้จักแสวงหาความรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ส่งเสริมการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
เห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง บทบาทของครู จ ะกลายเป็ น ผู้ อ านวยการ
เรียนรู้ ปูพื้นฐานที่จาเป็น และคอยควบคุมให้กระบวนการเรียนรู้อยู่
ในกรอบของทฤษฎี หลักการ มาตรฐานการเรียนรู้และตั วชี้ วัด ที่
เหลือจะเป็นการให้นักเรียนออกแบบการจัดการ การหาความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งภพ เลาหไพบูลย์ [7] ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการสอน
แบบสืบเสาะเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการทาให้นักเรียนได้มี
การจัดระบบความคิดก่อให้เกิดความรู้ที่คงทนจากการได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ได้ยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับ
เจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนม
จากกล้วยน้าว้า ว่านักเรียนมีความสนุกสนานที่ได้เรียนพร้อมการเล่น
ลดความน่าเบื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น สรุปว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องขนมจากกล้วน
น้าว้าที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จริง ทาให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

[2] พสุ ปราโมกข์ชน, อังคณา ลังกาวงศ์ และ จุฑามาศ หนุนชาติ ,
“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสมบัติของธาตุ”,
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ จั ย ร าไพพรรณี ค รั้ ง ที่ 10.
ธันวาคม 2559, หน้า 45-51.
[3] พสุ ปราโมกข์ ช น และคณะ, “ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาเรื่อง “เทียนหอมอินดิเคเตอร์ ,” การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยวิ ชาการ ประจ าปี 2561,
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problem-based learning?,” Cognition and Instruction,
22 No.1, pp. 61 – 79, 2004.
[5] จิราภรณ์ พรมสืบ, “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยเทคนิ ค แบ่ ง กลุ่ ม คละผลสั ม ฤทธิ์
(STAD)รายวิชาวิท ยาศาสตร์ห น่วยการเรียนรู้เรื่องสารละลาย
กรดและเบส”, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
[6] น้าฝน เบ้าทองคา และ กฤษณา ปิ่นป้อง, “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายกรดและเบสโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จากัด, 2543.

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรมี ก ารน าเอาแนวทางในการท ากิ จ กรรมการเรี ย นาก
รสอนนี้ไปใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือในสาระวิชาอื่นๆ เพื่อเป็น
การพัฒนาผู้เรียนต่อไป
5.2 หากมีการนาไปใช้ในโรงเรียนอื่น ซึ่งอาจมีบริบทของพื้นที่ๆ
แตกต่างกัน จาเป็นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสาระที่จะเลือกมาใช้หรือ
อาจเป็นการศึกษาในภูมิปัญญา หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆได้
5.3 เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนทา
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการทาขนม ทาให้การรักษาเวลาทาได้
ลาบาก ผู้สอนจาเป็นต้ องมีการควบคุมการใช้เวลาอย่างเคร่งครัด
และพยายามกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนทากิจกรรมร่วมกัน

6. เอกสารอ้างอิง
[1] ณัฐวิทย์ พจนตันติ, “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง
สารในชีวิตประจ าวันและความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องสารในชีวิต ประจ าวันของนั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6
ตามแนวการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสั ง คม ”,
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
The Development STEM Education’s Learning Lesson Plan for Student of Early
Childhood Education Program using by Coaching and Mentoring
สุภัทรา คงเรือง1 และ พัชนี บุญรัศมี2
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1Email: ksupatthara@aru.ac.th; 2Email: paily_pai@hotmail.com

2อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2) เพื่อศึกษาผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา ตัวแปรต้น
คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่ เลี้ยง ตัวแปรตาม คือ องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ผลการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนวิชาการจัด
ประสบการณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรับ เด็ ก ปฐมวั ย จ านวน 24 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่อ งสะเต็ ม ศึ ก ษาด้ ว ย
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่ เลี้ยง รายวิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมินการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า 1.
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การสืบค้น
2) การสร้างคาถาม 3) การร่างแบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนาเสนอ 5) การทบทวนและสะท้อนผล และ 6) การเชื่อมโยงสู่การออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ 2.นักศึกษาสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีมากร้อยละ
20.83 ระดับดี ร้อยละ 66.67 และระดับพอใช้ ร้อยละ 12.50 ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาใช้วิธีการ ทบทวนประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แล้วนาเชื่อมโยงสู่กระบวนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
คาสาคัญ: สะเต็มศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู้, การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง, การศึกษาปฐมวัย

Abstract
This research aims to 1) develop learning Lesson plan related to TQF3 entitled STEM Education by coaching and
monitoring, and 2) study results of designing experience plan of STEM Education for preschoolers of Early Childhood students.
The independent variable was the learning Lesson plan entitled STEM Education by coaching and monitoring. The dependent
variables were the elements of learning Lesson plan of STEM Education by coaching and monitoring. The results of designing
experience Lesson plan of STEM Education for preschoolers of Early Childhood students. The sample group consists of 24
students of the Early Childhood Program of Faculty of Education at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who study the
course of Scientific Experience for Early Childhood. The research instruments were the learning Lesson plan of STEM Education
by coaching and monitoring, TQF3 of the course of Scientific Experience for Early Childhood, and evaluation form of the
experience plan of STEM Education for preschoolers of Early Childhood students. The data were analyzed by descriptive
analysis. The results showed that: 1) the learning Lesson plan related to TQF3 entitled STEM Education by coaching and
monitoring consisted of 6 elements: 1) retrieval, 2) enquiry, 3) design, 4) invention and presentation, 5) review and reflection, and
6) connection to the design of experience plan, and 2) the students of the Early Childhood Education Program could design their
experience plan of STEM Education for preschoolers at the highest level.: 20.83 percent, high level: 66.67 percent, and moderate
level: 12.50 percent. The researcher observed that the students used their approach to review experiences from the learning
management process and connect to the process of designing the experience plan of STEM Education for preschoolers.
Keywords: STEM education, Learning Lesson Plan, Coaching and Mentoring, Early Childhood Education,
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ออกแบบทางวิศวกรรมทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยให้นักศึกษาสืบค้น
และคิดชิ้นงานการออกแบบโดยใช้ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตั้งคาถาม (ask) เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข
และปัญหานั้นจะแก้ไขด้วยการผลิตสิ่งประดิษฐ์ลักษณะใด รวมทั้ง
การพิจารณาเงื่อนไขของการแก้ปัญหาจากการผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ
2) ขั้นจินตนาการวิธีแก้ปัญหา (imagine) เป็นการระบุวิธี
แก้ปัญหา โดยการระดมความคิด เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย
แล้วพิจารณาเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
3) ขั้ น วางแผน (plan) เป็ น การระบุ วิธี แ ละขั้ น ตอนการ
แก้ ปั ญ หา โดยก าหนดกระบวนการและขั้ น ตอนในการสร้ า ง
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ทางด้ านอุ ป กรณ์ และเครื่อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ
แก้ปัญหาตามแนวทางนั้น
4) ขั้ น สร้ างสรรค์ ผ ลผลิ ต (create) เป็ น การปฏิ บั ติ ต าม
ขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ โดยการสร้ า งสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ที่ น าไปสู่ ก าร
แก้ปัญหา
5) ขั้นปรับปรุง (improve) เป็นการทดสอบคุณภาพของ
สิ่งประดิษฐ์ แล้วอธิบายถึงกระบวนการทางานและปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อทาการปรับปรุงให้มีผลงานดีขึ้น แล้วทาการทดสอบสิ่งประดิษฐ์
นั้นหลังการปรับปรุงอีกครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระบุ มาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้ ที่ น ามาใช้ ใ นการจั ด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สะเต็ ม ศึ ก ษา ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 10.1 มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุ ผ ล 10.3 มี ค วามสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาและตั ด สิ น ใจ
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวั ย ตัวบ่งชี้ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในการพัฒนาเด็กวัยอนุบาลไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แบบบู ร ณาการโดยใช้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาได้ โดยจั ด เป็ น แผนการจั ด
ประสบการณ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยการเรี ย นรู้ สาระส าคั ญ
มาตรฐานการเรีย นรู้ ตั ว ชี้วั ด จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ สาระที่ ค วร
เรียนรู้ ประสบการณ์ สาคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมิน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน
มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ห้าปี ) (2554) ให้มีมาตรฐานคลอบคลุมผล
การเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปั ญ ญา 4) ด้านทั กษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข 6) ด้ า น
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ [5] ดั งนั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เป็ น แนวทางการจั ด การ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น แนวทางการจั ดการศึก ษาหนึ่งที่ ช่วยส่ งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที่
เปลี่ ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษที่
21 เนื่ อ งจากสะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า น
กิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อฝึก
ประสบการณ์ ก่ อให้เกิดความคิ ดสร้างสรรค์ และอาจนาไปสู่ การ
สร้างนวัตกรรม โดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จะต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการพฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการหรื อ คาดหวังให้ เกิ ด
ขึ้นกับผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรมเหล่านี้ รวมถึง
การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของ
การเรียนรู้หรือการทางานแบบร่วมมือ ดังนั้นจะพบว่าสะเต็มศึกษา
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
บู รณาการการเรี ยนรู้วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ [1] การจั ด การเรี ย นการสอน
แบบสะเต็มศึกษาสามารถนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญ หาในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิ ต และการประกอบอาชี พ ในอนาคต ดั งนั้ น ครูค วรพยายามน า
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
ทั้ ง แนวความคิ ด ห ลั ก ทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
กระบวนการทางวิศวกรรม โดยนาเทคโนโลยีมาเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้เป็นชั้นเรียนสาหรับนวัตกรรมและ
การออกแบบของผู้ เรี ย นภายใต้ บ รรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น เชิ ง
บูรณาการ [2]
สะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ น การบู ร ณาการที่ ส ามารถจั ด สอนได้ ในทุ ก
ระดั บ ชั้ น ตั้ งแต่ ชั้น อนุ บ าล–มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยพบว่ า ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ละ
รัฐนา STEM Education มาใช้ ผลจากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนใช้
วิ ธี ก ารส อน แ บ บ Project-based Learning, Problem-based
Learning, Design-based Learning ท า ให้ นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
สร้างสรรค์ พั ฒ นาชิ้น งานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM
Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพผู้เรียนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐ อเมริก ามี ก ารน า STEM Education ไปสอนตั้ งแต่ ระดั บ วั ย
ก่ อ นเรี ย น (Preschool) ด้ ว ย [3] นอกจากนี้ ยั งมี แ นวทางอื่ น ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้แก่
กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น
ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถนามาปรับใช้กั บการ
จัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
นัก การศึ กษาของ Museum of Science’s National Center
for Technological Literacy [4] เสนอขั้ น ตอนของกระบวนการ
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นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกรายวิชาจะต้องจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
รายวิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยซึ่ งเป็น
รายวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร ปรับปรุง 2558
ซึ่งเมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วนักศึกษาต้องเกิดคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทั้ ง 6 ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาให้นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยได้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคั ญ คื อ เป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกและชี้ แ นะผู้ เรี ย น โดยสร้ า ง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน และให้ผู้เรียน
มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญ ห าโดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผู้สอน
ควรมีบทบาทสาคัญ ดังที่จารัส อินทลาภาพร[6] กล่าวไว้ดังนี้
1. จั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ ตื่ น เต้ น น่ า สนใจ
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่ท้าทาย
ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของผู้ เรียน
โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาระ ได้แก่ สาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
สอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
5. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน (Projectbased learning) โดยสร้างสถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หาเกี่ ยวกับ ชี วิต
จริงและท้าทายกระบวนการคิดของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิ ด หาค าตอบโดยใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
6. เป็นผู้ผู้ชี้แนะ (Coach)
7. เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor)
8. ตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
9. ประเมิ น กระบวนการท างานและผลงานของผู้เรีย นโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และให้ ข้อมูลย้อนกลับระหว่างและหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้การสื่อสารเชิงบวก
ก า ร ชี้ แ น ะ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ( Coaching แ ล ะ
Mentoring) เป็ นเทคนิ คในการพั ฒ นาการเรียนรู้ของบุ คลากรใน
องค์กรที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching
เป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วย
วิ ธี ก ารให้ ค าแนะน าและสอนงานแบ บ สองทาง(Two Way
Communication) เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทางานที่ได้รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไปพร้อม ๆ กัน ส่วน Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง เลือกจากผู้
ที่ มี ค วามสามารถเป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารในหน่ ว ยงานมาให้
คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่าใน

เรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทางานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ซึ่งอาจไม่ เกี่ ยวกับ หน้ าที่ ในปั จจุ บั น โดยตรงก็ ได้ อย่ างไรก็ ต ามทั้ ง
Coaching และ Mentoring ต่ า งก็ เ ป็ น เทคนิ ค ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะทาให้ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทางาน
ได้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ และองค์ ก รมี ค วามพร้ อ มในการรั บ การ
เปลี่ยนแปลงมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บทบาทของผู้ชี้แนะ คือ สร้างโอกาส สร้างภาพผลลัพธ์ที่
ปรารถนา สร้างทัศนคติเชิงบวก จัดแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติสร้างแรงจูงใจ ให้การเสริมแรง-ให้รางวัล คุณสมบัติของการ
ชี้แนะ ดุ ษ ฎี โยเหลา[7] กล่ าวว่า เป็ น การสนทนาเพื่ อ การพั ฒ นา
เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน มีเป้าหมาย
เพื่อประเด็นหรือเรื่องที่เฉพาะเจาะจง เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาสั้น
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และพัฒนาทักษะส่ว นบุคคล
เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ของบุคคล องค์กรร่วมกัน จะใช้ได้ผลเมื่อ
มี coachee มีการตระหนักรู้ มีขอบเขตของเวลาที่ชัดเจน เ ป็ น
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะของ coach บทบาทของพี่ เลี้ ย งคื อ
เพื่อน ผู้ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ ที่ปรึกษา ผู้ฟังที่ดี โค้ช ผู้ให้คาแนะนา
ผู้สร้างความเชื่อมั่น ครู ต้นแบบ คุณลักษณะพี่เลี้ยงที่ดี ได้แก่ การ
เป็นผู้ฟังที่ดี มีจุดยืน มีความคิดเชิงบวก อดทน รักษาสัญญา สร้าง
ความไว้ว างใจ สร้างแรงบั น ดาลใจ โดยที่ ผู้ ชี้แนะต้ อ งมี ทั ก ษะที่
สาคัญ ของการผู้ชี้แนะ [8] ได้แก่ การใช้คาถามที่ดี (Questioning)
การรับฟั งอย่างตั้งใจ (Listening) การให้ข้อ มูลป้ อนกลับ เชิ งบวก
(Positive Feedback) อย่างสร้างสรรค์ การจู งใจและให้ กาลั งใจ
(Motivation) การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงจะมีแนวทางอย่างไร และ
นาไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยได้หรือไม่อย่างไร
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เรียนรู้สะเต็มศึกษา ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานวิท ยาศาสตร์สาหรับ เด็กปฐมวัย การจั ด
ประสบการณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การประเมิ น
แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ และมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ของ สสวท.
4.1.2 ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดและเลือกการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมาปรับใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
4.2 ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี 2 ประเภท คื อ
เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
4.2.1 แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบของรูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
สร้างและหาคุณ ภาพแบบสัมภาษณ์ องค์ประกอบของ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วย
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5
คน พิ จารณา ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.2.2. แผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
1) สร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพีเ่ ลี้ยง
และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล ด้านการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา จุดประสงค์ การดาเนินกิจกรรม และการ
ประเมินผล ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มีค่า
0.6 ถือว่าใช้ได้
3) นาแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ไปใช้ทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
4) น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ มาปรับปรุง แก้ไขแล้วนาไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.2.3 แบบประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
1) สร้างและหาคุณภาพแบบประเมินการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษา แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล
ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา จุดประสงค์ การดาเนินกิจกรรม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนารูปแบบแผนการจัด การเรียนรู้ตาม มคอ.3
เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
2) เพื่ อ ศึ ก ษ าผ ล ชอ งการออ ก แ บ บ แ ผ น ก าร จั ด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
การศึ กษ าป ฐม วั ย ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 142
คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนวิชาการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 24 คน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ แผนการจัด การเรียนรู้ เรื่องสะเต็มศึกษา
ด้ ว ยกระบวนการชี้ แ นะและการเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ตั ว แปรตาม คื อ
องค์ ป ระกอบของแผนจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งสะเต็ ม ศึ ก ษาด้ ว ย
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ผลการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์ วิท ยาศาสตร์ส าหรับ เด็ ก ปฐมวั ย ได้ แ ก่ ทั ก ษะและ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สาระการเรี ย นรู้ แ ละมาตรฐาน
วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การจั ด ประสบการณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3.4 ระยะเวลา
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรียนรายวิชา การจัด
ประสบการณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2562 สั ป ดาห์ ล ะ 4 ชั่ ว โมง แบ่ งเป็ น ทฤษฎี 2 ชั่ วโมง
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นศึกษาแนวคิด
2. ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3. ขั้นทดลองใช้
4. ขั้นวิเคราะห์ผล
4.1 ขั้นศึกษาแนวคิด
4.1.1 ผู้ วิจัย ศึก ษา หลักสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาวิชา
การศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558 หลั ก สู ต ร 5 ปี
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง การ
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สั ป ดาห์ ที่ 2 ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ งกลุ่ ม 8 กลุ่ ม ๆ ละ 3 คน
ศึกษาสาระทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยสามารถแบ่งออกเป็น
8 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2554 : 4) ดั งนี้ 1) สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
กระบวนการดารงชีวิต 2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) สารและสมบัติของ
สาร 4) แรงและการเคลื่ อ นที่ 5) พลั ง งาน 6) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 8) ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งนาเสนอให้เพื่อนฟังทั้งชั้น และ
ทุกคนสรุปเป็นแผนผังความคิดของตนเอง
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างคาถาม สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยให้
นักศึกษาทางานเดี่ยว ลองคิดปัญหาว่าถ้าจะประดิษฐ์สิ่งของ 1 ชิ้น
โดยกาหนดปัญหาที่เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
นั ก ศึ ก ษาจะท าอะไร ให้ เขี ย นเป็ น ค าถามเชิ งจิ น ตนาการ โดย
ยกตัวอย่าง เช่น เราจะทาอย่างไรให้เรือที่ประดิษฐ์สามารถบรรทุก
น้าหนักได้มากที่สุด สร้างรถที่เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด ออกแบบร่มให้
สามารถจุคนได้มากที่สุด สร้างกังหันลมที่สามารถหมุนได้เร็วและ
นานที่สุด
องค์ประกอบที่ 3 การร่างแบบ ในสัปดาห์ที่ 4 ให้นักศึกษา
ร่างแบบ รวมทั้งกาหนดอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ รวมทั้งขั้นตอนการ
สร้างชิ้นงาน และลองนาไปประดิษฐ์ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้
ต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาร่างแบบและกาหนดอุปกรณ์
องค์ป ระกอบที่ 4 การประดิษ ฐ์ชิ้น งานและน าเสนอ ใน
สั ป ดาห์ ที่ 5 น าผลงานประดิ ษ ฐ์ ถ่ า ยภาพเป็ น คลิ ป มาน าเสนอ
พร้อมทั้งบอกว่า ผลงาน ส่วนใดเป็น S T E และ M
องค์ประกอบที่ 5 การทบทวนและสะท้อนผล ในสัปดาห์ที่
5 เมื่อนักศึกษานาเสนอผลงานในขั้นที่ 4 ถ้าผลงานเป็นไปตามที่ร่าง
แบบไว้ นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้ พร้อมทั้งบอกปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และให้โอกาสนักศึกษาที่ตั้ งใจทาผลงานแต่ผลงานไม่สาเร็จ
ตามที่ ตั้ งเป้ าหมายไว้ โดยผู้ สอนให้ ก าลังใจและลองให้ กลั บ ไปท า
หรือปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในการสร้างชิ้นงานอีกครั้ง
องค์ประกอบที่ 6 การเชื่อมโยงสู่การออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ ในสั ป ดาห์ ที่ 6 เมื่ อ น าเสนอผลงานเสร็ จ แล้ ว ให้
นักศึกษาลองออกแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ สะเต็ ม
ศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เลือกหน่วยการเรียนรู้ตามสาระทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ก าหนดหั ว เรื่ อ ง มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด และออกแบบการจั ด
ประสบการณ์ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พร้อมทั้ งการ
ประเมินผล
4.4 ขั้นวิเคราะห์ผล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ผล ใน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
คือ
4.4.1 ผลการพั ฒ นารูป แบบแผนการจัด การเรียนรู้ต าม
มคอ.3 เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
โดยวิเคราะห์เอกสาร และคาสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้าง
ข้อสรุปองค์ประกอบของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3

และการประเมินผล สานวนภาษาที่ใช้ และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.8 ถือว่าใช้ได้ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามประเด็นดังนี้
รายการประเมิน
คะแนน
เลือกมาตรฐานและตัวชี้วัดตรงกับสาระการ
2
เรียนรู้
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
1
ตัวชี้วัด
เลือกประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรรู้ที่
1
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ออกแบบกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้
4
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ใช้สื่อได้เหมาะสม
1
ออกแบบการประเมินที่เหมาะสม
1
เกณฑ์การให้คะแนน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการแปลผลคะแนนดังนี้
ระดับดีมาก ได้คะแนน 9-10 คะแนน
ระดับดี ได้คะแนน 7-8 คะแนน
ระดับพอใช้ คะแนน 5-6 คะแนน
ระดับไม่ผ่าน คะแนน 0-5 คะแนน
2) น าแ บ บ ป ระ เมิ น ก าร เขี ย น แ ผ น ก ารจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษามาปรับปรุง แก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขแล้วนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
4.3 ขั้นทดลองใช้
4.3.1 ผู้วิจัย นาแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการชี้ แ นะและการเป็ น พี่ เลี้ ย ง ไปใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
4.3.2 ผู้ วิจัยได้ นารูปแบบแผนการจั ด การเรีย นรู้ มคอ.3
เรื่ องสะเต็ ม ศึก ษาด้ วยกระบวนการชี้แ นะและการเป็ น พี่ เลี้ย ง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การสื บ ค้ น 2) การสร้า ง
คาถาม 3) การร่างแบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานและนาเสนอ
5) ทบทวนและสะท้ อ นผล และ 6) การเชื่ อ มโยงสู่ ก ารออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การสืบค้น ในสัปดาห์แรก ให้นักศึกษา
สืบค้นและศึกษาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่สืบค้นจากเอกสารหลักสูตร
การศึ ก ษาปฐมวั ย และทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 :
67-68) ซึ่งประกอบด้วย 8 ทั กษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด การ
คานวณ การจ าแนกประเภท การหาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การลงความเห็น จากข้ อมู ล การพยากรณ์ หรือการท านาย โดยให้
นักศึกษาลองปฏิบัติการสังเกตด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
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เรื่องสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง และได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ มีค่า 0.6
4.4.2 ผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ สะ
เต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา โดยการให้คะแนนตาม
เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา แล้วนามาแปลผลตามค่า
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน การเขีย นแผนการจั ดประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีผล
คะแนนดังนี้
คะแนน 9-10 คะแนนอยู่ในระดับดีมาก จานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.83
คะแนน 7-8 คะแนนอยู่ในระดับดี จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67
คะแนน 5-6 คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5

ระหว่างการดาเนินการวิจัย ผู้สอนใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ
การให้ ข้อ มูลป้ อนกลับ เชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ การจูงใจและให้
ก าลั งใจ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ จากการสั ง เกต พบว่ า
สัปดาห์ที่ 3 นักศึกษามีวิธีการสร้างคาถามแตกต่างกัน ซึ่งทาให้ผู้วิจัย
ใช้บทบาทการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น
3 กลุ่มได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 ค าถามที่ คิ ด ขึ้ น เอง แปลกใหม่ เชื่ อ มโยงกั บ
สถานการณ์ จ านวน 2 คน ได้ แ ก่ ส่ งไข่ ในที่ สู งอย่ างไรไม่ ให้ แ ตก
ชิงช้ากระดาษที่สามารถรับน้าหนักได้ 40 กิโลกรัม
ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
ถามคาถาม เพื่อให้นักศึกษาได้คิดต่อยอดด้วยตนเอง
กลุ่ ม ที่ 2 ค าถามที่ ป ระยุ ก ต์ ม าจากข้ อ มู ล ที่ สื บ ค้ น จาก
อินเทอร์เน็ต และนาหลักการมาประยุกต์ใช้และคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ด้วยตนเอง จานวน 8 คน เช่น เรือบรรทุกน้าหนักของมะนาวได้
5 ลูก
ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
ถามคาถามน า พยายามให้ ก าลังใจในการท าชิ้น งานและนาเสนอ
ทางออกของการแก้ไขปัญหา
กลุ่มที่ 3 คาถามที่สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จานวน
14 คน เช่ น ท าอย่ างไรให้ กั งหั น หมุ น โดยไม่ ใช้ ไฟฟ้ า ท าอย่ างไร
น้าจะพุ่งเป็นน้าพุได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ เครื่องกดน้าโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ในกลุ่มนี้ผู้สอนให้การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยการ
สร้างแรงจูงใจโดยให้ทาชิ้นงาน
ซึ่งในแต่ละกลุ่มของนักศึกษาทีไ่ ด้คาถามที่แตกต่างกัน ทา
ให้ผู้สอนต้องใช้การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าเป็น
นั ก ศึ ก ษาที่ คิ ด ค าถามด้ ว ยตนเองได้ ดี อาจารย์ ผู้ ส อน ใช้ ก ารถาม
ค าถามย้ อ นกลั บ และให้ ก าลั งใจเท่ านั้ น แต่ ถ้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ คิ ด
คาถามด้ว ยการลอกเลี ย นแบบจากอิ น เทอร์ เน็ ต โดยไม่ ได้ คิ ด เอง
นักศึกษาต้องการแบบอย่างของข้อมูล อาจารย์จึงต้องใช้การชี้แนะ
โดยการใช้วิธีการบอกข้อมู ลมากกว่า ซึ่งการชี้แ นะและการเป็ น พี่
เลี้ยงของอาจารย์นักวิจัยทาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนและ
น ามาใช้ ในการเรีย นรู้ ได้ดี ขึ้ น สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของจิ ต ณรงค์
เอี่ยมสาอาง [10] ที่พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกวิธีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ความรู้ในรายวิชาตลอดจนเลือกวิธีที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและแนวทางพัฒ นาทักษะที่สาคัญ ในยุค
ศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนที่ได้รับการจั ดการเรียนการสอนของครู
ชี้แนะมีผลการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการที่สูงขึ้น
2. แผนการจั ด ประสบการณ์ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัยของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอยู่
ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ซึ่ งประกอบด้ ว ย หน่ ว ยการเรี ย นรู้ มาตรฐาน
ตัวชี้วัด สาระที่ควรเรียนรู้ จุดประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สื่อ และการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิชาการศึ ก ษาปฐมวัย ใช้ ขั้ น ตอนในการ
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้ วิธี ก ารทบทวนประสบการณ์ ที่ ได้ จ ากกระบวนการจั ด การ

5. ผลการวิจัย
1. รู ป แบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มคอ.3 เรื่ อ งสะเต็ ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสืบค้น 2) การสร้างคาถาม 3) การร่าง
แบบ 4) การสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานและนาเสนอ 5) ทบทวนและ
สะท้ อ นผล และ 6) การเชื่ อ มโยงสู่ ก ารออกแบบแผนการจั ด
ประสบการณ์
2. ผลของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็ม
ศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษา นักศึกษาสามารถออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
ดีมากร้อยละ 20.83 ระดับดี ร้อยละ 66.67 และระดับพอใช้ ร้อยละ
12.50 จากข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นั กศึก ษาใช้วิธีการทบทวน
ประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วนามาเชื่อมโยง
สู่กระบวนออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

6. อภิปรายผล
1. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม มคอ.3 เรื่องสะเต็ม
ศึกษาด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสืบค้น 2) การสร้างคาถาม 3) การร่าง
แบบ 4) การสร้ างสิ่ งประดิ ษ ฐ์ แ ละน าเสนอ 5) การทบทวนและ
สะท้ อ นผล และ 6) การเชื่ อ มโยงสู่ ก ารออกแบบแผนการจั ด
ประสบการณ์ ซึ่ ง แนวทางดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการ
ออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม ตามที่ นั ก การศึ ก ษาของ Museum of
Science’s National Center for Technological Literacy
ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ ขั้ น ตั้ งค าถาม ขั้ น จิ น ตนาการวิ ธี
แก้ปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นสร้างสรรค์ผลผลิต และขั้นปรับปรุง

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

31

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรี ย นรู้ แ ล้ ว น ามาเชื่ อ มโยงสู่ ก ระบวนออกแบบแผนการจั ด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษา ได้ลงมือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานจากการประดิษฐ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อ น
ร่วมชั้นเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ จากการทางานของตน เพื่ อ
นามาใช้ในการออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ์สาหรั บ
เด็ ก ปฐมวัย โดยใช้แ นวทางที่ ต นเองเรีย นรู้ม าก่อ น สอดคล้อ งกั บ
งานวิจัยของสิริน ภา กิจเกื้อกูล [11] ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้สร้างชิ้นงาน
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

[3] พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, “Stem Education กับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21”,วารสารนักบริหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่2, 2556.
[4] Massachusetts State Sciene & Engineering Fair, “What
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7. ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 อ าจ ารย์ แ ล ะ ผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งค วรน า
แนวทางการเป็นชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
1.2 ผู้ ส นใจควรศึ ก ษาแนวทางการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมให้เข้าใจก่ อนน าไปใช้ และอาจนาไปปรับ ใช้กับรายวิชา
อื่น ๆ ได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิ ต วิท ยาศาสตร์ของนั ก ศึก ษาด้ วยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมและการเป็นชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การน าแผนการ จั ด
ประสบการณ์สะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
โดยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
The Development of Statistical Analysis by Using Computer Program’s Subject
Achievement by using Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book for
Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ปิยะธิดา ทองอร่าม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1Email : piyathida.to@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) พัฒนาตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน และหลังการได้รับการจั ดการ
เรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยแบบปกติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest
Design) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย จานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุ
ศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ จานวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่ างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก
โดยใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั กศึกษากลุ่มที่ ได้รั บ การจั ด การเรียนรู้ โดยใช้ ต ารา วิชา การวิเคราะห์สถิ ติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ตารา, สถิติเพื่อการวิจัย, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were 1 ) study Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book’s
efficiency 2 ) to compare statistical analysis’s subject achievement both before and after using Statistical Analysis by
Computer Program’s Subject Book 3) to compare statistical analysis’s subject achievement both by using Statistical
Analysis by Computer Program’s Subject Book and 3) to study students’s opinion. The research method was two
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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group pretest and posttest design. In this study, the population was comprised tudents at Phra Nakhon Si Ayutthaya
Rajabhat University 90 people. And samples was comprised with students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat
University 60 people. The research instruments were statistical analysis by computer program’s subject Book,
achievement test and satisfaction questionnaire. The data collection was statistically analyzed by mean, standard
deviation, and t- test.
The results of the research study were as follows:
1. Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book had efficiency 80/80
2. After use Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book, the score was significantly higher than
that of the before one at .05
3. Students who use Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book, the score was significantly
higher than use passive learning.
4. Students satisfaction were at the high level.
Keywords :, Statistical Analysis by Computer Program’s Subject Book, Statistical Analysis, achievement
ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง
จึ งเป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด
กระบวนการเรีย นการสอนของครูผู้ส อนให้ บ รรลุจุด ประสงค์ก าร
เรียนรู้ยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) พัฒนา
ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน และหลัง
การได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อ
การวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา
วิชา การวิเคราะห์ส ถิติเพื่ อการวิจัย โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
และนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยแบบปกติ และ 4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

บทนา
การจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 ควร
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเป็นการกระตุ้น
ให้ ผู้ เรี ย นรั ก การเรี ย นรู้ สนุ ก กั บ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ความรู้สึกอย่างเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรพัฒนาทักษะ
การคิ ด ขั้ น สู งโดยให้ ผู้ เรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า ง
บู ร ณาการ [1] เมื่ อ พิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับไม่น่าพึง
พอใจ นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ตารา เนื่องจากจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ตารา เป็นสื่ อนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะเกิดความสนใจใคร่รู้มากขึ้น และทาให้การ
เรียนการสอน การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ สะดวก
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ ด้ว ยตนเองโดยตรง ผู้ เรีย นเป็ น ผู้ ท ากิ จกรรมด้ วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนง่ายขึ้น นอกจากนี้เป็นการลด
บทบาทของครูเป็นผู้อานวยความสะดวก แนะนา และจัดบรรยากาศ
ทีเ่ อื้อต่อการเรียนเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญได้อย่างดี ดังที่ จินตนา ใบกาซูยี [2] ได้กล่าวว่า ตารา/
หนังสือนั้นเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญา คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่าน
ได้พัฒ นาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรี ยบเทียบ ใช้เหตุและผล
จาแนกแจกแจง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ค่า ตลอดจน
สามารถนาความรู้และทักษะเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ สอดแทรกแนวความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดเจตคติที่
เหมาะสมในการนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
ใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะแก่ความรู้ และประสบการณ์ ด้าน
การใช้ภาษาของผู้อ่าน เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้น

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตารา
มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของตารา/
หนั งสื อ /เอกสารประกอบการสอนไว้ อ ย่ า งคล้ า ยคลึ ง กั น สรุ ป
ความหมายได้ คือ สื่อประเภทสิ่งพิ มพ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่ง มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมตามรายละเอียด
ของวิชาที่ก าหนดไว้ในหลั กสู ตร ซึ่งควรประกอบด้วย หั วข้อ เรื่อ ง
จุ ด ประสงค์ เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมครบถ้ ว นตามค าอธิ บ าย
รายวิชาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และมีวิธีการประเมิน
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ประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้ดังสูตรการคานวณหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตรดังต่อไปนี้ [3]

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบสอง
กลุ่ ม วัดผลก่อ นและหลั งการทดลอง (Two Group Pretest-Posttest
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย

  
  
1  
 100


เมื่อ

E1


A
N

E
C

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
แทน คะแนนรวมของกิจกรรม
แทน คะแนนเต็มของกิจกรรม
แทน จานวนนักเรียน

E2
F

B
N

XE
XC

O2
O2

เมื่อ
E คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
C คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ
O1 คือ การวัดผลก่อนการจัดการเรียนรู้
O2 คือ การวัดผลหลังการจัดการเรียนรู้
XE คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
XC คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

 F 

 2     100


เมื่อ

O1
O1

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
แทน คะแนนรวมของหลังเรียน
แทน คะแนนเต็มของหลังเรียน
แทน จานวนนักเรียน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้อย่างคล้ายคลึง
กัน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการได้รับจากการกระบวนการเรียน
การสอน ซึ่ งประเมิน ได้ จ ากแบบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น โดย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สามารถแบ่ ง ได้ ห ลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภท สรุปได้ดังนี้
[2,4,5,6,7,8]
1. แบ่งโดยใช้วิธีตอบเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบเขียนตอบ (essay test) แบบทดสอบ
แบบนี้ มีลักษณะสาคัญที่ผู้ตอบต้องเขียนตอบยาว ๆ ข้อสอบมีน้อย
ข้ อ แต่ ล ะข้ อ อาจต้ อ งตอบถึ ง 2-3 หน้ า แล้ ว แต่ ล ะขอบเขตและ
ระดับชั้น
1.2 แบบทดสอบปรนั ย (objective test) เป็นชนิด ที่
ผู้ตอบ ตอบเพียงสั้น ๆ หรือเพียงทาเครื่องหมายใด ๆ ในการตอบ
เท่านั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ คือ แบบให้ตอบคาถามเพียงสั้น ๆ (short
response) แบบถู ก –ผิ ด (true - false) แบบจั บ คู่ (matching)
แบบเติมข้อความให้ สมบูรณ์ (completion) และ แบบเลือกตอบ
(multiple choices)
1.3 แบบทดสอบให้ปฏิบัติ (performance test) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดงานภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นแบบให้ปฏิบัติ ให้
ทางานตามที่กาหนดให้ เช่น สอบภาคปฏิบัติพลานามัย ศิลปปฏิบัติ
ดนตรีปฏิบัติ นาฏศิลป์ปฏิบัติ เป็นต้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คึอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บั ณฑิ ต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ที่
ลงทะเบียนเรียน วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย จานวน 60 คน
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ได้ แก่ นั กศึ กษาหลั กสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน และ 2) กลุ่มที่ได้รับการ
จั ด การเรีย นรู้ แ บบปกติ (การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบรรยาย) ได้ แ ก่
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 30
คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก โดยใช้สาขาวิชา
เป็ น หน่ ว ยในการสุ่ ม ทั้ งนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสาคัญ .05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ .05
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย และการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่
1. ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 1)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผุ้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของต าราตามเกณ ฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80
2. วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ต ารา วิ ช า การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS เวอร์ชั่น 23
3. วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
4. วิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จ รู ป SPSS
เวอร์ชั่น 23

ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) พัฒนาตารา 4) นาตารา
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะของแบบประเมินแบบ
มาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ ของลิ เคิ ร์ ท จ านวน 10 ข้ อ ผลการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้น
เห็ นด้ ว ยในระดั บ มาก แล้ ว ด าเนิ น การป รั บ ป รุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อ เสนอแนะ 5) น าต าราที่ พั ฒ นาขึ้น ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ จานวน 3 ครั้ง คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล กับนักศึกษา จานวน 3 คน การตรวจสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่ ม เล็ ก กั บ นั ก ศึ ก ษา จ านวน 8 คน และการตรวจสอบ
ประสิท ธิภาพแบบกลุ่ม ใหญ่ กับ นักศึ กษาจานวน 30 คน และ 6)
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2. แบ บ ท ด ส อบ วั ด ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท างการเรี ย น โด ย
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่ง มีลักษณะเป็น
แบบปรนัยหลายตัวเลือก (multiple choice) จานวน 30 ข้อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย
หลายตั ว เลื อ ก (multiple choice) จ านวน 30 ข้ อ โดยผ่ า นการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยน าไป
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกข้อคาถามมี
ค่ า ผ่ า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาโดยมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.6 – 1.0 แล้ ว
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยง (Reliability) โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น
ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง ซึง่ คือนักศึกษาหลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 30 คน เพื่ อ
วิเคราะห์ คุณ ภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ย งแบบตรวจสอบ
ภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75
3. แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษา โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยนาไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน พิ จารณาจากค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง (IOC) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าทุกข้อคาถาม มีค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย ง (Reliability) โดยน าไป
ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอื่ น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่ างจริง ซึ่ งคื อ นั ก ศึก ษาชั้ น ปี ที่ 4 หลัก สู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือในด้านความเที่ยงแบบตรวจสอบภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของตารา
ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการ
วิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน
หลังเรียน

ค่าประสิทธิภาพ
84.86
81.10

จากตารางที่ 1 พบว่า จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ e1/e2 เท่ากับ 84.86/81.10
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นของนัก ศึก ษาก่ อนและหลั งการจัด การเรียนรู้ โดยใช้
ต ารา วิ ช า การวิ เ ค ราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ต ารา วิ ช า การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T (dependent sample t-test) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การ
วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ก่ อ นการจั ด การเรีย นรู้ โดยใช้ ต ารา วิช า การ
วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

13.93

1.48

หลั งการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ต ารา วิ ชา การ
วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

23.00

t

28.86

Sig.(2-tail)

.00**

1.55
Df = 29, **p<.01

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบปกติ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้
สถิติทดสอบ T (independent sample t-test) ดังตารางที่ 4

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า t มีค่าเท่ากับ 28.86 และผลการ
ทดสอบความมีนัยสาคัญมีค่า .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญ
ที่ ก าหนดไว้ คื อ .05 (ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น 95%) แสดงว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่างกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียน
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การ
วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และ

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23.07

1.76

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

13.80

19.2

t

Sig.(2-tail)
.00**

19.49
Df= 58, **p<.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่ า t มี ค่ าเท่ ากั บ 4.915 และผล
การทดสอบความมี นั ยส าคั ญ มี ค่ า .00 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า ระดั บ ความมี
นัยสาคัญที่กาหนดไว้ คือ .05 (กาหนดค่าความเชื่อมั่น 95%) แสดง
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ตารา วิชา การวิเคราะห์ ส ถิติ เพื่ อ การวิจั ยโดยใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามแตกต่ า งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การ

วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีค่าสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบปกติ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติ
เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับ
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1) 4.21–5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2) 3.41-4.20 มีความเหมาะสมในระดับมาก 3) 2.61-3.40 มีความ

เหมาะสมในระดั บ ปานกลาง 4) 1.81-2.60 มี ค วามเหมาะสมใน
ระดับน้อย และ 5) 1.00-1.80 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิ ติ
เพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อคาถาม
1. ด้านรูปแบบการพิมพ์
2. ด้านภาพและตารางประกอบการอธิบาย
3. ด้านความรู้
4. ด้านกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.67
4.50
4.57
4.63
4.47

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.48
0.68
0.63
0.49
0.41

แปลความหมาย
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

สถิติ เพื่ อ การวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งสอดคล้อ งตาม
สมมติ ฐ านในการวิ จั ย ข้ อ 1 และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ตารา วิชา การวิ เคราะห์
สถิติ เพื่ อ การวิจั ยโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานในการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ างกั น นอกจากนี้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ด้ ว ย
เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคนิคเพื่อนร่วมคิด เทคนิคอัศวิน
โต๊ ะ กลมเป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั งเป็ น การใช้ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย เพื่ อกระตุ้ นความสนใจและสร้างบรรยากาศทางการ
เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การ
พูด การอ่าน การเขียน การร่วมกันอภิปรายกับเพื่อน การนาเสนอ
งาน ผ่ านการจั ดการเรีย นรู้ห ลากหลายรูป แบบ อาทิ การจัด การ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบเกม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น ทาให้บทบาท
ของผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ให้ความรู้โดยการบรรยายมาเป็นการ
ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาคาตอบ และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปสรุปเป็นความคิด
รวบยอดและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่
3 ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้นั้นมีการใช้รูปแบบการ
สอนและเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
กระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้

จากตารางที่ 4 3 พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดเนื้อหาในแต่
ละบทของตารา จากการสอบถามในข้อคาถามปลายเปิด โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเนื้อหา
ในบทเรื่ อ งการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจาก
สามารถน าไปใช้ ในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
ระหว่างกลุ่มได้ง่ายกว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

สรุปผลการวิจัย
1. ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ง ได้ รับ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สู ง กว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติ
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อ การจัด การเรียนรู้โดยใช้
ต ารา วิ ช า การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาหลั งได้ รับ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สู ง กว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นขออง
นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตารา วิชา การวิเคราะห์
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ตามความเหมาะสมเพื่ อ เป็ น การเสริ ม แรงให้
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และจูงใจให้เรียนรู้ในเรื่องที่ยาก
ขึ้นต่อไป เนื่องจากภายในห้องเรียนมีความสามารถคละกันทั้ งเก่ง
ปานกลาง และอ่อน นักเรียนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรบู รณาการโดยใช้รูป แบบหรือเทคนิ คการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนร่วมกับการจัดทาสื่อประกอบเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
เข้าใจถึงองค์ความรู้และทักษะทางด้านการวิจัย และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
อย่างครบถ้วนและควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อติดตามผลการนา
องค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ
ครู และการนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังสาเร็จ
การศึกษา
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การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Instructional Model on Thai Literatures by Using Song
for Mathayomsuksa 4 Students
จันจิรา หาวิชา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email: jass_v_@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้ เพลง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 1
ห้องเรียน รวม 35 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบบันทึก
หลังการเรียนรู้ และแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่า t –test dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนบทเรียนหลังการเรียนรู้ รูปแบบการ
สอนโดยใช้เพลง สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนได้ ดี โดยหลังจากทาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
พบว่า เมื่อจัดการเรียนการสอนวรรณคดีโดยใช้ เพลง นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.26 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึกหลังการเรียนรู้และแบบสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของครูก็พบว่า นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นนักเรียนยังมีความสนใจในการเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: เพลง, รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง, ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop an instructional model on Thai literature by using and 2) to
develop Thai literature learning skills for Mathayomsuksa 4 students. The population comprised 35 students in
Mathayomsuksa 4, secondary laboratory school of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research
instruments were the 1) lesson plan on Thai literature using song; 2) Thai literature learning skill test; 3) teachers’ notes,
and 4) participant observation form. For the quantitative data, the statistics method used to analyze data were mean
(xˉ ), standard deviation (S.D.), and T-test dependent. For the qualitative data, the content was analyzed after learning.
The instructional model by song 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 song 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. (̅X= 28.50 (Full score was 30.), S.D. = 1.26) For the qualitative data via
teachers’ notes and participant observation form, the finding revealed that the students had knowledge and
understood of Thai literature. The students could correctly summarize the content and concept. Moreover, they
focused on the literature content and actively participated in activities. This attention has affected the Thai literature
learning more efficiently.
Keywords: Song, The Instructional Model on Thai Literatures by Using Song , Thai literature learning skill
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เพลงมาประกอบการเรี ย นการสอนเป็ น ลั ก ษณะเรี ย นปนเล่ น จะ
กระตุ้ น ความสนใจของนั ก เรี ยนได้ เป็ น อย่ างดี [4] การใช้ เพลงจึ ง
นับเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีได้
เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน กระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนให้ เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม และตั้งใจทากิจกรรม
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการ
วิจัย ของสมศั กดิ์ ชานาญกิ จ [5] ที่ ศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
และความสนใจในวิชาภาษาไทยโดยใช้เพลงประกอบ พบว่า เพลง
สามารถทานักเรียนมีความสนใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงกว่าการใช้
การเรียนการสอนแบบปกติ
ดังนั้ น ผู้วิจัย จึงได้ พัฒ นารูป แบบการสอนวรรณคดี ไทยโดยใช้
เพลง เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ว รรณคดี ไ ทยของผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นมัธยมปลาย โดยเลือกเนื้อหาใน
หนั ง สื อ วรรณคดี วิ จั ก ษ์ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ,
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์
คาโคลง, หั วใจชายหนุ่ ม , มงคลสู ต รค าฉั น ท์ รวมทั้ งหมด 6 เรื่อ ง
จัด ท าเป็ น แผนการสอนวรรณคดี ไทยที่ มีเพลงอยู่ ในกิ จกรรมและ
ขั้นตอนต่างๆ ของการสอน เพื่ อให้การเรียนวรรณคดีไทยมีความ
แปลกใหม่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในแง่การจาและทาความ
เข้าใจเนื้ อหาวรรณคดี ไทยที่ ย ากและซั บ ซ้ อ น นอกจากนี้ ยังสร้า ง
บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวรรณคดีไทย
ได้เรียนรู้ชีวิตของมนุษย์และใช้ความคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อัน
เป็นการบูรณาการวรรณคดีสู่ชีวิตจริง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้ง
การเรียนและในชีวิตจริงอีกด้วย

1. บทนา (Introduction)
วรรณคดีไทย คือการเรียงร้อยถ้อยคาขึ้นมาอย่างประณีตบรรจง
ครบองค์ศิลปะ เป็นผลงานของบรรพบุรุษไทยที่ถือเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า นอกจากจะสื่อสารเรื่องราว ความรู้สึกต่างๆ
ผ่านทางตัวอักษรแล้ว ยังสามารถประยุกต์เนื้อหา และข้อคิดจาก
วรรณคดีไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้เห็นถึงความดี ความงาม และ
ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ในหลายแง่มุม ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
[1] ได้กล่าวถึงความสาคัญของวรรณคดีไว้ว่ า“วรรณคดีทั้งปวงล้วน
เป็นประจกส่องสะท้อนสังคมและชีวิตมนุษ ย์ การอ่านวรรณคดีจึง
เป็นการอ่านชีวิต”
วรรณคดีไทยมีคุณค่าและความสาคัญดังที่กล่าวข้างต้น จึงมีการ
กาหนดเนื้อหาสาระวรรณคดีไทยเข้าในหลักสูตรวิชาภาษาไทยของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยมี เ นื้ อ หาวรรณ คดี ไ ทยในสาระที่ 5 วรรณ คดี แ ละ
วรรณกรรม [2]
ถึงแม้ว่าหลักสูตรภาษาไทยจะกาหนดสาระวรรณคดีไทยไว้อย่าง
ชัดเจนทุกระดับชั้น แสดงถึงความสาคัญของการเรียนวรรณคดีไทย
แต่การเรียนวรรณคดีไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน ดังที่ ศรีบังอร
จุ้ย ศิ ริ [3] ได้ ก ล่ าวถึ งปั ญ หาการเรีย นวรรณคดี ไทยว่า นั ก เรีย นมี
ปัญหาในการจดจาเนื้อเรื่อง คาศัพท์ รูปแบบคาประพันธ์ การถอด
ความ การใช้ภาษาในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน รวมถึง
หลักภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย ประกอบกับบรรยากาศ
ในการเรียนไม่เอื้ออานวย นักเรียนต้องตั้งใจฟังครู ต้องจดเนื้อเรื่อง
ตามคาบอกของครู ทาให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น เรียนอย่าง
ไม่มีความสุข ไม่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม ครูผู้สอนยังไม่
พั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พุ ท ธศั ก ราช 2545 มาตราที่ 15 ที่ ว่ า ด้ ว ย
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การศึ ก ษาที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งการ
เรียนรู้อื่นๆ
จากปั ญ หาดั งกล่ า ว ผู้ ส อนต้ อ งใช้ ก ลวิ ธี ในการสร้ า งกิ จ กรรม
การสอนให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้
คุ้นเคยกับรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเพลงเป็นกิจกรรมสากลที่
ก่อให้เกิดความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น วั ย รุ่ น ที่ ช อบแสดงออกและสนใจเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่สนุกสนาน แปลกใหม่ ท้าทาย สร้างความตื่นเต้นมากกว่า
การเรียนแบบปกติ
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยใช้เพลง โดยเพลงประกอบการสอนนั้น หมายถึง สาเนียงขับร้อง
ทานองดนตรีที่ครูกระทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนร้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การสอน สนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ช่ ว ย ให้ นั ก เรี ย น ส าม ารถ จ ด จ าเนื้ อ ห าที่ เรี ย น เกิ ด ค วาม
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ การใช้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง
2.2 เพื่ อพัฒ นาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

3. ขอบเขตการวิ จั ย และวิ ธี ก ารวิจั ย (Materials and
Methods)
3.1 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง มาจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
- เรื่ อ ง นมั ส การมาตาปิ ตุ คุ ณ และนมั ส การอาจาริ ย คุ ณ
จานวน 2 คาบ
- เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง จานวน 2 คาบ
- เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 จานวน 2 คาบ
- เรื่อง นิราศนรินทร์คาโคลง จานวน 2 คาบ
- เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม จานวน 2 คาบ
- เรื่อง มงคลสูตรคาฉันท์ จานวน 2 คาบ
รวมทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 50 นาที

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.2 ขอบเขตประชากร
3.2.1 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั บ ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 4 โรงเรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 35 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มั ธย ม ศึ กษ าปี ที่ 4 โรงเรี ย น ส าธิ ต ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ พระนครศรีอยุธยา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 35 คน
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเรียนรูว้ รรณคดีไทย
3.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
เพลง หมายถึ ง ส าเนี ย งขับ ร้อ ง ท านองดนตรี เป็ น การน าบท
ประพันธ์มาใส่ทานองและจังหวะเพื่อให้เกิดความไพเราะสนุกสนาน
ตอบสนองความต้องการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ช่วย
ให้จิตใจเบิกบาน สร้างสุนทรียภาพในชีวิต
รูปแบบการสอนโดยใช้เพลง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ เพลงตามแผนการสอนที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ซึ่ งมี ก าร
คัด เลือ กเพลงที่ มี เนื้อ หาสอดคล้อ งกั บ บทเรีย นนั้น ๆ น ามาใช้ เป็ น
แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบวัดและประเมินผล และนาทานอง
ของเพลงที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ โดยนาเนื้อหาในบทเรียนมาแต่ง
ให้ สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นดาเนินกิจกรรม ขั้นสรุปบทเรียน
นอกจากนั้ น ยั งใช้ ป ระเมิ น ผลการเรี ย นการสอน และช่ ว ยเสริ ม
บทเรียนอีกด้วย
การสอนวรรณคดีไทย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเนื้อหา
วรรณคดีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เรื่อง นมัสการมาตา
ปิตุ คุ ณ และนมัส การอาจาริยคุ ณ , อิเหนา ตอน ศึก กะหมั งกุห นิ ง,
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์คาโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, มงคล
สูตรคาฉันท์
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ว รรณคดี ไทย หมายถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
วรรณคดีไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมิน
ค่ า และน าความรู้ ที่ ได้ ทั้ งด้ า นเนื้ อ หาและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์ได้
3.5 วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้พัฒ นาขึ้นตามรูปแบบการวิจัยและพัฒ นา มีขั้นตอน
การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน
การสอนวรรณคดีไทย ดังนี้
- ศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้
วรรณคดีไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการสอน
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้
เพลง จากหนังสือ ตารา และงานวิจัย

- ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับเพลง เทคนิคและวิธีการ
แต่งเพลงประกอบการสอน โดยแต่งเนื้อร้องเทียบกับทานองเดิมที่มี
อยู่แล้ ว เที ยบเสีย งให้ ใกล้ เคียงกัน และจานวนพยางค์ เท่ากัน โดย
เลื อ กท านองเพลงที่ มี จั งหวะ ฟั งง่ าย ร้ อ งง่า ย และเป็ น ที่ นิ ย มใน
ปัจจุบัน ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน เป็นการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1. แผนการสอนวรรณคดีโดยใช้เพลง มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1.1 เลือกเนื้ อหาวรรณคดีไทยที่ จะใช้เพลงประกอบการ
สอน เพื่อจัดทาแผนการสอน ได้แก่
- เรื่ อ งนมั ส การมาตาปิ ตุ คุ ณ และนมั ส การอาจาริ ย คุ ณ
จานวน 1 แผน
- อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง จานวน 1 แผน
- นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 จานวน 1 แผน
- นิราศนรินทร์คาโคลง จานวน 1 แผน
- หัวใจชายหนุ่ม จานวน 1 แผน
- มงคลสูตรคาฉันท์ จานวน 1 แผน
รวมทั้งหมด 6 แผน แผนละ 2 คาบ
1.2 กาหนดการใช้เพลง โดยเลือกเพลงที่มีอยู่แล้วหรือแต่ง
เพลงใหม่เพื่อใช้ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวรรณคดี
ไทยแต่ละเรื่อง และใช้ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการสอน ดังนี้
- เพลงอิ่มอุ่น, เพลงพระคุณที่สาม (เพลงที่มีอยู่แล้ว)นามา
ใช้ ป ระกอบการสอน เรื่ อ ง นมั ส การมาตาปิ ตุ คุ ณ และนมั ส การ
อาจาริยคุณ ใช้ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นดาเนินกิจกรรม ขั้นสรุป
บทเรียน
- เพลงอิเหนา (เพลงที่แต่งใหม่) นามาใช้ประกอบการสอน
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ใช้ในขั้นดาเนินกิจกรรม
- เพลงปริ ศ นาของเวตาล (เพลงที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ) น ามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง นิ ท านเวตาลเรื่องที่ 10 ใช้ในขั้ น น าเข้า สู่
บทเรียน และขั้นดาเนินกิจกรรม
- เพลงแลรักนิรันดร์กาล (เพลงที่มีอยู่แล้ว) นามาใช้ในขั้น
นาเข้าสู่บทเรียน และเพลงนิราศรัก (เพลงที่แต่งขึ้นใหม่) ใช้ในขั้น
ดาเนินกิจกรรม
- เพลงหัวใจชายหนุ่ม (เพลงที่แต่งใหม่) นามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ใช้ในขั้นดาเนินกิจกรรม
- เพลงมงคลชีวิต 38 ประการ (เพลงที่มีอยู่แล้ว) นามาใช้
ประกอบการสอน เรื่อง มงคลสูตรคาฉันท์ ใช้ในขั้นดาเนินกิจกรรม
และขั้นสรุปบทเรียน
1.3 ฝึกร้องเพลงที่กาหนดในการจัดการแผนการสอนให้
ถูกต้องและคล่องแคล่ว
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงในขั้นตอน
ต่างๆ ที่กาหนดไว้ เรื่องละ 1 แผน 2 คาบ รวมเป็น 6 แผน 12 คาบ
1.5 เมื่ อ จั ด ท าแผนการสอนแล้ ว น าแผนการสอนไป
ตรวจสอบคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาและโครงสร้ าง โดย
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ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จานวน 3 ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
2. แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึ กษาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาไทยระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แล้วนาไปกาหนดจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหา
จากหนังสือเรี ยนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
แบบทดสอบ
2.2 กาหนดเนื้อหา โดยผู้วิจัยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียน
ภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เรื่อง คือ
เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจาริยคุณ, อิเหนา ตอน
ศึก กะหมังกุ ห นิ ง, นิ ท านเวตาลเรื่องที่ 10, นิ ราศนริน ทร์คาโคลง,
หัวใจชายหนุ่ม, มงคลสูตรคาฉันท์
2.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ว รรณคดี ไ ทย
จานวน 30 ข้อ ประกอบด้วยทักษะดังนี้
2.3.1 ความรู้ความจา
จานวน 6 ข้อ
2.3.2 ความเข้าใจ
จานวน 6 ข้อ
2.3.3 การวิเคราะห์
จานวน 6 ข้อ
2.3.4 การสังเคราะห์
จานวน 4 ข้อ
2.3.5 การนาไปประยุกต์ใช้ จานวน 4 ข้อ
2.3.6 การประเมินค่า
จานวน 4 ข้อ
2.4 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบด้ า น
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
3. แบบบั น ทึ ก หลั งการเรี ย นรู้ เป็ น แบบบั น ทึ ก ที่ ให้ นั ก เรี ย น
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไร สรุปใจความ
สาคัญจากเรื่องที่เรียน
4. แบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นแบบบันทึกที่ให้ครูได้
สังเกตการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เพลง
ขั้นตอนที่ 3 นารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงไปใช้
เป็นการนาเครื่องมือไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีดาเนินการ
ดังนี้
1. นักเรียนทาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อน
เรียน
2. ผู้วิจัยนาแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จานวน 35 คน โดยแผนการสอนจานวน 6 เรื่อง เรื่องละ 2
คาบ ได้ แ ก่ เรื่อง นมั สการมาตาปิตุคุณ และนมั สการอาจาริยคุณ ,
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, นิทานเวตาลเรื่องที่ 10, นิราศนรินทร์
คาโคลง, หัวใจชายหนุ่ม, มงคลสูตรคาฉันท์ โดยดาเนินการสอนตาม
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงที่ได้พัฒนาขึ้น
3. หลังจากสอนแล้ว ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้
4. ครูบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างที่
จัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง

5. นักเรียนทาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยหลัง
เรียน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล เป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
สอนเพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา รวมทั้ งประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ช า
ภาษาไทยเนื้อหาอื่นๆ ได้ มีวิธีการดังนี้
1. ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ทั้ ง ก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย น น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
2. นาบันทึกหลังการเรี ยนรู้ และแบบสังเกตการณ์ อย่างมีส่วน
ร่วมมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 ให้ นัก เรียนทาข้อสอบก่อ นเรียน และข้ อสอบหลั ง
เรียน จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.6.2 ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้ และครูบันทึก
ลงในแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น ผลทั ก ษะการเรี ย นรู้
วรรณคดี ไทย มาวิเคราะห์ ข้ อ มู ลก่ อ นเรีย นและหลังเรี ยน โดยใช้
โปรแกรม SPSS ค านวณค่าสถิติแ บบ t – test dependent และ
วิเคราะห์ห าค่าสถิติพื้ น ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
2.น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากบั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู้ และแบบ
สังเกตการณ์ อย่ างมี ส่ วนร่วม มาสรุป ผลด้ วยวิธีก ารบรรยายแบบ
พรรณนา เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

4. ผลการวิจัย (Results)
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน
2) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ว รรณคดี ไ ทยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้วรรณคดี ไทย หลังจาก
ทาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้วรรณคดี ไทย พบว่า เมื่อจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 28.5 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.26
2. ผลจากบันทึกหลังการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปได้ว่า นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทย รวมทั้ง
วิเคราะห์ วิจ ารณ์ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ในเนื้ อ หาวรรณคดี ไทย
หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้เพลงได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกสนุกสนานผ่อน
คลาย มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ได้รับความรู้
ควบคู่ไปกับความบันเทิง ทาให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น
ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สรุปได้ว่า ครู
สังเกตเห็นว่านักเรียนมี ความสนใจ กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึ้น โดยนักเรียนสามารถร้องเพลงต่างๆ ที่ครูใช้ในการ
ประกอบการสอนได้ สามารถวิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ และแสดงความ
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คิดเห็นในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวรรณคดีไทยในขั้นดาเนินกิจกรรม และสามารถสรุป
เนื้อหา รวมทั้งบอกข้อคิดจากเรื่องในขั้นสรุปบทเรียนได้ นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีทักษะในการทางาน
กลุ่ ม ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ แ ผนการสอนก าหนด ส่ ง ผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น [6]
ผลจากบั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นทุ ก คนและแบบ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครูสามารถระบุได้ว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก

เพลงประกอบทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการกระตุ้น
การเรียนรู้ นักเรียนมีความสนใจและใส่ใจในการเรียนมากขึ้น ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับศุทธินี หางแก้ว และ
นาตยา ปิลันธนานนท์ [7] ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้เพลง
เป็นสื่อช่วยเสริมผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียน
เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นรู้ ช่ ว ยลดความตึ งเครี ย ดของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ผลจากบั นทึ กหลังการเรีย นรู้ ของนั กเรียน พบว่า นั กเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีไทย รวมทั้ง
วิเคราะห์ วิจ ารณ์ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ในเนื้ อ หาวรรณคดี ไทย
หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้เพลงได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกสนุกสนานผ่อน
คลาย มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ได้รับความรู้
ควบคู่ ไ ปกั บ ความบั น เทิ ง ท าให้ บ รรยากาศในการเรี ย นดี ขึ้ น
สอดคล้องกับศรีบังอร จุ้ยศิริ [3] ที่กล่าวว่า นักเรียนทุกคนมีความสุข
กับการเรียน ไม่เบื่อหน่ายและเกียจคร้านต่อการเรียน เป็นเพราะ
กิจกรรมในการเรียนโดยใช้เพลงประกอบนั้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
ดึงดู ด ความสนใจ บรรยากาศเป็ น กัน เอง สนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น
นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส ผ่อนคลายความตึงเครียด สนใจการเรียน
และมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ทุกคนให้ความร่วมมือกันแสดง
ความคิดเห็น ช่วยกันคิด ช่วยกันทาซึ่งเป็นกระบวนการกลุ่ม ครูคอย
ชี้แนะ ให้คาแนะนา และอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้เพลงประกอบการสอนมีความสนใจในการเรียนมากกว่านักเรียนที่
เรี ย นแบบปกติ ก็ คื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนเนื้ อ หาวิ ชาใน
บางส่วนจะถูกนาไปแต่งเป็นเพลงใส่ทานองที่นักเรียนชื่นชอบ และได้
ฝึ ก การร้ อ งเพลงร่ ว มกั น นอกจากนั้ น บรรยากาศในการเรี ย นยั ง
เอื้ออานวยให้นักเรียนได้พบกับสื่ อที่สัมผัสได้ สื่อการสอนจะเป็นไป
ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้
เพลงประกอบการสอนมีความสนใจในเนื้อหาวรรณคดีไทยมากขึ้น
ผลจากแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของครู สังเกตเห็นว่า
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ทั้งการวิเคราะห์
วิจารณ์เนื้อหาความหมายของบทเพลงในขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน การทา
กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่มในขั้นดาเนินกิจกรรม และการสรุปเนื้อหา
และบอกข้อคิดจากวรรณคดีในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนก็สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกขั้นตอน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิด
วิ เคราะห์ การอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น นั ก เรี ย นมี ค วามกล้ า
แสดงออก รวมไปถึ งเจตคติ ที่ ดี ในการเรีย นวรรณคดี ไทยอี ก ด้ ว ย
[6]
ทั้ งนี้ เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการใช้ รูป แบบการสอนที่ ก ระตุ้ น
ความสนใจของนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
อย่างเต็มที่ ใช้ความคิดได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ มีการฝึกการพูด
การแสดง การท างานกลุ่ม เพื่ อให้ นักเรียนมีทั กษะหลายด้ านจาก
การเรี ย นวรรณ คดี ไ ทย เป็ น การเรี ย นรู้ ว รรณ คดี ไ ทยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เนื้อหาวรรณคดีไทยแต่ละเรื่องที่ใช้เพลงประกอบการ
สอนนั้นยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ข้อคิด คาสอนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

5. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)
จากข้อสรุปสามารถนามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยใช้เพลง ถือเป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่ง เมื่อนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนจะช่วยกระตุ้น
ปลุกเร้าความสนใจของนักเรียน ทาให้เกิดความสนุกสนานและเกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะเพลงประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย เมื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพลงจะเป็น
สื่อที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างดี สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียน ทาให้นักเรียนมีความใส่ใจและจดจาเนื้อหาหรือใจความ
สาคัญ ได้ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาด้านต่างๆ ได้รับทั้ ง
ความรู้และความบันเทิงโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเนื้อหายาก
เกินไปที่จะทาความเข้าใจหรือจดจา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเจต
คติ ที่ ดี ใ นการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นอย่ า งมี
ความสุขสนุกสนาน มีใจพร้อมเปิดรับความรู้ในเนื้อหาวิชาอีกด้วย
โดยลั ก ษณะของเพลงประกอบการสอนวรรณคดี ไ ทย ควรมี
คุณสมบัติดังนี้ 1) บทเพลงร้องง่าย 2) ได้เนื้อความ 3) เหมาะสมตาม
วัย 4) ใส่ใจความรู้คู่ความบันเทิง[4] สามารถนามาใช้เป็นเพลงช่วยจา
แบบฝึกทักษะ แบบวัดและประเมินผล ใช้ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้น
ดาเนินกิจกรรม และขั้นสรุปบทเรียนได้
ผลการวิจัยจากแบบประเมินทั กษะการเรียนรู้วรรณคดี ไทย
หลังจากทาแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูว้ รรณคดีไทย พบว่า เมื่อ
จั ด การเรี ย นการสอนวรรณคดี ไทยโดยใช้ เพลง นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
การเรียนรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ
มีค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน 1.26 สอดคล้อ งกับศรีบั งอร จุ้ยศิริ [3] ที่
กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้เพลง
ประกอบการสอนหลั งการทดลองสู งกว่าก่ อ นการทดลองอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เป็นผลสืบ เนื่องมาจากการที่นักเรียนได้ เรียนรู้วรรณคดี
ไทยโดยใช้เพลงประกอบการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละเนื้อหามี
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6. บทสรุป (Conclusion)
การพัฒ นารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้ เพลง ท าให้ได้
รูป แบบการสอนที่ มีป ระสิ ท ธิภาพ นั กเรียนสามารถพั ฒ นาทั ก ษะ
การเรี ย นรู้ ว รรณคดี ไทยได้ ดี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และสามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปเนื้อหาและข้อคิดของวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง
ได้ นั กเรียนมีทักษะการเรีย นรู้วรรณคดีไทยหลังเรียนสู งกว่าก่อ น
เรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 และนั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
การเรียนรู้วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 28.5 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26
นอกจากนี้ นั ก เรี ย นยั ง เรี ย นรู้ ว รรณคดี ไ ทยอย่ า งมี ค วามสุ ข
สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด โดยนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมที่มี
เพลงประกอบที่ ห ลากหลาย ได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะการท างานเป็ น กลุ่ ม
การพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เป็นอย่าง
ดี เป็นการดึงศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่าน
เครื่องมือที่ถือเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ช่วยให้
นักเรียนจดจาเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแบบฝึกทักษะ
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพขึ้น ใช้เป็นแบบวัดและประเมินผลได้จริง
และใช้เสริมเนื้อหาได้ด้วย การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยจึงมีความสาคัญทั้งในแง่ของเนื้อหาวิชา การฝึกทักษะ
และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี นามาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้
วรรณคดีไทยที่สูงขึ้น
จากผลการวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจั ยมี ข้อเสนอแนะว่า การใช้เพลงมา
ประกอบการสอนวรรณคดี ไ ทย ควรเลื อ กเพลงที่ เหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชา เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพมากที่สุด ควรพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เพลงให้
หลากหลาย และสามารถน ารูป แบบการสอนโดยใช้ เพลงไปสอน
เนื้ อ หาอื่ น ๆ ของวิ ช าภาษาไทย เช่ น การอ่ า น การเขี ย น หลั ก
ภาษาไทย การฟังดูพูด สามารถพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสม
เพื่อนาไปปรับใช้ได้หลายระดับชั้น
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การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
The Development Competencies’ Early Childhood Teacher by Professional
Learning Community Process
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2)
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยจานวน 8 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จานวน 8 คน รวม 16 คน การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒ นาสมรรถนะครู ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปฐมวัย และระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒ นา
สมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ปฐมวัย เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและค่าร้อยละ ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) สมรรถนะทางวิชาชีพของ
ครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางที่ต้องการพั ฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒ นาตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และด้านคุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 2) การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ ประกอบด้วยผู้อานวยการ ครูผู้ สอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย โดยใช้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังอย่างลึกซึ้งและสุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนกระบวนการแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและ
สะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการทางานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มีผลการ
พัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและเรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: สมรรถนะ, ครูปฐมวัย, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract
This research aims to 1 ) develop the competencies’ early childhood teachers by professional learning
community process and 2) study the results of the development of the competencies of early childhood teachers by
professional learning community process. The target poulation were teachers in early childhood level of a mediumsized kindergarten school in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province including 8 teachers and 8 internship students; totaling
16. The research was conducted in three phases: 1) searching problems to develop the competencies’ early childhood
teachers, 2) developing the teachers’ competencies by professional learning community process in early childhood,
and 3) studying the results of the development of the competencies of early childhood teachers by professional
learning community process. The research instruments were the Professional Competency Evaluation Forms for Early
Childhood Teachers. This is the descriptive research. The data were analyzed by descriptive analysis and percentage.
The results were as follows: 1 ) the professional competencies of early childhood teachers in a medium-sized
kindergarten school needed to develop in two areas: self-development, including classroom research, morality, ethics
and professional ethics related to love and faith in the teaching profession, and 2 ) development of teachers’
competencies by professional learning community process, including school director, teachers, internship students,
specialists of educational early childhood by exchanging knowledge, deep listening and dialoug. The learning process
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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was to find the goals together, reinforce and reflect the learning, review the collaboration, and achieve the target
together, and 3) the results of competency development for early childhood teachers showed that most teachers had
the results of the competency development entitled classroom research, and love and faith in the teaching profession
at a high level.
Keywords: Competencies, Early Childhood Teacher, Professional Learning Community.

พัฒนาบุคลากรและการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนได้ โดยมี
แนวทางพั ฒ นา 3 แนวทาง ดั ง นี้ 1) สั ง คมหรื อ กลุ่ ม คน ได้ แ ก่
ผู้บ ริห าร ผู้สอน และผู้เรียน ที่ เห็ นคุณ ค่าของการเรีย นรู้ จึงมีการ
แสวงหาความรู้ และเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ ร่วมกั น เพื่ อให้ เกิดการเรียนรู้แ ละพั ฒ นาอย่างต่อเนื่ อง 2)
สิ่ งแวดล้ อ มแห่ งการเรี ย นรู้ ทั้ งด้ า นกายภาพและสั งคมที่ ส ร้า งขึ้ น
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งในสิ่ งที่ เรี ย น โดยปรั บ
โครงสร้างหรือออกแบบหลักสูตรที่ให้ความสาคัญแก่สิ่งเหล่านี้ และ
3) ความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาโดยตรง ที่ ต้ องสร้าง
โรงเรียนให้ เป็ น ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ โดยส่ งเสริม การเรียนรู้ข อง
นั ก เรี ย นกั บ บุ ค คลและแหล่ ง เรี ย นรู้ ในชุ ม ชน ราชบั ณ ฑิ ต สถาน
กล่าวถึงบุคคลในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ผู้ เรี ย นและผู้ ป กครอง การพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เป็ น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [3] ซึ่งชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
หรือ PLC เน้นการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของ
ทุกคน โดยทุกฝ่ายร่วมกันตั้ งคาถามเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด และตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ เ น้ น การลงมื อ ท า มุ่ ง พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง และเน้ น ที่ ผ ล หมายถึ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ในการเรีย นรู้ข องผู้ เรีย น ดั งที่ เรวณี ชั ย เชาวรัต น์ ได้
กล่ าวถึ ง ชุ ม ชนการเรียนรู้ วิช าชีพ ว่า เป็ น กระบวนการสร้ างการ
เปลี่ ย นแปลงโดยเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ม า
รวมกั น เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมาย
การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้ อนผลการปฏิบัติทั้ งใน
ส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง
โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม [4]
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้แ ละ
สมรรถนะ เพื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นกระบวนการปฏิ รู ป
การศึกษา [5] และจากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเกี่ย วกับการ
ประเมินสมรรถนะครูปฐมวัยของ ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน ที่ได้
ทาการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัยคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัย และข้อเสนอในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ปฐมวัย [6] ฉันทนา บุญ มาก ที่ ได้ทาการศึกษาสมรรถนะของครู
โรงเรียนอนุบาลชลบุรีตามความรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึ ก ษา [7] ชั ย ยศ ชาวระนอง ที่ ไ ด้ ท าการพั ฒ นามาตรวั ด

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สาคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยผู้ที่มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และทาประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จึงต้องให้ความสาคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้ มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ม
เด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ และทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ให้ เติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาคนไทยในทุ ก ช่ ว งวั ย โดยสถานศึ ก ษาที่ จั ด
การศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องน าหลั กสูต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นามาใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้
มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตร ที่กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติ ปั ญ ญา เป็ น คนดี มี วิ นั ย ส านึ ก ความเป็ น ไทย และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
อนาคต [1]
โรงเรียนอนุบาลขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 นอกจากการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแล้ ว การพั ฒ นา
ครูผู้สอนก็เป็นส่วนสาคัญที่ จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่2 ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ผลิต พั ฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่ งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการ
สอนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ [2] จะเห็ น ได้ ว่ า ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานศึกษาโดยตรงนั้นประกอบด้วย 2 เรื่องด้วยกัน กล่าวคือ การ
ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัด
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งในการที่สถานศึกษาจะพัฒนาทั้ง 2
อย่างให้ควบคู่ไปด้วยกันได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และ
จากการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง พบว่า วิธีการใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Learning community) สามารถนามาเป็นแนวทางในการ
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สมรรถนะส าหรับ ครู ป ฐมวั ย ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก : วิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ [8] และ ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง ที่
ได้ ท าการประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ น เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของครูปฐมวัย 3 ด้าน ได้แก่ การสอน การพัฒนาตนเอง และ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ [9] จากงานวิจัยดังกล่าว
ผู้วิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการทาวิจัย โดยร่วมมือกับครู และบุคลการ
ทางการศึ กษาของโรงเรี ย นอนุ บ าลขนาดกลางแห่ งหนึ่ งในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรไปพร้อม ๆ กับ การพัฒนา
ครูปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และให้เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจจะพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัย ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิ ช าชี พ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ งนี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นและ
ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะนาไปแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
1.1. ขั้ น ศึ ก ษาแนวคิ ด ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ สมรรถนะครู และกระบวนการสร้างชุ ม ชนแห่ งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
1.1.1 สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย โดยนา
แนวคิดของณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง และ ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุ
ชัยนิวัฒ น์ [10] ประกอบด้วย 1) ด้ านการสอน ได้แก่ การจัด การ
เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 2) ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหา
ความรู้ การวิจั ย ในชั้น เรีย น การท างานเป็ น ที ม 3) ด้ านคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ การประพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การมีวินัยและความ
รับผิดชอบ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครู
1.1.2 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย
ใช้แนวทางที่เน้น การรวมกลุ่มของบุคลากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นชุมชนเชิงวิชาการ
มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย
1.2 ขั้นค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผู้วิจัย ค้นหาปัญหาเพื่อการ
พั ฒ นาสมรรถนะครูป ฐมวั ย โดยการใช้ ก ารประชุ ม ตามแนวทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมประชุมของกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนที
ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการ ครูผู้ ส อน นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นชุมชนเชิงวิชาการ
หรือประสบการณ์จากกการปฏิบัติ มีการถอดบทเรี ยน แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ สะท้ อ นคิ ด อย่ างเป็ น ระยะ ๆ และท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ
เรียกว่า การประชุมวง PLC
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพปฐมวัย
2.1 สร้ างแบบประเมิ น สมรรถนะทางวิชาชีพ ครูป ฐมวั ย
แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการพัฒนาตนเอง และ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งมีตัวบ่งชี้สมรรถนะ 6 เรื่อง และรายการพฤติกรรมเป็นตัว
บ่งชี้ย่อยจานวน 54 รายการ เป็นการประเมินความคิดเห็นที่สะท้อน
ระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการวิจัย ใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด โดยน าแบบประเมิ น
สมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนสาขา
การศึกษาปฐมวั ย ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล
จานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบความถูก ต้ อ งและความสอดคล้อ งของ
รายการพฤติกรรมกับ สมรรถนะทางวิชาชีพ ครูปฐมวัย และหาค่ า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่าใช้ได้
เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการพัฒนา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการพั ฒ นาสมรรถนะครู ป ฐมวั ย ด้ ว ย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 การกาหนดผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลโสนน้อย(นามสมมุติ) ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียน
อนุบาล 222 คน แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารให้
การสนั บสนุนผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูระดับ
ปฐมวั ย ประกอบด้ ว ย ครู ผู้ ส อนจ านวน 8 คน นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจานวน 8 คน รวม 16 คน ซึ่งผู้วิจัยรู้จักและ
คุ้ น เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ผู้ วิ จั ย ปฏิ บั ติ ต นกลมกลื น กั บ สั งคม
โรงเรี ย น และเปิ ด เผยตั ว ให้ ท ราบว่ า จะเข้ า มาท าการวิ จั ย บอก
ประโยชน์ แ ละอธิ บ ายถึ ง คุ ณ ค่ า ของข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นวง
การศึกษา เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างมีจุดมุ่งหมายและผู้เข้าร่วม
วิจัยสมัครใจเข้าร่วม
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ ศึกษา ได้ แก่ กระบวนการสร้างชุม ชนแห่งการ
เรียนรู้ และสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย
3.3 ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนพฤศจิกายน 2560
- มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
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ได้ รั บ การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเอง การปรั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เนื่องจากมีการปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยให้ใช้
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และ ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางด้านการปฏิบัติตนของครู
ต่อเด็ก
ระยะที่ 2 การพัฒ นาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพปฐมวัย
เสริมต่อและสะท้อนการเรียนรู้
ผลจาการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย พบว่า
สมรรถนะที่จาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย
ก่อนการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองในเรื่องการ
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละอยู่ ในระดั บ ปานกลาง และด้ า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ เรื่อ ง ความรั ก และ
ศรัทธาในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
ดั ง นั้ น จึ ง จั ด การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งความเข้ า ใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศั กราช 2560 และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาภายในเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ด้วยจิตตปั ญ ญาศึ กษา ในวัน ที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด
เพชรบูรณ์ หลังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูปฐมวัย และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ครูส่วนใหญ่ มีความพึ งพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.64 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.41 และ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 7.95 โดยครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจโดยเรียงลาดับดังนี้ สามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการทางานกับผู้อื่น สามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง สามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
สามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการสะท้อนการเรียนรู้ สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นอย่างไตร่ตรองและผลจากการสรุปผลการสะท้อนการเรียนรู้
พบว่า ครูส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี เรียนรู้เข้า ใจตนเองและ
ผู้อื่น และสามารถนากิจกรรมมาปรับใช้กับ ชีวิตประจาวันและการ
ทางานกับเด็กมากขึ้น ดังข้อความจากสะท้อนคิด “รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า” “เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังและผู้พูด ” “คิดทุกครั้งเมื่อทาสิ่งใด”
“เปิดรับอารมณ์ ความรู้สึกตนเอง” “ใส่ใจกับการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า” “มองย้อนเข้าไปในจิตใจและความรู้สึกของตนเอง”
“ไม่ไปกดดันเด็ก ไม่ดุ ไม่ใช้น้าเสียงที่ดัง ” “นาความรู้มาปรับใช้ใน
ห้องเรียน” “ปรับใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถแบ่งปัน ความรู้
ให้กับผู้อื่นและนามาสอนเด็ก ๆ ในชั้นเรียน”
ผลการประชุม วง PLC รอบที่ 2 ทบทวนการน าแนวคิ ด
จิตตปัญญาและความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2560 ไปใช้ พบว่า ครูน าผลของการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารไปใช้ ใน
ห้องเรียนปฐมวัย ในเดือน มกราคม 2561-มีนาคม 2561 พบว่า ครู
มีความสุขกับการสอนในชั้นเรียน นิ่งสงบมากขึ้น สามารถพูดคุยกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับให้มี ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
หลักสูตรได้ดีขึ้น

2.2 ดาเนินการประชุมวง PLC เป็นระยะ ๆ รวมทั้งการ
เสริมต่อการเรียนรู้ให้กับครูในเรื่องที่เป็นความต้องการการพัฒ นา
ได้ แก่ ความเข้ าใจหลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั กราช 2560
จิตตปัญญาศึกษา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยในชั้น
เรียน โดยประเมิน ผลความพึ งพอใจในการอบรมเชิงปฏิ บั ติก ารมี
เกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด และแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ศึกษาผลการเรียนรู้จากผลการประชุมวง PLC ในแต่ละ
รอบ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นชั้ น เรี ย น การสะท้ อ นการเรี ย นรู้ และ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัยหลังการพัฒนา
ผู้วิ จัย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยการวิ เคราะห์ เชิ งพรรณนา ใช้ก าร
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งตามระยะการดาเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ
ซึ่งในแต่ละระยะ มี การประชุมวง PLC โดยใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ ได้ขั้นตอนกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและ
สะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการทางานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน การวิจัยในครั้งนี้มีการประชุมวง PLC รอบ 5 วงรอบสลับกับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ได้ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การค้นหาปัญ หาเพื่อการพั ฒ นาสมรรถนะครู
ปฐมวัย
ค้นหาเป้ าหมายร่วมกัน ข้อ ค้นพบจากการศึ กษาข้อมู ล
เอกสารและสภาพการดาเนินงานของโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง
พบว่า ครูควรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 1) ด้านการสอน ในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน 2) ด้านการพัฒนาตนเอง ในเรื่องด้านการวิจัยในชั้นเรียน
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในเรื่อง ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ
ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560 พูดคุยวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญ หาและการกาหนดโครงการ
พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาที่ พ บ ผลการวิ จั ย พบว่ า ทั้ งครู ป ฐมวั ย และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รู้สึกว่า มีภาระงานมาก มีความ
กังวลและตระหนักเห็นความสาคัญ ของการใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง ค าสั่ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ใ ช้
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา
2561 ประกอบกับ นโยบายของโรงเรียนและงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครูที่ต้องมีการพั ฒ นาการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
เป็ น การวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ หาเรื่ อ งในการ
ช่วยเหลือผู้เรียน ดังนั้นในการร่วมประชุมวง PLC รอบที่ 1 จึงสรุป
เรื่องร่วมกันว่า ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องการ
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เรียนรู้แบบโครงการเดือนละ 1ครั้ง ใน 1 ภาคเรียนจะมี การสอน
แบบโครงการประมาณ 2-3 หัวเรื่อง ซึ่งครูทุกคนมีความคุ้นเคยและ
มีประสบการณ์ในการสอน
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒ นาสมรรถนะครูป ฐมวัย
ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ได้แนวทางในการพัฒนาครู โดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ จากผลการประชุมวง PLC เป็นระยะ ๆ และเสริมการเรียนรู้
ให้กับครูโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทางานในห้องเรียน
ผลการประชุ ม วง PLC รอบที่ 5 เดื อ นตุ ล าคม 2561
ร่วมกันพัฒนาหัวข้อวิจัยครูปฐมวัยได้หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากการสังเกตชั้นเรียนจานวน 6 เรื่องดังนี้
1.การพัฒนาความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดกิจกรรมศิลปะร่วมใจ
2. การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ ก
ปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การทาขนมไทย
3. ผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเล่า
เรื่องที่มีต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย
4 .ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย
5. ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
6. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้
กิจกรรมการปั้น
ในการประชุ ม วง PLC รอบที่ 5 เมื่ อ สิ้ น สุด ปี ก ารศึ กษา
2561 ในเดือนมีนาคม 2562 ผลการวิจัยและได้สิ้น สุดลงแล้ว ครู
กลับไปปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนพร้อมทั้งการสืบค้นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องมือวิจัยต่อไป แต่เนื่องจากครูได้
ทบทวนเรื่องที่สนใจและเขียนเป็นหัวข้อวิจัยได้แล้ว จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะพั ฒ นาเค้ า โครงวิ จั ย ส่ งผลโรงเรี ย นอนุ บ าลขนาดกลาง ได้
ทบทวนการทาวิจัยโดยจัด การอบรมเชิงปฏิ บัติการการวิจัยในชั้ น
เรี ย นให้ กั บ ครู ป ฐมวั ย และนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพิ่มเติม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียน
สรุ ป ผลการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการพั ฒ นา
สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลางที่
ต้องการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพั ฒนาตนเอง ในเรื่อง การวิจัย
ในชั้นเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเรื่อง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งครูปฐมวัยมีผลการประเมินความ
คิดเห็นที่สะท้อนระดับการปฏิบัติงานดังตารางที่ 1

การนิเทศการสอนโดยการสลับครูคู่ชั้น ณ โรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลาง ในวั น ที่ 17 มี น าคม 2561 พบว่ า ครู แ ต่ ล ะคู่ ชั้ น จะ
สลับกันสังเกตการสอนในห้องเรียนและนิเทศการสอนเพื่อนในเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ก่อนการสอนจะมีวิธีการเตรียมเด็กอย่างไรให้สงบก่อน
เข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีบุคลิก
ท่าทางในการสอน การพูดคุย การใช้น้าเสียงและการเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก ๆ ในทุ ก ๆ ด้ า น รวมถึ ง การพู ด คุ ย สื่ อ สารกั บ
ผู้ปกครองให้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น แต่เนื่องจากโรงเรียนมีความจาเป็นต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2562 จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 3-5 เมษายน
2561 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า โรงเรียนมีการปรับหลักสูตร
โดยการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึก ษา โดยทางโรงเรีย นได้ ตัด สิ น ใจ
ร่วมกันว่า การจัดการเรียนการสอนจากเดิมที่มีการใช้นวัตกรรมการ
สอนแบบโครงการในห้องเรียนปฐมวัยระดับอนุบาล 1-3 ในเดือน
สุดท้ายของภาคเรียน ได้ปรับมาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
เดือนละ 1ครั้ง 1 ภาคเรียนจะมีการสอนแบบโครงการประมาณ 2-3
หัวเรื่อง
ทบทวนการทางานแบบร่วมพลัง
ผลการประชุมวง PLC รอบที่ 3 ให้ทบทวนการสอนในชั้น
เรียนโดยครูแต่ละคนระดมความคิด วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนของตนเอง ครูมองถึงพัฒนาการของเด็ กในชั้นเรียน ว่าจะ
ส่งเสริมเด็กในด้านใด ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย เป็นเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก มัดใหญ่ การช่วยเหลือตนเองตามวัย
ระดับชั้นปฐมวัย 1 เป็นเรื่องการรู้ค่าจานวน การเข้าสังคม
ระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย 2 เป็ น เรื่ อ งทั ก ษะภาษา การส่ งเสริ ม
สมาธิ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ระดับชั้นปฐมวัย 3 เป็นเรื่องคณิตศาสตร์ การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ การชั่ง ตวง วัด ทักษะการคิดและการแก้ปัญ หาในเชิง
วิทยาศาสตร์
เดือนกรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 ดาเนินการสอนใน
ชั้ น เรี ย น จั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงการในห้ อ งเรี ย นปฐมวั ย ระดั บ
อนุบาล 1-3 โดยจัดการสอนแบบโครงการประมาณภาคเรียนละ 2-3
หัวเรื่อง
ผลการประชุ ม วง PLC รอบที่ 4 วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2561
พบว่า การทบทวนการสอนในชั้นเรียน ครูไม่มีความกังวลในเรื่องการ
จัด การเรี ยนการสอนในชั้ น เรี ยน เนื่ อ งมาจากครู ได้ ร่ว มมื อ จัด ท า
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน ทาให้เข้าใจแนวทางในการดาเนินการ
สอน ครูก็ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ถึงแม้ว่า การจัดการ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นที่สะท้อนระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
สมรรรถนะ
ร้อยละ
ระดับ
ร้อยละ
ระดับ
ด้านการพัฒนาตนเอง
การวิจัยในชั้นเรียน
41.67
ปานกลาง
54.17
มาก
1. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
50
ปานกลาง
50
มาก
2. มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 37.5
ปานกลาง
62.5
มาก
3. การนาและการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา 37.5
ปานกลาง
50
มาก
ผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
45/45 ปานกลาง/มาก 50
มาก
1. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
62.5
ปานกลาง
62.5
มาก
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
50
มาก
50/50 มาก/มากทีส่ ุด
3. ยกย่องชื่นชม บุคคลที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
75
ปานกลาง
87.5
มาก
4. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากร
50/50 ปานกลาง/มาก 50
มาก
อย่างประหยัด
5. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมประเพณี
75
ปานกลาง
75
มาก
6. ปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
กับสถานะของตน
7. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
8. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
9. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ
10. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสาเร็จ

50

มาก

50

มาก

87.5
62.5
87.5
62.5

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

75
87.5
87.5
75

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

นัก ศึกษาฝึก ประสบการณ์ วิชาชี พ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึก ษา
ปฐมวั ย โดยใช้ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การรับ ฟั งอย่ างลึ ก ซึ้ ง และ
สุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนกระบวนการแห่งการเรียนรู้ คือ ค้นหา
เป้าหมายร่วมกัน เสริมต่อและสะท้อนการเรียนรู้ ทบทวนการทางาน
แบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
ผลการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและเรื่องความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ผลการพัฒ นาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ปฐมวัย 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่อง ความรัก
ความศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาการการร่วมแรงร่วมใจในการ
ประชุมวง PLC เป็นระยะ ๆ อย่างจริงจังจึงทาให้ค้นพบสิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพื่อนาไปกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่ อไป สอดคล้อง
กั บ พิ ม พ์ พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ และ พเยาว์ ยิ น ดี สุ ข [11] ที่ ก ล่ า วถึ ง

ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จากตารางพบว่า หลัง
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองในเรื่องการวิจัย
ในชั้ น เรี ย น ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละอยู่ ใ นระดั บ มาก และด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เรื่ อ งความรั ก และศรั ท ธาใน
วิชาชีพ ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับมาก

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้าง
ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ โรงเรีย นอนุ บ าลขนาดกลาง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลางทีต่ ้องการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
2) การพัฒ นาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชน
แห่ งการเรี ย นรู้ เชิ งวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการ ครู ผู้ ส อน
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หลักการของ PLC ที่ว่า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและ
ชุมชน เกี่ยวกั บวิสัย ทัศ น์แ ละตั้งเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้ ก าร
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
ตนเอง เรื่อ งการวิจั ย ในชั้ น เรีย นและด้ านคุ ณ ธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เรื่ อ งความรั ก ความศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง และ ปัทมศิริ ธี
รานุ รักษ์ จารุชัยนิ วัฒ น์ [10] ที่ป ระเมิน ความต้อ งการจ าเป็ น เพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครู ปฐมวัย พบว่า ด้านที่มีความจา
เป็ น มากที่ สุด คือ ด้ านการพั ฒ นาตนเอง เรื่องการวิ จัย ในชั้น เรีย น
ส่ว นด้า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ครู ในเรื่อ ง
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูมีความต้องการจาเป็นมากที่สุด
ด้วยเช่นกัน
2) การพัฒนาสมรรถนะครูดว้ ยกระบวนการแห่งการเรียนรู้
เชิ งวิ ช าชี พ ด้ ว ยการประชุ ม ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการ ครูผู้สอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการศึ กษาปฐมวัย ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับ ฟั ง
อย่างลึกซึ้งและสุนทรียะสนทนา ได้ขั้นตอนการประชุมชุมชนแห่ง
การเรีย นรู้ คื อ ค้น หาเป้ าหมายร่วมกั น เสริม ต่ อและสะท้ อ นการ
เรียนรู้ ทบทวนการทางานแบบร่วมพลัง บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากวงประชุม PLC ผู้อ านวยการ ครูป ฐมวัย ผู้เชี่ ยวชาญ
ได้ รั บ ฟั งกั น อย่ างตั้ งใจ มองเป้ า หมายไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เห็ น
ปัญหาร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ตั้งใจปฏิ บัติหน้าที่ร่วมกัน พร้อมใจ
กัน ทบทวนผลการทางานร่วมมกันจึงทาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับซาโต มานาบุ [12] ที่กล่าวถึงการปฏิรูปโรงเรียนเพื่อ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องประกอบด้วยโครงสร้างระบบกิจกรรม
3 ส่ ว น คื อ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ รวมพลั ง (Collaborative
Learning) การสร้ า งความเป็ น เพื่ อ นร่ ว มงาน(Collegiality) และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
3) ผลการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
ผลการพัฒนาสมรรถนะ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและเรื่องความรัก
และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละอยู่ ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้
เนื่ อ งมาจากครู ป ฐมวั ย มี เป้ า หมายที่ ชัด เจนเกี่ ย วกั บ การท าวิ จั ย
สามารถกาหนดหัวข้อวิจัยจากการทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการสังเกตและวิเคราะห์เด็ก
ปฐมวัยในชั้นเรียนอย่างแท้จริง และในเรื่องความรักความศรัทธาใน
วิชาชีพ อาจเนื่องมาจาก การนาผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาภายในเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยจิตตปัญญา
ศึกษา ที่สะกิดเตือนให้ครูรู้จักตนเองมากขึ้น ยอมรับฟั งผู้อื่น อย่าง
ตั้งใจ มีความผ่อนคลายมากขึ้นจึงพร้อมที่จะอุทิศเวลา ครูได้ทบทวน
และไตร่ตรองตนเองในการปฏิบัติ หน้าที่ในชั้นเรียน และการปฏิบัติ
ตนในหน้าที่ครูผู้สอน มีความเป็นกัลยาณมิต รต่อผู้เรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรลักษณ์ ชูกาเนิด และ เอกรินทร์ สังข์ทอง [13 ]
ที่กล่าวว่าการรู้จักตนเองของครูจะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่ มากกว่า
ความรู้ เมื่ อครูมีความเข้าใจธรรมชาติ ของตนเองแล้ว จึงสามารถ
มองเห็นธรรมชาติของศิษย์อย่างถ่องแท้จนสามารถสอนหรือ จัดการ

เรี ย นรู้ โดยยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ได้ ร วมถึ งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของ
สมาชิกในชุมชนที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้สติการฟัง การใคร่ครวญ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการนาผลวิจัยไปใช้
1) ด้านการพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ผู้บริหาร ครูวิชาการควรสนับสนุน ให้นาและผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการวิจัยในชั้น เรียน ส่วนด้านด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ควรจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้ครูปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมกับสถานะของตน
2) ควรพั ฒ นาสมรรถนะทางวิชาชีพ ในด้ า นที่ เป็ น ความ
จาเป็นสาคัญตามบริบท หรือเป้าหมายวิสัยทัศน์ของแต่ละโรงเรียน
ผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการควรศึกษากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ให้ เข้ า ใจอย่ า งแจ่ ม ชั ด และใช้ ก ระบวนการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ ครู บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องฝึกฝนการฟังอย่าง
ลึกซึ่งและใช้สุนทรียะสนทนาให้อยู่ในชีวิตประจาวัน
7.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรพั ฒ นาสมรรถนะด้านการจัด การเรียนการสอนเพื่ อ
สร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 และใช้กระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเรื่องอื่น ๆ เช่น การ
สังเกตเด็ก การประเมินพัฒนาการ การทางานเป็นทีม
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
The Development of Teaching Documentation on “Information Technology for Learning:
GE 0401” Course for Satun Community College Diploma Students
อัศวยุช เทศอาเส็น
ครู วิทยฐานะชานาญการ สานักผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
Email: bav.a@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการเรียน โดยมีเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้ แก่ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน 36 คน
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37–0.80 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.67 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ความแปรปรวน
3) การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 4) การทดสอบของวิลคอกซัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68 2) นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.50)
คาสาคัญ: เอกสารประกอบการเรียน, รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, วิทยาลัยชุมชนสตูล

Abstract
This research aimed 1) to develop the teaching documentation on “Information Technology for Learning:
GE 0401” course for Satun Community College diploma students, 2) to compare the students’ learning achievement, and
3) to evaluate students’ satisfaction towards learning by using this teaching documentation. The population in this
research consisted of 36 diploma students from the General Management Program who enrolled in “Information
Technology for Learning: GE 0401” course during the first semester of academic year 2 0 1 8 . They were chosen through
purposive sampling method. The tool in this research were 1) lesson Plans, 2) the teaching documentation, 3) the learning
achievement test, and 4) the evaluation forms of students’ satisfaction towards learning by using this teaching
documentation. The data were analyzed by using mean, variance, efficiency comparison of t-Test, and Wilcoxon SignedRank Test.
The research results revealed that 1) the teaching documentation on “Information Technology for Learning:
GE 0401” course was efficient at 84.79/84.68, 2) the Satun Community College diploma students had higher learning
achievement after learned by using the teaching documentation at the statistical significance level of 0.01, and 3) the
Satun Community College diploma students’ satisfaction towards learning by using the teaching documentation on
“Information Technology for Learning: GE 0401” course was at a high level (X̅= 4.48 , σ2 = 0.50).
Keywords: Teaching Documentation, Information Technology for Learning Course, Satun Community College
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ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เห็นว่าควรมีการจัดทาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้ สาหรั บนักศึกษา หลักสูตรอนุปริ ญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อเป็นคู่มือช่วยในการสอนของผู้สอนให้มีความ
เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย ทาให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้เอกสารประกอบการสอนในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการที่สามารถรวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
ครอบคลุมหลักสูตร ทาให้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเมื่อ
ต้องการทบทวน ประกอบด้วยเนื้อหาที่สรุปบทเรียน มีแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและปฏิบัติการต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ
การนาเอาแนวคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ที่สามารถสนองตอบความสามารถของผู้เรียนได้เป็น
อย่ า งดี ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นสู ง
ความสามารถในการเรียนต่า ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเที ยมกัน
ดั งที่ กรมวิ ชาการ กระทรวงศึ กษาธิ การ [3] กล่ าวว่ า การจั ดการ
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้สอนมองเห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนได้ ซึ่งจะช่วยให้ครู
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษางานวิจัย และผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน พบว่ า มี นั ก วิ ช าการ นั ก การศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ เ อกสารประกอบการสอนในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบว่าการใช้เอกสารประกอบการสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังเช่น ผลการศึกษาของ
อั จฉรา หล่ อตระกู ล [4] ได้ พั ฒนาเอกสารประกอบการสอนวิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น การธนาคาร ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 3 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
ผลการวิ จั ยพบว่ า นั กศึ กษาที่ ได้ รั บการจั ดการเรี ยนรู้ โดยเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร”
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาของอุไรวรรณ ชินพงษ์ [5] ได้ทา
การวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะ
การคิ ด เป็ น ฐานการเรี ย นรู้ หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา ศิ ล ปศาสตร์
สาขาวิ ชาการพั ฒ นาชุ ม ชน ชั้ น ปี ที่ 2 วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ วาส
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะการคิดของผู้เรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากและผู้เรียนมีพัฒนาการทางทักษะการคิดสูงขึ้น ความก้าวหน้า
ของผู้เรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นโดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
และเมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าในภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 43.69
ผู้วิจัยในฐานะครู ผู้สอนรายวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
เรียนรู้ รหัสวิชา ศท 0401 มีความตั้งใจที่จะแก้ไข ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัย

1. บทนา
วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึ กษา
แห่ งแรกของจั งหวั ดสตู ล มี พั นธกิ จในการจั ดการศึ กษาเพื่ อขยาย
โอกาสและตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาชุมชน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
เป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนสตูล ซึ่งเริ่มดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ตั้งแต่ปี 2549 ในปัจจุบัน
ปี
การศึ กษา 2561 จั ดการเรี ยนการสอน จ านวน 7 สาขาวิ ชา คื อ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิ ชาการจั ดการทั่ วไป และ
สาขาวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษา มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 874 คน
[1] กลุ่มเป้าหมายที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัย
ชุมชน มีความหลากหลาย แตกต่างทั้งทางด้านประสบการณ์ อายุ
พื้ นฐานความรู้ อาชี พ การจั ดการเรี ยนการสอนจึ งต้ องค านึ งถึ ง
ความแตกต่างดังกล่าว ให้โอกาส และมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดเวลาเรียนซึ่งจะต้องจัดเวลาเรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปเป็ น การ
จัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการทางานและการจัดการที่เป็นระบบ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้และประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่ างประหยั ดและคุ้มค่า เพื่ อแก้ ไขปั ญหาคุณภาพการศึกษาและ
ผลการเรี ยน [2] ดั งนั้ น การสอนหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปของระดั บ
อนุปริญญา จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เ น้นกระบวนการจัด
ประสบการณ์ สถานการณ์ ที่ สอดคล้องกั บสภาพปัญหาและความ
จาเป็นในชีวิตประจาวัน ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์
การเผชิญปัญหา ฝึกทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่ อการแก้ไขปั ญหา
จนค้นพบความรู้ ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทางาน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง ศาสนา
วัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ด้วยตนเอง
ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนสตูล มีทั้งผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัยชุมชนสตูลและอาจารย์พิเศษที่มาจากบุคคลภายนอก
ซึ่งอาจารย์พิเศษมีมากกว่าอาจารย์ประจาถึง 5 เท่า (โดยภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจา จานวน 15 คน อาจารย์พิเศษ
จานวน 73 คน) [1] โดยผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การเรียนรู้ มีครูผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ จานวน 2 คน อาจารย์
ประจา 1 คน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน ที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชา
เดียวกันของแต่ละภาคเรียนต้องร่ วมกั นจัดท าแผนการเรียนรู้ เพื่ อ
กาหนดและดาเนินการจัดการเรียนรู้ในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน
โดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ ละคนใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ก็ไม่ได้ใช้ตาราหรือเอกสารประกอบการสอน
เล่ม
เดียวกัน จึงทาให้เกิดข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของนักศึกษา
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ชุมชนสตูลมีเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ในการเรียน จึงได้นาเอา
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเอกสาร
ประกอบการสอน เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
มาดาเนินการสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่เน้นจัดการศึกษาแบบองค์รวมของความรู้ เน้น
การบูรณาการความหลากหลายของการจัดการเรียนสอนทั้งใน เชิง
ทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติ ผลของการจัดการศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังให้
นั กเรี ยนสามารถพั ฒนาตัวเองให้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล อีกทั้ง
มุ่งหวังให้ได้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ถือว่าเป็นการจัดการศึกษา
ที่ ตอบสนองต่ อเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษา ที่ ให้
ความสาคัญกับพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นฐานส าคัญ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
ต่อไป

นาเสนอบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถน ามาจั ดท าเป็ นเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับ
นั กศึ กษาระดั บอนุ ปริ ญญา วิ ทยาลั ยชุ มชนสตู ล จ านวน 1 เล่ ม
มีทั้งหมด 10 หน่วย กล่าวคือ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ หน่ ว ยที่ 3 คอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ หน่ ว ยที่ 4
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 5 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป
หน่ ว ยที่ 6 เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 7 อินเทอร์เน็ต หน่วยที่ 8 การจัดการฐานข้อมูล
และการสื บค้ นสารสนเทศ หน่ วยที่ 9 คุ ณธรรม จริ ยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ 3) กาหนดขอบข่ายเนื้อหา 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์
ทั่วไปและ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 15 แผน รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง 6) นาแผนการจัดการเรียนรู้
เสนอผู้เชี่ยวชาญ ได้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 และ
7) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคาแนะนา ของผู้ เชี่ยวชาญ
เพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการเรียนรู้จริง
3.3.2 เอกสารประกอบการสอน รายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้ 1)
ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาหลักจิตวิทยาทาง
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กาหนดขอบข่ายเนื้อหา 4)
วางโครงเรื่องและดาเนินการจัดทาร่างเอกสารประกอบการสอน 5)
น าร่ างเอกสารประกอบการสอนเสนอผู้ เชี่ ยวชาญ ได้ ดั ชนี ความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60–1.00 6) นาร่างเอกสารประกอบการสอน
ทดลองใช้ จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งกับนักศึกษา 3 คน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.67/81.11 ครั้งที่สองกับนักศึกษา 9 คน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.11/82.04 ครั้งที่สามกับนักศึกษา 30 คน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.28/83.56 และ 7) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการเรียนรู้จริง
3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผู้วิจัยดาเนินการ
ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาตัวชี้วัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา 3) ศึกษาทฤษฎีการวัดผล
4) ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ
ปรนัย (Objective Test) ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices Test)
มี 5 ตัวเลือก มีระบบการให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้
0 คะแนน จานวน 1 ฉบับ ได้ข้อสอบจานวน 75 ข้อ 5) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลั งเรี ย นโดยใช้ เ อกสารประกอบการสอน รายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดั บ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ งพอใจในการเรี ยนที่ มี ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดั บ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 1 ห้องเรียน คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีนักศึกษาทั้งหมด
จ านวน 36 คน โดยได้ มาจากการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3.2 เนื้ อหาที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ เนื้ อหารายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในโครงสร้างหมวดศึกษา
ทั่ ว ไป ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ที่สอดคล้องตามหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลั ยชุมชน สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป
คาอธิบายรายวิชา : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อสารความหมายและการ
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ดัชนีความสอดคล้องที่ใช้ได้ มีค่าตั้งแต่ 0.60–1.00 ได้ข้อสอบจานวน
69 ข้ อ คั ดออก 6 ข้ อ 6) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try–Out)
กับผู้เรียนจานวน 30 คน ได้ข้อสอบจานวน 60 ข้อ คัดออก 9 ข้อ
มีค่าความยากง่ายที่ใช้ได้ระหว่าง 0.37–0.80 และมีค่าอานาจจาแนก
ที่ใช้ได้ระหว่าง 0.20–0.67 และ 7) ได้แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการเรียนรู้จริง
3.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้ 1)
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 2) ศึกษาลักษณะของการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็น มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเกิรต์
(Likert) 3) กาหนดนิยามปฏิบัติการความพึงพอใจ 4) ดาเนินการ สร้าง
แบบสอบถาม แบ่งได้ 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ จานวน 3 ข้อ ด้าน
เนื้อหา จานวน 3 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรม จานวน 3 ข้อ และด้าน
การออกแบบ จานวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 12 ข้อ โดยมีระดับการให้
คะแนน 5 คะแนน ด้วยวิธี Arbitrary Weighting method 5 ระดับ
5) นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ ได้ดัชนีความสอดคล้อง 1.00
ทุกข้อ 6) นาแบบสอบถามความ ไปทดลองใช้ (Try–Out)
นา
คะแนนที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค ได้ ความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบั บ
เท่ากับ 0.95 และ 7) ได้แบบสอบถามเพื่อเตรียมใช้ทดลองใช้จัดการ
เรียนรู้จริง
3.4 สถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าความแปรปรวน
3) การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 4) การทดสอบของ
วิลคอกซัน (การทดสอบกรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันที่
ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการศึกษา)

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401
ส าหรั บนั กศึ กษาระดั บอนุ ปริ ญญา วิ ทยาลั ยชุ มชนสตู ล จากการ
ทดลองใช้จริง
ด้าน
ประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

ประสิทธิ
ภาพ

เกณฑ์
80/80

กระบวนการ (E1) 200.00

169.58

84.79

50.81

84.68

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผลลัพธ์ (E2)

60.00

4.2 นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 26.44 ความแปรปรวนเท่ากับ
4.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 50.81 ความแปรปรวน
เท่ากับ 2.51 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล

4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ผล
การดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้
4.1 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล พบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 169.58 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.79 (E1) และ
ประสิ ทธิ ภาพด้ านผลลั พธ์ มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 84.68 คิ ดเป็ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.68 (E2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ก่อนเรียน

N





36

26.44

4.00

หลังเรียน

36

50.81

2.51

Z

5.24**

4.3 นั กศึ กษาอนุ ปริ ญญา วิ ทยาลั ยชุ มชนสตู ล ที่ ได้ รั บการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (=4.48, =0.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.55, =0.50) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=4.48, =0.50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (=4.44, =0.50) รายละเอียดดังตารางที่ 3
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82.11/82.04 และการทดลองครั้ งที่ 3 เป็ นการทดลองกลุ่ มใหญ่
กับนักศึกษา 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน ผลจากการทดลอง พบว่า
เอกสารประกอบการสอน มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากั บ 83.28/83.56
แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรี ย นรู้ สามารถพั ฒ นาประสบการณ์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
และสามารถนาไปใช้ในการทดลองจริงได้ จากการดาเนินการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ชั ย ยงค์
พรหมวงศ์ [7] ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
นวัตกรรม โดยสามารถนานวัตกรรมไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
ซึ่งกระทาได้โดยการทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ครั้ง คือ 1) การทดลอง
นวัตกรรมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือหนึ่งต่อหนึ่ง 2) การทดลอง
นวัตกรรมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และ 3) การทดลองนวัตกรรมกับ
ผู้ เรี ยนเป็ นกลุ่ มใหญ่ ในระยะสุ ดท้ ายของการประเมิ นผลระหว่าง
ดาเนินการ ผู้เรียนพยามยามที่จะใช้สถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งใกล้เคียง
กับความตั้งใจสูงสุด ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ความมุ่ง
หมายของการประเมินผลระยะสุดท้าย
จากผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
84.79/84.68 สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ คนที่
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน เช่น
ผลการวิจัยของอุไรวรรณ ชินพงษ์ [5] ได้ทาการวิจัยเรื่องการสร้าง
และหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานการ
เรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชั้ นปี ที่ 2 วิ ทยาลั ยชุ มชนนราธิ ว าส ผลการวิ จั ย พบว่ า เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะการคิด
เป็นฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
พั ฒนาชุ มชน ชั้ นปี ที่ 2 วิ ทยาลั ยชุ มชนนราธิ วาส มี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.01/ 82.46 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอั จฉรา
หล่อตระกูล [4] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนวิ ชา เศรษฐศาสตร์ การเงิ นการธนาคาร ผลการวิ จั ย พบว่ า
เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชา “เศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น การ
ธนาคาร” มี ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของกระบวนการ (E1) และค่ า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.83/85.33
5.2 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาระดับอนุ ปริญญา วิทยาลั ย
ชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401
มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
มี เ นื้ อ หาเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสนใจ เหมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้ เ รี ย น ส่ งผลให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ใน
เชิงทฤษฎีที่นามาสู่การปฏิบัติ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ด้วย
กิ จกรรมที่ หลากหลายโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน รายวิ ชา

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของความพึงพอใจในการเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ในภาพรวม
ด้านความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.

ด้านการออกแบบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรม
ด้านประโยชน์
รวม





4.44
4.48
4.46
4.55
4.48

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

5. อภิปรายผล
การพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน รายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดั บ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
5.1 จากผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล จากการทดลองใช้จริง
มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.79/84.68 แสดงว่าเอกสารประกอบ การ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สามารถใช้ จัดการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ได้ ในบริ บทจริ ง ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีความสาคัญต่อผู้เรียน
ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เกิด
ความเข้าใจได้รวดเร็ว มีความชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามเนื้อหาที่กาหนด ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา สุนทรประเสริฐ [6] กล่าวว่า การ
กาหนดเนื้อหา ต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ความถูกต้อง ได้แก่
การมีเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกาหนด มีความเที่ยงตรงของข้อมูลที่
นาเสนอ มีความชัดเจนทันสมัยเป็นปัจจุบัน ไม่กากวมสับสน หรือ
เบี่ยงเบนข้อเท็จจริง ส่วนความเหมาะสม ได้แก่ ความยากง่ายของ
เนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงในด้านวัยวุฒิ ประสบการณ์และพื้นฐาน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 ผ่านกระบวนการ
อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ที่สาคัญคือการดาเนินการทดลองใช้ 3 ครั้ง
การทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองรายบุคคลกับนักศึกษา จานวน
3 คน ผลจากการทดลอง พบว่ า เอกสารประกอบการสอน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/81.11 การทดลองครั้งที่ 2 เป็นการ
ทดลองกลุ่มเล็กกับนักศึกษาอนุปริญญา จานวน 9 คน ผลการจาก
การทดลอง พบว่า เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
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เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้ ซึ่ งมี
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้การ
เรี ยนรู้ มี ประสิทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้ น สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ สมเสริม
ชูรักษ์ [8] ที่กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพ
บริ บทนั้ น ควรเริ่ มจากวิ เคราะห์ หลั กสู ตร จุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้
วิเคราะห์เอกสารประกอบการสอน ส่งเสริมลักษณะของกิจกรรมที่มี
คาถามส่งเสริมให้คิด มีกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติ กิจกรรมนาไปใช้ ใน
ชี วิ ตประจ าวั น นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยยั งใช้ การน าเสนอ ที่ เพิ่ มความ
น่าสนใจด้วยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพแสดงข้อมูล การนาเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกทา
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบประเมินผล แบบทดสอบท้ายบทเรียน ที่ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบความสามารถของตัวเองได้อย่างทันท่วงที
จากผลการวิ จั ยพบว่ า นั กศึ กษาอนุ ปริ ญญา วิ ทยาลั ย
ชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401
มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นักการศึกษาหลายๆ คน
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ หมื อ นกั น เช่ น ผลการวิ จั ย ของ
พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ [9] ได้ทาการศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Search Engine ของนักศึกษา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) แผนกวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง Search Engine
มี ค่ าเฉลี่ ยของผลสั มฤทธิ์ หลั งเรี ยนสู งกว่ าค่ าเฉลี่ ยของผลสั มฤทธิ์
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้อง
กั บผลการวิ จั ยของ ดวงใจ ปริ ปุ ณณากร [10] ได้ ท าการวิ จั ยเรื่อง
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการสอนวิ ชาคอมพิ วเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่ อ งานอาชี พ รหั ส วิ ช า 2001-2001 หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20012001 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.3 ผลจากการศึกษา พบว่า นักศึกษาอนุปริญญา วิทยาลั ย
ชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ รหั ส ศท 0401
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัด
กิจกรรม และด้านการออกแบบ ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
เอกสารประกอบการสอน รายวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา มี ก ารจั ด รู ป แบบ
กระบวนการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหา การจัดรูปแบบมีความ
น่าสนใจ ดึงดูดให้มีความต้องการเรียน อีกทั้งเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา

ระดั บ อนุ ป ริ ญญา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ช่ ว ยพั ฒ นาผลการเรี ยน
เปิดโอกาสให้ท างานร่ วมกับผู้อื่ น ได้รับความรู้และความสนุ กจาก
การเรี ย น เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถ ค าอธิ บ ายและค าสั่ ง แบบฝึ ก หั ด มี ค วามชั ด เจน
เข้ าใจง่ าย จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั กศึ กษาอนุ ปริ ญญา วิ ทยาลั ย
ชุมชนสตูล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ รหั ส ศท 0401
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนักการศึกษาหลายๆ คนที่ได้ศึกษาและมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
เช่น ผลการวิจัยของ ดวงใจ ปริปุณณากร [10] ได้ทาการวิจัยเรื่อง
รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการสอนวิ ชาคอมพิ วเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่ อ งานอาชี พ รหั ส วิ ช า 2001-2001 หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20012001 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุภรา ช้างพลายงาม [11] ได้ทาการวิจัยและพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ สต์ (Constructivist) เรื่ อง คอมพิ วเตอร์ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก

6. บทสรุป
การวิจัยครั้งนี้ได้ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า กระบวนการศึกษาที่ผู้วิจัยได้จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการ
เรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาแบบองค์รวม
ของความรู้ เน้นการบูรณาการความหลากหลายของการจัดการเรียนรู้
ทั้งในเชิงทฤษฎีสู่ ทักษะการปฏิ บัติ ผลของการจัดการศึกษาครั้ งนี้
มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตัวเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ส่งผลต่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรี ยนรู้
มีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ มีประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้
สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อในการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุ ข ถื อได้ ว่ าเป็ นพื้ นฐานส าคั ญในการพั ฒนาทั กษะและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และที่สาคัญได้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สาหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เป็นสื่อการเรียนรู้ต้นแบบสาหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ที่ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันต่อวิทยาการให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้กาหนดไว้สืบไป
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[8] สมเสริม ชูรักษ์, ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ. กรุงเทพฯ
: แคนดิดมีเดีย, 2545.
[9] พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ, การใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
Search Engine ของนั กศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง)
แผนกวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสุ โขทั ย.
สุโขทัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย, 2560.
[10] ดวงใจ ปริปุณณากร, รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่องานอาชีพ รหัสวิชา
2001-2001 หลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ พุ ทธศั กราช
2556. เชียงราย : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, 2561.
[11] สุภรา ช้างพลายงาม, การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนร่ วมกั บรู ปแบบการจั ดการเรียนรู้ ตาม แนวทฤษฎี คอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist) เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. นครราชสีมา
: โรงเรียนโยธินนุกูล สังกัดเทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อมอาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 2561.

7. ข้อเสนอแนะ
การรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ รหั ส ศท 0401 ส าหรั บ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
7.1 ควรมี การน าเนื้อหารายวิ ชาอื่ นๆ มาจั ดท าเป็ นเอกสาร
ประกอบการสอนและดาเนินการหาคุณภาพตามหลักวิชาการเพื่อให้
ได้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
7.2 ควรมีการนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสมกั บบริ บทเฉพาะของสถานศึ กษาให้ ผู้ เรี ยนระดั บ
อนุปริญญาได้เรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการ และได้เรียนรู้ด้านภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นของตนด้วย
7.3 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการใช้
เอกสารประกอบการสอน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาลัยชุมชนสตูล กับวิธีการสอนอื่นๆ ในรายวิชาเดียวกัน
7.4 ควรมีการวิจัยถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนรูข้ องผู้เรียน
หลังจากเรียนโดยการใช้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ รหั ส ศท 0401 ส าหรั บนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
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แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Guidelines for the development of 21st century school supporting systems
in school under Phranakhon Si Ayutthaya secondary educational
service area office 3
เบญจวรรณ กลั่นศรี และ พรเทพ รู้แผน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: teacherbenjy@chomsurang.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับ จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ปัญหาของ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รองลงมาคือ
ด้านการพั ฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศ ตวรรษที่ 21 และด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามลาดับ ส่วนความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ด้านที่ต้องการ
พัฒนามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการประเมินผลทั กษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 ตามลาดับ และ 2) แนว
ทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา แบ่งเป็ นรายด้าน พบว่า แนวทางการพั ฒ นาระบบสนั บสนุ นการเรียนรู้ส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึก ษาสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้ แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นของ
ผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่สาหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูล แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์
ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ได้แก่ มี กากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน
อย่างสม่าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจากภายนอกสถานศึกษาแล้วนากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายของครูผู้สอน ได้แก่ กาหนดให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย แล้วนามาขยายผล แนวทางการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตาม
กรอบเวลาที่กาหนดให้อย่างต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลุมพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยง่าย และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม
สะดวก และเพียงพอต่อการใช้งาน
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, ระบบสนับสนุนการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21
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Abstract
The purposes were 1) Studying the problems and needs of the development of 21st century school
supporting systems in school under Phranakhon Si Ayutthaya secondary educational service area office 3 and 2)
Guidelines for the development of 21st century school supporting systems in school under Phranakhon Si Ayutthaya
secondary educational service area office 3. The research population was 232 head teachers of the subject matter. The
research instruments were 5-level estimation scale questionnaire with a confidence factor of 0.98 and a semi-structured
interview. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. The findings were as follows: 1)
Problems and needs of the development of 21st century school supporting systems in school under Phranakhon Si
Ayutthaya secondary educational service area office 3. The overall picture is at a high level in all aspects. In descending
order: Problems of the learning support system for the 21st century The most problematic area is the evaluation of the
learning skills in the 21st century, followed by the professional development of the 21st century. The curriculum and
teaching methods for the 21st century, the learning atmosphere in the 21st century, and the standard of learning in the
21st century, respectively, the need to develop a learning support system for the 21st century. Professional
development in the 21st century is followed by the 21st century standard of learning, the evaluation of the 21st
century learning skills, the 21st century learning atmosphere, and the curriculum and teaching method in the century.
21, respectively, and 2) Guidelines of the development of 21st century school supporting systems in school under
Phranakhon Si Ayutthaya secondary educational service area office 3. It was found that the approach to developing a
learning support system for the 21st century of educational institutions under the Secondary Educational Service Area
Office 3, PhraNakhon Si Ayutthaya Province. Classified by the following areas: Guidelines for developing student
searching skills, including providing a place for searching for various and sufficient information for the learners. And
encourage students to use the media Tools or technology for searching information The guidelines for developing the
exam library for each subject group include requiring every subject group to analyze the exam in accordance with the
indicators and national testing (O-Net) and appoint a responsible person to oversee the examination library for each
subject. Learning group Guidelines for supporting innovation in teacher learning management include monitoring the
development of teachers' media and innovation on a regular basis. And study visits to create innovations from outside
the school and reuse them Guidelines for promoting the use of various teaching techniques for teachers, including
requiring teachers to be trained in the use of various teaching techniques. Then used to expand the results Guidelines
for encouraging teachers to continually assess learners, such as directing and monitoring teachers to report the actual
learners' learning results. According to the time frame given continuously An approach to setting up an environment for
teachers and learners to have access to quality media, technology and learning resources, including providing an
internet system to cover areas. And easy access And the environment in the educational institution to be modern,
suitable, convenient and sufficient for use.
Keywords: Guidelines for the development, School supporting systems, 21st century
ซึ่งการที่คนยุคใหม่จะมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนผ่านได้นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการศึกษ
ของประเทศนั้ น ๆ ว่ า มี ก ารจั ด การศึ ก ษาไปในทิ ศ ทางใด โดย
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาส่งเสริม ปลูกฝัง แนวความคิด
ความรู้ ให้ กั บ พลเมื อ งและสั งคมโดยรวมของทุ ก ประเทศดั งนั้ น
การศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาวการออกแบบการศึ ก ษาจึ งเป็ น ข้ อ ต่ อ ส าคั ญ ของการพั ฒ นา
ประเทศในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม [1]

1. บทนา
ในปัจจุบัน โลกได้มีการเปลีย่ นแปลงก้าวผ่านศตวรรษที่ 20 เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยกระแสการเปลี่ย นแปลงดั งกล่ าวนั้ น ได้ส่ งผล
กระทบทั้ งทางด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อ ม การด าเนิ น ชีวิ ต
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องมี
การวางแผนและกาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเตรียมคนยุคใหม่ให้มีความ
พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ เพื่อ
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
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แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้มีแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุ ณ ภาพ ดารงชี วิตอย่างเป็ น สุข สอดคล้ องกับ หลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดย
มีก ารกาหนดเป้ าหมายด้ า นผู้เรียน (Learner Aspirations) ให้ มุ่ ง
พั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ ก คนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะ
ต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing)
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทั กษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
แ ล ะ ก ารรู้ เ ท่ าทั น สื่ อ (Communications, Information and
Media Literacy) ทั กษ ะด้ าน ค อม พิ วเต อร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้( Career and Learning Skills)
แ ล ะ ค วาม มี เม ต ต า ก รุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรร ม จ ริ ย ธร ร ม
(Compassion) [2] โดยการที่จะสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตาม
เป้ าหมายได้ นั้ น การจั ด ระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย
สาคัญ ที่จะทาช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนเกิด การเรีย นรู้อ ย่ างเต็ ม ประสิ ท ธิภ าพและตรงตาม
เป้าหมาย
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
แต่ ละแห่ งนั้ น จากกรอบแนวคิ ด ในศตวรรษที่ 21(21st Century
Skills Framework) อ้ า งอิ ง จากแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดโครงสร้าง
พื้น ฐานของระบบสนั บสนุ นการศึก ษา 5 ด้านซึ่งประกอบด้ วย 1)
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)
2) การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Assessment
of 21st Century Skills) 3) หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21
(21st Century Curriculum and Instruction) 4) การพั ฒ นา
วิ ช า ชี พ ใน ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 (2 1 st Century Professional
Development) และ 5) บรรยากาศการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Learning Environments) [3] ซึ่งระบบสนับสนุน
ดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สั งกั ด ส า นั ก งา น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้มีการจัดทาแผนพัฒนา

การศึ ก ษา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ ง เป็ น แผนพั ฒ นาโดย
ภาพรวมของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และได้ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยมี
วิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี
ศรีอยุธยา มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ มีกลยุทธ์ที่ 1 กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 [4] ซึ่งจากการกาหนดยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเห็นถึง
การให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างมาก
ในปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ได้มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการสรุปข้อมูลคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยจากข้อมูล พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O - NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ถ้า
สรุปข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
รายวิชา ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2562) [5]
ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา อาจประสบปั ญ หาด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 กาหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาด้านระบบสนับสนุน
การเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
จากความเป็นมาและความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามั ธยมศึก ษาเขต 3 จังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา ว่าอยู่ใน
ระดับใด แล้วทามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าควร
มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร โดยผลการวิจัยที่ได้จะนาไปเป็นข้อมูล
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย

4. วิธีดาเนินการวิจัย

1. ศึก ษาปั ญ หาและความต้อ งการพั ฒ นาระบบสนับ สนุ นการ
เรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
การวิจั ย เรื่อ ง แนวทางการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามั ธยมศึก ษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ วิจัยได้
ดาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาระบบ
สนับ สนุ นการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกั ด
ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่ การศึ กษ ามั ธยม ศึ ก ษ าเขต 3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามปั ญ หาและความ
ต้องการพัฒนาระบบสนั บสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญ หาและความต้อ งการ
พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
4.3 การสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการเป็นขั้นตอน
ดังนี้
4.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากกับระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.2 ก าหนดกรอบแนวคิ ดในการสร้างเครื่อ งมื อจากข้อมู ล ที่
ศึกษา เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ตัวแปรของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 จานวน
25 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21จานวน 5 ข้อ
ด้ า นที่ 2 การประเมิ น ผลทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
จานวน 5 ข้อ
ด้านที่ 3 หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 จานวน 4 ข้อ
ด้านที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 จานวน 7 ข้อ
ด้านที่ 5 บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 4 ข้อ
4.3.3 จัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและนิยามศัพท์ เป็นหลัก

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 หน่วยในการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 232 คน
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
3.3.1 ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.3.2 ความต้องการพัฒ นาระบบสนั บสนุน การเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.3.3 แนวทางการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4 กรอบความคิดในการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.

ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้
สาหรับศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.
2.
3.
4.
5.

ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
สาหรับศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิ เ คราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ แนวทางทางการพั ฒ นาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

4.3.4 เสนอร่ า งเครื่ อ งมื อ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ปรับปรุงแก้ไข
4.3.5 น าเครื่อ งมื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ
จานวน 5 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ คือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้น ไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารการศึกษา เพื่ อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความ
ส อ ด ค ล้ อ งข อ งข้ อ ค า ถ า ม ก า ร วิ จั ย (Index of Objective
Congruence: IOC ) กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ผู้ เชี่ ย วชาญแน่ ใ จว่ า ค าถามนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ผู้เชี่ยวชาญแน่ ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
โดยใช้สูตรค่า IOC ดังนี้

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 155 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 66.81 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.29 ประสบการณ์การทางาน 11 ปี ขึ้นไป จานวน
108 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55
5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการวิเคราะห์ปัญ หาของระบบสนับสนุ นการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Standards) โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ สถานศึกษา
ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลจริง ที่มาจากกระบวนการสังเกตตาม
สภาพจริง รองลงมาคือ สถานศึกษาใช้หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสูง และ สถานศึกษาส่งเสริมการสร้าง
ความเชี่ยวชาญตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ตามลาดับ
ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรี ยนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
(Assessment of 21st Century Skills) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น เส้ น ทางการศึ ก ษาต่ อ สู่ ก าร
ประกอบอาชีพของผู้เรียน รองลงมาคือ . สถานศึกษาส่งเสริมให้แต่
ละกลุ่มสาระการเรีย นรู้มีคลังข้อสอบที่ ระบุตัวชี้วัดและมาตรฐาน
รายวิ ช าที่ ชั ด เจน เพื่ อ ใช้ ใ นการวั ด ผลและประเมิ น ผล และ
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแฟ้ ม สะสมผลงาน
(Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามลาดับ
ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่
21 (21st Century Curriculum & Instruction) โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุด
คือ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ
สถานศึกษาส่งเสริมให้นาแหล่งเรียนรู้จากชุมชน มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ตามลาดับ

เมื่อ IOC แทนความสอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ
แบบทดสอบ
∑R แทนผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเกณฑ์
ผู้วิจัยคัดเลื อกข้อคาถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหาความ
สอดคล้องที่ระดับ .50 ขึ้นไป และนามาปรับปรุงข้อคาถามตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายการคาถามระหว่าง 0.60 - 1.00
4.3.6 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ว
นาไปทดลองใช้ (Try out) กับครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง) จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 132 133)
4.37 แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว นาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคานาและปรับปรุงแก้ไข
4.3.8 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และ
ร้อยละ
วิเคราะห์ปัญ หาและความต้องการพั ฒ นาระบบสนับสนุ นการ
เรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบนเบนมาตรฐาน (σ)
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ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่
21 (21st Century Professional Development)โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีปัญหามาก
ที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนใช้ เทคนิ ค การสอนที่
หลากหลาย รองลงมาคื อ สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ ค รูผู้ ส อนเป็ น
แม่ แ บบในการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น และ
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ตามลาดับ
ปัญหาของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ด้า นสภาพแวดล้ อ มทางการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environment) โด ย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ปัญหามากที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมการให้ครูผู้ส อนและผู้เรียน
สามารถเข้ า ถึ งสื่ อ เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ หรื อ แหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณภาพได้ และ สถานศึกษาส่งเสริมการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการเรียนรายบุคคล รองลงมา
คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนในด้านการให้การศึกษาและการมี
ส่วนร่วมทางวิชาชีพแก่ชุมชน และ สถานศึกษาวางนโยบาย และ
สร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามลาดับ
5.3 ผลการวิเคราะห์ ค วามต้ องการของระบบสนับ สนุน การ
เรียนรู้
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา
เขต 3 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นมาตรฐานการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) โดยภาพรวม อยู่ ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด คือ สถานศึกษาใช้หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพระดับสูง รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การสื บ ค้ น และการรวบรวมความรู้ แ ก่ ผู้ เรี ย น และ สถานศึ ก ษา
ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการความรู้ เพื่ อ ลดซ้ าซ้ อ นของเนื้ อ หาสาระ
ตามลาดับ
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด คื อ สถานศึ กษาส่ งเสริมให้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคลั ง
ข้อสอบที่ระบุตัวชี้วัดและมาตรฐานรายวิชาที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการ
วัดผลและประเมิ น ผล รองลงมาคื อ สถานศึก ษาส่ งเสริมให้ มีก าร
สร้างและพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมี คุณ ภาพ และ สถานศึก ษาใช้เครื่อ งมือวัดผลตาม

สภาพจริงเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน ทัศนคติและความรู้ของผู้เรียน
ตามลาดับ
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ านหลั ก สู ต รและการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนสร้ า ง
นวั ต กรรมเพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ รองลงมาคื อ สถานศึ ก ษา
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น สมรรถนะเป็ น ฐาน
(Competency-based) และ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อน
จัดการเรียนรู้เพื่ อให้ ผู้เรียนเกิด ทัก ษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามลาดับ
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ านการพั ฒ นาทางวิ ชาชี พ ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่
ต้ อ งการพั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาส่ งเสริม ให้ ค รู ผู้ ส อนใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี
การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ สถานศึกษาสนับสนุน
ให้ค รูผู้ สอนมีการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพของผู้เรีย น
ตามลาดับ
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environment) โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่
ต้องการพัฒ นาที่สุ ด คือ สถานศึก ษาส่งเสริมการให้ค รูผู้ส อนและ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพได้ รองลงมาคือ สถานศึกษาวางนโยบาย และสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ สถานศึกษาส่งเสริมการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการ
เรียนรายบุคคล ตามลาดับ
5.4 ผลการวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่
21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้
แนวทางการพัฒ นาทักษะการสืบ ค้นของผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่
สาหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ก าหนดให้ ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้ง
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ผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนว
ทางการสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอน ได้แก่ มี กากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของ
ครูผู้สอนอย่ างสม่าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจาก
ภายนอกสถานศึกษาแล้วนากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลายของครู ผู้ ส อน ได้ แ ก่ ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
แล้วนามาขยายผล แนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผล
การเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตามกรอบเวลาที่กาหนดให้อย่าง
ต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน
เข้ าถึ งสื่ อ เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่
จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลุมพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยง่าย
และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม สะดวก
และเพียงพอต่อการใช้งาน

ผู้รับผิดชอบดูแลคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนว
ทางการสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอน ได้แก่ มี กากับ ติดตาม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของ
ครูผู้สอนอย่ างสม่าเสมอ และศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมจาก
ภายนอกสถานศึกษาแล้วนากลับมาใช้ แนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลายของครู ผู้ ส อน ได้ แ ก่ ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมเรื่องการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
แล้วนามาขยายผล แนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กากับ ติดตาม ให้ครูผู้สอนรายงานผล
การเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง ตามกรอบเวลาที่กาหนดให้อย่าง
ต่อเนื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน
เข้ าถึ งสื่ อ เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่
จัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความครอบคลุมพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยง่าย
และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม สะดวก
และเพียงพอต่อการใช้งาน
6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้
6.2.1 ครูควรนาผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
6.2.2 ผู้บ ริห ารควรน าผลการศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาระบบ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของสถานศึกษา
6.2.3 สานักงานเขตพื้นที่ควรนาผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการนิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินการของสถานศึกษาในสังกัด
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.3.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
6.3.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาร่วมด้วย

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
6.1.1 ปัญหาและความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ปัญหา
ของระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตร
และวิธีสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามลาดับ ส่วน
ความต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
ด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 รองลงมาคือ ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด้านหลักสูตรและวิธีสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ตามลาดับ
6.1.2 แนวทางการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามรายด้าน ดังนี้
แนวทางการพัฒ นาทักษะการสืบ ค้นของผู้เรียน ได้แก่ จัดสถานที่
สาหรับการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและพอเพียงให้แก่ผู้เรียน และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
แนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ก าหนดให้ ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และแต่งตั้ง
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การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด
The Development of Critical Thinking of Teacher students in Faculty of
Education by Reflection Process
ณัฏชญา ธาราวุฒิ
อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: noojoyful@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้กระบวนการสะท้อนคิด 2) ศึกษาสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการสะท้อนคิด ตัวแปรตาม คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาสาหรับครูกับผู้วิจัย จานวน 1 หมู่เรียน รวมจานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู แบบ
บันทึกกระบวนการสะท้อนคิด แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิด แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired Sample T-Test และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิด ได้แก่ ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้ กลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ: กระบวนการสะท้อนคิด, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาคณะครุศาสตร์

Abstract
This research aims to 1) Compare the critical thinking of students of the Faculty of Education before and after
using the reflection process. 2) Study problems in using reflection processes of students of the Faculty of Education.
The independent variable was the teaching and learning management by using reflection process. The dependent
variable was critical thinking. The sample group was 29 second-year students who enrolled in a psychology course for
teachers and researchers. The Research instruments were Psychology course is lesson plans, reflection process record
form, questionnaires on problems in using reflection process, critical thinking measurement form. The data was
analyzed by mean, standard deviation, paired sample T-Test and content analysis
The results showed that 1) Students had critical thinking before and after using a difference in reflection
process with the statistic significant at the .0 5 level. 2 ) Problems in using reflection process were: the limit of time,
learning materials and learning resources which were insufficient compared the needs of the students. Most students
are unable to perform writing, reflection about learning goals, learning strategies and accurate outcomes.
Keywords: Reflection Process, Critical Thinking, Teacher students in Faculty of Education
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และใช้กระบวนการทางตรรกศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [4]
สอดคล้ อ งกั บ คาริ ซิ โอ อ้ างถึ งในอรุณี ไทยบั ณ ฑิ ต ย์ [4] ที่ อ้ า งถึ ง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางการศึ ก ษาที่ เห็ น ตรงกั น ว่ า การสอนคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณเป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนากระบวนการคิด และ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะที่ควรปลูกฝังในตัวผู้เรียน ดังที่เอนนิส อ้างถึง
ในอรุณี ไทยบัณฑิตย์ [4] เสนอแนวคิดว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นตัวแปรที่ควรปลูกฝังให้แก่นักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอน
ท าได้ ห ลายลั ก ษณะ คื อ การสอนให้ รู้ จัก คิ ด รู้จั ก ตัด สิ น ใจ และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆในการดาเนินชีวิตได้
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิด พบว่า การ
ส ะท้ อน คิ ด เป็ น รู ป แ บ บ ห นึ่ งขอ งการคิ ด แ บ บ อ ภิ ป รั ช ญ า
(Metacognition) เป็ น การคิ ด เกี่ ย วกั บ การคิ ด ของตนเอง การ
สะท้อนคิดจึงไม่ใช่เป็นการรายงานข้อมูลความเป็นจริงต่างๆ แต่เป็น
การแสดงออกถึงความคาดหวัง การรับ รู้ และความรู้สึ ก เกี่ย วกั บ
ประสบการณ์ โ ดยผ่ า นกระบวนการพู ด หรื อ การเขี ย น โดยมี
จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผน หรือแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เหล่านี้เป็นการคิดระดับสูงกว่าการคิดทั่วไป [5] ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของดิวอี [6] ซึ่งให้ความหมายของการสะท้อนคิดว่า
เป็ นรู ป แบบหนึ่ งของการคิ ดพิ นิ จพิ เคราะห์ ตรึก ตรอง ใคร่ ครวญ
อย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจากความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด
ความเชื่อหรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกันอยู่ และใช้ความพยายามในการ
ค้นหาคาตอบ โดยอาศัยเหตุผลและข้อมูลอ้างอิง ซึ่งการสะท้อนคิด
มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การคิดทบทวนของบุคคลแต่ละคนโดยไม่ได้มี
การสื่ อ สารให้ ผู้ อื่ น ได้ รู้ หรื อ การสะท้ อ นคิ ด และมี ก ารสื่ อ สารกั น
ทางการสนทนา หรือการสะท้อนคิดและใช้การสื่อสารทางการเขียน
การที่ ผู้ ส อนจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรี ย นมี โอกาสได้
สะท้อนคิด จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยได้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลความจริงและทฤษฎีแนวคิดที่มีความหมาย
กับผู้เรียน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย [7] ซึ่ง
การที่ บุ คคลมีโอกาสสะท้ อนคิ ด ความคิ ดของตนเอง เป็ น การเปิ ด
โอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนและพัฒนาความมี
ระเบี ย บ และทั ก ษะในการสร้างและจั ด ลาดับ ความคิ ด ได้ สื่ อ สาร
ความคิ ด ของตนกั บ ผู้ อื่ น ถึ งสิ่ งที่ ต นเข้ าใจ และพั ฒ นาทั ก ษะการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเอง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่
ดีขึ้นในการตั้งคาถามและให้เหตุผล [5]

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
หมวด 1 มาตรา 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิ ต สามารถอยู่ร่วมกั บ ผู้อื่ น ได้ อย่ างมี ค วามสุข ในหมวด 4
มาตราที่ 24(2) ที่ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ในมาตราที่
48 และ 49 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ การศึกษาพื้ นฐานรอบสาม ในมาตรฐานที่ ว่าด้วยผลการจัด
การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4 ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น หมายถึง
ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจ ารณญาณ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคม [1]
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 เป็นห้วงเวลาที่มนุษย์กาลัง
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพคน และนาคนไปสู่การพัฒนา
สังคมและสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาชาติ [2] จึงจาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน คือ การ
สอนที่มุ่งทักษะการคิดในระดับสูง ซึ่งการคิด อย่างมีวิจารณญาณถือ
เป็ น ส่วนส าคั ญ ที่ ใช้ในการเรีย นรู้ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อผู้ เรีย น
ช่วยทาให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองและ
เกิดความสาเร็จในการเรียนรู้ ตลอดจนการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีหลักการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้
รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ดีที่จะช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นและ
ชี้ น าไปสู่ ท างที่ ถู ก ต้ อ ง และส าคั ญ อย่ า งยิ่ งเป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ที่ จ ะ
พั ฒ นาบุ ค คลให้ มี ลั ก ษณะคิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น อั น เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คง [3]
การคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือเป็น
ทั ก ษะที่ ค าดหวังด้ า นหนึ่ งที่ มุ่ งพั ฒ นาบุ ค คล โดยเป็ น การคิ ด ที่ ได้
ประเมินอย่างรอบคอบต่อข้ออ้างและหลักฐานเพื่อ นาไปสู่ข้อสรุปที่
เป็นไปได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพิจารณาองค์ป ระกอบทั้งหมด
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้นาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีจากวรรณกรรมที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา และ
มองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการ
สะท้ อ นคิ ด จึ งท าให้ ผู้วิจั ย สนใจศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะจัด การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้กับนักศึกษา

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1.1 แผนการสอนรายวิชาจิต วิท ยาส าหรับ ครู ซึ่ งเป็ น
แผนการสอนที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กระบวนการสะท้อนคิดในทุกหัวเรื่องที่เรียนจบ
4.1.2 แบบบั นทึ กกระบวนการสะท้อ นคิด ของนักศึ กษา
เป็นแบบบันทึกสาหรับนักศึกษาที่ใช้ในการบันทึก เกี่ยวกับความคิด
ความรู้สึก ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับ โดยมีการบันทึกเป็น 3 ระยะ
คือ
4.1.2.1 บันทึกสะท้อนคิดก่อนเรียนเพื่อกาหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ในหัวเรื่องที่จะเรียนด้วยตนเอง
4.1.2.2 บันทึกสะท้อนคิดระหว่างเรียนถึงเนื้อหา
ที่เรียน และกลวิธีในการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา
4.1.2.3 บัน ทึ กสะท้ อนคิด หลังเรียนถึงผลที่ ได้
หลังจากการเรียนรู้ในเนื้อหา
4.1.3 แบบสอบถามสภาพปัญ หาในการใช้กระบวนการ
สะท้ อนคิ ดของนัก ศึก ษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็น ค าถามปลายเปิ ด
จานวน 6 ข้อ
4.1.4 แบบวัดการคิด อย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 60
ข้อ
4.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
4.2.1. แผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู มีขั้นตอน
การดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาคาอธิบายรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู เพื่อ
เลือกหัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
คาอธิบายรายวิชา
2) ก าห น ดจ านวนชั่ วโมงใน การบู รณ าการ
กระบวนการสะท้อนคิดในแผนการสอนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู
3) น าแผนการสอนที่ บู ร ณาการกระบวนการ
สะท้ อ นคิ ด ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และ
ประเมิ น ผล ด้ า นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา จุดประสงค์
การดาเนินกิจกรรม และการประเมินผล สานวนภาษาที่ใช้ และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่า
ใช้ได้
4) นาแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนั กศึกษา
คณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด
2. ศึกษาสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 ที่
ลงทะเบี ยนเรี ย นวิ ช าจิ ต วิ ท ยาส าห รั บ ครู คณ ะค รุ ศ าสต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จานวน 173 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาสาหรับครูกับผู้วิจัย จานวน 1 หมู่เรียน รวมจานวน 29 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
สะท้อนคิด ตัวแปรตาม คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
เนื้อหี่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาจิตวิทยา
สาหรับครู ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยา ธรรมชาติและ
พัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.4 ระยะเวลา
นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรียนรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง แบ่ งเป็ นทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน
ตามระบุในรายวิชาทั้งหมด 18 ชั่วโมง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
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5) น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้มาปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.2.2 แบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดของนักศึกษา
1) ศึ ก ษาแนวคิ ด สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี
องค์ประกอบ หลักการเกี่ยวกับ กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อกาหนด
หัวข้อและสร้างข้อคาถามสาหรับใช้ในกระบวนการสะท้อนคิดของ
นักศึกษา
3) น าแบบบั น ทึ ก กระบวนการสะท้ อ นคิ ด ของ
นักศึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องและความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ด้วยการประเมินข้อคาถามใน
แบบบันทึก สานวนภาษาที่ใช้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ถือว่าใช้ได้
4) นาแบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิดไปทดลอง
ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นรายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู ที่ ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง
5) น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้มาปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปใช้ทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.2.3. แบบสอบถามสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
1) ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการสะท้ อ นคิ ด เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการสร้ า งข้ อ
คาถาม
2) สร้างข้อคาถามเพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษา
ได้สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการใช้กระบวนการสะท้อนคิด
4.2.4. แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
ซึ่งพั ฒ นามาจากแบบทดสอบของ Watson และ Glaser ชื่ อ The
Watson Glaser Critical Thinking Test ฉบับ YM จานวน 60 ข้อ
ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมี 5 ตัวเลือก ลักษณะของแบบวัด การคิด
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การอนุมาน
จานวน 20 ข้อ การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น จานวน 10 ข้อ การนิร
นั ย จ านวน 10 ข้ อ การตี ค วาม จ านวน 10 ข้ อ การประเมิ น ข้ อ
โต้แย้ง จานวน 10 ข้อ ทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากเจ้าของแบบวัดอย่าง
เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบวัด การคิ ด วิจ ารณญาณ ซึ่ งแบบวั ด ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านความคิดวิจารณญาณ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ซึ่งพัฒนามาจากแบบทดสอบของ Watson และ
Glaser ชื่ อ The Watson Glaser Critical Thinking Test ฉ บั บ
YM จานวน 60 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมี 5 ตัวเลือก
4.3.2 ชี้แ จงรายละเอี ย ดให้ นั กศึ ก ษากลุ่ ม ตั วอย่ างเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และอธิ บาย
ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการบูรณาการกระบวนการ
สะท้อนคิดในการเรียนในสัปดาห์ที่ 1 (จานวน 3 ชั่วโมง)
4.3.3 ทาการทดลองโดยดาเนินการสอนตามแผนการสอน
เนื้อหาในรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู ที่กาหนดไว้ จานวน 4 แผน ใน
สัปดาห์ที่ 2-7 รวมเวลา 18 ชั่วโมง ในระหว่างดาเนินการสอนในแต่
ละแผน ผู้วิจัยได้บูรณาการกระบวนการสะท้อนคิด ทั้ง 3 ระยะ คือ
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
4.3.4 ให้นั กศึกษากลุ่ มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบวัดการคิด อย่างมีวิจารณญาณ โดยกระทาทันทีเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน โดยแบบวัดเป็นชุดเดียวกันกับก่อนเรียน
4.3.5 รวบรวมสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิดของนักศึกษา
4.3.6 น าผลการท าแบบวัด การคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณ
ตรวจให้คะแนนและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 เปรี ย บเที ย บการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ก่ อ นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ ก ระบวนการ
สะท้ อ นคิ ด โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ Paired Sample t-test ค่ า เฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภ าพปั ญ ห าในการใช้
กระบวนการสะท้อนคิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ข้อมูล
จากแบบบันทึกกระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วนา
ข้อมูลมาประมวลสรุปเป็นประเด็นเพื่อนาเสนอเป็นภาพรวมสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น

5. ผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด โดยใช้สถิติทดสอบ Paired
Sample T-Test ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า นั กศึ ก ษามี คะแนนเฉลี่ ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 17.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.01 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 46.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.75 เมื่อทดสอบนั ยสาคัญ ทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา โดยใช้ ข้ อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก
กระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลมาประมวล
สรุป เป็น ประเด็น เพื่ อน าเสนอเป็ น ภาพรวมสภาพปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น
ได้แก่ ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการเขียนสะท้อน
คิ ด เกี่ ย วกั บ เป้ าหมายการเรี ย นรู้ กลวิ ธีที่ ใช้ ในการเรี ย นรู้ ผลการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการบันทึกเพียงแค่เนื้อหาที่ได้จากการ
เรียนเท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถสรุปประเด็นและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ได้ ขาดการวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่อง และการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้

กระบวนการคิดเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
อีกด้วย [8] ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
[9] การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ทาให้นักเรียนสามารถปฏิบัตงิ านอย่างมีหลักการ
และเหตุผลและได้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประเมินงานโดยใช้
เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล ทาให้รู้จักประเมินตนเองอย่างมีเหตุผลและ
ฝึกการตัดสินใจอีกด้วย สามารถรู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็น
ประโยชน์ ฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ ไขปัญหา ฝึกให้ผู้เรียน
กาหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นหาความรู้ ทฤษฎี
หลักการตั้งข้อสมมติฐาน ตีความหมายและลงข้อสรุป ฝึกให้ ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการใช้ภาษาและสื่อความหมาย ผู้รียนคิดอย่าง
ชัดเจน คิด อย่างถูก ต้อง คิ ดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และคิ ด
อย่ า งลุ่ ม ลึ ก ตลอดจนคิ ด อย่ า งสมเหตุ ส มผล เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญ า
ประกอบด้ วยความรับผิ ดชอบ ความมีระเบี ยบวินั ย ความเมตตา
และเป็นผู้มีประโยชน์ สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังได้ดี และสามารถ
พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ สอดคล้องกับ
สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ [10] ได้กล่าวว่า บุคคลผู้ที่รู้จักนาวิธี
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณไปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์หลายประการ เช่น มีความมั่นใจในการเผชิญ ต่อปัญ หา
ต่างๆ และแก้ไขปัญหานั้นได้ถูกทาง สามารถตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆได้ อย่ างเหมาะสมและมี เหตุผ ล มี บุค ลิก ภาพดี เป็ นคนสุขุ ม
รอบคอบ ละเอี ย ดลออ ก่ อ นตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งใดจะต้ อ งมี ข้ อ มู ล
หลักฐานประกอบ แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ ทากิจการ
งานต่างๆ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการสื่อสารกับ
ผู้อื่ น ได้ ดี ทั้ งด้ านการอ่าน เขี ยน ฟั ง พู ด การพั ฒ นาวิธีคิ ด อย่ างมี
วิ จ ารณญาณอยู่ เ สมอ ส่ ง ผลให้ ส ติ ปั ญ ญาเฉี ย บแหลม พั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
เป็ น ผู้ที่ ป ฏิ บัติ งานอยู่ บ นหลัก การและเหตุผล ส่งผลให้งานสาเร็จ
อย่างมีคุณภาพ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการใช้กระบวนการสะท้อน
คิ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา โดยใช้ ข้ อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก
กระบวนการสะท้อนคิด และแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลมาประมวล
สรุป เป็น ประเด็น เพื่ อน าเสนอเป็ น ภาพรวมสภาพปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น
พบว่า ระยะเวลา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการเขียนสะท้อน

6. อภิปรายผล
จากการวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย น าเสนอ
ประเด็นการอภิปรายที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนั กศึกษา
คณะครุศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลั งเรี ย นโดยใช้ ก ระบวนการสะท้ อ นคิ ด พบว่า นั ก ศึ ก ษามี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กระบวนการสะท้ อนคิด เป็ นกระบวนการที่ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิ ดการ
เรีย นรู้ ซึ่ งการเรีย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ้น จะเกิ ด จากการรับ รู้ ความคาดหวั ง
ความรู้สึกตนเอง เกี่ยวกับประสบการณ์ แล้วมีการกาหนดเป้าหมาย
วางแผน หาแนวทางแก้ไขในอนาคต โดยการผ่านกระบวนการพูด
หรือ การเขี ยน กระบวนการสะท้ อ นคิ ด จึ งเป็ น วิธี ก ารที่ จะช่ วยให้
ผู้ เรี ย นมี ก ารเชื่ อ มโยงความรู้ ท างทฤษฎี ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อี ก ทั้ ง
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ให้คาแนะนาที่ดีแก่ผู้เรียน เพราะการเรียนการ
สอนโดยใช้ ก ระบวนการสะท้ อ นคิ ด ไม่ เพี ย งแต่ เป็ น การพั ฒ นา
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คิ ด เกี่ ย วกั บ เป้ าหมายการเรี ย นรู้ กลวิ ธีที่ ใช้ ในการเรี ย นรู้ ผลการ
เรียนรู้ได้ชัดเจน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียนรู้
ได้ อ ย่า งเหมาะสม มี ก ารบั น ทึ ก เพี ย งแค่ เนื้ อ หาที่ ได้ จากการเรีย น
เท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถสรุปประเด็นและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ได้
ขาดการวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่อง และการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้กระบวนการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยการฝึกฝนซ้าหลายครั้ง และควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
หลังจากที่นักศึกษาฝึกฝนการสะท้อนคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการที่ ดี ขึ้น ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ รุ่งฟ้ า ออกิ ติ ญ าณุ สั น ต์ [11]
พบว่า การสะท้อนการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา ดังนั้นในระยะเริ่มแรกผู้สอนควรจัดเวลาส่วน
หนึ่ ง ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบและให้ ค าแนะน าแก่ นั ก ศึ ก ษา
จนกระทั่งมั่นใจว่านักศึกษามีทักษะต่างๆ เพียงพอที่จะดาเนินการ
วางแผนการเรี ย นรู้ ด าเนิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และสามารถ
สะท้อนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ลึกซึ้งขึ้น สอดคล้องกับปวีณ
ภัทร นิธิตันติวัฒน์ [8] พบว่า ในการสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึก
ควรให้เวลาในการสะท้อนคิดอย่างเหมาะสม ไม่สั้นจนเกินไป และ
ควรให้นักศึกษาลองฝึกเขียนในสัปดาห์แรก จากนั้นควรสะท้อนการ
คิดในสัปดาห์ถัดไป

[2]

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 อาจารย์และผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าแนวทาง
กระบวนการสะท้อนคิ ดไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.2 ผู้สนใจควรศึกษากระบวนการสะท้อนคิดให้เข้าใจ
ก่อนนาไปใช้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนากระบวนการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้กับ
วิธีการสอนแบบอื่นๆ ได้
2.2 ควรศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ที่ น ามาใช้ ในกระบวนการ
สะท้อนคิด เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน
การใช้ภาษา
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Developing learning activities of English listening comprehension
Using Task-Based Learning for PrathomSuksa 4 Students
สุลัคนา เปลี่ยนคง1 สุรกานต์ จังหาร2 และทิพาพร สุจารี3
1สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1Email: suluckkhana.p@gmail.com; 2Email: surakan.j@rmu.ac.th; 3Email:tipaporn.s@rmu.ac.th
2สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ
เน้นงานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 43 คน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง เพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที(t-test One samples )
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 80.70/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 2.
นักเรียนมีความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30)
คาสาคัญ: ความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop learning activities of English listening comprehension using
Task-Based Learning for PrathomSuksa 4 Students with the efficiency criterion of 75/75, 2) compare English listening
comprehension after using Task-Based Learning of Prathomsuksa 4 students with the criterion of 75 percent and
3) study satisfaction of the students who learned through Task-Based Learning. The Samples were 43 students of
Prathomsuksa 4 in the academic year 2019 at Lakmuangschool, Amphoe Muang, Maha Sarakham, selected via the
Cluster Random Sampling. The instruments used in this research consisted of the learning plan, the listening
comprehension test and the questionnaire of student’s satisfaction. The statistics used in data analysis were
percentage, mean, standard deviation and t-test (t-test one samples).
The findings of this research revealed that: 1) the efficiency of the learning activities of English listening
comprehension using Task-Based Learning for PrathomSuksa 4 Students was 80.70/80.31, which was higher than 75/75
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criterion, 2) the students English listening comprehension was higher than the criterion of 75 percent at the .05 level,
and 3) Students’ satisfaction on learning activities using Task-Based Learning was at a high level ( = 4.40, S.D. = 0.30).
Keywords: English listening comprehension, Task-Based Learning
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและ
ผู้เรียน [1]
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีกระบวนการพัฒนา
ผู้ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ครู จั ด การเรี ย นรู้ ให้ เป็ น ไปตาม
ศั ก ยภาพของผู้ เรี ย น และเป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ของ
หลักสูตร ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา
2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ากว่ าเกณฑ์
เมื่อเทียบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ประจาปีการศึก ษา 2561 วิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.28 โดยทางโรงเรียนเสนอแนะการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใน
การประเมินภายนอกรอบสาม ด้านผลการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบตามลาดับความสาคัญของสภาพปัญหาควรพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการพูด
ฟัง อ่ าน เขียน ปรับการสอนภาคความรู้และภาคปฏิบั ติให้ สมดุ ล
หมั่นฝึกฝน ทบทวน และประเมินตามสภาพจริงเป็นสาคัญ [2]
เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ า วที่ เกิ ด ขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ศึ ก ษา
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะทางภาษา พบว่ า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิ จ กรรมที่ เน้ น ภาระงาน (Task- Based Learning) ของวิ ล ลิ ส [3]
เป็ น วิ ธีก ารเรีย นรู้อี ก วิ ธีห นึ่ งที่ ช่วยพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ านภาษาได้
เพราะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานมีข้อดีหลายประการ ดังที่ ลิตเติ้ลวูด [4] และบรัมฟิต
[5] กล่าวว่า การจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้ น ภาระงานเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ใช้ ภ าษาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ได้ฝึกการใช้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึก
คิ ด ฝึ ก แก้ ไขปั ญ หาเกิ ด ความสนุ ก สนาน และเกิ ด แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และยังสร้างสัมพันธภาพ
ที่ ดี ต่ อ กั น ระหว่ า งตั ว ครู ผู้ ส อนกั บ นั ก เรี ย น และระหว่ างนั ก เรี ย น
ด้วยกัน
จากสภาพปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เพื่อพั ฒ นากิจกรรมการเรีย นรู้ด้านการฟังเพื่ อความเข้าใจ
เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง พัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ งและเป็ น ระบบ ตามข้ อ เสนอแนะการ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาตามข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาตาม

1. บทนา
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาที่ ส อง ผู้ เรีย นจึ งควรได้ รับการ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างมากใน
การส่ งเสริม ผู้ เรี ยนให้ มี ศั ก ยภาพทางการเรีย นรู้ภ าษาอั งกฤษ ให้
ผู้เรียนได้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นโยบายปฏิรูป
การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนด
นโยบาย 6 นโยบาย เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายให้ ผู้ เ รี ย นในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒ นา
ตนเองเพื่ อ น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของ
ประเทศไทย ดังต่ อ ไปนี้ 1)การใช้ กรอบอ้ างอิ งความสามารถทาง
ภ าษ าอั ง กฤษ ที่ เ ป็ นสากล ได้ แ ก่ The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) ทั้ งใน ก า ร
ออกแบบหลักสูตรการพัฒ นาการเรียนการสอน การทดสอบ การ
วัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทิศทางเป็นเอกภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 2) การปรับจุดเน้น
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา
โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communication Language Teaching :
CLT) ที่ เริ่ ม จากทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ตามลาดับ 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานหลักด้วยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการสอนด้วยวิธีที่แตกต่าง
กัน ทั้งความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึงความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร English Program หรือ EP, International Program แก่
ผู้ที่มีความสามารถด้านวิชาการสูง English Bilingual Education
โดยจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปศึกษา
แบบสองภาษา พัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะ
การฟังและการพูดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และให้มีการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นการทั่วไป และมีการเรียนการสอน
แบบเข้มข้นรวมถึงจัดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในลักษณะวิชา
เลือกได้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ
ตามศักยภาพของตนเอง 5) ยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่เน้นการสื่อสาร
และ 6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โดยจัด กิจกรรมส่งเสริมการพูด ฟัง อ่าน เขียน ปรับการสอนภาค
ความรู้ แ ละภาคปฏิ บั ติ ให้ ส มดุ ล ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ ส อนในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ง านจริ ง
สามารถนามาพัฒ นาและฝึกฝนด้านการฟั งภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและ
เร้าความสนใจของนั ก เรีย นให้ เกิ ด แรงจู งใจใฝ่ เรี ย นรู้ อยากเรี ย น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

หรืออ่าน และ ต 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ รวมถึงคาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
การเรียนรู้ของหน่วยประกอบเนื้อหาภาษาเพื่อฝึกความสามารถด้าน
การฟั งภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้ าใจ ในเรื่อง Country and City
life จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) My country 2) My farm 3) This our city 4) Giving direction
5) Festival และ 6) Weather in my city
2.5 ระยะเวลาและพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
จังหวัดมหาสารคาม

2. ขอบเขตการวิจัย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75
2.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามเป้าหมายสูตรสถานศึกษา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ย นหลั ก เมื อ งมหาสารคาม อ าเภอเมื อ งมหาสารคาม
ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จานวน 341 คน
กลุ่มตัวอย่างที่จัดกิจกรรมคละตามความสามารถ ได้แก่ นักเรียน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4/3 โรงเรี ย นหลั ก เมื อ งมหาสารคาม
อ าเภอเมื อ งมหาสารคาม ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
จานวน 43 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) กาหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ความพึงพอใจของนักเรียน
2.4 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยพิจารณาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ได้ แ ก่ ต 1.1 ป.4/1
ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ค าขอร้อ งและค าแนะน า (Instructions) ง่าย ๆ
ที่ฟังหรืออ่าน ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุ ภาพ หรือสัญ ลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน้ ๆ ที่ฟัง

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยเน้นงานปฏิบัติสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6
แผน 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่อง
กิจกรรมงานปฏิบัติ
My
ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง สถานที่ต่าง ๆ แล้ว
Country แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถาม
My Farm ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ในฟาร์ม แยก
ประเภทหรือความสามารถของสัตว์ในฟาร์ม
This our City ผู้เรียนฟังหรือสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
Giving ผู้เรียนฟังหรือสนทนากับเพื่อนในการบอกทิศทางเพื่อ
Direction เรียงลาดับก่อนหลังในการเดินทาง
Festival ผู้เรียนฟังหรือสนทนากับเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ
Weather ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ ยวหน้าฤดูกาลต่าง ๆ แล้วแสดง
ความคิดเห็น หรือตอบคาถาม
หาคุณ ภาพเครื่องมือโดยการประเมินคุณ ภาพแผนการจัดการ
เรีย นรู้ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น ผลการประเมิ น แผนการ
จัด การเรี ยนรู้มี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.51,
S.D.=0.49)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ าใจ เป็ น แบบทดสอบแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ กจ านวน 30 ข้ อ
หาคุณ ภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อทดสอบที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และนาข้อสอบทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
ที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ ได้ค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่ าง 0.54-0.78 ค่ าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ ระหว่ าง 0.20-0.56
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (r) เท่ากับ 0.8731
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จากตารางที่ 2 แสดงว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นการฟั ง
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยการจั ดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิ บั ติ ส าหรับ นั กเรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ ผู้ วิจัย พั ฒ นาขึ้ น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กั บ 80.70/80.31 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ที่กาหนดไว้ กล่าวคือประสิทธิภาพกระบวนการ
(E1) มีค่าเท่ากับ 80.70 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 80.31
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังเพื่อ
ความเข้ า ใจ โดยการจั ด การเรีย นรู้แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (One-Sample
t–test) ตามเป้าหมายสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการกิ จกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นงานปฏิบัติ แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 12 ข้อ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ความพึงพอใจ โดยใช้สูตร
IOC เลือกข้อทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้
เวลาทั้ งหมด 12 ชั่ ว โมง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ านวน 6 แผน
ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวมข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นเตรียม
1.ขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
เพื่อดาเนินการวิจัย
2. ปฐมนิ เทศนั ก เรี ย นเพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูและนักเรียน
3. ชี้ แ จงเป้ า หมายของการเรี ย นและวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลในการทดลองครั้งนี้
ดาเนินการทดลอง
1. ด าเนิ น การทดลองโดยผู้ วิจั ยเป็ น ผู้ ส อนนั ก เรีย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ในชั่วโมงกิจกรรมการเรียนรู้จานวน 6 แผนๆละ 2 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
2. ทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ
ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิ เคราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของพั ฒ นากิ จ กรรมการ
เรี ย นรู้ ด้ า นการฟั งภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ โดยการจั ด การ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยใช้สูตร (E1/E2)

ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง
เพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
การ
คะแนน
% of
ทดสอบ
n
เต็ม
S.D. Mean t
หลังเรียน 43
30
24.09 2.24 80.31 4.65*
หมายเหตุ : มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ; df = 42

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบหลั งเรีย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.09คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80.31 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ คะแนน
สอบหลั งเรี ย นของนั ก เรี ย น พบว่ า คะแนนสอบหลั งเรี ย นของ
นักเรียนชั้นสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ วเที ย บกั บ
เกณฑ์คุณภาพ
ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ
นักเรียน รายการ คะแนนเต็ม
S.D. ร้อยละ
43 ประสิทธิภาพ
180 145.26 1.99 80.70
กระบวนการ
43 ประสิทธิภาพ
30
24.09 2.24 80.31
ผลลัพธ์
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.70/80.31

รายการประเมิน
1.นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
2.นักเรียนรูส้ ึกดีทไี่ ด้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันและกล้าแสดงออกในห้องเรียน
3.นักเรียนพอใจเนื้อหาในการเรียนมี
ความหลากหลาย เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
4.นักเรียนรูส้ ึกดีในการร่วมกิจกรรม
การฟังภาษาอังกฤษที่เน้นการ
ปฏิบัติงาน และการทางานเป็นคู่

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.05 0.53

มาก

4.56 0.50

มากที่สุด

3.95 0.53

มาก

4.77 0.43

มากที่สุด
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รายการประเมิน
5.นักเรียนพอใจในการเรียนที่ได้รู้
คาศัพท์จากการฟังมากขึ้น
6.นักเรียนพอใจในการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกันมากยิ่งขึ้น
7.นักเรียนสามารถนาความรูจ้ ากการ
จัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
8.นักเรียนรูส้ ึกมีความเข้าใจในการฟัง
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
9.นักเรียนรูส้ ึกมีความเข้าใจในการฟัง
สามารถปฏิบัตติ ามเรื่องที่ได้ฟังได้
10.นักเรียนพอใจในอุปกรณ์ และสื่อ
ในการเรียนการสอนของครู
11.นักเรียนพอใจในเกณฑ์การให้คะแนน
ของครูที่สอดคล้องกับเนื้อหาทีเ่ รียน
12.นักเรียนพอใจในการแจ้งผลการ
เก็บคะแนน ในการเรียนการสอนและ
การทดสอบทุกครั้ง
โดยรวม

X

S.D.

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 นักเรียนมีความสามารถด้านการ
ฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.07 0.94

มาก

4.79 0.41

มากที่สุด

4.81 0.39

มากที่สุด

4.40 0.85

มาก

4.53 0.59

มากที่สุด

4.42 0.76

มาก

4.30 0.71

มาก

4.16 0.78

มาก

4.40 0.30

มาก

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ด้ า นการฟั ง
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผู้ วิ จั ย ได้ น า
ผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ า ใจ โดยการจั ด การเรีย นรู้แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ป ระสิท ธิภ าพ (E1/E2)
เท่ า กั บ 80.70/80.31 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดไว้ 75/75
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินการฟังในการทา
ใบงาน และแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน รวมกันคิดเป็นร้อยละ
80.70 และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.31 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ซึ่งสูงกว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ออกแบบและสร้ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ตาม
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ [6]และ
สมาน เอกพิมพ์ [7] รวมถึงการศึกษาและออกแบบกิจกรรมพั ฒนา
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ การเลือกแบบฝึกหัดที่เน้นภาระงาน
ให้นักเรียนปฏิบัติในห้องด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 3
ขั้ น ตอน ที่ ส อดคล้ อ งแนวคิ ด ของ วิ ล ลิ ส [3] ขั้ น ที่ 1 ขั้ น ก่ อ น
ปฏิบัติงาน (Pre-task) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติงาน (Task cycle) ขั้นการ
เรียนรู้รูปแบบภาษา (Language focus) นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาของ
ตนเองจากการทาใบงานบ่อย ๆ เป็นการฝึกเสริมทักษะ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โมรา[8] พบว่านักเรียนได้มีการพัฒนาและสร้าง
แรงจูงใจและข้อตระหนักในการมีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้น
หลังจากมีการใช้การเรียนรู้แบบเน้น ภาระงานที่มีใบงานประกอบ
และนั ก เรี ย นมี ก ารวางแผนในการท าภาระงานร่ ว มกั น กั บ เพื่ อ น
มี ค วามกล้ า คิ ด กล้ า แสดงออกในการน าเสนองานหน้ า ชั้ น เรี ย น
สามารถสรุปวิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องกับครูผู้สอนจากการ
ปฏิบัติภาระงานในห้องเรียน อีกทั้งยังได้ฝึกทบทวนเนื้อหาในการ
เรียนโดยการทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียนทันที จากกระบวนการ
ดั งกล่ าวท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สู งกว่ า
เกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสราลี หลงแย้ม [9] ได้ศึกษา
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง พู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบเน้ น ภาระงาน
ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่นั้ นทักษะการฟังและพูด

จากตารางที่ 4 พบว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเท่ากับ
( = 4.40, S.D. = 0.30) เมื่ อ พิ จ ารณาตามรายข้ อ มี ร ายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถนา
ความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้โดยมีค่าเท่ากับ
( = 4.81, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ นักเรียนในการทากิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.79, S.D. = 0.41) และนักเรียน
รู้สึกดีในการร่วมกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษที่เน้นการปฏิบัติงาน
และการท างานเป็ น คู่ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( = 4.77, S.D. =
0.43) ตามลาดับ
4.3 สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ด้ า นการฟั ง
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงาน
ปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2)เท่ า กั บ 80.70/80.31
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ตามรายข้อมี รายการที่ มีค่ าเฉลี่ย คะแนนมากที่ สุดสามอันดั บ แรก
ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้โดยมีค่าเท่ากับ( = 4.81, S.D. = 0.39) รองลงมา
คือ นักเรียนในการทากิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.79,
S.D. = 0.41) และ 4.นั ก เรี ย นรู้ สึ ก ดี ในการร่ ว มกิ จ กรรมการฟั ง
ภาษาอั งกฤษที่ เน้ น การปฏิ บั ติ งาน และการท างานเป็ น คู่ โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( = 4.77, S.D. = 0.43) ตามล าดั บ ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
เนื้อหาสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของ อีกทั้งนักเรียนยังได้ทากิจกรรมที่หลากหลายมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับเพื่อน ๆ และครู โดยใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครูคอยให้คาแนะนา กระตุ้น
การเรีย นรู้ และทบทวนความรู้ เดิ ม เกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ เรี ย นอยู่ เสมอ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของคอฟร์ และพิคา[14] พบว่า การเรียนรู้
งานปฏิบัติแบบสองทางทาให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนภาษามากกว่างานปฏิ บัติแบบทางเดียว และการทางาน
ปฏิบัติในกลุ่มย่อย ทาให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์และมีการใช้ภาษาใน
การสื่ อ สารมากกว่ า งานปฏิ บั ติ ที่ ค รู ผู้ ส อนสั่ ง อย่ า งเดี ย ว และ
สอดคล้องกับงานวิจัยวรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์ [15] พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า
นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.96 , ơ=0.14) และ
สอดคล้องผลการวิจัยของสราลี หลงแย้ม[9] พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องผลการวิจัยของ
นพรั ต น์ ทองมาก [10] พบว่ า ความพึ งพอใจของนั ก เรีย นต่ อ ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
จากผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ สรุ ป ได้ ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู้ ด้ า นการฟั งภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ โดยการจั ด การ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น และรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถจดจาความหมาย
ของคา และความแตกต่างของเสียง จากการสนทนากับเพื่อนและ
ครูระหว่างการทาใบงาน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภาระ
งาน และได้รับประสบการณ์ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จาลอง เพื่อให้ผู้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งการสอนจะไม่
เน้นหลักไวยากรณ์ แต่จะสอดแทรกหลักไวยากรณ์ จึงทาให้ผู้เรียนไม่
เกิดความรู้สึกว่าการเรียนเนื้อหานั้นเป็นเรื่องยากและเกิดความเบื่อ
หน่าย ซึ่งการสอนแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ความหมายของคา
การฟังจากประโยคสนทนา และมีความเข้าใจสามารถการใช้ภาษา
เพื่อสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

ภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบนภาระงาน ส าหรั บ
นักเรียนชั้น มัธยมศึก มาปี ที่ 4 มีด าประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ ากั บ
83.19/84.43 ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ตั้ ง ไว้ อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของนพรั ต น์ ทองมาก[2] ได้ ศึ ก ษาการ
พัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภ าษาอั งกฤษ เรื่อ ง ภาษาอังกฤษใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ รู ป แบบปฏิ บั ติ เป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ผลการวิจัยพบว่า ) ชุดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ภ าษาอั งกฤษ เรื่ อ ง ภาษาอั งกฤษในชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ 75.52/77.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ที่ 75/75
5.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบัติ มีความสามารถ
ด้านการฟังเพื่ อความเข้าใจ หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนั ยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.09 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.31 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรีย นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จากผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการผู้วิจัยใช้วิธีการสอนที่
เน้นงานปฏิบัติ ให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานในห้องเรียนโดยการฝึกฝน
จากการทาใบงานร่วมกันกับเพื่อน และทดสอบย่อยระหว่างเรียน ทา
ให้ ผู้เรียนสามารถจดจาคาศัพ ท์รู้ความหมายของภาษาและเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ ผลการวิจัย ของโฟโตส
และเอลลิส [11] พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมแบบเน้นงาน
ปฏิบัติได้ใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น และได้รับการพัฒนาความรู้
เรื่องไวยากรณ์ในเวลาเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรา
พร ประพัศรานนท์[12] พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แ บบนั้ น งานปฏิ บั ติ (Task-based learning) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
.05 และผลการวิจัยของนพรัตน์ ทองมาก[10] พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเรณู รื่นยุทธ[13] ได้วิจัย
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พู ด ภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย
พบว่า ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.3 นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณา
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6.ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ า ใจ โดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติ ท าให้
นักเรียนรู้ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เข้าใจหลักการใน
การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้สอนควรนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ
ในเรียนภาษาภาษาอังกฤษ และนาไปปรับใช้ในการพัฒนา ทั้งทักษะ
การฟั ง การพู ด อ่ าน และเขี ย น เนื่ อ งจากช่ วยส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นมี
ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น และเป็นการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาที่เน้นได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนนาไปปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
2. การออกแบบแบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ ควรมี
เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเหมาะสมกับเวลาในการ
ปฏิบัติของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถทาให้เสร็จสิ้นในเวลาเรียน
และครูแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบทันที
3. ควรพั ฒ นาการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ที่ เน้น งานปฏิ บั ติ
เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารให้ ค รบ 4
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทั กษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน ในเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิจั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารของนั กเรีย นในทุ กระดับ ช่วงชั้ น
เพื่อจะสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเน้นงานปฏิบัติ เหมาะสมและได้ผลดีกับนักเรียนระดับใด
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้ น
งานปฏิ บั ติ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนของนักเรียน
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ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา

The Effect of Blended Learning with Video Platform on Social Media
to Enhance Instructional Media Construction Abilities
of Physical Education Students
สมชาย สุวรรณะ1 และ บริบูรณ์ ชอบทาดี2
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2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่เรียนแบบ
ผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน
ด้ ว ยแพลตฟอร์ม วิ ดี โอบนสื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ , แพลตฟอร์ ม วิ ดี โอ, สื่ อ สั งคมออนไลน์
แบบประเมินความสามารถการสร้างสื่ อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.57 และนักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเรียนแบบผสมผสาน, แพลตฟอร์มวิดีโอ, สื่อสังคมออนไลน์, ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

Abstract
The aims of this research were 1) to study of enhance instructional media construction abilities of Physical
Education students by blended learning with video platform on social media 2) to compare learning achievement
before and after studying by blended learning with video platform on social media. The research samples were Physical
Education students. Instruments in this research were the lesson plan, video platform, social media, Instructional media
construction ability form and tests. The statistics employed in data analysis were Means, Standard Deviation and t-test.
The research founded that Physical Education students had to enhance instructional media construction in high level.
The learning achievement after studying was higher than before studying at statistical significance.
Keywords : Blended Learning, Video Platform, Social Media, Instructional Media Construction Abilities
เรียนการสอนที่ครูเตรียมไว้หรือศึกษาหาความรู้เพิ่ มเติมที่มีอยู่ใน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง [2] โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ว็ บ และ
อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ของนักเรียน เช่น แท็ปเล็ต , โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ ณ เวลาใดสถานที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง [3]
อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูสอนสดอยู่ใน
ขณะนั้นนอกจากนั้นแล้วยังสามารถย้อนดูเนื้อหาสาระที่ผ่านมาได้
ด้วยในกรณีที่ครูได้ทาการบันทึกรายการสอนเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้
เข้ามาศึกษาภายหลัง [4] นอกจากนั้นแล้วครูยังสามารถสั่งการบ้าน

1. บทนา
สภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทาให้การจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะ
ออนไลน์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประกอบการเรียนการ
สอน นักเรียนจะเรียนด้วยตนเองอยู่ที่บ้านผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่
ครูได้จัดเตรียมไว้โดยไม่ต้ องเดิน ทางมาโรงเรียนเพื่ อเป็ นการหยุด
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดออกไปในวงกว้าง [1] ซึ่งมี
แนวทางในการจั ด เรี ย นการสอนหนึ่ ง ที่ ค รู จ าเป็ น จะต้ อ งน ามา
ประยุกต์ใช้คือ การเรียนแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่นิยมใช้ในยุคดิจิทัล นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ านสื่อการ
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ให้นักเรียนทาแบบทดสอบออนไลน์ แล้วส่งงานที่นักเรียนทาเสร็จ
ผ่ า นระบบออนไลน์ ก ลั บ มาเพื่ อ ให้ ค รู ต รวจแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [5] [6] การเรียนแบบผสมผสานจึงนับเป็นวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์โรคระบาด ณ
ปัจจุบัน
การเรียนแบบผสมผสานนั้นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามา
เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร การนาเสนอเนื้อหาสาระข้อมูลของ
รายวิชาที่ครูจะต้องทาการสอน [7] ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งในศตวรรษที่
21 ที่ได้รับ ความนิ ยมกัน เป็ น อย่ างมากและใช้ กัน อย่างแพร่หลาย
ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน
กันในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่สามารถนาประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น Line, Facebook, Twister,
YouTube, Google+ เป็นต้น [8] [9] ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มี
การใช้งานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวโปรแกรม ผู้ใช้งาน
สามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถสร้างข้อมูล
ส่วนตัว เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โพสต์ รูป ภาพ ตั้ งประเด็ น ถามตอบในเรื่ อ งที่ ส นใจ
เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทันที นอกจากนั้นแล้ว
ผู้ใช้ยังสามารถ โพสต์คลิปวิดีโอ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาสามารถศึ ก ษาหาความรู้ ใ นเนื้ อ หาผ่ า นวิ ดี โ อใน
ลักษณะของแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะขอการแชร์
ข้อมูล นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียน
เนื้อหาสาระวนซ้าหรือสามารถเรียนข้ามเนื้อหาได้ตามความสนใจ
[10] โดยในปัจจุบันวิดีโอนั้นสามารถผลิตได้ง่าย โดยใช้การถ่ายทา
ด้วยกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอดิจิทัลหรือการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็
สามารถถ่ายทาและนามาตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการ
ใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ได้โดยง่ายจึงนับเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคนี้ [11][12]
จากความสาคัญ ของการเรียนแบบผสมผสาน การใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์ แ ละแพลตฟอร์ม วิดี โอดั งที่ ได้ ก ล่ าวมาข้า งต้ น จึ งนั บ เป็ น
กระบวนการที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษาสาขาพลศึกษาก็เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาหนึ่งที่จะต้องมีความรู ทักษะความสามารถในการเข้าถึง
เรีย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองผ่ านการเรี ย นการสอนที่ ใช้ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยในปัจจุบันเพื่อพัฒนาตนองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น แล้วนา
ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการเป็น
ครูในอนาคต ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการเรียน
การสอนก็ เป็ น อี ก ทั ก ษะหนึ่ งที่ นั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษาจะต้ อ งมี
ความรู้ ความเข้าใจในการขั้นตอนของการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
นั บ เป็ น ตั ว กลางในการสื่ อ สารข้ อ มู ล จากครู ผู้ ส อนไปยั งนั ก เรี ย น
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ทาการสอนได้ตาม
วัต ถุประสงค์ ดั งนั้ นผู้วิจัย จึงมี แนวคิด ที่จ ะศึกษาผลของการเรีย น

แบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสือ่ สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ น าไปใช้ ใน
อนาคตได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ
บนสื่อสังคมออนไลน์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
การเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา โดยมี
ขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาพล
ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จานวน 138 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ย นวิ ช า1032101 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา จานวน 30 คน
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ เป็น ศึ กษาผลของการเรียนแบบผสมผสานด้ว ย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา โดยใช้
ส่ ว นหนึ่ งของเนื้ อ หาวิ ช า 1032101 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึก ษา โดยเนื้ อหาที่น ามาใช้ในการพัฒ นาเป็ น
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อ สังคมออนไลน์ มี 5 เนื้ อหาได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การนาไปใช้ และ 5)
การประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา โดยสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ Facebook
สื่อการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาพลศึกษาจะต้องผลิตหรือ
สร้ า งขึ้ น ได้ แ ก่ คลิ ป วิ ดี โอเพื่ อ ใช้ ในการสอนเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาทาง
พลศึกษา สุขศึกษา การสอนทักษะกีฬาหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพลศึกษา
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบผสมผสาน แพลตฟอร์มวิดีโอ
และสื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ไม่ใช่ ก ลุ่มตัวอย่ างจานวน 10 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ หาความ
เที่ยงของแบบทดสอบ โดยจะพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มี
ค่ามากว่า 0.70 ด้ว ยการใช้สู ต ร KR-20 Kuder Richardson ของ
Kuder Richardson โดยได้ ค่าความเที่ ยงของแบบทดสอบเท่ากั บ
0.76

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารเรี ย นแบบผสมผสานวิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3.4.2 แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
3.4.3 แบบประเมินความสามารถการสร้างสื่อการเรียนการสอน
3.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจานวน 30 ข้อ
3.4.5 คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะให้
คะแนนจากการตอบถูก 1 คะแนนและตอบผิดให้ 0 คะแนน

3.6 ขั้นตอนของการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลของ
การเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการสร้า งสื่ อ การเรี ย นการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
3.6.1 ผู้วิจั ยจั ดเตรีย มวิดี โอบนแพลตฟอร์มสื่ อ สังคมออนไลน์
แผนการจัด การเรีย นรู้ก ารเรียนแบบผสมผสานและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.6.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสาน การศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.6.3 นักศึกษาสาขาพลศึกษากลุ่มทดลองทาแบบทดสอบก่อน
เรียนแล้วทาการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนของนักศึกษา
3.6.4 ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานด้ ว ย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน การเรียนออนไลน์แบบเผชิญหน้า (face
to face) ด้ วยโปรแกรมการจัด การเรียนรู้แบบออนไลน์ และการ
เรียนผ่านวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
3.6.5 หลั งจากสิ้ น สุ ด ของการเรี ย นนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองท า
แบบทดสอบหลังเรียน
3.6.6 ให้นักศึกษาสาขาพลศึกษาทาการผลิตคลิปวิดีโอ ผู้วิจัยทา
การเก็ บรวบรวมข้อ มูลคะแนนและประเมิน คลิ ปวิดี โอที่ นั กศึก ษา
สร้างขึ้น

3.5 การหาคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณ ภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ [13]
3.5.1 น าแผนการจัด การเรีย นรู้ ก ารเรีย นแบบผสมผสานวิ ชา
นวั ตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ ก ษา แพลตฟอร์ ม
วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ แบบประเมิ นความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบคุณ ภาพแล้วนาผล
การการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญมาหาความตรงเชิ งเนื้อ หาโดยใช้
วิ ธี ก ารหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ
(Item-Objective Congruence: IOC) โดยจะคั ด เลื อ กข้ อ ที่ มี ค่ า
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไปไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้และ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ [14]
3.5.2 น าเครื่องมือ ที่ ใช้ ในการวิจัย ที่ ผ่านการปรับ ปรุงแก้ ไขไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่ง
ต่ อ หนึ่ งจ านวน 1 คน (One-to-One Testing) แล้ วน าข้ อ มู ล การ
ทดลองมาปรั บ ปรุ งแก้ ไข หลั งจากการแก้ ไขเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยก็ น า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปกับทดลองกับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน (Small-Group Testing) แล้วนา
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อีกครั้ง [15]
3.5.3 น าเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เฉพาะแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน แล้วทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีความยาก
ง่ายและดัชนีค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
เลื อ กแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามยากง่ า ยของ
แบบทดสอบระหว่าง 0.20-0.80 ไว้
3.5.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการหาค่าดัชนีความ
ยากง่ายและดัชนีค่าอานาจจาแนกไปทดลองใช้กับนักศึกษาพลศึกษา

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 ท าการรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษากลุ่มทดลองทั้งหมดจะ
นามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนได้แก่
สถิติ t-test
3.7.2 สถิติที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่า นักศึกษาความสามารถในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดี โอบนสื่ อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

X

S.D.

แปลผล

การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้ในการสร้างคลิปวิดีโอ

3.33

0.54

ปานกลาง

การวิเคราะห์ขั้นตอนการสอน

3.40

0.49

ปานกลาง

การออกแบบวัตถุประสงค์

3.36

0.49

ปานกลาง

การออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard)

3.50

0.68

มาก

การเขียนสคริปต์ (Script)

3.53

0.62

มาก

การออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในคลิปวิดีโอ

3.73

0.58

มาก

การออกแบบตัวหนังสือในคลิปวิดีโอ

3.76

0.67

มาก

คุณภาพของเสียง การใช้คาพูด ในคลิปวิดีโอ

3.63

0.61

มาก

ความถูกต้องของเนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอ

4.10

0.60

มาก

ขั้นตอนการสอนของนักศึกษาในคลิปวิดีโอ

3.43

0.50

ปานกลาง

รวมเฉลี่ย

3.57

0.57

มาก

ออกแบบตั ว หนั ง สื อ ในคลิ ป วิ ดี โ อ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.73 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 ตามลาดับ

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอเป็ นความสารถที่มีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยที่
4.10 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.60 รองลงมาได้ แ ก่ ก าร

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษา
กลุ่มทดลอง

n

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t

Sig

ก่อนเรียน

30

30

17.53

2.01

26.84

0.000

หลังเรียน

30

30

24.67

2.26
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นด้ ว ยการเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา
พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เกี่ ย วกั บ ผลของห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นด้ ว ยดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อที่ ส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยห้องเรียนกลับด้านด้วยดิจิทัลวิดีโอ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทา
ให้เห็นได้ว่าการใช้วิดีโอสามารถช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ค่อนข้างแน่นอน

5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ
บนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษามีความสามารถ
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวม 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.57 ซึ่งความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระในคลิปวิดีโอเป็ นความสารถที่มีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่
4.10 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.60 รองลงมาได้ แ ก่ การ
ออกแบบตั ว หนั ง สื อ ในคลิ ป วิ ดี โ อ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.73 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 ชี้ให้เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานด้วย
แพลตฟอร์มวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษา
สาขาพลศึกษามีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2557)
[16] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูป แบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิ ด การเรี ย นการสอนตามสภาพจริ งเพื่ อ พั ฒ นาความ
สามารถในการผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษาครู โดยมี
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครูที่เป็นกลุ่มทดลองมีความสามารถในการผลิตสือ่ การเรียน
การสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น
แล้วนักศึกษาครูยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้ วยการเรี ยนแบบผสมผสานด้ ว ยแพลตฟอร์ ม วิดี โอบนสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ เห็ น ได้ ว่ าจากการเมื่ อนั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากอาจ
ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการ
สอนของรายวิชาจึงทาให้มีผลการวิจัยที่ไปในทิศทางที่ดีทางเดียวกัน
โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องกันได้แก่งานวิจัยของ Langprayoon และ
Chobthamdee (2019) [17] ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาผลของการเรี ย น
แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี ง านวิ จั ย ของ
Chobthamdee แ ล ะ Langprayoon (2020) [18] ที่ ได้ ศึ ก ษ า

6. บทสรุป
การเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ยแพลตฟอร์ ม วิ ดี โอบนสื่ อ สั งคม
ออนไลน์นั้นสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยแพลตฟอร์ม วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่ อพั ฒ นาทั กษะของ
นักศึกษาในด้านอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น และควรมีงานวิจัยในลักษณะนี้
ที่จะพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผู้ที่จะนาการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอบน
สื่อ สั งคมออนไลน์ ไปใช้ ในการพั ฒ นานั ก เรีย นนั กศึ ก ษาควรมี ก าร
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้
พร้อมก่อนนาวิธีการนี้ไปใช้งานจริง
7.2 การศึก ษาวิจัยในครั้งต่ อไป ควรมี การพัฒ นาแพลตฟอร์ม
วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น YouTube เป็นต้น และอาจใช้
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา
อื่นๆ
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์
เรื่องการทาซาและการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Development of multimedia lessons for cooperative learning activities
using multipoint mouse on
repetitive and decisions For students of information technology
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
สุภาพร ณ หนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: Suphaphon_Na@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดี่ยสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ใน
เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม E1/E2 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้าและการตัดสินใ จ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้า
และการตัดสินใจ
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกแบบเจาะจง
จานวน 2 ห้องเรียน จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้มัลติ
พอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติ
พอยต์เมาส์เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/91.00 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
คาสาคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย, กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ, มัลติพอยต์เมาส์

Abstract
The objectives of this research were to: 1) develop multimedia lessons on decision making and looping for
cooperative learning activities using MultiPoint Mouse to be qualified and effective according to E 1/E2 Model; 2)
compare pre-study test scores with achievement test scores after using the lessons; 3) study student’s satisfaction with
the lessons.
The population used in this research is the second-year students of academic year 2019 at the School of
Information Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample was 2 classrooms of 24 people
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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specifically drawn from Information Technology students. The research instruments were: 1) multimedia lessons for
cooperative learning activities using MultiPoint Mouse; 2) a quality assessment form for the lessons; 3) a quiz; and
4) a satisfaction questionnaire. The statistical methods used in data analysis were mean, standard deviation, and t-test.
The results of the study were as follows: 1) the content quality of the lessons is particularly good with the average
score of 4.29. The technical quality is good with the average score of 4.30. The efficiency was 88.00/91.00, satisfying the
given criteria. 2) the post-test scores were higher than the pre-test ones with the statistical significance level of .05; and
3) the satisfaction of students who took the lessons was high with the mean of 4.36.
Keywords: Multimedia lessons,, Cooperative learning activities, Multipoint mouse
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีทักษะสาคัญในการศึกษา
หาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
จากเป้ าหมายของการจัดการเรียนการสอนคอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยี ดั ง กล่ า ว ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ จ าเป็ น ต้ อ ง
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอน ทั้ งของครู แ ละของ
นักเรียน ครูที่จะทาการสอนจะต้องพัฒนาวิธีการสอน ให้เด็กรู้จัก
คิด แก้ปัญหา รู้จักทา รู้จักพัฒนาและมีค่านิยมที่ดี รู้จักเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถ ความถนัด
สู่ขีดความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล การสอน
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมาย ครูจึงต้องนา
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษามาใช้ห ลายรู ป แบบเป็ น
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ชุ ด การสอน การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
กรมวิชาการ [1]
สื่อมัลติมีเดียในปัจจุบัน ได้มีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนของครู เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคและ
วิธีการผสมผสานของสื่อหลายๆชนิดเข้าด้วยกัน โดยอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ค อมพิ วเตอร์ เช่น ข้ อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง
และวี ดิ ทั ศ น์ ซึ่ งสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย สามารถท าให้ ผู้ เรี ย น และผู้ ส อน
มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบโต้ ต อบกั น ได้ ผ่ า นทางเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และยัง
ท าให้ ผู้ เรีย นเกิ ด แรงจู งใจในการเรีย น กระตุ้ น การเรี ย นรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ [3]
นอกเหนือจากสื่อมัลติมีเดียจะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การสอนให้ มี คุ ณ ภาพแล้ ว การจั ด การเรี ย นการสอนก็ ยั ง มี
ความสาคัญต่อการศึกษาของผู้เรียนเช่นกัน การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ ก็เป็ น อี กหนึ่ งกลยุ ท ธ์ที่ จะช่ วยเสริม สร้างความเข้ าใจโดย
ความช่วยเหลือจากเพื่อน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดผูเ้ รียนที่มีความสามารถต่างกัน
ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจ รับผิดชอบใน
บทบาทหน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม ของตนท าให้ ง านของกลุ่ ม ด าเนิ น ไปสู่
เป้าหมายของงานได้ อาภรณ์ ใจเที่ยง [7]
ในปี 2553 บริษัท Microsoft ประเทศไทยได้ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักเทคโนโลยีเพื่อการ

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เข้ า มามี บ ทบาทในการ
พัฒนาในชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านไม่ว่าในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ
ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เราจะเห็นว่าแต่ละสถานศึกษาจะมี
การเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียน
การสอนและปรับ ปรุงให้ ทั น ต่ อการเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนให้ความรู้และพัฒนาชีวิตให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21(21st Century Skills) ทั ก ษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นหนึ่งในทักษะที่จาเป็นเพื่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย บุคคลจึงต้องมีความสามารถใน
การใช้ ทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งมี
วิจารณญาณและปฏิ บั ติ งานได้ ห ลากหลาย โดยอาศั ย ความรู้ใน
หลายด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
สื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้ที่มีทักษะ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมกุมความได้เปรียบในเชิง
การใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่มีการต่อสู้ แย่งชิงกันทุกด้าน ในทาง
กลั บ กั น ผู้ ที่ ข าดทั ก ษะความรู้ แ ละประสบการณ์ ในการใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความเสียเปรียบและ
อาจขาดโอกาสสาคัญของการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ในหลากหลาย
มิติ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ความสาคัญในการ
สร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคนในชาติ โดยมี
เป้าหมายที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไปที่จะต้อง
เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง การใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็น เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้
อย่างรู้เท่าทัน วิจารณ์ พานิช [5]
การจั ด การศึ ก ษาด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ข องไทย
เป็ น รากฐาน ส าคั ญ ของก ารพั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ แ ล ะ สั งค ม
เป็ น การเตรี ย มก าลั งคนในชาติ ให้ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เป็ น สากลมากขึ้ น
เพื่อรองรับโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อ การดารงชี วิต ประจาวัน ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้น คอมพิ วเตอร์และ
เทคโนโลยีท าให้ คนได้ พั ฒ นาวิธีคิด ทั้ งความเป็ น เหตุเป็ นผล คิ ด
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เรียนการสอน ได้น าสื่อ มั ล ติ มี เดี ย Multipoint Mouse ซึ่ งได้ รั บ
การรับรองการประเมินคุณภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ Multipoint Mouse เป็นเทคโนโลยี
ที่ ท าง Microsoft พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ 1 เครื่ อ ง
สามารถต่อเชื่อมกับ mouse ได้มากกว่า
1 ตัว จนถึง
250 ตัวโดยมีครูเป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมขึ้นให้แก่นักเรียน ให้
อยู่ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Multimedia)
ที่
ส าม า ร ถ ให้ ค รู ส ร้ า งสื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ร วม ทั้ งแ บ บ
ทดสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน และสามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษาและทากิจกรรม
ร่วมกันได้โดย Multipoint Mouse จะสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ในรูปแบบเกมการสอน และสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้เป็น
อย่างดีกับครูและนักเรียน จึงช่วยให้การเรียนในวิชาที่ยากเป็นเรื่อง
ที่สนุกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมทุกรายวิชานักศึกษาต้องมีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ต้องสามารถใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นขั้นตอนได้ ทั้งการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานจนถึ งการ
เขี ย นโปรแกรมในระดั บ ที่ สู งหรือ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น สามารถถ่ า ยทอด
ความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถนาไปสู่การเขียนโปรแกรม
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด้ แ ต่ จ า ก ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ที่ ผ่ า นมาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้ า นการ
เขียนโปรแกรมในหัวข้อเรื่องคาสั่งที่ใช้ในการตัด สินใจและค าสั่ ง
วนซ้า โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในเรื่องดังกล่าวร้อยละ 48 ซึ่งต่ากว่า
ที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ในรายวิชาคือ ร้อยละ 60 เป็นผลจาก
การที่ นั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ จากข้ อ มู ล
เบื้องต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องมีการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดี
โดยจากปัญ หาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒ นาบทเรียน
มั ล ติ มี เ ดี ย ส าห รั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บ บร่ ว มมื อโดยใช้
มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจ และนามาทดลอง
กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2562 ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ต่อไป

3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ บทเรี ย น
มัลติมิเดี่ยสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ใน เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ

3. สมมติฐานการวิจัย
นัก ศึ กษาที่ เรีย นด้ วยบทเรีย นมัล ติ มี เดี ย สาหรับ กิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ มั ล ติ พ อยต์ เ มาส์ มี ค ะแนนทดสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว่ า คะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียนใน
รายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง อ็ อ บเจกต์ รายวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมภาษาวิชวลและรายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ในปีการศึกษา 2562 จานวน 32 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เลือกแบบเจาะจงจานวน 2 ห้องเรียน จานวน 24 คน
ระยะเวลาในการด าเนิ น การทดลองคื อ ปี ก ารศึ ก ษา 2562
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา คาสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมการทาซ้า
และการตัดสินใจในรายการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ รายวิชา
การเขี ย น โป รแ ก รม ภ าษ าวิ ช วล แ ล ะ ราย วิ ช า โป รแ ก รม
ภาษาคอมพิวเตอร์
การจัดเรียนสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ แ บ บ STAD โด ย ใช้
มัลติพอยส์เมาส์

5. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ดั งต่ อ ไปนี้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง
และเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.เครื่องมือที่ใช้ในการ
ด าเนิ น การทดลอง คื อ บทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรับ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการ
ตัดสิ น ใจ 2.เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้ แก่ แบบ
ประเมินความคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ มั ล ติ พ อยต์ เ มาส์ ใ นเรื่ อ ง การท าซ้ า
แบบเก็บคะแนนบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ
และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ บ ทเรี ย น
มัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ใน เรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาเพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ มั ล ติ พ อยต์ เมาส์ ในเรื่ อ ง
การท าซ้ าและการตั ด สิ น ใจ โดยใช้ แ นวทางวิ ธี ก าร Software

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดี่ยสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่อง การทาซ้าและการตัดสินใจ
ให้มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพตาม E1/E2
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย นกั บ คะแนน
ทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นด้ วยบทเรีย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ
กิจ กรรมการเรี ยนรู้แ บบร่ว มมื อ โดยใช้ มั ลติ พ อยต์ เมาส์ เรื่อ งการ
ทาซ้าและการตัดสินใจ
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Development Life Cycle (SDLC) ในการพัฒ นาโดยแบ่งเป็น 5
ระยะอันได้แก่
ระยะที่ 1: การวางแผนการพัฒนาบทเรียน (Project Planning
Phase) กาหนดเนื้อหา สื่อและการเลือกกลุ่มการทดลอง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนา
ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) เริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ถึงสภาพปัญ หา
โดยการสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ผู้ ส อนการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา โดย
รวบรวมความต้องการของสิ่งที่เป็ นปัญ หา มาวิเคราะห์และสรุป
เป็ น ข้ อ ก าหนดที่ ชัด เจน โดยน าข้ อ ก าหนดมาพั ฒ นาเป็ น ความ
ต้องการของบทเรียน
ระยะที่ 3: การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบ
เป็นการพิจารณาว่าระบบจะดาเนินการ พัฒนาวิธีการเรียกใช้และ
ความต้ อ งการของวิธี ก ารการพั ฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัล ติพอยต์เมาส์ เรื่องการ
ทาซ้าและการตัดสินใจ
ระยะที่ 4: การน าไปใช้ (Implement Phase) ระยะการ
นาไปใช้จะเกิด ผลขึ้น มาด้วยการสร้างบทเรียน ทดสอบบทเรีย น
และการติดตั้ง
ระยะที่ 5: การบารุงรักษา (Maintenance Phase) ระยะเวลา
นี้ จ ะ ย า ว น า น ที่ สุ ด เนื่ อ งจ า ก ร ะ บ บ จ ะ ต้ อ ง ได้ รั บ ก า ร
บารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ใน เรื่อง การทาซ้า
และการตัดสินใจด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทางด้านเทคนิค

4. ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนือหาและด้านเทคนิคของ
บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่อง การทาซาและการตัดสินใจ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทางด้านเนือหา

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
มั ล ติ พ อ ย ต์ เม า ส์ ใน เรื่ อ ง ก า ร ท า ซ้ า แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใจ
ทางด้ า นเทคนิ ค โดยผู้ เชี่ ย วชาญมี ผ ลดั งต่ อ ไปนี้ คะแนนเฉลี่ ย
ทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60
นั่นหมายความว่า บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ โดยใช้ มั ล ติ พ อยต์ เมาส์ ใ นเรื่ อ งการท าซ้ าและการ
ตัดสินใจ ด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในส่วนของมัลติ
พอยต์ เมาส์ได้ ผ่านการรับ รองคุณ ภาพจากกระทรวงศึก ษาธิก าร
( กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 30 สิ งหาคม 2553) สามารถใช้ เป็ น
เครื่องมือที่ในการจัดการเรียนการสอนได้

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจ ด้านเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ ย วชาญ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.29 และส่ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 นั่นคือ บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรม

2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการ
ทาซาและการตัดสินใจ
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ตารางที่ 3

จากตารางที่ 3 แสดงว่ า นั ก ศึ ก ษาท าคะแนนแบบฝึ ก หั ด
(E1) จากบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจ ได้ถูกต้อง
คิ ด คะแนนโดยรวมเป็ น คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 88.00 และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ได้ถูกต้อง คิดคะแนน
รวมเป็ น คะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละ 91.00 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ สมมั ติฐ าน
ทางการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

ภาพที่ 2 หน้ารายการหลัก บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มลั ติพอยต์เมาส์ในเรื่องการทาซ้าและการ
ตัดสินใจ
4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการทาซาและการตัดสินใจ
ตารางที่ 5

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการ
ทาซาและการตัดสินใจ
ตารางที่ 4

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนกับ คะแนนทดสอบหลั งเรีย นของนัก ศึก ษาที่ เรียนด้ วย
บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัล
ติพ อยต์ เมาส์ในเรื่องการท าซ้ าและการตัด สิ น ใจ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.33,
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 1.20) สู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ย ของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน(ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 20.29, ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.04) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการสอบถามความพึ ง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ในเรื่องการทาซ้าและการ
ตัดสินใจโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน
มัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แ บบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์ ในเรื่ อ งการท าซ้ าและการตั ด สิ น ใจ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ยรวม 4.36

ตั วอย่ า ง บทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
ร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจ

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่ วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้าและ
การตั ด สิ น ใจ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อสรุป ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการ
ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 88.00/91.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของบทเรียน

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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80/80 เนื่ อ งจาก ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบบทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ ในเรื่องการ
ทาซ้าและการตัดสินใจ แนวคิดของ Alessi and Trollip [8] และ
ผู้ วิ จั ย ได้ น าการออกแบบบทเรี ย นของ Gagne, R.M. [9] 9 ขั้ น
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการสร้ า งบทเรี ย น ซึ่ งในมี เนื้ อ หาถู ก ต้ อ งตาม
หลั ก สู ต ร สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ที่ ต้ อ งการน าเสนอ รูป ภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา อีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดียได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านเนื้อหา และเทคนิค มีความถูกต้องและ
เหมาะสมที่ จ ะใช้ เป็ น สื่ อ ในการถ่ า ยทอดความรู้ โดยได้ รั บ การ
ประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม E1/E2
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ก ฤ ติ ย า ย ง ป ร ะ เ ดิ ม
กฤษณพล จั น ทร์ พ รหมและวั ล ลยา ธรรมอภิ บ าล อิ น ทนิ น [2]
วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและ
การป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ บ ทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 84.22/83.67
แสดงว่าบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นนี้ทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 84.22 และมีประสิทธิภาพในเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนมาเฉลี่ยร้อยละ 83.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการ
ตัดสินใจ พบว่านักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนน
ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก บทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการ
ตั ด สิ น ใจสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ร่ ว มกั น
อภิ ป รายสร้ างความคิ ด ร่ว มกั น ท าให้ เกิ ด ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ช่วย
ให้ ผู้ เรี ยนได้ แ บ่ งปั น ความรู้ จึ งส่ งผลให้ เกิ ด ความจ าที่ ถ าวร โดย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจะอาศัยเทคนิคแบบ STAD โดย
ใช้ มั ล ติ พ อยต์ เมาส์ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการท ากิ จ กรรม ซึ่งภายในมี
จ านวนสมาชิ ก 4-5 คน ประกอบไปด้ ว ยผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น เก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น โดยผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ มี
ส่วนร่วมในการกระตุ้นการทากิจกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะมีภาพกราฟิก
เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ท าให้ อ ยากที่ จ ะเรี ย นรู้ ในบทเรี ย น
มัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์
เมาส์มากกว่าการเรียนแบบปกติ อีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ยังสามารถ
แสดงการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรี ย นได้ อ ย่ า งดี ทั้ งทางด้ า นอารมณ์
ร่างกายและสติ ปั ญ ญา บทเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ส าหรั บ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์มีผลการตอบกลับได้อย่าง
ทันทีทาให้ผู้เรียนทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเอง สามารถทบทวน
ได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ ทั้งหมดล้วนทาให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามลาดับขั้น จนทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
สามารถใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจนนาไปสู่การ
ถ่ า ยทอดความคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบและสามารถน าไปสู่ การ
เขี ย นโปรแกรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ค ะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ ผกามาศ ป านแก้ ว นุ ช นาฏ ใจด ารง ค์ แ ละ
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน [4] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรีย นคอมพิ วเตอร์มั ลติ มี เดีย เรื่องภาษาอังกฤษน่ ารู้ ร่วมกั บ
วิธี ก ารเรีย นแบบร่ วมมื อ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้มัลติพอยต์เมาส์เรื่องการทาซ้าและการตัดสินใจพบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 ซึ่งการที่นักศึกษามี
ค วาม พึ งพ อ ใจ ต่ อ บ ท เรี ย น มั ล ติ มี เดี ย ส า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ ในเรื่องการทาซ้าและ
การตัดสินใจ อาจเนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดียสาหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้มัลติพอยต์เมาส์ เรื่องการทาซ้าและการ
ตั ด สิ น ใจ ช่ ว ยตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลที่ มี พื้ น
ฐานความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และทักษะที่แตกต่างกันให้
สามารถพัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพ ประกอบกับการนาเสนอเนื้อหา
แบ่งออกเป็นตอน ๆ แบบเรียงลาดับ ให้นักศึกษาค่อย ๆ เรียนรู้ไป
ที ล ะน้ อ ยในบรรยากาศที่ เป็ น กั น เอง โดยมี อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้
เสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนสามารถ
เรียนรู้และทากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนได้เป็นที่
น่ า พอใจ ส่ ง ผลให้ เกิ ด แรงจู ง ใจแก่ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจั ย ของสุ ท ธิณี ภาพพิ ม พ์ ใจ สิ ริ ยุ พิ น ศุ ภ์ ธนั ชภั ค ชนา และ
ปริญ ญา ทองสอน [6] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นโดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่อ ง เทคโนโลยี น่ ารู้ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความพึงพอใจหรือเจตคติของ
นั ก เรี ย นต่ อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งเทคโนโลยี น่ า รู้ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ในอนาคตผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรน าเสนอบทเรี ย นด้ ว ยวิ ดี โ อ
การเขี ยนโปรแกรม/ตั วอย่ างจาก Youtube เพื่ อเป็ น ตัวอย่างให้
ผู้ เ รี ย นได้ ดู แ ละทบทวน เพิ่ ม เติ ม จากทบทวนจากตั ว อั ก ษร
ภาพเคลื่ อ นไหว และควรมี ก ระดานสนทนาเพื่ อ ที่ ส ามารถได้
แลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียนในแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

7. เอกสารอ้างอิง
[1] กรมวิชาการ, “คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี”,กรุงเทพมหานคร.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
[2] กฤติยา ยงประเดิม กฤษณพล จันทร์พรหมและวัลลยา ธรรม
อภิบาล อินทนิน,“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดีย

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

93

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

เรื่องโรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา สาหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3,” การประชุ ม หาดใหญ่ วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ และนานาชาติ ครั้ ง ที่ 7,หน้ า ที่ 1077-1084,
2559.
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,เคทีพี คอมพ์
แอนด์ คอนซัลท์, กรุงเทพมหานคร, 2552.
ผกามาศ ปานแก้ ว นุ ช นาฏ ใจด ารงค์ แ ละ วั ล ลยา ธรรม
อภิบาล อินทนิน, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ ร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือสาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3,” วารสารศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ., ปีที่ 18,ฉบับที่ 2,หน้าที่ 30-39, 2561.
วิจารณ์ พานิ ช, “วิถีส ร้างการเรียนรู้เพื่ อ ศิ ษ ย์ในศตวรรษที่
21,” กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555.
สุทธิณี ภาพพิมพ์ใจ สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา และปริญญา
ทองสอน , “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีน่ารู้ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์., ปีที่ 10,ฉบับที่ 1,หน้าที่ 149-165, 2560.
อาภรณ์ ใจเที่ยง, “หลักการสอน”. กรุงเทพมหานคร, 2550.
Alessi, M.& Trollip, s., “Computer-Based Instruction,
Methods andDevelopment”, Fentice hall.
Englewood Cliffs New Jersey, 1991.
Gagne, R.M., “The Conditions of Learning and
Theory of Instruction”, New York : Holt Rinchert
and Winstin, 1992.

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

94

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง
Guidelines for the development of information technology and
communication for education of schools under the secondary educational
service area office 5, Ang Thong Province
ฉวีวรรณ อู่อรุณ และ พรเทพ รู้แผน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email : ked.chawe@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง 2) หาแนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง วิธีการ
ดาเนินงานวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อานวยการโรงเรียน/รองผู้อานวยการโรงเรียน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ท่าน รวม 126 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น .98 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้อานวยการโรงเรียน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทองจานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน ส่วนปัญหาการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ 2)
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการโครงสร้ างพื้นฐานภายใน
โรงเรียน แบ่งออกเป็น 1.1 การบริหารงานวิชาการ เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 การบริหารงานงบประมาณ เช่น
จัดทา SWOT ในการวางแผนงบประมาณ/วางแผนกลยุทธ์ ตามบริบทของโรงเรียน 1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานจาก
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทางาน 1.4 การบริหารงานทั่วไป เช่น มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2.1 ฮาร์ดแวร์ เช่น จัดสรรงบประมาณ
ในการจัด ซื้อเครื่อ งคอมพิ วเตอร์พ ร้อมอุป กรณ์ ต่างๆ 2.2 ซอฟต์ แวร์ เช่น พั ฒ นาบุค ลากรของโรงเรียนในการอบรมเรื่องการใช้ Google
classroom, Zoom, Line, Facebook เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2.3 บุคลากรคอมพิวเตอร์ เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แก่คุณครูในโรงเรียนทุกคน 3. ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีต่อ
โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3.1 ภาครัฐ เช่น ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาครัฐ ในการจัดระบบเครือข่ายที่เอื้อกับการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 ภาคเอกชน เช่น ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อขอความร่วมมือ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 3.3 ภาคชุมชน เช่น มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
นักเรียนไปยังผู้ปกครองและชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Abstract
This research aims to study 1) the condition and problems of the operation of information and communication
technology for education of schools under the Secondary Educational Service Area Office 5, Ang Thong Province and
2) find ways to develop information and communication technology for education of schools under the Secondary
Educational Service Area Office 5, Ang Thong Province. The research methodology has 2 steps. Step 1, study the
condition and problems of the information and communication technology operation for education. The sample is
school director / deputy school director and representatives of teachers for each subject group of learning, total 126
people. The research tool was a satisfaction assessment. There was a .98 confidence value and the statistics used to
analyze the data were mean and standard deviation. Step 2, study the development of information and
communication technology for education informants are the school director under the office of the Secondary
Education Service Area 5, Ang Thong Province, 5 persons. The research tool was a semi-structured interview. And
analyze the data using content analysis techniques.
The results of the research were as follows: 1) operating conditions of information and communication
technology for education There is a high level of practice. The most practical aspect is the infrastructure management
within the school. The problem of operating information and communication technology for education there is a high
level of practice. The most practical aspect is the school's teaching and learning management and 2) Guidelines for the
development of information and communication technology Education consists of 1. Management of infrastructure
within the school divided into 1.1 Academic administrations such as appointment of responsible persons for information
technology. 1.2 Budget management such as preparing a SWOT in budget planning / strategic planning According to the
context of the school. 1.3 Personnel management, such as the appointment of persons responsible for work from
knowledge. Competence and work experience 1.4 General management such as having a project in an annual action
plan About information and communication technology For education. 2. The school's teaching and learning
management is divided into 2.1 Hardware, such as budget allocation for the purchase of computers with various
equipment 2.2 Software, such as developing school personnel in training on the use of Google classroom, Zoom, Line,
Facebook, etc. For used in teaching and learning management. 2.3 Computer personnel such as promoting training and
knowledge on information technology and communication 3. The cooperation of the government, private sector and
the community towards the school is divided into 3.1 government sectors, such as making a request letter to
coordinate with the government sector. In organizing a network that is conducive to the use of information and
communication technology. 3.2 Private sector, such as making a letter requesting assistance and coordinating with the
private sector To ask for cooperation to support the development of information and communication technology. For
education 3.3 Community sector, for example, there is publicity through students to parents and communities to ask
for cooperation in supporting the budget.
Keywords: technology and communication
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บทนา
ในยุคของกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทาให้ทุกประเทศทั่วโลก
ต่างก็มีการมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาให้ไปสู่เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่การที่จะพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมดังกล่าวได้นั้น จะต้องมี การนาเอาความรู้ของทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อนาไปสู่
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการเข้าถึง การแพร่กระจาย
องค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้โรงเรียนนับว่ามีส่วนสาคัญอย่างมาก
ต่ อ ประเทศ เพราะถื อ ได้ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด
การศึกษาให้แก่เยาวชน ให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามที่ได้
กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียนจึงต้องเป็นองค์กร
เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความคิดที่สร้างสรรค์
มี ก ารหล่ อ หลอมให้ เยาวชนเจริ ญ เติ บ โตเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละมี
คุณภาพ (ทินกฤต รุ่งเมือง : หน้า 170) [1]
หน้าที่หลักของโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรสาคัญในการจัด
การศึ ก ษาตามหลั ก การของการกระจาย ตามมาตรา 39 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการกระจายอานาจให้
โรงเรีย นในระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี ก าร
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกระจายอานาจของการบริหาร ตลอดจน
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีการแบ่งขอบข่ายของงานใน
โรงเรี ย นออกเป็ น 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นวิ ช าการ ด้ า น
งบประมาณ ด้ านบริ ห ารบุ ค คล และด้ านบริห ารทั่ วไป โดยการ
บริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานก็ต้องดาเนินการจัดให้มีระบบการ
บริหารและต้ องให้เป็น ระบบสารสนเทศ ซึ่งในการจัด ระบบการ
บริหารนั้นจาเป็นต้องดาเนินการให้มีความครอบคลุมทุกบริบท ทุก
ด้าน เพื่ อ จะได้เป็ น เครื่อ งมื อในการสนั บ สนุ น การบริห ารจั ดการ
ตลอดจนเป็นเพื่อเป็นการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : หน้ า 19) [2] ดั งนั้ น การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่าง
มากต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น ที่ เ ทคโนโลยี มี
ความก้ า วหน้ า และรวดเร็ ว มากที่ สุ ด ซึ่ งในยุ ค สมั ย นี้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการอานวยความสะดวกให้ทุก
สิ่ งอย่ า ง และที่ ส าคั ญ การสื่ อ สารในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น ก าลั งมี ก าร
แข่งขันกันค่อนข้างสูง การบริหารจัดการรวมไปถึงการตัดสินใจที่ดีก็
ต้องอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทัน
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละมี ข้ อ มู ล เพี ย งพอ เพราะจะได้ ถื อ ว่ า เป็ น การ
ตัดสินใจที่มีความถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่มีความผิดพลาด
น้อยที่สุด ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะมีการแสวงหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง
เพื่ อใช้ป ระกอบการตั ดสิน ใจในการคิดพั ฒ นากระบวนการต่างๆ
ของระบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยกระบวนการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง

สารสนเทศและการนาไปประยุกต์ใช้ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาช่วยนั่นเอง ทาให้คนในยุคสมัยปัจจุบันจะต้องมี การปรับตัว
ให้สามารถอยู่ในสังคมเทคโนโลยีได้อย่างราบรื่น ก็คือจาเป็นต้องมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้ไอซีที ซึ่งช่วงเริ่มต้นของ
การพัฒ นาตนในเวลาที่มีความเหมาะสมนั่ น ควรเริ่ม ตั้งแต่ในวัย
เรี ย น โรงเรี ย นจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ จน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะได้ด้วยตนเอง โดยการจัด
การศึกษาในปัจจุบันมีการมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่ เรี ยนจบการศึ ก ษาในระดับ ขั้ น พื้ น ฐาน มี คุ ณ สมบั ติ คื อ 1. เป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 2.
เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด คิดเป็น คิดวิเคราะห์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 3. เป็นผู้มีทักษะในการดารงชีวิตใน
ยุคสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรี ย นรู้ ตลอดจนสามารถสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ให้ กั บ ตนเองได้
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : หน้า 11-17) [3]
ปัจจุบันการศึกษายังพบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคโค
วิด-19 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศ
จีน เมื่อปลายปี 2019 ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการ
ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 เป็นการระบาด
ใหญ่ หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุก
ภูมิภาคของโลก จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตของคนทั่ว
โลก ทั้ ง การท างาน การเรี ย น การอยู่ อ าศั ย ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
ปรับ เปลี่ ย นการด ารงชี วิ ตแบบใหม่ ที่ เรี ยกว่ า วิ ถี ชีวิต ใหม่ (New
Normal) จากการที่เคยออกจากบ้าน เพื่อไปทางาน ไปโรงเรียน ก็
ต้องหันมาทาทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจาเป็นต้องออกจากบ้าน
ไปทากิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ ก็ต้องใส่หน้ากากเพื่อ
ป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสาหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน 20
วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ ฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้าน
ธุ ร กิ จ และบริ ก ารต่ า ง ๆ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จึ งต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อ
ขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดารงชีวิต
ซึ่งเมื่อเราจาต้องปฏิบัติกันเป็ นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจน
เกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal
ในสังคมไปนั่นเอง เช่นเดียวกับระบบการศึกษาของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเลื่อนเปิดเทอมไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย แต่แนวทางล่าสุดก็คือให้มีการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน
แต่การใช้วิธีดังกล่าวทาให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่
มี ฐ านะยากจนเสี ย เปรี ย บ เพราะไม่ มี อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล ที่ บ้ า น
นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจาเป็นต้อง
ได้ รั บ การเอาใจใส่ การเรี ย นที่ บ้ า นจึ ง เป็ น การผลั ก ภาระให้
ผู้ ป กครอง อาจท าให้ เหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น หาก
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ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการ
เรียน
โรงเรียนในสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จังหวัดอ่างทองมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
นโยบายการศึกษาคือการนาแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพือ่
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้
โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและนโยบายตามมาตรฐานการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ให้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมผู้เรี ยนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพให้พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ยังมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด แต่ส่วนใหญ่ยังพบปัญหา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อมีพัฒนาการที่รวดเร็วและ
เปลี่ ย นแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social Network ส่ งผลให้
เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม
การจัดการศึกษาขาดการบูรณาการ ตลอดจนเด็กกลุ่มวัยเรียนมี
ปัญหาด้าน IQ และ EQ ต่ากว่ามาตรฐานสากล โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ยังประสบปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2562, หน้า 9) [4]
จากความสาคัญปัญหาดังกล่าวด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและปัญ หาของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 จั งหวัด อ่ า งทอง เพื่ อ น า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับ ปรุง
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ตลอดจนมี ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น/รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ครู แ ละผู้ ที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงความรู้และเกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางสืบต่อไป

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพและปั ญ หาของการดาเนิ น งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด
อ่างทอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรีย นในสังกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง จานวน 14 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
กับโรงเรียนที่สังกัดในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
5 จังหวัดอ่างทอง จานวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้อานวยการ
โรงเรียน/รองผู้อานวยการโรงเรียน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ละ 1 ท่าน รวมจานวน 126 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินได้แก่
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น/รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น และตั ว แทน
ครูผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ล ะ 1 ท่ าน ของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วย เพศ อายุงานในการทางาน ระดับการศึกษาสู งสุด
ตาแหน่งและประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การดาเนิ นงานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อ
การศึ ก ษา ของโรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง โดยคาถามจะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามฉบับนี้มีข้อคาถามแบ่งเป็น
3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มี
ต่อโรงเรียน
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาเอกสาร รายงานการวิ จั ย แนวคิ ด
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ สภาพและปั ญ หาของการดาเนิน งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนใน
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 จั งหวั ด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการดาเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ได้ รั บ คื น มาตรวจสอบ
ความสมบู ร ณ์ ใ นการตอบหลั ง จากนั้ น น าไปวิ เคราะห์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ประกอบด้ วยการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา โดยการหาค่ า
IOC การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ าข อ งค รอ น บ าค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) และการใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

อ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และสร้างเป็นแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และสร้างแบบสอบถาม ให้มีความสอดคล้องกัน
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม
ความเหมาะสมความชัดเจนของภาษารูปแบบของแบบสอบถาม
แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้น ที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ค วาม เที่ ย งต รงเชิ งเนื้ อ ห า (Content Validity) แ ล ะค วาม
สอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์(Index of ltem Objective
Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
คะแนน +1 ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
คะแนน 0 ผู้เชี่ยวชาญไม่ แน่ใจว่าคาถามมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
คะแนน -1 ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามไม่ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
มีสูตรการคานวณ ดังนี้
R
IOC  
N
โดยที่ IOC แทนค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ
คาถามกับวัตถุประสงค์
R แทนผลรวมของคะแนนจากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ
N แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่ งผู้ วิจั ย ได้ คั ด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค วามตรงเชิ งเนื้ อ หา
ความสอดคล้องที่ระดับ .50 ขึ้นไป และนามาปรับปรุงข้อคาถาม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายการคาถามระหว่าง 0.60 - 1.00
ขั้น ที่ 5 น าข้อ คาถามไปปรับ ปรุงตามที่ ผู้เชี่ย วชาญ
เสนอแนะ เสนอต่อ อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์และจะท าเป็ น
แบบสอบถาม
ขั้ น ที่ 6 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ กั บ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น/รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
จานวน 1 คน และตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน
ซึ่ งมิ ใช่ กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ จ ะศึ กษ า จ าน วน 36 ค น แ ล ะน า
แบบสอบถามที่ ท ดลองใช้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค
ขั้นที่ 7 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้มาแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามและเสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึกษาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์อีกครั้งก่อนนาไปใช้จริง

ขั้ น ตอน ที่ 2 ศึ ก ษ าแน วทางการพั ฒ นาเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ที่มีระดับปัญหาการ
ดาเนินงานในแต่ละด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดในแต่ละด้าน มาสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน ใน
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 จั งหวั ด
อ่างทอง ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้จานวน 5
ท่ า น โดยใช้ วิ ธี เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากขั้นตอน
ตอนที่ 1 โดยนาข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ ปัญหาการดาเนินงานที่มาก
ที่สุดในแต่ละด้านมาสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
พัฒนา
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยนาร่างรายงานแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
คนมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ
ของการสัมภาษณ์ เพื่อแยกแยะแนวคิดที่ปรากฏในเนื้อหารายงาน
การสัมภาษณ์
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาของการด าเนิ น งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัด
อ่างทอง และแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง สรุปได้ว่า
1. สภาพของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการศึ ก ษา ของโรงเรีย นในสังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิ บัติอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยด้ านที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ านการบริ ห าร
จัด การโครงสร้า งพื้ น ฐานภายในโรงเรีย น รองลงมาคื อ ด้ านการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีต่ อ
โรงเรียน
2. ปัญหาของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการศึ ก ษา ของโรงเรีย นในสังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในโรงเรียน และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีต่อโรงเรียน
3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย
3.1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานภายใน
โรงเรียน
3.1.1 การบริหารงานวิชาการ เช่น แต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 การบริหารงานงบประมาณ เช่น จัดทา SWOT
ในการวางแผนงบประมาณ/วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตาม
บริบทของโรงเรียน
3.1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทางาน
3.1.4 การบริ ห ารงานทั่ ว ไป เช่ น มี กิ จ กรรมหรื อ
โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
3.2.1 ฮ า ร์ ด แ ว ร์ (Hardware) เ ช่ น จั ด ส ร ร
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
3.2.2 ซอฟต์ แ วร์ (Software) เช่ น พั ฒ นาบุ ค ลากร
ของโรงเรี ย นในการอบรมเรื่ อ งการใช้ Google classroom,
Zoom, Line, Facebook เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอน
3.2.3 บุ ค ลากรคอมพิ ว เตอร์ (People ware) เช่ น
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร แก่คุณครูในโรงเรียนทุกคน
3.3 ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ที่มีต่อโรงเรียน
3.3.1 ภาครัฐ เช่ น ท าหนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์
ประสานงานกับภาครัฐ ในการจัดระบบเครือข่ายที่เอื้อกับการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3.2 ภ าค เอ ก ช น เช่ น ท าห นั งสื อ ข อ ค วา ม
อนุ เคราะห์ ป ระสานงานกั บ ภาคเอกชน เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
3.3.3 ภาคชุ ม ชน เช่ น มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
นั ก เรี ย นไปยั งผู้ ป กครองและชุ ม ชน เพื่ อ ขอความร่ว มมื อ ในการ
สนับสนุนงบประมาณ
อภิปรายผล
1. สภาพของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการศึ ก ษา ของโรงเรีย นในสังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิ บัติอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยด้ านที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ านการบริ ห าร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธนิ ต เยี่ ย มรั ม ย์ (2561, บทคั ด ย่ อ ) [5] วิ จั ย เรื่ อ งสภาพการ
ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
พบว่ าสภาพของการด าเนิ น งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการศึกษา ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้ นฐาน
ภายในโรงเรี ย น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง พบว่ า โรงเรี ย นควรมี
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ควรมีการบารุง ดูแล รักษาคอมพิวเตอร์
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และควรมี ก ารปรั บ ปรุ งระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
2. ปัญหาของการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ อการศึ ก ษา ของโรงเรีย นในสังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง มีการปฏิ บัติอยู่ใน
ระดับ มาก โดยด้ านที่มี ก ารปฏิ บั ติ มากที่ สุด คือ ด้านการจั ดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณวิมล
ชู ว งษ์ (2558, บทคั ด ย่ อ ) [6] วิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึก ษา สาหรับ สถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานของสถานศึก ษาสังกั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 พบว่ า ปั ญ หาของการ
ดาเนิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
พบว่าโรงเรีย นควรจัด ท าระบบให้ ค าปรึกษาทางการเรีย นรู้ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน และโรงเรียนควร
มีการจัดทาหลักสูตรของโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน แบ่งเป็น การบริหารงาน
วิ ช าการได้ เสนอแต่ งตั้ งมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารงานงบประมาณได้เสนอจัดทา SWOT ใน
การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตามบริบทของโรงเรียน การ
บริ ห ารงานบุ ค คลได้ เสนอแต่ งตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานจากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์การทางาน การบริหารงานทั่วไปได้
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เสนอโครงการในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน แบ่งเป็น ฮาร์ดแวร์ได้เสนอจัดสรรงบประมาณใน
การจัด ซื้อ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์พ ร้อ มอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ซอฟต์ แวร์ ได้
เสนอพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในการอบรมการใช้ แอพพลิเคชั่น
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรคอมพิวเตอร์ได้เสนอให้มี
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
แก่คุณครูในโรงเรียน ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ที่มีต่อโรงเรียน แบ่งเป็น ภาครัฐได้เสนอทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชนได้เสนอทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับภาคเอกชน และภาคชุมชนได้
เสนอการประชาสั มพัน ธ์ผ่ านนั กเรียนไปยังผู้ป กครองและชุมชน
เพื่ อ ขอความร่วมมื อในการสนั บ สนุ น งบประมาณ สอดคล้ องกั บ
แนวคิ ด ของวรรณวิ ม ล ชู ว งษ์ (2558, บทคั ด ย่ อ ) [6] วิ จั ย เรื่ อ ง
การศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3
พบว่าแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาด้านการบริหารจัดการได้เสนอให้ จัดประชุมเพื่ อการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เสนอให้จัดสรร
งบประมาณส าหรับ จัดทาระบบอิน เทอร์เน็ ตที่ใช้เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม ด้านการเรียนการสอนได้เสนอให้จัดครูที่
มีคามรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้คาปรึกษาทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักเรียน ด้านกระบวนการเรียนรู้ได้เสนอให้ส่งครูไป
อบบรมเกี่ ยวกั บ สารสนเทศ เพื่ อ น ามาขยายผลในโรงเรีย นด้ า น
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชนได้เสนอให้ขอความร่วมมือ
ในการขอสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

อ่างทอง เพื่ อจะได้ ท ราบว่ามี ปั จ จัย ใดบ้ างที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา โรงเรียนจะได้
น าไปปรับ ปรุ งหรื อ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษารูป แบบของการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
เพื่อจะได้มี การพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา ที่ชัดเจนต่อไป
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดทาแผนการนิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาเนินการของโรงเรียนในสังกัด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 จั งหวั ด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัย ด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค 0.98 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ของมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน
และเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจโดยใช้ t-test และ F-test ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.16)
จาแนกรายด้ านพบว่าด้ านภาพลัก ษณ์ และชื่อเสี ยงของวิท ยาลั ย (x̅=4.42) ด้านเศรษฐกิจ สังคม (x̅=4.48) อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ าน
ประชาสัมพันธ์ (x̅=4.02) และด้านสถานที่ (x̅=4.14) อยู่ในระดับมาก และ ด้านเหตุผลส่วนตัวด้านเหตุผลส่วนตัว (x̅= 3.26) อยู่ในระดับ
ปานกลาง การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองภาพรวม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลาเนา วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน หลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ (P-value >0.05) มีคะแนนเฉลี่ยในการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าด้านหลักสูตรที่
ศึกษากับปัจจัยการตัดสินใจโดยรวม (P-value = 0.019) มีการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จาแนกรายด้านพบว่า หลักสูตร
ที่ศึกษากับด้านเศรษฐกิจ สังคม (P-value <0.001) และรายได้กับด้านเหตุผลส่วนตัวกับอาชีพ (P-value =0.049) และด้านความสัมพันธ์กับ
สถานที่สิ่งแวดล้อม (P-value =0.020) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสินใจของผู้ปกครอง, การเข้าศึกษาต่อ, สถาบันพระบรมราชชนก

Abstract
The purposes of this research are to investigate and compare parental decisions for sending their children to
study at The Parent’s Decision Making for Relative to Study at College’s Faculty of Public Health and Allied Health
Sciences Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health related to five factors. Those are prestige of the
college, Personal reasons, Social & Economy, communication and public relations and Location & Enviroment the
subjects of the study are 351 parents. A questionnaire developed by the researcher was used for data collection. The
reliability by Cronbach's alpha coefficient is 0.98 and the index of consequence (IOC) is between 0.67-1.00. The statistics
used for analyzing data are descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, t-test
and F-test. The research finds that: (1) parental decisions for sending their relatives to study at College’s Faculty
of Public Health and Allied Health Sciences Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health is, overall at a high
level and in each aspect prestige of the college, at Most level but Personal reasons at intermediate Comparing the
parental decisions, the findings are as follows: The decisions of overall parents are not different. But found one factor is
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Social & Economy Statistically significant. With respect to the Social & Economy, Personal reasons, Social & Economy
and Communication and Public Statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: The Parent’s Decision Making, Relative to Study, Praboromarajchanok Institute.
คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ท าให้ มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ านวนมากเปิ ด
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
รวมถึ ง สาธารณสุ ข ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จ านวน 93 แห่ ง
[2]ปั จ จุ บั น มี ม หาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จานวนมาก ทั่วประเทศ มี
ผู้เรียนจบถึงปีละกว่า 20,000 คน โดยในส่วนของสถาบันพระบรม
ราชชนกมีการผลิตปีละ 350-400 คน [3] วิทยาลัยในสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้ว่าจะมีกาลังการผลิตไม่มาก เพียงร้อย
ละ 2 ของภาพรวมการผลิตทั้งประเทศ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในตลาด
ทางวิชาการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงจาเป็นที่
จะต้องพัฒนาตนเอง ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอด และมี
บทบาทในการผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุขต่อไป ประกอบ
กับสถานการณ์แนวโน้มในการรับนักศึกษาในปัจจุบันไม่ค่อนดี ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดของสถาบัน
จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัย ที่ผู้ปกครองมีตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่ อในวิท ยาลัย สังกัด คณะสาธารณสุ ขศาสตร์แ ละสหเวช
ศาสตร์ สถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์นามาพัฒนา เพื่อใช้ในการวางแผนการ
จั ด การศึ ก ษา เพื่ อ การแนะแนวทางการเข้ า ศึ ก ษา และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

1 ความเป็นมาและความสาคัญ
สถาบันพระบรมราชชนก สังกัด กระทรวงสาธารณสุข มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ท าการสอน การวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และ
ทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบั นพระ
บรมราชชนกกระจายอยู่ทั่วประเทศ [1] ซึ่งแสดงถึงความพร้อมใน
การจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพ สามารถผลิตกาลังคนตามปรัชญา
“ผลิตคนจากชุมชน สู่ชุมชน” ซึ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชน ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ. 2562 มีวิสัยทั ศน์ ปี 2563-2567 คือ “เป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เฉพาะทางชั้นนาของอาเซียน สร้างกาลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสร้างกาลังคน
ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ชุ ม ชนนั้ น เป็ น กลไกหลั ก ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
กาลังคนทางด้านสุขภาพของประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างกาลังคน
ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาวะของคนในชุ ม ชน และมี
ภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และ
เป็ น สถานศึ ก ษาเฉพาะทางด้ า นสุ ข ภาพที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ มี
วิ ท ยาลั ย ในสั งกั ด กระจายตั ว อยู่ ทั่ ว ประเทศจ านวน 39 แห่ ง
หลักสูตร ที่เปิดสอน ปริญ ญาตรี ได้แก่ พยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) สาธารณสุขศาสตร
บั ณ ฑิ ต
(ทั น ตสาธารณสุ ข ) การแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต
(การแพทย์แผนไทย) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผน
ไทยประยุ ก ต์ ) วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เวชระเบี ย น)
วิ ท ยา
ศาสตรบัณ ฑิต (รังสีเทคนิค) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้ แ ก่ ปวส. เทคนิ ค เภสั ชกรรม ปวส. สาขาปฏิ บั ติ ก าร
ฉุกเฉินการแพทย์ ปวส. สาขาเวชระเบียน ปวส. สาขาโสตทัศน
ศึกษาทางการแพทย์ สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพได้จานวน
50,000 - 80,000 คนต่อปี
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
ทาให้เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น การแข่งขันเชิง
ธุรกิจค่อนข้างมาก เน้นการมีงานทาโดยอาศัยปัจจัยหลักในองค์กร
หลั กจากภายนอกหลายปั จจัย เช่ น ปั จจั ยด้ านเทคโนโลยี ด้ าน
เศรษฐกิ จ ด้ า นระบบราชการ ด้ านการเมื อ งการปกครอง ด้ า น

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่ งบุ ต รหลานเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย สั งกั ด คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข กับปัจจัยส่วนบุคคลและหลักสูตรที่บุตรหลานกาลังศึกษา
อยู่
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ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้ปกครองเป็นแบบประเมินค่าของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 5
ระดับ จานวน 25 ข้อ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
จานวน 6 ข้อ, ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม จานวน 5 ข้อ, ด้านเหตุผล
ส่วนตัว จานวน 6 ข้อ, ด้านเศรษฐกิจ สังคม จานวน 6 ข้อ, ด้าน
การประชาสัมพั นธ์ จานวน 2 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่ น เท่ากั บ
0.91 ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5
ระดับตามแนวของลิเคิร์ท (Likert, R.A.) [5] เกณฑ์ที่จาแนกระดับ
ดังนี้
1.00- 1.80 มีค่าระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด
1.81- 2.60 มีค่าระดับการตัดสินใจน้อย
2.61- 3.40 มีค่าระดับการตัดสินใจปานกลาง
3.41- 4.20 มีค่าระดับการตัดสินใจมาก
4.21- 5.00 มีค่าระดับการตัดสินใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสอบถามผ่ า นการรั บ จริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ โดย
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารรับรองเลขที่ SCPHPL 3/2563-37

1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพสมรส
-ภูมิลาเนา
-วุฒิการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
-ความสัมพันธ์ของผู้ศึกษา
-หลักสูตรที่บุตรหลาน
กาลังศึกษาอยู่

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข
- ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ด้านเหตุผลส่วนตัว
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม
- ด้านประชาสัมพันธ์
- ด้านสถานที่ สิงแวดล้อม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.3 สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ ป กครองที่ มี เพศ, อายุ , สถานภาพสมรส, ภู มิ ล าเนา, วุ ฒิ
การศึ ก ษา, อาชี พ , รายได้ , ความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษา และ
หลักสูตรที่บุตรหลานกาลังศึกษาอยู่ ต่างกัน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
การตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่แตกต่างกัน

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาหนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากวิทยาลัยทั้ง
2 วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างได้รับคาชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและ
เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลเป็นผู้แจกแบบสอบถาม ในวันประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาและขอรับแบบสอบถามคืนภายหลังเสร็จจากการประชุม
โดยนาส่งในกล่อง ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ ซึ่งกล่องรับแบบสอบถาม
แยกจากเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ความหมายของการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ

2.1 วิธีดาเนินการวิจัย
วิจัยเชิงสารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยสถิติเชิง
พรรณนาใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
ม าต รฐาน (Standard Deviation: SD) แ ล ะ ส ถิ ติ วิ เ ค ราะ ห์
เปรียบเทียบ t-test และ One way Analysis of Variance ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ประชากร คือ ผู้ปกครองนกศึกษาที่ เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกระทรวงสาธารณสุข ในปีการศึกษา
2563 จานวน 1,448 คน
กลุ่มตัวอย่าง คานวณขนาดตัวอย่าง จากสูตรเครซีและมอร์
แกน (Krejicie&Morgan) [4] ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 320
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก
เป็นวิทยาลัยจาก 9 แห่ง ได้ 2 แห่งได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิริ น ธร จังหวัด พิ ษ ณุ โลก และวิท ยาลั ยการสาธารณสุ ข สิ ริน ธร
จังหวัดชลบุรี รวมเป็นจานวน 351 คน

3. ผลการวิจัย
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกมีจานวน 28
คน (ร้อยละ 16.6) น้ อยที่สุด ในขณะที่ห ลักสูตรอื่น ๆ มีจานวน
ใกล้เคียงกัน และหลักสู ตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้น สูง สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีจานวน 36 คน (ร้อยละ 19.8) น้อย
ที่สุด ในขณะที่หลักสูตรอื่นๆ มีจานวนใกล้เคียงกัน โดยภาพรวม
ทุกหลักสูตรรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงกันปัจจัยด้านส่วนบุคคลของ

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จานวน 9 ข้อ
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10001 – 15000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 27.1) ความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาเป็นบุตร (ร้อยละ 91.7) ดังตารางที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.4) อายุระหว่าง
41-50 ปี (ร้อยละ 52.4) มีภูมิลาเนาภาคเหนือ, ภาคกลาง (ร้อย
ละ 41.9, 32.5 ตามล าดับ ) สถานภาพสมรส การศึ กษาต่ากว่า
ปริญ ญาตรี(ร้อยละ 78.9) มี รายได้ข องครอบครัวอยู่ป ระมาณ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (n = 351)
ปัจจัย
หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู่
- สบ. สาธารณสุขชุมชน
- สบ. ทันตสาธารณสุข
- การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
- ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม
- ปวส.สาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

90
78
57
90

25.6
22.2
16.2
25.6

36

10.4

261
90

74.4
25.6

22
35
184
100
10

ปัจจัย
ภูมิลาเนา
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา
บุตร
หลาน
เด็กในอุปการะ
ไม่ระบุ

6.3
10.0
52.4
28.5
2.8

รวม

จานวน

ร้อยละ

147
114
78
12

41.9
32.5
22.2
3.4

322
19
2
8

91.7
5.4
0.6
2.3

351

3.2 ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅= 4.16, SD = 0.54)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม (x̅= 4.48,
SD = 0.54)

และด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัย (x̅= 4.43, SD = 0.87) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านสถานที่ (x̅= 4.14, SD = 0.64)
ประชาสัมพันธ์ (x̅= 4.02) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว
(x̅= 3.26, SD= 1.04) อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยรวม และ รายด้าน (n=351)
ปัจจัยการตัดสินใจ
- ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ด้านเหตุผลส่วนตัว
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม
- ด้านประชาสัมพันธ์
- ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โดยรวม

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
น้อย น้อย
ปาน
มาก
มาก
ค่าเฉลี่ย SD
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ระดับการ
ตัดสินใจ

0
31
0
7
2

2
63
2
12
6

21
124
17
48
34

110
49
77
148
135

218
84
255
136
174

4.43
3.26
4.48
4.02
4.14

0.87
1.04
0.54
0.87
0.64

มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก

40

85

244

519

867

4.16

0.54

มาก
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และการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการตัดสินใจของผู้ปกครอง
เป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมกั บ หลั ก สู ต ร สบ.
สาธารณสุขชุมชน (P-value <.0001), ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม
กับความสัมพันธ์บุตร (P-value =.002), และด้านเหตุผลส่วนตัว
กั บ รายได้ ≤20000 บาทต่ อ เดื อ น (P-value =.049) มี ค ะแนน
เฉลี่ยการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 ส่วนด้านอื่ นๆ ไม่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญ ทาง
สถิติ (P-value > 0.05) ดังตารางที่ 3 - 4

3.3 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย การตั ด สิ น ใจของ
ผู้ ป กครองในการส่ งบุ ต รหลานเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย สั งกั ด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยรวมและราย
ด้าน การเปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย การตั ดสิ นใจของผู้ ปกครอง
โดยรวม พบว่ า เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถานภาพสมรส
ภู มิ ล าเนา อาชี พ รายได้ ความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษา (P-value
>0.05) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่พบว่า
ด้ านหลั ก สู ต รที่ บุ ต รหลานก าลั งศึ ก ษาอยู่ กั บ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้ปกครองโดยรวม (P-value=0.019) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองฯ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยการตัดสินใจ (n=351)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู่
- สบ. สาธารณสุขชุมชน
- สบ.ทันตสาธารณสุข
- กพท. การแพทย์แผนไทย
- ปวส. เทคนิกเภสัชกรรม
- ปวส.ฉุกเฉินการแพทย์
เพศ
-หญิง
- ชาย
อายุ (ปี)
≤ 40
41-50
51- 60
> 60
วุฒิการศึกษา
- ต่ากว่า ป.ตรี
- ป.ตรีขึ้นไป
- พนักงานองค์กร/บริษัท
- อื่นๆ
ความสัมพันธ์
- บุตร
- หลาน
- อื่นๆ

โดยรวม
Mean
p(S.D.)
value

ปัจจัยการตัดสินใจ
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
Mean
p(S.D.)
value

ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
Mean
p(S.D.)
value

4.06 (.58)
4.05 (.62)
4.21 (.49)
4.11 (.50)
4.30 (.49)

.019*

4.03 (.70)
4.13 (.66)
4.24 (.60)
4.05 (.64)
4.22 (.63)

.223

4.31 (.47)
4.35 (1.05)
4.41 (.58)
4.34 (.53)
4.63 (1.22)

.144

4.14(.53)
4.20(.55)

.358

4.12(.65)
4.20(.62)

.378

4.39(.71)
4.20(.55)

.151

4.08(.53)
4.16(.55)
4.19(.52)
4.20 (.56)

.660

4.07(.64)
4.13(.64)
4.21(.66)
4.13(.63)

.635

4.33(.50)
4.48(1.11)
4.37(.56)
4.50(.50)

.609

4.15(.55)
4.17(.48)
4.13(.39)
4.14(.56)

.307

4.15(.63)
4.13(.70)
4.24(.65)
4.12(.65)

.803

4.41(.69)
4.48(1.39)
4.44(.49)
4.43(.89)

.581

4.17 (.54)
3.93 (.51)

.174

4.16(.64)
3.74(.52)

.020* 4.43(.91)
4.35(.61)

4.21(.65)

4.40(057)

4.21 (.50)

.939

* นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (P-value = .05)
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ปกครองฯ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยการตัดสินใจ (n=351)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
หลักสูตรที่บุตรหลานศึกษาอยู่
- สบ. สาธารณสุขชุมชน
- สบ.ทันตสาธารณสุข
- กพท. การแพทย์แผนไทย
- ปวส. เทคนิกเภสัชกรรม
- ปวส.ฉุกเฉินการแพทย์
เพศ
- หญิง
- ชาย
อายุ (ปี)
≤ 40
41 – 50
51 – 60
> 60 ปี
วุฒิการศึกษา
- ต่ากว่า ป.ตรี
- ป.ตรีขึ้นไป
อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานองค์กร/บริษัท
- อื่นๆ
รายได้ (บาทต่อเดือน)
≤20000 บาท
20001- 40000 บาท
> 40001 บาท
ความสัมพันธ์
- บุตร
- หลาน
- อื่นๆ

การตัดสินใจ
ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
Mean (S.D.) p-value Mean (S.D.) p-value

การประชาสัมพันธ์
Mean S.D.) p-value

3.15 (1.03)
3.11 (1.07)
3.43 (.98)
3.34 (1.01)
3.27 (1.07)

.395

4.43 (.60)
4.24 (.65)
4.49 (.46)
4.48 (.05)
4.69 (.04)

<.0001*

4.04 (.96)
3.85(1.01)
4.05 (.73)
3.93 (.88)
4.22 (.72

.067

3.27(1.04)
3.34(1.04)

.776

4.47 (.54)
4.48(.56)

.957

3.98(.90)
4.12(.76)

.180

3.14(1.03)
3.26(1.01)
3.35(1.05)
3.10(1.45)

.640

4.37 (.57)
4.48(.53)
4.51(.55)
4.62(.56)

.379

4.09(.84)
3.97(.96)
4.06(.72)
4.10(.61)

.755

3.26(1.04)
3.26(1.02)

.987

4.48 (.54)
4.48(.55)

.989

4.01(.86)
4.04(.92)

.794

4.26(1.05)
2.99(.97)
3.29(1.05)

.411

4.46 (.55)
4.52 (.51)
4.54 (.47)

.466

4.12(.87)
4.09(1.04)
3.99(.85)

.517

4.01(.88)
4.02( .86)
4.09(.87)

.049*

4.46 (.56)
4.48 (.54)
4.48(.54)

.601

4.01(.88)
4.02(.86)
4.09(.87)

.918

3.28 (1.03)
2.96 (1.18)
3.17 ( .96)

.174

4.47 (.54)
4.39 (.51)
4.58 (.50)

.630

4.02(.87)
3.79(.85)
4.25(.75)

.361

* นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (P-value = .05)
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ ซึ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
พรรณเพ็ญแข อดุลย์พันธ์ [6] เรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่ ง บุ ต ร หลานเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาเอกชน ระดั บ
ประถมศึกษาเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครผลการการวิจัย
เข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา โดยคานึ งถึง
ปัจจัยต่างๆ ประกอบการตัดสินใจระดับต่างกันโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นต้น

4. สรุปและอภิปรายผล
ผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญการตัดสินใจในด้านภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาเหตุเพราะเป็น ที่
ยอมรับ เนื่องจากความมั่นใจและเชื่อใจในการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยที่มีมากหลายทศวรรษ มีความพร้อม มีความใส่ใจกับการ
จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะและประสบการณ์ จ ริ ง สามารถ
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เข้าไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ในวิทยาลัย เพื่อจูงใจให้นักศึกษา ผู้ปกครองเกิดความสนใจเลือก
เข้ า ศึ ก ษาในคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ ตาม
เป้าหมายที่คณะฯ ตั้งเป้าหมายไว้
5.13 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การของวิ ท ยาลั ย ควรจั ด
สภาพแวดล้อม เช่น อาคารสถานที่ ห้องน้าและโรงอาหารอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการควรมีขนาดที่เหมาะสม และใช้
ชุมชนหมู่บ้านเป็นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ศึกษาปัจจัยเชิงการตลาดมากขึ้นว่ามีปัจจัยอะไร
ที่ทาให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุ ตรหลานเข้า มาศึกษาต่อในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนด้านเศรษฐกิจ สังคม ระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด และมี ค่ า ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย กั บ หลั ก สู ต รอย่ า ง
นัยสาคัญทางสถิติ (P-value= 0.008) สาเหตุเนื่องจากนักศึกษามี
แหล่งให้ทุน และมีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอม
ไม่ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษาจากวิทยาลัยแล้วจะได้งานทุ กคน (ร้อยละ 100) และ
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการของนายจ้ า งและผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต หรื อ
ตลาดแรงงานและเป็ น ที่ ย อมรับ จากสั งคม จบแล้ วมี งานท าที่
มั่นคง สามารถนาความรู้วิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ง่าย
ด้านเหตุผลส่วนตัว การตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางและมี
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยกับรายได้อย่างนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(P-value= 0.049) ผู้ ป กครองให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งค่ าใช้ จ่ ายใน
การศึกษาโดยให้ความสาคัญในเรื่องค่าลงทะเบียน ที่ชัดเจน มีทุน
สนั บ สนุ น การศึ ก ษา มี ห อพั ก ของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของอังคณา บัณฑิตอาภรณ์ [7] กล่าวว่าปัจจัยด้านราคามี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองอยู่ ในระดั บ มาก เรื่ อ งความ
ชัดเจนของการกับเงินที่จ่ายไป การเรียนรู้ และหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ในเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยหรือ แผ่นพับ และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และ
มีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่าง
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (P-value= 0.020) เนื่ อ งจาก ผู้ป กครองให้
ความสาคัญเรื่องสภาพแวดล้อม โดยให้ความสาคัญเรื่องวิทยาลัย
อยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกซึ่งสอดคล้องกับทองเดิน เผ่า
ดี [8] กล่าวถึงคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมไว้ว่าโรงเรียนควร
ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีกลิ่นเหม็นหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่
บริเวณรอบๆการเดินทางสะดวกห่างไกลแหล่งอบายมุขห้องเรียน
และอาคารสถานที่ ต อบสนองประโยชน์ ใช้ สอยได้สู งสุด มี ความ
เหมาะสมในด้านที่ตั้งของอาคารห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก
สะอาดและมีความปลอดภัย
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Art instructional Activities Based on Gilford᾽s Concept for
Enhancing Creative Thai art drawing of
Mathayom Suksa 3 Students
จิราภรณ์ ไพคานาม1 พิทยวัฒน์ พันธะศรี2 และสมาน เอกพิมพ์3
1สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1Email: kookzzz24@gmail.com; 2Email: tung_rmu@hotmail.com; 3Email:ekka.sama@gmail.com
2สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง 3)
ศึกษาทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จานวน 34 คน ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนกุ ดบากพั ฒ นาศึกษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การ
มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะ และ 4) สอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมจัดการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.61/85.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรีย น เท่ากับ 61.76 และหลังเรียน เท่ากับ 85.44 พบว่ามี
คะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ย 70.58/88.23 ซึ่งพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้น 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.13)
คาสาคัญ: ทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมการเรียนรู้ศลิ ปะ, แนวคิดของกิลฟอร์ด

Abstract
The objective of this study were to 1) effectively develop of Art instructional Activities Based on Gilford᾽s
Instructional Model for Enhancing Creative Thai art drawing of Mathayom Suksa 3 Students, to meet the 80/80 efficiency
criterion 2) to compare learning achievements between before and after learning. 3) compare the performance skills
Instructional Model for Enhancing Creative Thai art drawing. and 4) to study the satisfactions to Activities Based. The
Samples of Mathayom Suksa 3/2 ware 34 students in the academic year 2019 at Kudbakpattanasuksa School. under the
Office of the Secondary Educational Service Area 23, obtained through cluster random sampling. The instruments used
in the research comprised 1) learning organization plans, 2) achievement test, 3) the performance skills Instructional
Model for Enhancing Creative Thai art drawing and 4) a satisfaction test. The statistics employed in data analysis were
percentage, the mean, standard deviation and t-test (dependent samples).
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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The research results were as follows ; 1) Develop of the learning Based on Gilford᾽s Instructional Model for
Enhancing Creative Thai art drawing was 83.61/85.44 higher than the set criterion 80/80. 2) The learning achievement of
students after learning Based on Gilford᾽s Instructional Model for Enhancing Creative Thai art drawing was significantly
higher at .01 level, (before=61.76, after =85.44) 3) Students developed creative Thai art painting practice skills at an
average of 70.58 / 88.23, which found that students developed more practical skills. 4) The student’s satisfaction towards
learning Based on Gilford᾽s Instructional Model for Enhancing Creative Thai art drawing was highest ( X =4.63, S.D.
=0.13).
Keywords: Creative Thai art drawing, Art learning activities, Based on Gilford᾽s Instructional Model
พบว่ านั ก เรีย นที่ เรีย นในรายวิ ชาศิ ล ปะ (ทั ศ นศิ ล ป์ ) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
[5] และผู้เรียนขาดทักษะการวาดภาพศิลปะไทย การวาดลายไทย
พื้นฐาน และขาดทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่าน
มา ผู้วิจัยจึงนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย เชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะการวาดภาพศิลปะไทย เชิงสร้างสรรค์ ใน
การสร้างผลงานทางทัศนศิลป์ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนตาม
แผนกิจกรรมที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนการสอนจาก
เอกสารงานวิจัย และเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะ พบว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทาง
สมองที่มีผลทาให้คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม หรือเรียกว่า ความคิด
แบบอเนกนัย ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อ
ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทางด้านการเรียนรู้ในรายวิชา
ศิลปะ กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ของกิ ล ฟอร์ด เป็ น กิ จ กรรมการสอนที่ ผู้ เขี ย นได้ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้
แนวคิ ดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรีย นเป็ นศู น ย์กลาง และทฤษฎี
รูป แบบโครงสร้างทางสติปั ญ ญาของกิ ลฟอร์ด มาสรุป เป็ น กรอบ
แนวคิ ด การพั ฒ นากิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนารูปแบบแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นชี้ปัญหาและระบุปัญหา
2) ขั้นการเตรียมและรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นการวิเคราะห์ 4) ขั้นการ
คัดเลือกข้อมูล 5) ขั้นการคิดและการทาให้กระจ่างชัด 6) ขั้นการ
สังเคราะห์รวบรวมข้อมูล 7) ขั้นการประเมินผล [6] เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์และปรับใช้ใน
การวางแผนการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ เริ่มต้น อย่างเป็นขั้นตอน
รวมไปถึ งการวั ด และประเมิ น ผล จนเกิ ด เป็ น ผลงานศิ ล ปะไทย
สร้างสรรค์ขึ้นมา จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ
ไทย เชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะไทยในรู ป แบบใหม่ ไม่ ซ้ า และสามารถ

1. บทนา
ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ ของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต มีความ
งดงาม สืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีที่เกิดขึ้น
แต่ในปัจจุบัน "ศิลปะไทย" กาลังจะถูกลืมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เข้ ามาแทน จนท าให้ สังคมเกิ ดความแตกต่ าง
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต ผู้คนสมัยนี้เลยไม่สนใจ
การเรียนรู้ในด้านศิลปะไทยมากนัก ทั้งที่ศิลปะไทยเป็นศิลปะประจา
ชาติของคนไทย มีคุณ ค่าทางความงามและควรที่จะอนุรักษ์ไว้ [1]
ศิลปะไทย (ประเภทลายไทย) เป็นศิลปะประณีต สืบเนื่องมาแต่ครั้ง
โบราณกาล เป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ศิลปะอัน
สวยงามนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือและสติ ปัญญาของช่างที่ชาญฉลาด โดย
ได้รับความบันดาลใจและอาศัยรูปทรงจาก พืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์
และสิ่งที่ ปรากฏการณ์ ต ามธรรมชาติ เช่น คอกไม้ ใบไม้ หางไหล
เปลวไฟ มาประดิษฐ์คิดดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่างๆ [2] ในปัจจุบัน
ซึ่งถือว่าเป็นยุคศิลปศึ กษาเฟื่องฟู กิจกรรมการเรียนการสอนทาง
ศิลปศึกษาได้รับการยอมรับมากขึ้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายและผู้ปกครองได้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานให้เรียนพิเศษ
ทางศิลปะ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในสมัยก่อนหน้า และส่งเสริมให้บุตร
หลานศึ ก ษาต่ อ ทางศิ ล ปะในระดั บ ที่ สู งขึ้น ประชาชนทั่ วไปเริ่ม มี
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ โดยมีการซื้อและสะสมผลงานศิลปะมากขึ้น [3]
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กลุ่มสาระ
ศิลปะ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้กล่าวในกลุ่มสาระ
ศิลปะ ไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ มี ทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด ความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศน
ธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ จากจินตนาการ โดย
สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของ
ศิลปิ น ในการสร้างงานได้ อย่างมีป ระสิท ธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและสากล ชื่ น ชม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน [4]
จากสภาพปัญ หาในการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ
(ทัศนศิลป์) ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา
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ประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง ความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) มี ความ ส าคั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย นเนื่ อ งจากเป็ น
คุณลักษณะทาง ความคิดอย่างหนึ่ง ส่งเสริมให้สามารถคิดค้นวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญ หา รวมทั้งการสร้างสรรค์ สิ่ง
แปลกใหม่ หากผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ยอมแม้แต่จะ
ใช้กระบวนการคิด ไม่กล้าฉีกกรอบให้ออก จากความคิดแบบเดิมๆ
จนทาให้คนจานวนมาก วนเวียนกับการแก้ไขปัญหาและแนวทาง
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมซ้ าๆ ฉะนั้ น การสอนให้ ผู้ เรี ย นสามารถคิ ด อย่ า ง
สร้างสรรค์ แ ละฝึ ก ฝนความคิ ด จึ งเป็ น ส่ว นหนึ่ งที่ จ ะช่ วยยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้ [7]
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การพั ฒ นากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิ ดของกิลฟอร์ด ที่
ส่ งเสริ ม การวาดภาพศิ ล ปะเชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ของกิ ล
ฟอร์ด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน การวิเคราะห์
การแก้ปัญหา ทาให้ผู้เรียนสามารถวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การสร้า งสรรค์ ผ ลงานต่ างๆได้
ตลอดจนเกิดทั กษะการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ รวมถึ ง
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของศิลปะไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
ไทย และเพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

2.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูศ้ ิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวแปรตาม ได้แก่
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.ทักษะการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
3.ความพึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพั ฒ นากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาตามกิจกรรม จานวน 5 เรื่องละ
2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง ดังนี้ 1) ประวัติของศิลปะไทย 2)
การวาดภาพศิลปะไทยประเภทลายไทยพื้นฐาน 3) การตัดเส้นและ
ลงสี 4) การวาดภาพศิลปะไทยเอกรงค์ 5) การวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์
2.5 ระยะเวลาและพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาและพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร

2. ขอบเขตการวิจัย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ ด ที่ ส่ งเสริ ม การวาดภาพศิ ล ปะไทยเชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2.3 เพื่อศึกษาทักษะปฏิบตั ิการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มตี ่อกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ทีส่ ่งเสริม
การวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรี ย นกุ ด บากพั ฒ นาศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
จานวน 6 ห้อง จานวนนักเรียน 214 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวนนักเรียน 34 คนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster
Random Sampling)

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่

ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 10 แผน แผนละ 1
ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง หาคุณภาพเครื่องมือโดยการ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5
ท่าน ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.47)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ก่อน

เรียนและหลังเรียนกิจกรรมการศิลปะ ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ หาคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6
ขึน้ ไป และนาข้อสอบทดลองใช้กับกลุ่ม ทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้วนามาวิเคราะห์คัดเลือกข้อสอบ ได้ค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.34-0.69 ค่าอานาจจาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.23-0.60
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (r) เท่ากับ 0.92
3. แบบประเมินวัดทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมินให้คะแนน มี 4 คะแนน จานวน 4
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ข้อ หาคุณ ภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความสอดคล้อง
ของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ โดยใช้สูตร IOC มีค่าเท่ากับ 0.90
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การ

3. วิเคราะห์เปรียบเที ยบทั กษะปฏิ บัติ การวาดภาพศิลปะไทย
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์กับก่อนเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples)
4. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรี ยน
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม การ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจ
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ
ไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยการคานวณอัตราส่วนระหว่างค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนกับค่ าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
(E1/ E2)

พั ฒ นากิจ กรรมการศิ ล ปะ แบบมาตรส่ ว นประมาณค่า 5
ระดับ จานวน 20 ข้อ หาคุณ ภาพเครื่องมือโดย ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน ความสอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับนิยามศัพท์ความพึง
พอใจ โดยใช้ สู ต ร IOC เลื อ กข้ อ ทดสอบที่ มี ค่ า IOC เท่ า กั บ 0.9
แสดงว่าข้อคาถามทุกข้อใช้ได้
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้
เวลาทั้ งหมด 10 ชั่ ว โมง จั ด กิ จกรรมการเรีย นรู้ จ านวน 10 แผน
ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวมข้อมูลดังนี้
1. แนะน าเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทดสอบก่อน
เรียน
3. นากิจกรรมการเรียนรู้ศลิ ปะ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุม่
ตัวอย่าง
4. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ชุดเดิมที่เป็นชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนหลังเรียน และ
ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ
5. ให้นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ
6. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าด้วย
วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของนักเรียน จากผล
การทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ สู ต ร t-test โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม การวาดภาพศิลปะไทย
เชิ งสร้ างสรรค์ โดยการค านวณอั ต ราส่ ว นระหว่างค่ า ร้อ ยละของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนกับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
(E1 / E2)
2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม การ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ใช้สูตรคานวณค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I)

ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ศลิ ปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน
คะแนน
ร้อย
รายการ
S.D.
นักเรียน
เต็ม
ละ
34 ประสิทธิภาพ
100 83.61 3.50 83.61
กระบวนการ
34 ประสิทธิภาพ
20
17.08 1.46 85.44
ผลลัพธ์
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ (E1/ E2) เท่ากับ 83.61/85.44
จากตารางที่ 1 แสดงว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กั บ 83.61/85.44 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณ ฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้ กล่าวคือประสิทธิภาพกระบวนการ
(E1) มีค่าเท่ากับ 83.61 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 85.44
ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ ค่ า ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นรู้ โดยการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม
การวาดภาพศิ ล ปะไทย เชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3 ใช้ สู ต ร ค า น วณ ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Index: E.I)
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ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม การ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ใช้สูตรคานวณค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I)
การ
คะแนน
ทดสอบ n เต็ม
S.D.
ก่อน
เรียน 34 20 12.35 1.55
หลัง
เรียน 34 20 17.08 1.46

% of
Mean

t

61.76
85.44

-13.09*

หมายเหตุ : มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ17.08 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.44 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน
กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทย
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์กับก่อนเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples)
ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทย
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์กับก่อนเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples)

ทักษะ
ปฏิบัติ
ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน

คะแนน
n เต็ม

ผ่าน
% of เกณฑ์
S.D. Mean 70%

34

16

11.85 0.82 74.08 70.58

34

16

12.55 0.95 78.49 88.23

จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ห ลั งเรี ย น มี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ 12.55 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.49 และ
นั ก เรีย นที่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 88.23 ซึ่ ง

พบว่านักเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 วิ เ คราะห์ ค วามพึ งพอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย น
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริม การ
วาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
ตารางที่ 4
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์วิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ศลิ ปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
ระดับ
ความ
S.D.
X
รายการประเมิน
พึง
พอใจ
1. เนื้อหาที่เรียนมีความสอดคล้องกับ
4.52 0.50 มากที่สุด
วัตถุประสงค์
2. เนื้อหาที่เรียนมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
4.35 0.64
มาก
3. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน
4.44 0.61
มาก
4. เนื้ อ หาที่ เ รี ย นมี ค วามใช้ ภ าษา
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ วั ย ของ
นักเรียน
4.88 0.32
มากที่สุด
5. เนื้อหาที่เรียนสามารถประยุกต์ใช้
4.85 0.35 มากที่สุด
ในชีวิตประจาวันได้
6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่นามาใช้ ช่วย
ให้นักเรียนมีความสนุก ไม่น่าเบื่อ มี
ความน่าสนใจมากขึ้น
4.50 0.61
มาก
7. กิ จ ก ร ร ม ที่ น า ม า ใช้ มี ค ว า ม
เห ม าะส ม ช่ วยให้ นั กเรี ย น เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
4.73 0.44
มากที่สุด
8. กิจกรรมที่นามาใช้สามารถช่วยให้
นักเรียนคิด วิเคราะห์ และวางแผน
ทางานร่วมกับกับเพื่อนได้ดีขึ้น
4.91 0.28
มากที่สุด
9. กิจกรรมที่นามาใช้ ทาให้นักเรียน
กล้าคิดและแสดงความคิดเห็น รับฟัง
คาวิพ ากษ์วิจารณ์ จากเพื่อนร่ วมชั้น
ได้ดี
4.58 0.65
มากที่สุด
10. กิ จ ก ร ร ม ที่ น า ม า ใช้ ช่ วย ให้
นักเรียนนาข้อดี ข้อด้อยของตนเอง
น ามาปรั บ ปรุ งแก้ ไข และสามารถ
พัฒนาชิ้นงานของตนเองให้ดีขึ้น
4.38 0.69
มาก
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รายการประเมิน
11. สื่อ ที่ น ามาใช้ มี ค วามเหมาะสม
กั บ เนื้ อ ห า แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
12. สื่ อ ที่ น ามาใช้ มี ค วามยากง่ า ย
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
13. สื่ อ ที่ น ามาใช้ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี
ความเข้ า ใจง่ า ยขึ้ น และสามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้
14. สื่ อ ที่ น ามาใช้ มี จ านวนเพี ย งพอ
กับจานวนนักเรียน
15. สื่ อ ที่ น ามาใช้ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี
ทักษะการวาดภาพลายไทยเพิ่มมาก
ขึ้น
16. ครู ผู้ ส อน สอนตรงตามเนื้ อ หา
และวัตถุประสงค์
17. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
ง่าย
18. ค รู ผู้ สอน ป ฏิ บั ติ แล ะส าธิ ต
ขั้นตอนการวาดภาพเป็นตัวอย่างให้
นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติตาม
19. ครู ผู้ส อนเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย น
สอบถาม และกระตุ้ น ให้ นั ก เรีย นมี
ส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรม
20. ครู ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจเมตตาต่อศิษย์
ทุกคน
โดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

4.40

0.66

มาก

4.41

0.65

มาก

4.79

0.41

มากที่สุด

4.47

0.70

มาก

4.85

0.35

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.79

0.41

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.79

0.41

มากที่สุด

4.70
4.63

0.46
0.13

มากที่สุด
มากที่สุด

มาตรฐาน เท่ ากั บ 0.35 อั น ดั บ ที่ 4 ได้ แ ก่ ข้ อ ที่ 13,17 และ 19
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ
0.41 อันดับที่ 5 ได้แก่ ข้อที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 อันดับที่ 6 ได้แก่ ข้อที่ 20 โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46
อั น ดั บ ที่ 7 ได้ แ ก่ ข้ อ ที่ 16 และ 18 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.61
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 อันดับที่ 8 ได้แก่ ข้อที่ 9
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ
0.65 และอันดับที่ 9 ได้แก่ ข้อที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
4.4 สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่อ ง การพั ฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้ศิ ล ปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลได้ดังนี้
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ตามแนวคิ ด ของกิ ล ฟอร์ ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพศิ ลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.61/85.44 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 12.35 และหลังเรียน เท่ากับ 17.08 พบว่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
3. ความสามารถด้ า นทั ก ษะการวาดภาพศิ ล ปะไทยเชิ ง
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.55 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 78.49 และนักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
88.23 ซึ่ งพบว่ า นั ก เรี ย นหลั งเรี ย นมี ค ะแนนสู งกว่ า เกณฑ์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = .13)

จากตารางที่ 4 พบว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของ
กิ ล ฟอร์ ด ที่ ส่ ง เสริ ม การวาดภาพศิ ล ปะไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ ( = 4.63, S.D. =
0.13) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ราย ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก ได้แก่ ข้อที่ 8 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.91 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.28 อันดับสอง ได้แก่ ข้อที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 อันดับที่ 3
ได้แก่ ข้อที่ 5 และ15 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบน

5. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นที่น่าสนใจควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
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ความคิ ดสร้างสรรค์ข องกิล ฟอร์ดมี แนวคิด พื้ นฐานมาจากทฤษฎี
โครงสร้างทางสมอง โดยความสาคัญของ การศึกษาของกิลฟอร์ดได้
พัฒนาการ คิดขึ้นมา 2 ประเภท คือความคิดรวมหรือความคิดเอก
นัย และความคิดกระจายหรือความคิดอเนกนัย
2. การเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรีย น
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ที่ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 12.35 และหลังเรียน เท่ากับ 17.08 พบว่าแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.5 ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
สอดคล้ อ งกั บ กิ ม ยานนท์ วั ง คะฮาด พร้ อ มคณะ [11] พบว่ า
นัก เรีย นชั้ น มัธยมศึก ษาปีที่ 5 ที่ มีค วามสามารถทางการเรียน สู ง
ปานกลาง ต่ า เมื่ อ เรี ย นโดย ใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นลายไทย
พื้นฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและลายกระหนกร่วมกับเทคนิค
การเรียนรู้ แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการ
เขี ย นลายไทย สอดคล้อ งกับ สุ มิ ตรา อุ่น เปี ย [12] พบว่า การจั ด
กิจกรรม ศิลปะโดยใช้แนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 6
ขั้ น เด็ ก ที่ ท ากิ จ กรรม ศิ ล ป ะตามแน วคิ ดของแฮร์ โ รว์ จ ะมี
ความสามารถในการปั้ น สู งกว่ า ก่ อ นท ากิ จ กรรมศิ ล ปะอย่ า งมี
นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ทั้ งนี้ เนื่ อ งมาจากการเรีย นรู้แ บบ
ทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์นั้นมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 85.44 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งคะแนนสอบ
ก่อนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยเชิง
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่
ได้ รั บ การสอนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ซารัญฎา ผลจันทร์ ,หาญชัย อัมภาผล, ระภึพรรณ
ร้อยพิลา [13] การฝึกทักษะตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค
STAD บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อการ
พัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทักษะการเขียน
ภาพ ระบายสี มีค่าเท่ากับ 0.62, 0.94 และ0.67 ตามลาดับ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้นักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้ง
นี้มีทักษะปฏิบัติการวาดภาพศิลปะไทยหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 78.49 มีนักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 88.23 ซึ่ งพบว่า นั ก เรีย นหลั งเรี ยนมี ค ะแนนสู งกว่ าเกณฑ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความรู้ความเข้าใจพร้อม
กับการฝึกทักษะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ เกศินี กี่จนา [14]
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมทั ศ นศิ ล ป์ เพื่ อพั ฒ นา

1. แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่
ส่งเสริมการวาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิท ธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.61/85.44
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ทาให้นักเรียนมีความ
เข้าใจคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และสามารถปฏิบัติการวาดภาพ
ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตุลารักษ์ อยู่เล่ห์ และเลิศศิริร์ บวรกิตติ [8] ได้ศึกษา
การพั ฒ นาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะตามแนวคิดของกิลฟอร์ด เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 5-6 พบว่า ประสิทธิภาพ
สื่ อ การเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปะมี ร ะดั บ คะแนนแบบทดสอบความคิ ด
สร้างสรรค์ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมโดยสื่อ การเรียนรู้ทางศิลปะ
โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 22.00 ซึ่งอยู่ในระดับต่า และในส่วนคะแนน
ระดับคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังจากได้ รับการจัด
กิจกรรมโดยสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
โดยรวมเฉลี่ ย เท่ า กั บ 33.40 ซึ่ งอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ
เปรียบเทียบพบว่าคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
สูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
สื่อการเรียนรู้ทางศิลปะนี้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุ ชีลา เพชรแก้ว ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และวิโรจน์ มุทุกันต์ [9] ได้ทา
การวิจัยเรื่อง การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อวิชาศิลปะพื้นฐาน ระหว่างการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปากับ แบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่าแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา และแบบปกติเรื่อง
การสร้ า งผลงานศิ ล ปะ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กั บ 90.53/88.78 และ 85.25/83.00
ตาม ล าดั บ เป็ นไป ต าม ที่ ก าห น ด ไว้ คื อ 80/80 ทุ กชุ ด ทั้ งนี้
เนื่ อ งมาจากแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น นั้ น ได้ ผ่ า น
ขั้ น ตอน และกระบวนการสร้ า งอย่ า งมี ร ะบบ และวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาขั้นตอนทาแผนการสอน การ
กาหนดหน่วยการเรียนรู้ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ น่ า สนใจ ท าให้ ง านวิ จั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 83.61 ประสิทธิภ าพผลลัพธ์ มีค่า
เท่ากับ 85.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจาก การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวความคิดของกิ ลฟอร์ดนั้น เพราะ
เป็นการสอนที่มีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และผู้เรียนยังสามารถร่วมกัน วางแผน แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ กั บ ผู้ อื่ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์
(Creative thinking) ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี [10] การศึกษา
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ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานศิ ล ปะและความคิ ด สร้ า งสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
หลั งเรีย นสู งกว่า ก่ อ นเรี ย นอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
David W. Chan และ Yongjun Zhao [15] พบว่า ทักษะการวาด
ภาพมีส่วนสาคัญที่สุดในการทานายความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ตลอดหลายปีที่ผ่าน มาในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา แต่การมี
ส่วนร่วมทางศิลปะมีความสาคัญ มากขึ้น สอดคล้องกับ Joyce H.
Lowery. [16] พบว่า คะแนน เฉลี่ยความสามารถของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทาง สถิ ติ ความแตกต่ า งนี้ มี ค วามสอดคลองกั น ทั้ งในระดั บ ชั้ น
ขอบข่ายความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยัง
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคะแนนเฉลี่ยในความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนใน ชั้นอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด มีขั้นตอนที่ทาให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Emma
Chad‐Friedman, Yoona Lee, Xiaodong Liu, Malcolm W.
Watson [17] พบว่า ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญระหว่างคะแนน
แรงจูงใจภายในและทักษะศิลปะโดยรวม ( r = .376, p = .002)
และทักษะการวาดภาพที่เหมือนจริง ( r = .335, p = .007) การ
เข้าร่วมในโปรแกรมกากับของครูนั้นสัมพันธ์กับทักษะทางศิลปะใน
ระดับที่สูงขึ้นและความสามารถในการวาดที่เหมือนจริงซึ่งสัมพันธ์
กั บ แรงจู งใจภายในที่ เพิ่ ม ขึ้ น และได้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551โดย
มุ่งเน้ น ผู้เรียนเป็ น ส าคั ญ บนพื้ น ฐาน ความเชื่ อ ว่า ทุ ก คนสามารถ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ และมี ค วามสารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
ร่วมกัน ทาให้นักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น
4. ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการ
วาดภาพ ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.63 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.13 สอดคล้องกับ เด่นไชย ภูลม และ บัญชา เกียรติจรุง
พันธ์ [18] พบว่า ผลการศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวคิดของ กิลฟอร์ด โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คุณภาพระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
แคทลียา ปักโคทานัง และ จุมพล ราชวิจิตร [19] พบว่า ความพึง
พอใจต่อการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ศิ ล ปะที่ ใช้ การสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้าน
พัฒนาการทางอารมณ์และการ เรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีด้าน
ครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดย ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

6.ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้ กิจ กรรมการเรียนรู้ศิ ลปะ ตามแนวคิด ของกิ ล
ฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ควรจัดเตรียม
สื่อต่างๆ เช่น รูปแบบทางศิลปะของทัศนธาตุ สื่อแผ่นภาพตัวอย่าง
สู จิ บั ต ร หนั งสื อ หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ พี ย งพอต่ อ จ านวน
นักเรียน
2. ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ควรกาหนดระยะเวลาที่ตรวจชิ้นงานที่เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้
นักเรียนทราบข้อตกลงและสามารถตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงาน
3. ให้นักเรียนแสดงชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น ตัดสินชิ้นงานร่วมกัน อาจเพิ่มรางวัลเพื่อ
เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นการทางานด้วยการเสริมแรงให้กับนักเรียน
6.2 ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ที่ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะไทย
เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิ ล ปะ การวาดภาพศิ ล ปะไทย ควบคู่ ไปกั บ การส่ งเสริม และการ
อนุรักษ์ศิลปะไทย เพื่อให้ศิลปะไม่จางหายไปจากปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
ความวิตกกังวลในการใช้ภาษาไม่ใช่ปัญหาสาหรับผู้เรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาสาหรับนักศึกษาฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพอีกด้วย และยิ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องเผชิญกับความวิตกกังวลระหว่างการฝึกประสบการณ์มากเพียงใด คุณภาพของการ
สอนก็จะลดลงมากเท่านั้น มีงานวิจัยจานวนหนึ่งระบุว่า ความวิตกกังวลในการใช้ภาษาเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้น
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่จะสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการใช้ภาษาทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน กลุ่มประชากรในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน 30 คน สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษที่ ฝึกประสบการณ์ ในเขตพื้น ที่จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย โดยนั กศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ เหล่านี้จะตอบคาถามจาก
แบบสอบถามจานวน 40 ข้อ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน 5 คน ข้อมูลเชิงปริมาณได้รับการวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการวิเคราะห์และจับประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แก่ การประเมินผลในเชิงลบ การเตรียม
ตัว และการจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคานึงถึงภาพลักษณ์ละความน่าชื่อถือของตนใน
สายตาผู้อื่น ดังนั้นการนิเทศการจัดการสอนโดยเฉพาะในประเด็นข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่นจึงส่งผลต่อความวิตกกังวลของพวกเขา นอกจากนั้น
แล้ว ทักษะในการสอนภาษาและการออกแบบบทเรียน ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน ขนาดของชั้นเรียน และเทคนิคในการจัดการชั้นเรียน ล้วน เป็น
สาเหตุให้เกิดความวิตกกังวลได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยปราศจากความกังวล
คงจะเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ความวิตกกังวลในการสอนภาษา

Abstract
Language Anxiety is not the problem not only for the learners, but also the student-teachers. The more
anxiety they experience during their internship, the less quality in language teaching they deliver. Many previous studies
reported that language anxiety was caused by both internal and external factors. Thus, the research attempted to
investigate the factors contributing to English language teaching anxiety inside and outside the classroom among the
pre-service teachers as well as behind it. Quantitative and qualitative methods were employed in this research.
Specifically, thirty pre-service teachers majoring in English language teaching in Ayutthaya, Thailand answered the forty
questionnaires and five of them voluntarily participated in in-depth interviews. Quantitative data were analyzed and
compared in terms of mean, standard deviation, while qualitative data were analyzed and coded in order to find the
theme. Three factors, including negative assessment, preparation and classroom management were found to cause preservice teachers’ anxiety in using English in the classroom. As regards the reasons, most participants were concerned
about their images and reliability through others’ eyes, so they contained a lot of anxiety facing the negative
assessment in front of the stakeholders. Moreover, language skills instruction and lesson design which were able to
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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prepared also caused the anxiety to them. Finally, word used, class size and techniques to manage the class effectively
needed to be acknowledge to reduce their anxiety.
Keywords: English language teaching, Pre-service teaches, Anxiety in language teaching

1. บทนา
ความวิ ต กกั ง วล (anxiety) เกิ ด ขึ้ น โดยอั ต โนมั ติ จ ากระบบ
ประสาท เป็นความรู้สึกตึงเครียด ประหม่า ไม่สบายใจ และกลัว
กับผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น มีงานวิจัยหลายชิ้นศึกษาความกังวลที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความกัง วลในผู้เรียนภาษาต่างประเทศโดย
ส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก ธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นคนชอบแข่งขันการ
สอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และความกังวลใน
การเรียนภาษานั้นจะเพิ่มขึ้น โดยเฉยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เรียนต้อง
ฟังหรือพูดภาษาเป้าหมายโดยปราศจากเวลาในการเตรียมตัว แต่
อย่างไรก็ตามความกังวลในชั้นเรียนภาษา ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ กับ
ผู้ เรี ย นเท่ า นั้ น ผู้ ส อนเองก็ เกิ ด ความรู้ สึ ก ดั งกล่ า วเช่ น กั น จาก
งานวิจัย ของ Jedynak [4] ระบุว่า กลุ่มผู้สอนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในระดับต่า จะมีความรู้สึกกังวลต่อความคาดหวัง และการ
วิพ ากษ์ วิจารณ์ ได้ง่ายกว่าผู้สอนที่ มีความมั่ นใจในตนเองสูง และ
นอกจากนั้ น แล้ ว ปั จ จั ย จ าพวกปริ ม าณภาระงานและความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความคาดหวั ง ต่ อ ผลงาน อ านาจในการตั ด สิ น ใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้บังคับบัญ ชา และตัวผู้เรียน ล้วน
แล้ ว แต่ เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด ความวิ ต กกั งวลในการปฏิ บั ติ งาน
ทั้งสิ้น และเมื่อความกังวลสร้างผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ต่ อ ครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารสอน นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผู้
เปรียบเสมือนบุคลาการทางการสอนคนหนึ่งในโรงเรียนก็คงจะหนี
ไม่พ้นที่จะต้องรับมือกับสภาวะความรู้สึกดังกล่าว จากงานวิจัยของ
Baltaci [2] และ Yoon [9] พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จะเกิดความกังวลใน 4 ปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วยกันคือ 1. กังวลเมื่อต้อง
ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารในชั้ น เรี ย น 2. กั งวลในการ
เตรียมการสอน 3. กังวลเมื่อต้องเผชิญกับ ผลประเมินการสอนเชิง
ลบ และ 4. ซึ่ งถื อได้ ว่าเป็ น ปั จจัยที่ ส าคัญ คือ กั งวลจากการขาด
ความมั่นใจในตนเอง
นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยมักจะสังเกตเห็นความเหนื่อยล้า หมดไฟ
และคาพูดที่กล่าวว่า “ไม่อยากเป็นครูแล้ว” “ให้กลับมาเรียนยังจะ
ดีซะกว่า” หรือแม้แต่ “ไปโรงเรียนน่าเบื่อมากเลย” อยู่เสมอจาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อกลับมาทากิจกรรมกับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ในทุกเดือน ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยตั้งใจจะทาขึ้น
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความกั งวลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ออกฝึกประสบการณ์การสสอนภาษาอังกฤษ
ยังโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหวังเป็น อย่างยิ่งว่า
เมื่ อเข้ าใจถึงปั จจัย ที่ ทาให้ นั ก ศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ เกิ ด
ความกั ง วลในการจั ด การสอนแล้ ว นั้ น จะสามารถสั งเคราะห์
แนวทางเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป

2. ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เอกการสอน
ภาษาอังกฤษที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน

3. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
3.1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งความวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ใน
การจัดการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในอยุธยา เป็นการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด
กลุ่ ม ตั วอย่ างแบบเจาะจงเป็ น นั กศึ กษา ชั้น ปี ที่ 5 เอกการสอน
ภาษาอังกฤษที่กาลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ สถานศึกษา
จานวน 30 คน
ตัวแปรในงานวิจัยประกอบไปด้วย 1. ตัวแปรต้นได้แก่ ประเด็น
ที่สร้างความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. ตัวแปรตามได้แก่ ความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษในชั้น
เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามและแบบ
สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ต่ อ ประเด็ น ที่ ส ร้ างความวิ ต กกั งวลในการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
แบบสอบถาม จานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ประเด็นดังต่อไปนี้
ได้แ ก่ 1. ความมั่ น ใจ (Confidence) 2. ทั ก ษะทางภาษาอั งกฤษ
(English Language Skills) 3. การเตรี ย มตั ว (Preparation) 4.
การถ่ า ยทอดบทเรี ย น (Lesson Delivery) 5. สภาวะของของ
ผู้ เรีย น (The Condition of the Students) 6. การประเมิ น ผล
การสอน (Evaluation) 7. การจั ด การชั้ น เรี ย น (Classroom
Management) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ ปัจจัยดังกล่าวอีก 3
ข้อ ได้แก่ 1. เมื่อคุณ เกิดความรู้สึกวิตกกังวล คุณ รู้สึกอย่างไร 2.
สถานการณ์ใดบ้างที่คุณรู้สึกกังวลในการจัดการเรียนการสอน 3.
เพราะเหตุใดคุณถึงมีความรู้สึกกังวลต่อปัจจัยดังกล่าว
การพั ฒ นาเครื่ องมื อ ในการวิจั ยเริ่ ม จาก 1. ศึ ก ษาปั จจั ย จาก
ทฤษ ฎี ในการวิ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความวิ ต กกั ง วลในการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
คาถามในแบบสอบถามบางส่วนได้รับการปรับจากกรอบงานวิจัย
เรื่ อ ง Foreign Language Classroom Anxiety ของ Elaine K.

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

120

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Horwitz, Micheal B. Horwitz and Joann Cope, 1986 แล ะ
กรอบงานวิจัยเรื่อง English Language Anxiety of Pre-service
Teachers: Causes and Coping Strategies ข อ ง Truly
Almendo Pasaribu and Monica Ella Harendita, 2018
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้เพิ่มเติมบางข้อคาถามในแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สั ง เกตได้ ถึ ง ความวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณ ะจั ด ก ารสอนจาก
ประสบการณ์การสังเกตการนิเทศการสอนตลอดระยะเวลา 6 ปี
หลังจากนั้ น 2. ผู้ วิจั ยสร้างแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ขึ้ น
และเสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า นเพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item of Objective Congruence: IOC) ได้
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. น าแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ไปสอบถามนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 จานวน 30 คน และ 4. วิเคราะห์
ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพื่อสรุปปัจจัยที่สร้าง ความวิตกกังวลที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เอกการสอน
ภาษาอังกฤษ ในการจัดการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

เชิ ง นามธรรมได้ ตามล าดั บ (x=3.73, x=3.63) 5. ปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มี
ความกั งวลในระดั บ มาก ว่ า ผู้ เรี ย นจะรู้ สึ ก เบื่ อ ในการเรี ย นเมื่ อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ใช้แรงเสริมทางลบในการหยุด
พฤติกรรมแทรกแซงระหว่างสอน นอกจากนั้นยังกังวลว่าผู้เรียนจะ
ไม่เข้าใจบทเรียนที่ตนสอน ตามลาดับ (x=3.90, x=3.87) 6. ปัจจัย
ด้านการประเมิ น ผล การสอนพบว่า นัก ศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมีความกังวลในระดับมาก เมื่อได้รับการนิเทศการสอนจาก
อาจารย์ ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศการสอน และเมื่อผู้
นิเทศการสอนให้คาแนะนาต่อหน้าผู้เรียน (x=3.90, x=3.57) และ
ปัจจัยสุดท้าย ทักษะการจัดการชั้นเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ มี ค วามกั ง วลในระดั บ มาก ดั ง สองหั ว ข้ อ ต่ อ ไปนี้ คื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาอั งกฤษของผู้ เรี ย น
ท่ามกลางชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจานวนมาก (x=3.97) และการจัดการ
ชั้นเรียนให้ประสบความสาเร็จดังแผนที่ตั้งไว้ (x=3.60)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 5 คน ได้ให้ความเห็นตรงกันถึงปัจจัยที่ทาให้รู้สึกกังวลใน
การจั ด การสอนไว้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ 1. การลงโทษนั ก เรี ย นที่ ก่ อ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างเรียน 2. การออกแบบการสอนและ
การถ่ายทอดเนื้อหาในชั้นเรียน 3. การออกเสียงคาศัพท์ขณะสอน
4. การเลือกใช้และจัดทาสื่อการสอน 5. รูปแบบการวัดประเมินผล
ที่ไม่ครอบคลุมการทางานในภาพรวม 6. จัดการชั้นเรียนที่มีจานวน
นักเรียนในชั้นเรียนเยอะเกินไป 7. ความคาดหวังในการใช้ภาษาใน
ชั้ น เรี ย น 8. พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นขณะเรี ย น 9. ผลลั พ ธ์ ข อง
การป ระยุ ก ต์ ใช้ ท ฤ ษ ฎี การจั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น ต าม ที่
ได้ เ รี ย นไปในมหาวิ ท ยาลั ย ในชั้ น เรี ย น 10. การเตรี ย มตั ว ใน
การจัดการสอน

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายปัจจัยจะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 จาก 7 ปัจจัย อยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ย งตามล าดั บ จากมากไปน้ อ ยได้ ดั งต่ อ ไปนี้ 1. การ
เตรีย มตั ว 2. สภาวะของผู้ เรียน 3. การจัด การชั้ น เรียน และ 4
ปัจจัยอยู่ในระดับกังวลมาก โดยเรียงตามลาดับจากมากไปน้อยได้
ดั ง ต่ อ ไปนี้ 4. ความมั่ น ใจ 5. การถ่ า ยทอดบทเรี ย น 6. การ
ประเมินผลการสอน และ 7. ทักษะทางภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเมื่อ
พิ จ ารณาลึ ก ลงไปในรายปั จ จั ย พบว่ า 1. ปั จ จั ย ด้ า นความมั่ น ใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มีความกังวลในระดับมาก หาก
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนเมื่อมี
ครูชาวต่างชาติหรือครูคนไทยสังเกตการสอน (x=3.70) และจะรู้สึก
กังวลในระดับปานกลางหากครูผู้สังเกตเป็นคนไทยที่จบการศึกษา
ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาภาษาอังกฤษ (x=3.13) 2. ปัจจัยด้านทักษะ
ทางภาษาอังกฤษพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความ
กังวลในระดับปานกลางว่าจะไม่สามารถอธิบายคาศัพท์ที่ตนเองไม่
ทราบและไวยากรณ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน 3. ปัจจัยด้าน
การเตรียมตัวพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความกังวล
มากที่ สุ ด ว่ า บทเรี ย นที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น มานั้ น จะไม่ น่ า สนใจและไม่
สามารถนาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ (x=4.33) และมีความ
กั งวลในระดั บ ปานกลางว่ า จะเตรี ย มการสอนได้ ไม่ ดี เท่ า ที่ ค วร
ตลอดจนมองว่าหากเตรียมตัวน้อยก็จะยิ่งเพิ่มความกังวลในการ
สอนการถ่ ายทอดบทเรีย น (x=3.97) 4. ปั จจัย ด้ านการถ่ายทอด
บทเรียนพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มีความกังวลใน
ระดับมากว่า จะไม่สามารถถ่ายทอดบทเรียนได้ครบถ้วนตามเวลา
และเนื้อหาที่กาหนด และกังวลว่าไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็น

6. การอภิปรายผลการวิจัย
จ า ก ข้ อ มู ล ที่ วิ เค ร า ะ ห์ ได้ ทั้ งใน แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ
การสัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ในการ
จัดการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มีความสอดคล้องต้องกันด้วย
7 ปั จ จั ย ดั งต่ อ ไปนี้ 1. ความมั่ น ใจ (Confidence) 2. ทั ก ษะทาง
ภ าษาอั ง กฤษ (English Language Skills) 3. การเตรี ย มตั ว
(Preparation) 4. การถ่ า ยทอดบทเรี ย น (Lesson Delivery) 5.
สภาวะของของผู้ เรี ย น (The Condition of the Students) 6.
การประเมิ น ผลการสอน (Evaluation) 7. การจั ด การชั้ น เรี ย น
(Classroom Management) ดั ง ที่ ง านวิ จั ย ของ Pasaribu และ
Harendita [8] ได้ระบุไว้ว่า “สาเหตุของความกังวลเกิดจาก ความ
ไม่ มั่ น ใจในการใช้ ภ าษาในชั้ น เรี ย น การเตรี ย มการสอน การ
ถ่ายทอดบทเรียน พฤติ กรรมของนั กเรียน การประเมิน ผล และ
การจัดการชั้นเรียน นอกจากนั้นแล้ว การไม่มีประสบการณ์ในการ
สอนและความขาดหวังในการจั ด การสอนของครู นิ เทศ ยิ่ งเพิ่ ม
ความรู้สึกวิตกกังวล”
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เมื่อพิจารณาตามคาอธิบายที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นพบว่า ใน
ปัจจัยด้านความมั่นใจในการใช้ภาษาในชั้นเรียนพบว่า ความวิตก
กังวลส่วนใหญ่เกิดจาก ความสามารถในการฟังของผู้เรียนมากกว่า
ความสามารถในการพูดของผู้สอน ดังที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้กล่าวว่า
P1 “มีความกังวลมากเมื่อพูดไปแล้วนักเรียนทาหน้างง
และไม่เข้าใจ ทาให้ต้องเสียเวลามานั่งแปลภาษาไทย
อีกครั้ง”
P2 “กังวลว่าจะใช้ภาษาในชั้นเรียนผิด โดยเฉพาะประโยค
คาสั่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้นาน”
P3 “รู้สึกกังวลเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษต่อหน้าครูหรือ
อาจารย์ที่มาสังเกตการณ์สอนมากกว่านักเรียน
เนื่องจากนักเรียนไม่รู้หากเราใช้ผิด”
ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมองว่า ผู้ตอบแบบสอบถามและ
แบบสั ม ภาษณ์ อาจมี แ นวความคิ ด ในการใช้ ภ าษาอั งกฤษในชั้ น
เรียนที่ยึดโยงอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน และด้วยความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนที่ตนเองสอนอยู่ในระดับต่า ความพยายามใช้
ภาษาเป้าหมายในชั้นเรียนจึงน้อย ดังนั้นความวิตกกังวลในประเด็น
ดังกล่าวในแบบสอบถามจึงไม่ปรากฏ
ปั จ จั ย ต่ อ มาคื อ ทั ก ษะทางภาษา มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ใน
คาตอบที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กล่าวคือ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะมีความกังวลเป็นอย่างมากเมื่อต้องออก
เสียงคาศัพท์ กลัวออกเสียงคาศัพท์ผิด และกังวลว่าการออกแบบ
บทเรียนของตนนั้นไม่สามารถทาให้นักเรียนนั้นเข้าใจ และสามารถ
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบุว่า
P1 “เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ยากเกินไปสาหรับนักเรียน
จึงกังวลเป็นอย่างมากว่านักเรียนจะไม่เข้าใจ”
P2 “หนังสือบางเล่มยากเกินไปสาหรับนักเรียน และเนื้อหา
บางเรื่องไม่ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในชีวิตประจาวัน อาทิ
เช่น เรื่อง question tag ทาให้นักเรียนไม่เข้าใจว่าจะ
เรียนไปทาไม”
P3 “รู้สึกเต็มที่ในการสอนนักเรียน อยากให้นักเรียน
สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจะวัน แต่ก็กังวลว่า
ถ้าสอนไปแบบนั้นนักเรียนก็จะไม่สามารถทาข้อสอบ
ได้”
ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าว ผู้ วิจัยวิเคราะห์ว่า ความกังวล เกิด
จากประสบการณ์ ในการใช้ภาษาของผู้สอนที่ค่อนข้างน้อย อัน
เนื่องมาจาก ผู้สอนส่วนใหญ่อยู่ในบริบทสังคมที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในประเทศ นอกจากนั้นแล้วสื่อ
ก าร ส อ น ที่ ไม่ ใช่ authentic materials แ ล ะก ารส อ น แ บ บ
grammar translation ยั งคงถู ก น ามาใช้ ในชั้ น เรี ย น ทั้ งนี้ จึ งเป็ น
เหตุ ผ ลให้ เมื่ อ นัก เรียนเกิ ดค าถามและความไม่ เข้าใจ ต่อ เรื่อ ง
ดังกล่าว ผู้สอนจึงเกิดความวิตกกังวลว่าไม่สามารถจัดการสอนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั งที่ บ ทความของ Zazulak [7] ได้ แ สดง

ทัศ นะไว้ว่า สื่อการสอนควรจะสะท้ อนสถานการณ์ ในชีวิตจริงที่
ผู้เรียนสามารถพบเจอได้สังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่ง
สื่อการสอนดังกล่าวะเป็นส่วนประสานผู้เรียนให้เข้ากับบริบทใน
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ และนอกจากนั้ น แล้ ว การใช้ สื่ อ ประเภท
ดังกล่าว ยังช่วยให้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จินตนาการ และ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ปั จ จั ย ด้ า นการเตรี ย มการสอน นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพเห็นพร้องต้องกันว่า หากตนเองให้เวลาเตรียมการสอนน้อย
ก็จะยิ่งทาให้เกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องจัดการสอนแต่ประเด็นที่
น่ า สนใจจากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ความเอาจริ ง เอาจั ง ในการ
กาหนดวันส่งแผนการสอน และการให้คาแนะนาต่อกระบวนการ
สอนดังกล่าวก่อนวันสอนของโรงเรียนและ ครูพี่เลี้ยงมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมและความกังวลของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ปั จจั ย ด้ า นการถ่ ายทอดบ ทเรี ย นพ บ ว่ า นั กศึ กษ าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพจะรู้สึกกังวลว่าเวลาในการสอนผ่านไปไวมาก
จนบางครั้งไม่สามารถสอนเนื้อหาที่เตรียมมาได้ครบตามที่วางแผน
ไว้ ซึ่งบางคนให้ทัศนะว่า หากจัดสรรเวลาใน การสอนไม่ทัน ก็ให้
กิจกรรมสุดท้ายที่ไม่ทัน กลับไปทาเป็นการบ้าน (ซึ่งส่วนมากจะเป็น
ใบงาน) หรือไม่ก็ยกการสอนในขั้นดั งกล่าวไปต่อในคาบหน้า แต่
บ่อยครั้งที่บ างบทเรียนสามารถรวบสอนได้ ดังนั้นความกังวลใน
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าว
ผู้ วิ จั ย มองว่ า หากผู้ ส อนวิ เคราะห์ บ ทเรี ย น เนื้ อ หา ตลอดจน
ความสามารถของนั ก เรี ย นที่ ต กสอนก่ อ นวางแผนการสอน 20
สัปดาห์ และแผนรายสัปดาห์แล้วนั้น ผู้สอนจะจัดสรรสัดส่วนเวลา
ต่อเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม และปราศจากความกังวลในประเด็น
ดังกล่าว
ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ลักษณะของ
ผู้เรียนที่สร้างความวิตกกังวลในการสอนคือ 1. นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (ไม่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นได้ )
2. นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน (นั่งนิ่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรม) 3.นักเรียนที่ก่อความวุ่นวายขณะสอน (ส่งเสียงดังก่อกวน
ผู้อื่น เดินไปมารอบห้อง) 4. นักเรียนที่ความสามารถในการเรียนต่า
(การรับรู้ช้า ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ) ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์
พบว่า วิธีการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ใช้รับมือ
กับปัญหาคือ การดุ และการตะโกนให้ดังกว่าเสียงนักเรียนในห้อง
ซึ่งวิธีการดั งกล่าวนั้ นสามารถแก้ ปัญ หาได้เพี ยงชั่วคราว แต่กลั บ
สร้างความกังวลอย่างต่อเนื่องไปยังปัจจัยด้านอื่นๆ อีกอาทิเช่น การ
ควบคุมเวลาในการสอน และการจัดการชั้นเรียนหากวิเคราะห์จาก
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตัวนักศึกษาศึกประสบการณ์
วิช าชี พ เองพบว่า 1. ปั ญ หาด้ านพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ข อง
ผู้เรียนไม่ได้รับการแก้ไขจากต้นตอ ไม่เคยมีการพูดคุย ปรึกษากัน
อย่ างจริ งจั งในหมู่ ผู้ ส อนท่ า นอื่ น ๆ ในโรงเรี ย นที่ ป ระสบปั ญ หา
เดียวกัน ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 2. รูปแบบการ
จัด การชั้น เรียนที่ ได้ เรีย นไปจากมหาวิท ยาลั ยมี ค วามเป็ น ตั วบท
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ทฤษฎีมากเกินไป ทาให้เกิดความลาบากและไม่เป็นผลเมื่อนาลงไป
ปรับใช้ในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน 3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ขาดการออกแบบการสอนที่ ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการที่
หลากหลายของผู้เรียน โดยจะเห็นได้คาบอกเล่าในการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกับนักเรียนทุกคน ทุกระดับ
ความสามารถ ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าหากปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในเชิงปฏิบัติ
มากขึ้ น จั ด ระบบการให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งทั น ท่ ว งที (ออนไลน์ )
ตลอดจนคลังข้อมูล การสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ ยนกันในกลุ่ม
ผู้ป ฏิ บั ติ งาน น่ าจะช่วยเพิ่ มความมั่ นใจในการสอนได้ ระดั บ หนึ่ ง
ดั ง ที่ ง านวิ จั ย ของ Delaney [10] ได้ ก ล่ า วถึ ง ผลสรุ ป จากวิ จั ย
มากมายที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
ระบบพี่เลี่ยง (mentoring) เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนของผู้ได้รับคาแนะนาก่อนการสอน
ปั จจั ย ด้ านการประเมิ น ผลการสอนจากแบบสอบถามพบว่ า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความกังวลในระดับมาก เมื่อ
ได้รับการนิเทศการสอนจากอาจารย์ ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การนิเทศการสอน และเมื่อผู้นิเทศการสอนให้คาแนะนาต่อหน้า
ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า ความกังวลจะเพิ่ม
จากระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ผู้ นิ เ ทศกั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ความสม่ าเสมอในการเข้ าสั งเกตการสอน
ความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนที่อาจจะส่งผลต่อการจัดการสอน
ในครั้งนั้ น ๆ ที่ค รูห รืออาจารย์มานิเทศ และความกังวลว่าจะไม่
สามารถจัดการสอนได้ตามความคาดหวังของครูหรืออาจารย์ที่มา
นิเทศ ดังที่นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ระบุไว้ว่า
P1 “รู้สึกกังวลหาก ครูหรืออาจารย์ที่มานิเทศจะเหมารวม
ลักษณะการสอนของเราทั้งเทอม จากการสังเกตการ
สอนแค่เพียง 2 ครั้ง”
P2 “กังวลว่าสิ่งที่เราสอนไป อาจจะไม่เป็นไปตามที่เขา (ครู
หรืออาจารย์นิเทศ) ต้องการ หรือไม่เป็นไปตามที่เขามอง
ภาพไว้หากเขาพอใจ เราก็จะรู้สึกสบายใจ”
P3 “ครูพีเลี้ยงเข้าสักเกตการสอนบ่อย ทาให้ไม่เกิดความ
กังวลแล้วเมื่อเราสอนเสร็จ เขาก็ไม่ได้แย้งอะไร แสดงว่า
เราทาถูกแล้ว เลยไม่เกิดความกังวล”
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในประเด็ น ดั ง กล่ า วนั้ น นั ก ศึ ก ษา ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้อธิบายถึงความกังวลที่เกิดขึ้นจากภาระ
งานในส่วนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่นอกจาก จะมีความ
คล้ายคลึงกัน ในบางชิ้นงานแล้วนั้น ยังมีค วาม ไม่ เข้ าใจถึงกรอบ
วิธีการกาหนดชิ้นงานที่มองว่าอาจจะไม่จาเป็น อันเนื่องจากการ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย
อื่นที่ก็ไม่ได้ต้องทาชิ้นงานที่มากอย่างตน ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าความ
กังวลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากมีกระบวนการทาความเข้าใจ
และชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และระบบกากับติดตามอย่าง
จริงจังในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

และปัจจัยสุ ดท้ายคือการจัดการชั้นเรีย น จานวนนัก เรียนใน
ห้องมีผลต่อความกังวลในการจัดการสอนและออกแบบการสอน
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากจานวนนักเรียนในห้องมาก พื้น ที่และ
ความทั่วถึงในการจัดการสอนแนวกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียนก็จะทาได้ลาบาก นอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการสอนที่โรงเรียน มีให้นั้น หลายอย่างอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้
ยิ่งท าให้ ก ารบริห ารจั ด การชั้ น เรี ยนเป็ น ไปด้ วยความล าบาก ใน
ประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่าด้วยเงื่อนไขบางอย่างของโรงเรียน
การลดจานวนนักเรียนในห้อง อาจหมายถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ ส อน ดั ง นั้ น การปรั บ มุ ม มองทางความคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเองต่างหาก ที่จะช่วยลดความกังวลของพวก
เขาได้ กิจกรรม บางครั้งอาจไม่ได้หมายถึงการใช้พื้นที่เยอะเสมอไป
หากแต่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องศึกษาตัวอย่างของ
กิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อจะได้นาไปปรับใช้ในชั้นเรียน

7. บทสรุป
ความวิตกกังวลเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะต่อผู้สอนหรือ
ผู้ เรี ย น การท าความเข้ าใจสาเหตุ แ ละที่ ม าของความวิ ต กกั งวล
ดังกล่าวนั้น จะทาให้คุณภาพในการเรียนและการสอนเพิ่มขึ้น และ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้ผู้วิจัยจัดประเภทปัจจัยความวิตก
กังวลในการจัดการสอนภาษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ไว้ดังนี้
ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง
กล่ าวคื อ นั ก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชี พ ยังขาดประสบการณ์
ความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียน
การประเมินผู้เรียนของตนก่อนดาเนินการจัดทาการสอน และที่
สาคัญอย่างยิ่งขาดความพยายามที่จะใช้ภาษาในชั้นเรียน ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวนั้นต้องได้รับการตระหนักและพัฒนา
และปั จ จั ย ภายนอก ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ครูและอาจารย์นิเทศ ตลอดจนฝ่าย
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ กล่าวคือ ระบบการ
จัดการผู้สอนและจานวนผู้เรียนของโรงเรียน อาจต้องมีการอกแบบ
ใหม่เพื่อช่วยให้ป ระสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนและการเรียน
ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น และเกิดความกังวลน้อยลง นอกจากนั้นแล้ว
การพัฒ นาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์นิเทศ กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพล้วนต่างมีผลต่อระดับความกังวลของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยิ่งครูและอาจารย์นิเทศ เป็นกันเอง เข้าใจ
และไม่ตัดสินมากเท่าไหร่ ระดับความวิตกกังวลก็จะน้องลงเท่านั้น
และส่ ว นสุ ด ท้ ายคื อ ฝ่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของคณะ การ
ทบทวนระบบการคั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพและมี ทิ ศ ทาง
เดียวกันในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นครูมือ
อาชี พ การก าหนดคู่ มื อ เพื่ อ ให้ ทุ ก โรงเรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจต่ อ
แนวปฏิบัติที่ตรงกัน และระบบการกากับติดตามและการให้ความ
ช่วยเหลื อต่ อ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่างฝึก ประสบการณ์ อ ย่ างเป็ น
ระยะ จะมีส่วนช่วยคลายความวิต กกังวลในการจัดการสอนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
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แต่อ ย่างไรก็ ตามงานวิจัยชิ้น นี้ เป็น เพี ยงแค่ ประตู บ านแรก ที่
อยากให้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูตระหนักถึงปัญหา
และความกังวลที่เกิดขึ้น หากแต่ปัญหาดังกล่าว ต้องการการศึกษา
เชิงวิพากษ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมู ลเป็นราย
กรณีไปเพื่อจะได้นาไปใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการสอนและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึก
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การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง
Research and Development of Mathematics Teacher Characteristics with
Coaching Process
สิอร หาสาสน์ศรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: hsion@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching) 3) สร้างแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้ วย
กระบวนการโค้ช กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 28 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิขาคณิ ตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 10 คน ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง ตามแบบให้คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยให้ครูพี่เลี้ยงประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตามแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์ทั้ง
ก่อนและหลังการทดลอง และให้นักศึกษาทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการนิเทศโดยใช้กระบวนการโค้ช เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบให้คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช1 เล่ม 2) แบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ แบบให้คาปรึกษาโดยใช้
กระบวนการโค้ช ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ ทาการวิเคราห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าผลประเมินแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์จากครูพี่เลี้ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ชในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการดูแลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านการแต่งกายบุคลิก มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ด้านการสอน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และมีด้านการปกครองชั้นเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาสาคัญ: ครูคณิตศาสตร์, คุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์, กระบวนการโค้ช

Abstract
This research has three objectives: 1) To study the characteristics of math teacher; 2) To develop teacher
characteristics in mathematics through the coaching process; 3) To create guidelines for enhancing the characteristics of
math teacher through the coaching process; The population is 5th year student in Mathematics Faculty of Education
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The number of population is 28 and the number of sample with simple
random sampling is 10. Conduct trial period 1 term (4 months). The Mentor Teacher evaluation the characteristics of
math teacher both before and after trial follow the consultation form using the coaching process created by the
researcher. After trial have a mentor to assess observation form for good characteristics of mathematics teachers and
have students do a test to assess the satisfaction of the students towards consultation form using the Coaching
process. Research tools include with 1) Consultation form using coaching process ; 2) Observation form for good
characteristics of math teachers Which is the estimation scale (Rating scales) 5 levels 30 items; 3) Student satisfaction
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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evaluation form for counseling form using Coaching process which is the estimation scale (Rating scales) 5 levels 10
items; Analyze the data by find percentage median and standard deviation.
The results of the research showed that. The evaluation results of the observation of good characteristics of
mathematics teachers from mentors, the overall is very satisfied. When considering each part found that the
development of special characteristics of students very satisfied and Development of learning outcomes in each area of
the general education department very satisfied too.
Effect of student satisfaction on counseling form by using the coaching process the overall is very satisfied. When
considering each part found that about learning management plan is very satisfied. About personality satisfaction is very
satisfied. And about teaching very satisfied too. But about class control is satisfied.
Keywords: Math teacher, Math teacher characteristics, Coaching

1. บทนา

2. ขอบเขตการวิจัย

ครูคือปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือศิษย์อย่างสูง จะเป็น
รองก็เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยดีโดดเด่นจาก
ชนชาติอื่น หากจะไปสมัครเป็นศิษย์ของผู้ใด ก็ไม่ใช่เพียงแต่จะมุ่งไป
ศึกษาเอาวิชาความรู้จากครูอาจารย์ แต่เสมือนไปมอบตัวเองเป็นลูก
ของครูอาจารย์ด้วย คนไทยเราจึงนิยมใช้คาเต็มอย่างภาคภูมิว่า “ลูก
ศิษย์”หมายถึง ยินยอมมอบตัวลงเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์ของท่านผู้เป็นครู
จากความสั ม พั นธ์ ความรัก เคารพและใกล้ ชิด ของศิ ษ ย์แ ละครูดั่ ง
ข้างต้น ครูจึงนับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่สาคัญต่อคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามนิยมหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ว่า "นักเรียน
คื อ ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งเรี ย นหนั งสื อ จากผู้ ป กครอง" นั่ น คื อ ผู้ เรี ย น
นับเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน [4] และทองระย้า นัยชิต [3] กล่าว
ว่าในการรับผิดชอบตามหน้าที่ของผู้เรียนนั้นผู้เรียนจะถูกกลไกใน
การศึกษาหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะต่างๆของผู้เรียน ตามแต่ละ
ศาสตร์กระบวนการเรีย นรู้ท างคณิ ต ศาสตร์ เป็ น สิ่ งช่ว ยฝึ ก ฝนให้
ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบระเบียบ และนาไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวันผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย บางครั้ง
ปัญหาที่พบไม่สามารถหาคาตอบได้ทันที ต้องใช้กระบวนการคิดเชิง
เหตุ ผ ล ประสบการณ์ และพื้ น ฐานทางการค านวณต่ า งๆ จึ งจะ
สามารถหาคาตอบได้ จากความซับซ้อนของศาสตร์ทางคณิ ตหาก
ผู้สอนขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นครูคณิตศาสตร์แล้ว คง
เป็นการยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณลักษณะที่ดีสู่ผู้เรียนได้
การนากระบวนการโค้ช (กระบวนการการหนุนนา) มาช่วยพัฒนาครู
สาขาคณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี อ าจารย์ เ ป็ น ผู้ ห นุ น น า
(Coacher) ให้นักศึกษาครู โดยร่วมกาหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนา
อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาจากทางเลือ กที่ ห ลากหลาย สร้างก าลั งใจและสร้างความ
พร้อมสาหรับการเผชิญกาปัญหา วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือ
ต่ อ ยอด และให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ เพื่อยังผลแก่
ผู้เรียนในด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
2.1.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์
2.1.2 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการโค้ช
2.1.3 เพื่อทราบแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครู
สาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช
2.2 ประชากร
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 28
คน
2.3 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 10 คน โดยการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2.4 ตัวแปรที่ศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ส าขาคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. วิธีการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ส่วนที่ 1 แบบให้คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช 1 เล่ม
ส่วนที่ 2 แบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์จากครูพี่
เลี้ยงซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scales) 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้
คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scales) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ

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

126

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2 ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง ผู้วิจัยขั้นตอนการวิจัย ไว้ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ส าขาคณิ ต ศาสตร์
ขั้นตอนนี้เป็นการนาหลักสูตร (มคอ.2 ) และผลการจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านมามาตรวจสอบ พิจารณาว่าเรื่องใดจุดใดที่ยังมีปัญหาหรือ
บกพร่อง จาเป็นต้องปรับ ปรุง แก้ไข หรือพัฒ นาให้มีคุณ ภาพตาม
เป้าหมายหรือตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่
พบว่าเกิดจากสาเหตุใด ลักษณะอาการของปัญหาตามข้อบกพร่อง
นั้นเป็นอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 นักศึกษาครูวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุป
สรรค์ในการจัดการเรียนรู้และดารงค์ตนในฐานะครู
ขัน้ ที่ 3 กาหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
สาขาคณิตศาสตร์ตามสาเหตุและอาการที่ผ่านการพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญหรือความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ขั้นที่ 4 อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากทางเลือกที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา สร้างกาลังใจและสร้าง
ความพร้อมสาหรับการเผชิญกาปัญหา
ขัน้ ที่ 5 จัดทาเครื่องมือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒ นาขั้น ตอนการวิจัยและพั ฒ นาคุณ ลักษณะความเป็ นครูส าขา
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช
ขัน้ ที่ 6 วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือต่อยอด

4. ผลการวิจัย
การโค้ชเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโค้ชชี่ด้วยการทาให้โค้ช
ชี่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสามารถ การให้ โ ค้ ช ชี่ มี วิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายในแบบของตนเองส่ ว นหนึ่ งคื อ การปรั บ พฤติ ก รรมของ
บุคคลผ่านกระบวนการต่างๆจนถูกเกิดเป็นความทรงจาดังนั้นในการ
ปรับพฤติกรรมจึงจาเป็นต้องมีกระบวนการที่จะทาให้บุคคลรับรู้และ
ยอมรับและต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองผ่านกระบวนการโค้ช ใน
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ส าขาคณิ ต ศาสตร์ ใช้ แ บบให้
คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช ดังนี้

แบบให้คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ชประกอบด้วย การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุปสรรค์ในการจัดการเรียนรู้และ
ด ารงค์ ต นในฐานะครู การก าหนดจุ ด หมายที่ ต้ อ การพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณ ะความเป็ น ครู ส าขาคณิ ตศาสตร์ การรายงาน
ความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาในการพัฒนา และวิเคราะห์ผลเพื่อการ
ปรับปรุงและต่อยอดต่อยอด
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสังเกตคุณลักษณะที่ดีของครู
คณิตศาสตร์จากครูพี่เลีย้ ง

ผลการประเมินแบบสังเกตคุณ ลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์
จากครูพี่เลี้ยง เป็นดังตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดขี องครู
คณิตศาสตร์ให้คะแนนหลังการทดลองโดยกระบวนการฝึกสอนสูง
กว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใหม่ๆ ( x = 4.97) เนื่องจากการนิเทศโดยใช้กระบวนการโค้ช ทาให้
ครูค ณิ ต ศาสตร์มี โอกาสในการวางแผนภายใต้ เงื่อ นไขตามแต่ ล ะ
บริบท มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา และสามารถปรับปรุงกรณีที่
ยังมีจุดบกพร่องเทคนิควิธีการสอนตามคาแนะนาได้อย่างทันการ
จากการวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ช คือ
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์
ขัน้ ที่ 2 นักศึกษาครูวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส รวมถึง อุป
สรรค์ในการจัดการเรียนรู้และดารงค์ตนในฐานะครู
ขัน้ ที่ 3 กาหนดจุดหมายที่ต้อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
สาขาคณิตศาสตร์ตามสาเหตุและอาการที่ผ่านการพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญหรือความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ขั้นที่ 4 อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนาสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากทางเลือกที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา สร้างกาลังใจและสร้าง
ความพร้อมสาหรับการเผชิญกาปัญหา
ขัน้ ที่ 5 วิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง หรือต่อยอด

ตารางที่ 2 ผลประเมิ น ความพึ งพอของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ แบบให้
คาปรึกษาโดยใช้กระบวนการโค้ช

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้คาปรึกษาโดยใช้
กระบวนการโค้ช นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สดุ
( x = 4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.68 ดัง
ตารางที่ 2

6. บทสรุป
อาจเป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น อยู่ ว่ า แนวทางนี้ มี ศั ก ยภาพในการให้
ภาพรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ ด้วย
วิธีนี้เราจาเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสมมติฐานของเราเกี่ยวกับ
บุคคลและโลกการฝึกสอนและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง หากโค้ช
ขาดทักษะการตั้งคาถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการฝึกและ
การนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ขาดความพยายามอยู่กับการฝึกฝนนั้น
โค้ชมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการกระบวนการได้อย่างไร สอดคล้องกับ
ผลสรุปของ ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ [1] ที่ว่ารูปแบบการหนุนนา
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยการโค้ชภายนอกและการโค้ชภายใน การโค้ช
ภายนอกโดยคณะผู้วิจัยและศึกษานิเทศก์โค้ชคณะครู มีการวางแผน
ร่วมกันก่อนการโค้ชในบริบทจริง กาหนดประเด็นการโค้ช ซึ่งได้แก่
การออกแบบการสอน ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล [2] การโค้ชเพื่อนครู และ
การพัฒนา ทักษะของนักเรียน โค้ชภายนอกระยะหกเดือนแรกโค้ช
ภายนอกเน้นการพัฒนาการสอนแนว PBL ข้ามวิชาที่ปรับปรุงการ
สอนและวัดผลรายวิชา นักเรียนทาโครงงานเดีย ว วัดผล ในหลาย
วิชา หกเดือนที่สอง โค้ชภายนอกเน้นประเด็นการโค้ชเพื่อนครูและ
การพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ซึ่งพบว่า ครูเปลี่ยน
บทบาททั้งด้านการสอนและการโค้ชเพื่อนครู ระยะ หกเดือนที่สาม
เป็นการติดตามหนุนเสริมการโค้ชภายในหรือการโค้ชเพื่อครู พบว่า
คณะครูที่โค้ชกันเองและร่วมกันพัฒนาการสอนแนว PBL ส่งผลให้
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 สู งขึ้ น และเกิ ด PLC ครู ขึ้ น ใน
โรงเรียน

5. อภิปรายผล
การโค้ชเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโค้ชชี่ด้วยการทาให้โค้ช
ชี่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสามารถ การให้ โ ค้ ช ชี่ มี วิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายในแบบของตนเองส่ ว นหนึ่ งคื อ การปรั บ พฤติ ก รรมของ
บุคคลผ่านกระบวนการต่างๆจนถูกเกิดเป็นความทรงจาดังนั้นในการ
ปรับพฤติกรรมจึงจาเป็นต้องมีกระบวนการที่จะทาให้บุคคลรับรู้และ
ยอมรั บ และต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยตนเอง ผ่ านการสนั บ สนุ น
กาหนดจุ ด หมาย อธิบ ายผลกระทบ วางแผนและเงื่อ นไข พร้ อ ม
เผชิญปัญหา และปรับปรุงกรณีที่ยังมีจุดบกพร่อง หรือการต่อยอดใน
สิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ผลจากศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ ขั้นตอน
นี้เป็นการนาหลักสูตร (มคอ.2 ) และผลการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมามาพบว่าคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ มีในด้าน
ความรู้ ในวิ ชาเฉพาะความถู ก ต้ อ งของการจั ด ท าแผนการจั ด การ
เรียนรู้ ด้านบุ คลิกภาพและการเข้าสังคม ด้านเทคนิค วิธีการสอน
และการควบคุมชั้นเรียน
ผลการประเมินแบบสังเกตคุณ ลักษณะที่ดีของครูคณิตศาสตร์
จากครูพี่เลี้ยง เป็นดังตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดขี องครู
คณิตศาสตร์ให้คะแนนหลังการทดลองโดยกระบวนการฝึกสอนสูง
กว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบให้คาปรึกษาโดย
ใช้กระบวนการโค้ช มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด ( x =
4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 0.68 โดยประเด็น
ที่ มี ค วามพึ งพอใจสู งสุ ด คื อ การให้ ค าแนะน าเทคนิ ค วิธีก ารสอน
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เศษแร่รัตนชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
The cultural solutions of swarf as sacred identity
อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Email: tey7277@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัย “เศษแร่รัตนชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาเศษแร่รัตนชาติใน
สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2)วิเคราะห์การจัดการเศษแร่รัตนชาติในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าความเชื่อเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ในแร่รัตนชาติยังคงดารงอยู่ในแวดวงของผู้ประกอบการด้านอัญมณีอย่างแนบแน่น ด้วยการไม่ทิ้งเศษแร่รัตนชาติทุกรูปแบบแม้
จะเป็นเพียงเศษย่อยลักษณะเม็ดทรายก็ยังคงเก็บรักษา ด้วยความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่บ่มเพาะมาอย่างยาวนาน แต่ถึงกระนั้นการจั ดการ
กับ เศษแร่รัตนชาติใช่ว่าจะไม่มี เลย แต่ปรากฏการการจัดเศษแร่รัตนชาติผ่านกระบวนการจัดการเชิงวัฒ นธรรมความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนา และการแปลงรูปแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายลักษณะ
คาสาคัญ: เศษแร่รัตนชาติ,ความศักดิ์สิทธิ์,การจัดการเชิงวัฒนธรรม

Abstract
From the reserch "the cultural solutions of swarf as sacred identity", the objectives of this study were : (1) to
study swarf of gemstones as sacred identity (2) to analyze the swarf management as sacred identity. The resercher used
qualitative reserch and was found that the entrepreneurs in gemstone industry still believe in holiness of swarf.
Because of the long-standing belief, they have been keeping every pieces of swarf even it likes sand. Nevertheless,
there are the solutions to solve this problem by management process in Buddhism culture and transform them into
many sacred things.
Keywords: Gemstone swarf, Sacredness, Cultural solution
ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยปัญ หาการจัดการกับเศษพลอยจึงไม่ใช่ปัญหาการ
จัดการวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไป แต่เป็นปัญหาการ
จัดการเชิงวัฒนธรรม ด้วยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติ
ถึงจะแปรรูปย่อยสลายลงจนไม่เหลือมูลค่า แต่ไม่มีผลกับคุณค่าเชิง
ความศักดิสิทธิ์แต่ประการใด การจัดการกับเศษรัตนชาติ หรือเศษ
พลอย จึ ง มี ค วามน่ า สนใจ และสามารถสะท้ อ นภาพลั ก ษ ณ์
วัฒ นธรรมความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในสั งคมได้ อี ก โสตหนึ่ ง ด้ ว ยคติ ค วาม
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู่ คู่ กั บ แร่ รั ต นชาติ มาตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมลูกปัด เรื่อยมาจนถึง
สมั ย ประวั ติ ศ าสตร์ และยั งด ารงสื บ ต่ อ มาจนถึ งสมั ย ปั จ จุ บั น
วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติ ยังคงปรากฏ
ชั ด ในกลุ่ ม ผู้ ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การเจี ย รนั ย และอุ ต สาหกรรม
เครื่ องประดั บ จากการลงพื้ น ที่ ท าการศึก ษา พบว่ า เศษพลอยมี
ความหลากหลายลั กษณะนั บ ตั้งแต่ ขนาดละเอี ยดเป็น เม็ด ทราย

1. บทนา
จากงานวิ จั ย “การพั ฒ นารู ป แบ บเครื่ อ งประดั บ
สร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่าเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักวิจัย
ผู้วิจัยพบช่องว่างเรื่องการจัดการเศษรัตนชาติในสถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี และธุรกิจการเจียรนัยพลอย ใน
เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวไม่
มีการทิ้งเศษพลอย ทั้งที่เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเจียร
นัย ถึงแม้การเก็บรักษาต้องใช้พื้นที่ ด้วยมีปริมาณ และน้าหนัก ที่
ค่อนข้างมาก ปัญหาการจัดเก็บดังกล่าวส่วนสาคัญมาจากความเชื่อ
เรื่องการไม่ทิ้งเศษพลอยทุกประเภท แม้จะมีขนาดย่อยจนเป็นเม็ด
ทรายที่ แ ทบหามู ล ค่ าเชิ งพานิ ชย์ ไม่ ได้ ด้ ว ยมี ค วามเชื่ อ ที่ ว่ า เศษ
พลอยเป็นของสูง และมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้วิจัยจึงสนใจนามาต่อยอด
ศึกษาเรื่องเศษแร่รัตนชาติกับการจัดการเชิงวัฒนธรรมในสถานะสิ่ง
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จนถึงผลึก หรือก้อนแร่ขนาดใหญ่ นิยามโดยรวมของเศษพลอยอยูท่ ี่
ความด้อยค่าเชิงพานิชย์ แต่ที่น่าสนใจคือความเชื่อที่จะไม่มีการทิ้ง
เศษพลอยทุก รูปแบบ ด้วยมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเช่น ถือว่า
เป็นของสูง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่มีบุญคุณกับ ตระกูลด้วยเป็น
ธุรกิจที่ตกทอดสืบต่อกันมา การจัดการกับเศษพลอย หรือเศษแร่
รัตนชาติจึงมีรูปแบบการจัดการที่เป็นลักษณะเฉพาะเชิงวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกับจากจัดการวัสดุอื่นๆ ที่สะท้อนภาพสังคมความเชื่อ
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบต่อมาในสังคม

3. วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการที่สาคัญดังนี้
(1)ทบทวนวรรณกรรมเก็บ ข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น และชั้น รอง
เพื่ อ สอบทวนความเชื่ อ เรื่ อ งความศั ก ด์ สิ ท ธิ์ ในปั จ จุ บั น (2)การ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในกลุ่มผู้ประกอบการอัญ
มณี จังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
สร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่าเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 23 ราย เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เศษพลอย (เศษรัตนชาติ) ที่ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้ (3)ลงพื้นที่
ตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีวิธี เก็บรักษาเศษรัตนชาติ
อย่ า งไร (4)การตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก การสามเส้ า
(triangulation) โดยแหล่งข้อมูลได้มาจากข้อมูลโดยตรงของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอัญมณีในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีการเก็บรักษา
เศษแร่รัตนชาติในลักษณะ และความเชื่อคล้ายกัน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงเริ่มต้นจากแนวคิดที่ได้มาการสัมภาษณ์ การหาข้อมูลทาง
เอกสาร และสื่ออื่นๆ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ (5)การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การตีความเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
และองค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ มี
คุณลักษณะเหมือน และแตกต่างกัน

รูปที่ 1.1 เศษพลอยลักษณะตัดฝาน

4. ผลการวิจัย
ผลจากการดาเนินการวิจัยพบว่า ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
ของรัตนชาติของคนไทย และคนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีความ
เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของแร่รัตนชาติดังนี้
4.1 ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของรัตนชาติของคนไทย
ความเข้าใจเรื่องรัตนชาติว่ามีความสูงส่ง และศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏ
ในวัฒนธรรมความเชื่อในดินแดนไทย นับเนื่องวัฒนธรรมลูกปัดหิน
ที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ของสู ง และแสดงฐานานุ ศั ก ดิ์ ท างสั งคม (พรชั ย ,
2546) สื บ เนื่ อ งมาจนถึ งวัฒ นธรรมทางศาสนา รัต นชาติ ยิ่ งเพิ่ ม
ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิ
ราช อันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการของจักรพรรดิ แก้วจักรพรรดิ
หรือรัตนชาติ เป็นสิ่งประกอบเครื่องทรงแสดงความเป็นเทวราชา
ในคติ ความเชื่ อเทวราชา จากคติวัฒ นธรรมศาสนาฮิน ดู (จารุณี ,
2536) ส่ ว นทางพุ ท ธศาสนามี ค ติ เรื่ อ งนพรั ต น์ 9 ประการอั น
หมายถึงรัตนชาติ (พระยาสุริยวงศ์มนตรี และคณะ,2501) เป็นการ
ตีความหมายความศักดิ์สิทธิ์จากคัมภร์อรรถกถา
4.1.2 ตารานพรัตน์: การพิจารณาลักษณะนพรัตน์ 9 ชนิด
ตารานพรัตน์เป็นตาราที่กล่าวถึงคุณ และโทษของนพรัตน์ทั้ง 9
ชนิด ถึงแม้ว่ารัตนชาติเป็นสัญลักษณ์แทนความศักดิ์สทิ ธิ์ ถึงกระนั้น
ไม่ได้หมายความว่ารัตนชาติจะมีผลทางคุณเพียงอย่างเดียว แต่มีผล
ทางโทษด้วยเช่นกัน ตารานพรัตน์ ได้ระบุถึงลักษณะนพรัตน์ทั้ง 9
ว่ า ลั ก ษณ ะอย่ า งไรให้ คุ ณ หรื อ ลั ก ษณ ะอย่ า งไรให้ โ ทษแก่ ผู้
ครอบครอง (พระยาสุริยวงศ์มนตรีและคณะ,2501) ตารานพรัตน์
จึงทาให้ทราบว่า คตินพรัตน์มิได้เป็นไปในทางดีเพียงด้านเดียว แต่ก็
มิได้ระบุว่านพรัตน์ที่ให้โทษต้องจัดการ หรือกาจัดอย่างไร เพียงแต่

รูปที่ 1.2 เศษพลอยลักษณะเม็ดทราย

รูปที่ 1.3 เศษพลอยผลึกหกเหลีย่ ม

รูปที่ 1.4 เศษพลอยลักษณะก้อนแร่

ที่มา: ผู้วิจัย

2. ขอบเขตการวิจัย
(1)ศึกษาการจัดการแร่รัตนชาติ เศษแร่รัตนชาติ หรือเศษพลอย
ของคนไทย และคนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (2)ศึกษาการจัดการเศษ
แร่ รั ต นชาติ ใ นเชิ ง วั ฒ นธรรมในสถานะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอัญมณี ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ว่ามีการจัดการ
อย่างไร ในแนวทางเชิงวัฒนธรรม ด้วยเงื่อนไขความเชื่อว่าจะไม่ทิ้ง
หรือกระทาสิ่งไม่เหมาะสมต่อเศษพลอย โดยทบทวนแนวความคิด
คติ ความเชื่อที่สืบต่อมาจากในอดีต และส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร
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ระบุว่าไม่ควรครอบครอง กาลเวลาต่อมารัตนชาติเหล่านี้มีมูลค่า
สู งขึ้ น ลั ก ษณะการให้ คุ ณ ให้ โ ทษดั งกล่ า วจึ งอาจเลื อ นหายไป
คงเหลืออยู่เพียงความศักดิ์สิทธิ์ของนพรัตน์

การตลาดในประเภทเครื่องประดับสถานะเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากภาพรวมที่กล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นว่ารัตนชาติ หรือญมณีชนิด
ต่างๆ ย่อมแสดงสถานะความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าอยู่ในลักษณะใด

4.1.3 พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร: ตานานความเชื่อเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยสถานะของรัตนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ รัตนชาติที่มีขนาดใหญ่ที่
หาได้ยากยิ่งมีความสาคัญมาก เมื่อนามาแกะสลักพระพุทธรูป เช่น
พระพุทธมณี รัตนปฏิ มากร หรือพระแก้วมรกต ประดิษฐานที่วัด
พระศรี รั ต นศาสดาราม กรุ ง เทพฯ พระพุ ท ธรู ป ส าคั ญ ประจ า
อาณาจักรไทย เป็นการแสดงความหมายความศักดิ์สิทธิ์ซ้อนความ
ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยรัตนชาติมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่
แล้ว ยิ่งได้รับการแกะสลักเป็นพุทธปฏิมากรย่อมเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์
มากยิ่งขึ้น ภาพที่ชัดของความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ในตานานรัตนพิม
พากร ที่แสดงให้เห็นว่าพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธปฏิมาฯ สาคัญ
ของอาณาจักรต่างๆ ที่ได้ไปประดิษฐาน ด้วยการกล่าวอ้างว่ามีการ
อัญเชิญมาจากอินเดีย หรือลังกา (สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ,2550) อันเป็นอาณาจักรสาคัญของพุทธศาสนา แม้ว่าปัจจุบัน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะระบุว่าพระแก้วมรกตน่าจะ
เป็นศิลปะสกุลช่างล้านนา (ศักดิ์ชัย ,2544) แต่ไม่สามารถลบล้าง
ตานานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมลงได้

รูปที่ 3 เครื่องประดับนพเก้า
ที่มา: https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=
meogui&month=07-2013&date=21&group=3&gblog=162

4.2.1 ความเชื่อเรื่องไม่ทิ้งเศษรัตนชาติ หรือเศษพลอย
ถึงแม้ว่าในตารานพรัตน์มีการกล่าวถึงนพรัตน์ให้โทษแต่มิได้
ระบุ ว่ า ให้ จั ด การอย่ า งไรนพรั ต น์ ดั ง กล่ า ว เพี ย งระบุ ว่ า อย่ า
ครอบครอง แต่ จ ากข้ อ มู ล การวิจั ย ฯ พบว่า มี ค วามเชื่ อ เรื่อ งการ
จัดการเศษพลอย ของกลุ่มผู้ผลิตอัญมณีมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า
จะไม่ทิ้งเศษพลอย ไม่ว่าจะอยู่ ในลักษณะใด ทั้ งที่เศษพลอยบาง
ประเภทแหล่งที่พบไม่ได้อยู่ในประเทศไทย และบางชนิดไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มนพรัตน์ โดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของ
ที่มีบุญ คุณ และเชื่อว่าเศษพลอยเหล่านี้จะมาสร้างคุณ ค่าเพิ่ มใน
อนาคต แนวความเชื่อส่วนแรกเป็นความเชื่อที่ สืบต่อมาจากอดีต
แนวความเชื่อเรื่องบุญคุณ มักมาจากกลุ่มเจ้าของกิจการที่สืบต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น และเจริญรุ่งเรืองทางการค้าด้วยธุรกิจอัญมณีจึงทาให้
เกิดความเชื่อที่ว่าจะไม่ทิ้งเศษพลอย ส่วนความเชื่อสุดท้ายอาจจะ
ไม่ใช่ลักษณะความเชื่อเสียทีเดียวแต่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ทิ้งเศษพลอย
เช่นกัน

รูปที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัวฯ ทรงเปลี่ยนเครื่อง
ทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร
ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/royal/1791078

4.3 การจัดการเศษแร่รัตนชาติในเชิงวัฒนธรรมของสถานะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
การจั ด การเศ ษ พ ลอย ด้ วย สิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ถึ ง แ ม้ ว่ า
ผู้ประกอบการอัญมณีจะมีความเชื่อเรื่องไม่ทิ้งเศษพลอย แต่การ
จัดการเศษพลอยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่เป็นไปในลักษณะ “ใช้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จัดการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ด้วยคติว่าพลอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การจัดการในรูปแบบของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นผลลัพธ์
ที่ดี จึงได้มีการจัดการกับเศษพลอยในลักษณะการบุญ การสร้าง
พุทธปฏิมาฯ และการถวายในพิธีกรรมของพุทธศาสนา การจัดการ
เศษพลอยด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบที่
มีความนิยมเป็นอย่างมากคือการนาเศษพลอยไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

4.2 การเปลี่ยนแปรคติรัตนชาติในปัจจุบัน
ปัจจุบันรัตนชาติ หรืออัญมณีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปรบริบทไป
ตามห้วงเวลา หลักการสาคัญ ในโลกปั จจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่ มูลค่า
การครอบครองด้วยการมีมูลค่าที่สูง ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของย่อมแสดง
ถึงสถานะทางสังคมที่มีกาลังทรัพย์ แต่กระนั้นแล้วคติเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็มิได้เลือนหายไป ยกตัวอย่างเช่นเครื่องประดับนพเก้าที่มี
คติมาจากการนานพรัดน์ทั้ง 9 มารวมกันในเครื่องประดับชิ้นเดียว
อันเป็นแบบแผนของเครื่องประดับในราชสานัก ตลอดจนมีการทา
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4.4 การจัดการเศษพลอยในรูปแบบสิ่งมงคล และรูปเคารพ เศษ
พลอยกลุ่มทีม่ ีขนาดที่ใหญ่พอสมควร แต่เป็นส่วนที่คุณสมบัติไม่ดจี งึ
เป็นลักษณะของเศษพลอยประเภทหนึ่ง เศษพลอยในกลุ่มนี้บาง
ประเภทที่มีรูปทรงที่ดีอาจมีการนาไปจัดวางเพื่อประดับในที่ต่างๆ
บางกรณีมีการอธิบายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กันไป นอกจากนั้น
แล้ วยังมี การไปเพิ่ ม มูล ค่ าด้วยการน าไปแกะสลัก เป็ น สัญ ลั กษณ์
มงคล รูปเคารพต่างๆ ส่วนเศษพลอยขนาดเล็กลักษณะเม็ดทราย
นั้น ได้มีการนาไปเพิ่มมูลค่าโดยการนาไปหล่อรวมกับวัสดุเรซิ่นใน
รูป พระพุ ท ธรูป การจัด การเศษพลอยโดยการสร้างสรรค์ใหม่ใน
ลักษณะสิ่งมงคล รูปเคารพนั้น ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่อย่างไร ด้วย
พบการสร้างพุทธปฏิมาแก้วมาช้านานแล้ว แต่ความต่างอยู่ที่ว่ากลุ่ม
พุทธปฏิมาที่สร้างจากรัตนชาติ เป็นการคัดสรรค์รัต นชาติที่ดีนามา
แกะสลักเป็นพุทธปฏิมาฯ เช่น พระแก้วหินจุยเจีย กรุฮอด จังหวัด
เชี ย งใหม่ (หลวงบริห ารพิ นิ จ ฉยกิ จ ,2503) ด้ ว ยโลกทั ศ น์ ในอดี ต
ยังคงมีการคัดสรรค์วัสดุดังในตารานพรัตน์ แต่โลกทัศน์ปัจจุบันอาจ
ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ของความเชื่ อ แบบเก่ า ของการให้ คุ ณ ให้ โ ทษ
คงเหลือเพียงแง่มุมของความศักดิ์สิทธิ์เพียงด้านเดียว จึงทาให้เศษ
พลอยที่ ด้ อ ยมู ล ค่ า ยั งคงความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในตั ว ตนไม่ ว่า จะอยู่ ใน
ลั ก ษณะใด คติ ค วามเชื่ อ ก็ ยั งถือ ว่ าเป็ น ของสู งของศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ก าร
จัดการเศษพลอยในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่ขายในแง่มูลค่า แต่ยัง
เป็นการควบรวมความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

เช่ น พิ ธี ก รรมฝั ง ลู ก นิ มิ ต รมี มั ก มี ก ารน าเศษพลอยฝั ง รวมกั บ
ลูกนิมิตร อย่างการบูชารอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏ อาเภอเขาคิช
กูฏ จังหวัดจันทบุรีได้มีการนาเศษพลอยไปถวายโดยนาไปโรยที่รอย
พระบาทอันถือเป็นกิริยาบุญลักษณะหนึ่ง

รูปที่ 4 การโรยเศษพลอยนมัสการรอยพระบาทเขาคิชกูฏ
ที่มา: http://www.hamanan.com/tour/chanthaburi
ส่ ว นการสร้ า งพุ ท ธปฏิ ม าขนาดใหญ่ พ บว่ า บางองค์ มี ก ารใช้
พลอยนิ ล เพื่ อ ประดั บ พระกาฬเนตร (นั ย พระเนตรด า) ให้ พุ ท ธ
ปฏิ ม าขนาดใหญ่ อย่ า งเช่ น พุ ท ธปฏิ ม าไสยาสน์ ข นาดใหญ่ วั ด
สะพานเลือกอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระกาฬเนตรสร้างจาก
นิลเป็นแผ่นกลม โดยระบุว่าได้รับมอบจากพ่อค้าพลอยใน จังหวัด
จันทบุรี (พระพุทธไสยาสน์(ในร่ม)ใหญ่ที่สุดในโลก,ไม่ปรากฏปี ที่
พิมพ์) แนวคิดดังกล่าวเป็นการจัดการเศษพลอยที่ไม่ได้แปรรูป หรือ
มีการปรับปรุงที่ไม่มากนักเป็นการจัดการเศษพลอยลักษณะกิริยา
บุญ ที่สามารถจัดการเศษพลอยได้ในระดับหนึ่งช่วยลดต้นทุนการ
เก็บรักษา และเพิ่มรายได้ในกรณีที่มีการจาหน่าย

รูปที่ 6 เศษรัตนชาติแผ่นแบนที่นามาแกะสลักเป็นสัญลักษณ์มงคล
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 5 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะพานเลื อก อาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระกาฬเนตร(นัยพระเนตรดา) สร้างจาก
นิลเป็นแผ่นกลม

รูปที่ 7 พระพุทธรูปที่หล่อจากเรซิน่ และเศษพลอย
ที่มา: http://www.industry.co.th/t1/productdetails.php?id

ที่มา: ผู้วิจัย
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5. วิจารณ์ อภิปรายผล
จากข้ อ มู ล ความเชื่ อ เรื่อ งเศษพลอย ถ้ ามองในแง่ ปั ญ หาการ
จัดการเศษวัสดุจากการผลิต จะเห็นได้ว่าค่อนข้างขัดแย้งกับ การ
จัดการสิ่งเหลือทิ้งในการผลิต อื่นๆ ด้วยในกรณีเศษพลอยกลับมี
การรักษาไว้ และพบปัญหาในเรื่องพื้ นที่การจัดเก็บรักษาในกลุ่ม
ผู้ผลิตอัญมณี นอกจากนั้นยังเก็บเศษพลอยไว้ทุกประเภทนับตั้งแต่
ขนาดละเอีย ดเป็ น เม็ด ทราย ก้อ นแร่ที่ ไม่ ได้ คุณ ภาพขนาดต่ างๆ
จนถึงขนาดใหญ่ที่เหลือทิ้งจากการตัดฝานเนื้อพลอยที่คุณสมบัติไม่
สมบู รณ์ อาจเรียกได้ว่าความศัก ดิ์สิท ธิ์ของเศษพลอยมี อยู่ในทุ ก
ขนาด ทุกภาคปรากฏเกือบไม่มีข้อยกเว้น อันเป็นความเชื่อลักษณะ
คติชนวิทยาที่มีการส่งต่อแนวความคิด สืบต่อกันมาว่าไม่ทาการทิ้ง
หรือ ท าสิ่ งที่ ไม่ เหมาะสมกั บ เศษพลอย จึ งกลายเป็ น เพดานทาง
ความคิดทาให้ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สืบเนื่องจากเศษพลอย
เท่าที่ควรทั้งที่เป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจ

รูปที่ 8 พระพุทธรูปแกะสลักจากหินจุยเจีย ศิลปะล้านนา กรุเจดีย์
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: สมบัตลิ ้าค่าจากบริเวณเขื่อนภูมิพล
4.5 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องแร่ รั ต นชาติ ในกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอัญมณี
ผลงานเครื่องประดับของร้าน Mom & Bright Stone ที่
เข้าร่วมโครงการพัฒ นารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษ
พลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และส่ งเสริมเศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ ผู้ ป ระกอบการคื อ คุ ณ เมธาสิ ท ธิ์ ดุ สิ ต ชุ ติ ภั ท ร ได้
สร้างสรรค์ผลงานชื่อ “บัวมณีจักร” ที่ได้นาเศษแร่รัตนชาติในกลุ่ม
นพเก้ า น ามาประกอบการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ชิ้ น นี้ โ ดยได้
แนวความคิดมาจาก “ธรรมจักร” และ “อัญมณีนพเก้า” ที่อธิบาย
รู ป แบบธรรมจั ก รดอกบั ว โดยอธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด บั ว สี่ เ หล่ า
สัญลักษณ์การเผยแพร่พุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลของอัญ
มณี นพเก้า (โครงการพัฒ นารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จาก
เศษพลอย และพลอยเกรดต่าเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ ,2562) ถึ งแม้ ว่าวั ส ดุ เศษพลอยที่ น ามาใช้ ในการผลิ ต
เครื่องประดับบั วมณี จักร เป็นประเภทพลอยตกเกรดที่แทบไม่ มี
มูลค่าทางธุรกิจ แต่กลับนามาใช้แทนความหมายในลักษณะพลอย
นพเก้า ทาให้แสดงให้เห็นว่ารัตนชาติไม่ว่าอยู่ในลักษณะใดความ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่ในความเชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณี

รูป ที่ 10 การเก็ บ รัก ษาเศษพลอยไว้ ในถั งพลาสติ กในกิ จการท า
พลอย
ที่มา: กิติศักดิ์ สุภาคกิจ

6. สรุปผล
ปัจจุบันการจัดการเศษแร่รัตนชาติยังคงไม่มีรูปแบบการจัดการ
ที่ชัดเจน ด้วยยังคงอยู่ในกรอบความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของตัว
แร่รัตนชาติเป็นสาคัญ ตัวแปรในการจัดการจึงอยู่ในกลุ่ มความเชื่อ
เรื่ อ งศาสนา และความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถึ งแม้ ว่ า คติ ในอดี ต จากต ารา
นพรัตน์มีการระบุถึงนพรัตน์ที่ให้คุณ ให้โทษ แต่ก็มิได้อธิบายว่ามี
การจัดการอย่างไร รวมถึงความไม่แพร่หลายของคติความเชื่อจึง
อาจไม่มีผลต่อแนวความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าใจโดยทั่วไป
แต่ถึงกระนั้นการจัดการเศษพลอยเพื่อการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัสดุดีกว่าการทิ้งเปล่า อย่างกลุ่มเศษ
พลอย“จั ดการแบบไม่ แ ปรรูป ”จะเห็ น ได้ ว่าเป็ นการเพิ่ ม มูล ค่ าที่
เกือบไม่มีต้นทุน ด้วยเศษพลอยบางชนิดเรียกได้ว่าไม่มีมูลค่าเชิง
พานิชย์ การจัดการลักษณะการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกได้ว่าเป็น
แนวทางที่มีการสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับจัดการจัดการเศษพลอยเชิง
วัฒนธรรมการบุญ แต่อาจมองได้ว่าเป็นพุทธพานิชย์รูปแบบหนึ่ง
ส่ ว นการจั ด การเศษพลอยแบบการแปรรู ป นั้ น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี
ผลิตภัณ ฑ์อื่นที่ใช้เศษพลอยมาเป็นวัสดุการผลิต แต่ก็ยังคงอยู่ใน

รูปที่ 9 เครื่องประดับบัวมณีจักร ผู้ประกอบการอัญมณีร้าน Mom
& Bright Stone
ที่ ม า: โครงการพั ฒ นารูป แบบเครื่อ งประดั บ สร้างสรรค์ จากเศษ
พลอย และพลอยเกรดต่ าเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และส่ งเสริมเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
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กลุ่ม ที่ ไม่ มีก ารพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ มากนัก เช่น ที่วางแก้ ว และพวง
กุญ แจ ความหลากหลายคงอยู่ที่การจัดการนาไปสร้างรูปเคารพ
วั ต ถุ ม งคลรู ป แบบต่ า งๆ ในส่ ว นนี้ ถ้ า มี แ นวทางการต่ อ รองเชิ ง
ความคิดความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขยับเพดานความคิดขึ้น
อาจจะเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเศษ
พลอยให้เปิดกว้างมากขึ้น
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พัฒนาการของคาอุทานจากอดีตถึงปัจจุบัน
Development of Interjections from past to present
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของคาอุทานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อจัดประเภทของคาอุทาน ผลจาก
การวิจัยในประเด็นแรก จากการเปรียบเทียบการใช้คาอุทานจากพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานทั้ง 4 ฉบับ พบว่า คาอุทานปรากฏใช้มากขึ้น
จากอดีต ทั้งนี้พบลักษณะบางประการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เกิด การเปลี่ยนความหมายคาอุทานในลักษณะความหมายกว้างออก อีกทั้ง
เกิดการเปลี่ยนชนิดของคาจากในอดีต พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่าเป็น คาวิเศษณ์ สมัยต่อมา ระบุให้คานั้นเป็นคาอุทาน ทาให้
เห็นว่าเกิดการพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดการใช้คาอุทานในจานวนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประเด็นที่สอง จากการ
วิเคราะห์ ค าอุ ท านที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมทั้ ง 4 ฉบั บ พบค าอุ ท าน จ านวน 50 ค า แบ่ งเป็ น 9 ประเภท นอกจากนี้ ยั งพบค าอุ ท านที่
นอกเหนือจากเกณฑ์ คือ คาอุทานที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ,
คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความรับรู้, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความโกรธ เพื่อขู่หรือ
ตวาด ,คาอุทานที่เปล่งออกมา เป็นเสียงนาเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริง ,คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ คาอุทานที่เปล่ง
ออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไป, คาอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อบอกรับหรืออนุญาต, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่านึกอะไรขึ้นมาได้ , คา
อุทานที่ใช้ในคาประพันธ์, คาอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อปลอบ ,คาอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความราพึงในเวลาดีใจหรือเสียใจ ,คาอุทานที่
เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ เมื่อชะงัก , คาอุทานที่เป็นเสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด ,คาอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ,คา
อุทานที่เปล่งออกมาแสดงความโล่งใจ ,คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือ และคาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อ
หน่ายหรือ ไม่ถูกใจ
คาสาคัญ: พัฒนาการ ,คาอุทาน
ABSTRACT
This research aims at studying development of interjections from past to present and to categorize the
interjections. The results of the research regarding the first issue, the comparison of the use of interjections from 4
editions of the Royal Academy Dictionary, found that interjections appear more used from the past. However, some
aspects of the change were found which are the meaning of interjection in a broader manner and change of word type.
To illustrate, in the past the Royal Academy Dictionary identified as Adverb and later the word became identified as
interjections. This indicated the development, change, or the use of interjections in continuously growing number up
until now. Secondly, from the analysis of interjections that appear in 4 editions of the Royal Academy Dictionary, 50
interjections were found divided into 9 categories. In addition, interjections other than the criteria were also presented,
namely interjections uttered for pity or empathy, interjections uttered for disgust expression, interjections uttered for
shock or delight expression, interjections uttered for awareness, interjections uttered for anger to frighten or yell,
interjections uttered as lead voice to show unison in the festivities, interjections uttered for saying wrong, interjections
uttered for acceptance and permission, interjections uttered when recall something, interjections used in poetry,
interjections uttered for consolation, interjections uttered for pensiveness at times of joy or regret, interjections uttered
when feel stunned, surprised, or interrupted, interjections used in duet singing in some kinds of song, interjections
expressed disagree, interjections uttered for relieved expression, interjections uttered for insulting or unreliable
expression, and interjections uttered for boredom or dislike expression.
Keyword: Development, interjections
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ฐะป ะนี ย์ นาครทรรพ (ม .ป .ป .,ห น้ า 310) [5] ตั้ ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับคาอุทานภาษาไทยว่า คาอุทานบอกอาการมักใช้
เสียงตัว อ ฮ ห มากกว่าเสียงอื่นๆ ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าเสียง อ
ฮ ห เป็นเสียงที่เปล่งออกมาได้โดยง่ายตามธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มี
ความตื่นเต้นและต้องการแสดงออกทันที จึงมักใช้เสียงธรรมชาติซึ่ง
ก็คือเสียงเหล่านี้ก่อนเสียงอื่นๆ เช่น โอ เอ เอ๊ะ โอ้ย อ๋อ อ้อ อุ้ย อื๋อ
หือ หา เฮอ เอ้ อ ฯลฯ คาเหล่ านี้ นิ ย มเขี ยนเครื่อ งหมายอั ศเจรีย์
กากับไว้ด้วย นอกจากนี้คาอุทานที่ใช้แทรกระหว่างถ้อยคาเพื่อให้
ถ้อยคาสละสลวยนั้นมักใช้ในคาประพันธ์ต่างๆ เช่น อ้า โอ้ เอย แฮ
เฮย แล นา นอ ฯลฯ แต่ เดิ ม ค าเหล่ า นี้ ก็ มี ลั ก ษณะตามที่ ก ล่ า ว
ข้ า งต้ น แต่ เมื่ อ น ามาใช้ ใ นค าประพั น ธ์ ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป
วรรณยุกต์เพื่อให้เข้ากับฉันทลักษณ์
จากการสั งเกต ค าอุ ท านที่ ใช้ กั น ในอดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น
จากปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีผู้ที่เคยศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของคาอุทานมาก่อน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พัฒ นาการของค าอุท าน ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะใด บท
นิยามศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมี
ลักษณะอย่างไร

บทนา
ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัย
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ที่ทรงได้ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนีก้ ารใช้ภาษาในปัจจุบันอาจมีความแตกต่าง
จากอดีต โดยความแตกต่างอาจเกิดขึ้น เนื่องมาจากอิทธิพลและ
ปัจจัยหลายๆอย่าง
วิ วั ฒ นาการหรื อ ความเปลี่ ย นแปลงภาษาย่ อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดกับ ภาษาที่ยังไม่ตาย เพราะ
มนุษย์ยังใช้ภาษานั้น ๆ ในการสื่อสารกั น ภาษาจะเสื่อมสูญไปหรือ
จะพัฒนา ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ความเจริญด้านต่าง ๆ
ของแต่ละยุคสมัย มัลลิกา นาภา (2559, หน้า10) [1]
ภาษาที่มีคนใช้พูดอยู่เป็นประจาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ ต ลอดเวลา แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนี้ เป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆ ค่ อ ยๆ
เปลี่ยนและกลายไปทีละน้อย จึงไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลง เราก็
สามารถทราบได้ โดยการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งภาษาที่ ใช้ อ ยู่ ใ น
ปัจจุบันกับภาษาในอดีต ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามลาดับ
ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้
ในสมั ย สุ โ ขทั ย ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาสู่ ส มั ย อยุ ธ ยาและสมั ย
รัต นโกสิ น ทร์ ต ามล าดั บ เมื่ อ เราเปรีย บเที ย บอย่ า งนี้ จ ะเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและจะเห็นการวิวัฒนาการของภาษาจาก
จุดหนึ่งมายังอีก จุดหนึ่ง จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาษาย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงตามภาวะและเทศะ
ค าประเภทหนึ่ งที่ ม นุ ษ ย์ ใช้ สื่ อ หรื อ เร้ า ให้ ผู้ รั บ สารเกิ ด
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก คล้ อ ยตามก็ คื อ ค าอุ ท านมี ผู้ ใ ห้ ค านิ ย ามที่
สอดคล้องกัน เช่น ราชบัณฑิตยสถาน (2538,หน้า995) [2] กล่าว
ว่า “ค าอุท าน (น.) เป็ น เสีย งที่ เปล่ งออกมาเวลาตกใจ ดี ใจ หรือ
เสียใจ เป็นต้น ในไวยากรณ์เรียกคาหรือเสียงที่เปล่งออกมาเช่นนั้น
ว่ า ค าอุ ท าน (ป.,ส) นอกจากนี้ ไขสิ ริ ปราโมช ณ อยุ ธ ยา
(2537,หน้า280) [3] ยังกล่าวว่า “คาอุทาน หมายถึง คาพูดที่เปล่ง
ออกมาเพื่อแสดงอาการหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้พูด
หรือเป็นคาพูดที่เปล่งออกมาเพื่อเสริมคาพูดให้ยาวหรือชัดเจนขึ้น
ค าอุ ท านจะมี ค วามหมายในตั วเองก็ ได้ เพราะถึ งแม้ ค านั้ น จะมี
ความหมาย แต่เมื่อใช้เป็นคาอุทานก็ไม่ต้องแปลตามความหมาย
ของคานั้น” เป็นต้น
สมภพ ใหญ่ โ สมานั ง (2545 ,หน้ า บทคั ด ย่ อ ) [4] ได้
กล่ า วถึ ง หน้ า ที่ แ ละการสื่ อ ความหมายของค าอุ ท านและใน
ภาษาอั งกฤษเรีย กค าอุ ท านว่ า Exclamation การร้อ งหรื อเปล่ ง
เสียงคาอุทาน Interjection การอุทานหรือคาอุทาน Ejaculation
การพูดออกมากะทันหันและสั้นๆ and Expletive คาเสริมหรือคา
สบถสาบานและเป็ นคาอุทานที่ หยาบคาย คาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ ง
สาคัญ อย่างหนึ่งในภาษา เพราะเป็น เครื่องแสดงความรู้สึกต่างๆ
เช่น ความประหลาดใจ ความดีใจ ความเสียใจ ความโกรธ ความ
หมั่ น ไส้ ฯลฯ ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น เอง เช่ น ค าว่ า oh ในภาษาอั ง กฤษมี
ความหมายหลายอย่าง เป็นคาครอบจักวาล แต่ก็ไม่ได้ตรงกับ โอ้
หรือโอ๋ หรือเออในภาษาไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห์ประเภทของคาอุทาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ
อุดม วโรตม์สิ กขดิ ตถ์ [6]ที่ กล่ าวว่า เราอาจแบ่งประเภทของค า
อุทานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การตัดสินใจของแต่ละบุคคล
โดยอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้แบ่งประเภทของคาอุทานตามหน้าที่
และการสื่ อ ความหมาย ไว้ ดั งนี้ (1)ค าอุ ท านที่ เรี ย กความสนใจ
(2)ค าอุทานที่ ใช้ร้องเรียก (3)คาอุทานแสดงความไม่ พอใจ (4)ค า
อุท านแสดงการเยาะเย้ย (5) ค าอุ ท านแสดงการส ารวจดู (6)ค า
อุทานที่ ใช้เวลาจากกัน (7)คาอุท านแสดงความกลัว (8)ค าอุท าน
แสดงการไล่ (9)คาอุทานแสดงความตื่นเต้น (10) คาอุทานแสดง
การถาม (11)คาอุทานแสดงความพึงใจ (12)คาอุทานเวลาหัวเราะ
(13)คาอุทานแสดงความเจ็บปวด (14) คาอุทานแสดงการยกย่อง
(15)คาอุทานแสดงการทักทาย (16)คาอุทานบอกให้เงียบ (17)คา
อุทานแสดงความเสียใจ (18)คาอุทานให้หยุด (19) คาอุทานแสดง
ความประหลาดใจ (20)คาอุทานแสดงความเหนื่อย (21)คาอุทาน
แสดงความสงสัย (22)คาอุทานเมื่อของจะหลุดมือ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของคาอุทานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2.เพื่อจัดประเภทของคาอุทาน

วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
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137

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.ศึ กษ าการใช้ ค าอุ ท าน โด ยรวบ รวม ข้ อ มู ล จาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ .ศ.2493 ปี พ.ศ.2525 ปี
พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554
2.รวบรวมคาอุทานที่ ปรากฏในพจนานุ กรมทั้ง 4 ฉบั บ
แล้วทาการวิเคราะห์ ว่ามีลักษณะการใช้ในลักษณะใด
3.เปรียบเทียบการใช้คาอุทาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
4.สรุปและอภิปรายผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

ตารางที่ 2 คาอุทานที่มีจานวนคาศัพท์เพิ่มมากขึ้นในจาก
พจนานุกรม ปี พ.ศ.2493
คาว่า ชิ,ชิชะ,ชิชิ
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554
ชิ,ชิชะ
อ.เสียงที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเสียดาย
หรือโกรธ
,หน้า338

ขอบเขตของการวิจัย
เลื อ ก ศึ ก ษ า เฉ พ า ะ ค า ที่ พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2493 , ปี พ.ศ. 2525ปี พ.ศ. 2542และ
ปี พ.ศ. 2554 ระบุ ว่าเป็น คาอุทาน

ผลการวิจัย

ไชโย
อ.เป็นคาเปล่ง
เสียงแสดง
ความดีใจ
น,347

ตารางที่ 1 คาอุทานที่มีความหมายที่มีความหมายเปลี่ยนไป จาก
พจนานุกรม ปี พ.ศ.2493
คาว่า ชะ
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554
ชะ,ชะชะ อ.
คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
เวลาโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น,ชะช้า
หรือชัดช้าก็ว่า
,หน้า259

ชะ,ชะชะ อ.
คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
เวลาโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น,ชะช้า
หรือชัดช้าก็ว่า
,หน้า 351

ชิ,ชิชะ,ชิชิ
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น หน้า
,363

ชิ,ชิชะ,ชิชิ
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น,หน้า
380

ตารางที่ 3 คาอุทานที่มีความหมายกว้างออก จากพจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
คาว่า ไชโย
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554

จากการศึ ก ษาค าอุ ท านที่ ป รากฏในพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน จานวน 4 ฉบับ ได้ข้อสรุปที่พบว่าคาอุทานมีการ
เพิ่มจานวนมากขึ้นจากอดีต บางคาที่พจนานุกรม ระบุว่าเป็น คา
อุทาน สังเกตจากพจนานุกรม ปี พ.ศ.2493 บางคามีลักษณะการใช้
ค าศั พ ท์ เช่ น เดี ย วกั บ พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ปี
พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554 แต่ พ จนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานกลับระบุว่า เป็นคาวิเศษณ์ หรือบางคาที่เป็นคา
อุทาน ที่ปรากฏในปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2554 ไม่
ปรากฏการใช้ใน ปี พ.ศ.2493 จึงทาให้เห็นว่าเกิดการพัฒนาการ
หรือการเพิ่ ม ค าอุท านขึ้นใช้ มาอย่างต่อเนื่อ งจนถึ งปัจจุ บัน ดั ง
ตัวอย่างต่อไปนี้

ชะ อ.เป็นคา
เปล่งเสียงเมื่อ
เวลาโกรธหรือ
ชอบใจ,หน้า
328

ชิ,ชิชะ,ชิชิ
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น,หน้า
268

ไชโย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อานวยพร
เป็นต้น
น,278

คาว่า พุธโธ่
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525
พุธโธ่
อ.เป็นคาที่
เปล่งเสียง
แสดงแสดง
ความสงสาร
เป็นต้น ,หน้า
85

ชะ,ชะชะ อ.
ชะ อ.คาที่
เปล่งออกมา
เมื่อเวลาโกรธ
หรือไม่ชอบใจ
เป็นต้น,ชะช้า
หรือชัดช้าก็ว่า
,หน้า 365

พุธโธ่
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร
หรือ ราคาญ
ใจ เป็นต้น ,
หน้า602

ไชโย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อานวยพร
เป็นต้น
น,375

ไชโย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความดีใจหรือ
อานวยพร
เป็นต้น
น,393

พจนานุกรม
ปี พ.ศ.2542

พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2554

พุธโธ่
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร
หรือ ราคาญ
ใจ เป็นต้น
(ตัดมาจาก
พุทโธ่) ,หน้า
558

พุธโธ่
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาด้วย
ความสงสาร
หรือ ราคาญ
ใจ เป็นต้น ,
หน้า602
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ตารางที่ 4 ค าอุ ท านที่ พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ปี
พ.ศ.2493 ระบุ ว่ าเป็ น ค าวิเศษณ์ แต่ ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542
และ ปี พ.ศ.2554 ระบุว่าเป็นคาอุทาน
คาว่า ว้าย
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554

ตารางที่ 6 ค าอุ ท าน ที่ ไม่ พ บ การใช้ ใน พ จน านุ กรม ฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานปี พ.ศ.2493 แต่ ป รากฏใช้ ใ นปี พ.ศ.2525
พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2554
คาว่า โอ้โฮ
พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม
ปี พ.ศ.2493 ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 ปี พ.ศ.2554

ว้าย
ว.เสียงแสดง
อาการตกใจ
โดยมากเป็น
เสียงผูห้ ญิง ,
หน้า832

-

ว้าย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
อาการตกใจ
หรือดีใจ เป็น
ต้น (โดยมาก
เป็นเสียง
ผู้หญิง) ,หน้า
762

ว้าย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
อาการตกใจ
หรือดีใจ เป็น
ต้น (โดยมาก
เป็นเสียง
ผู้หญิง) ,หน้า
1068

ว้าย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
อาการตกใจ
หรือดีใจ เป็น
ต้น (โดยมาก
เป็นเสียง
ผู้หญิง) ,หน้า
1112

ตารางที่ 5 ค าอุ ท าน ที่ ไม่ พ บ การใช้ ใน พ จน านุ กรม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ.2493 และปี พ.ศ.2525 แต่ปรากฏการ
ใช้ในปี พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2554
คาว่า อกจะแตก
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554
-

อ.คาพูดที่
เปล่งออกมา
เมื่อตกใจ เป็น
ต้น (ใช้แก่
ผู้หญิง) เช่น
อุ๊ย! อกจะ
แตก,อกแตกก็
ว่า ,หน้า1319

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความตกใจ
หรือ
ประหลาดใจ
เป็นต้น ,หน้า
968

(กลอน)อ.คา
ที่เปล่ง
ออกมาเพื่อ
แสดงความ
ราพึงในเวลา
ดีใจหรือ
เสียใจ ,หน้า
1402

อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความตกใจ
หรือ
ประหลาดใจ
เป็นต้น ,หน้า
1442

ประเด็ น ที่ ส อง จากการวิเคราะห์ ค าอุท านที่ ป รากฏใน
พจนานุกรมทั้ง 4 ฉบั บ พบคาอุทาน จานวน 50 คา แบ่งเป็น 9
ประเภท นอกจากนี้ยังพบคาอุทานที่นอกเหนือจากเกณฑ์ คือ คา
อุทานที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ, คาอุทานที่
เปล่ งออกมาแสดงอาการรังเกี ย จสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ,ค าอุ ท านที่ เปล่ ง
ออกมาแสดงอาการตกใจหรือดีใจ, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดง
ความรับรู้, คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความโกรธ เพื่อขู่หรือตวาด
,คาอุทานที่เปล่งออกมา เป็นเสียงนาเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงใน
การรื่นเริง ,คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงอาการตกใจ คาอุทานที่
เปล่งออกมาแสดงอาการว่าพูดผิดไป, คาอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อ
บอกรับ หรือ อนุ ญ าต, คาอุ ทานที่ เปล่ งออกมาแสดงอาการว่านึ ก
อะไรขึ้นมาได้, คาอุทานที่ใช้ในคาประพันธ์, คาอุทานที่เปล่งออกมา
เพื่อปลอบ ,คาอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความราพึงในเวลาดีใจ
หรือเสียใจ ,คาอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือ
เมื่ อชะงัก, ค าอุ ท านที่ เป็ น เสียงลูก คู่ร้อ งรับ ในเพลงบางชนิ ด ,ค า
อุทานแสดงความไม่เห็ นด้วย ,คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความ
โล่งใจ ,คาอุท านที่ เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือ
และคาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือ ไม่ถูกใจ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

อ.คาพูดที่
เปล่งออกมา
เมื่อตกใจ เป็น
ต้น (ใช้แก่
ผู้หญิง) เช่น
อุ๊ย! อกจะ
แตก,อกแตกก็
ว่า ,หน้า1362
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ตารางที่ 7 คาอุทานแสดงความไม่พอใจ
คาว่า ฮึ่ม
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542
-

ฮึ่ม
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปริยาย
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่
,หน้า970

ฮึ่ม
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปริยาย
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่
,หน้า1406

ตารางที่ 10 คาอุทานแสดงความเจ็บปวด
คาว่า อุย,อุ่ย,อูย
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542

พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2554
ฮึ่ม
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความไม่พอใจ;
โดยปริยาย
หมายถึงการ
แสดงอาการขู่
,หน้า1446

-

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้
(กลอน) อ.คา
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า969

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้
(กลอน) อ.คา
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า1404

ตารางที่ 9 คาอุทานแสดงการไล่
คาว่า ฮึย,ฮึยๆ
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542
-

ฮึย,ฮึยๆ
อ.เสียงร้องไล่
วัวควาย ,หน้า
970

ฮึย,ฮึยๆ
อ.เสียงร้องไล่
หรือกระตุ้น
เพื่อเร่งวัว
ควายให้เดิน
หรือวิ่ง ,หน้า
1406

อุย,อุ่ย,อูย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ เช่น
ถูกหยิก,อูย ก็
ใช้ ,หน้า1388

อุย,อุ่ย,อูย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ เช่น
ถูกหยิก,อูย ก็
ใช้ ,หน้า1429

คาว่า อุยหน่า,อุ่ยหน่า
พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม
ปี พ.ศ.2493 ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 ปี พ.ศ.2554

ตารางที่ 8 คาอุทานที่เปล่งออกมาแสดงการเยาะเย้ย
คาว่า ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542 พ.ศ.2554
-

อุย,อุ่ย,อูย
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ เช่น
ถูกหยิก ,หน้า
958

พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2554

-

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้
(กลอน) อ.คา
ที่เปล่งออกมา
แสดงความ
เยาะเย้ย ,
หน้า1445

พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2554
ฮึย,ฮึยๆ
อ.เสียงร้องไล่
หรือกระตุ้น
เพื่อเร่งวัว
ควายให้เดิน
หรือวิ่ง ,หน้า
1446

อุยหน่า,อุ่ย
หน่า
(กลอน) อ.คา
ที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ เช่น
ถูกหยิก ,
หน้า958

อุยหน่า,อุ่ย
หน่า
(กลอน)อ.คา
ที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ
เช่น ถูกหยิก
,หน้า1388

อุยหน่า,อุ่ย
หน่า
อ.คาที่เปล่ง
ออกมาเมื่อ
รู้สึกเจ็บ
เช่น ถูกหยิก
,หน้า1429

ตารางที่ 11คาอุทานแสดงความสงสัย
คาว่า เอ,เอ๊
พจนานุกรม ปี พจนานุกรม พจนานุกรม
พ.ศ.2493
ปี พ.ศ.2525 ปี พ.ศ.2542

พจนานุกรม ปี
พ.ศ.2554

-

เอ,เอ๊

เอ,เอ๊

เอ,เอ๊

อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสด
ความแปลกใจ
สงสัย เป็นต้น
,หน้า960

อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความแปลกใจ
สงสัย เป็นต้น
,หน้า1391

อ.คาที่เปล่ง
ออกมาแสดง
ความแปลกใจ
สงสัย เป็นต้น
,หน้า1431
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[7]รุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี , (2554), การศึกษาคาอุทานในภาษาไทยที่
ปรากฎในนิ ต ยสารบั น เทิ ง , มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ.

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รุ่ ง ทิ ว า ฉั ท ทั น ต์
(2554) [7]ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคาอุทานในภาษาไทยที่ปรากฏใน
นิตยสารบันเทิง” ผลจากการศึกษาพบว่า คาอุทานที่สื่อความหมาย
เชิงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด คาอุทานที่พบทั้งหมดในประเภทนี้
สามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึกได้ 19 อารมณ์ ได้แก่ ประหลาดใจ
ตกใจ หยอกล้อ ไม่พอใจ ตื่นเต้น ขัดเคืองใจ สงสัย พอใจ ผิดหวัง
สงสาร ประชดประชัน เหนื่อยใจ ชื่นชม ราคาญใจ หมั่นไส้ โล่งใจ
อิจฉา เจ็บปวดและรังเกียจ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิจัย การใช้คาอุทานในสื่อออนไลน์ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในเรื่องการใช้ภาษา อันจะทาให้เห็นถึงความนิยมใน
การใช้ภาษาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลทาให้กระแสนิยมใน
การใช้คาศัพท์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องนี้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณ าอย่างดียิ่ง
ข อ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . ข นิ ษ ฐ า
ใจมโน ที่ได้ชี้แนะแนวทางที่ดีในการศึกษา ขอบพระคุณที่ให้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้วิจัย อีกทั้ง เสียสละเวลาตรวจทาน
และกรุณ าให้ ข้อคิดเห็น ชี้แนะแนวทางในการศึก ษาที่ดีและเป็ น
ประโยชน์ รวมถึง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึงครู
อาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การศึกษาและให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนประสบ
ความสาเร็จ
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[4] สมภพ ใหญ่ โสมานั ง , (2545),การศึก ษาการแปลค าอุ ทานใน
หนังสือการ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์ เป็นภาษาไทย, วิทยานิพนธ์
ศศ.ม, (ภาษาและวัฒ นธรรมเพื่ อการสื่อสารและการพั ฒ นา)
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[5] ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, (2533), คาบรรยายวิชาหลักภาษาไทย
ขั้นต้น ในคาบรรยายภาษาไทยขั้นต้น, (ม.ป.ท.). (ม.ป.พ.)
[6]อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, (2545), ไวยากรณ์อังกฤษ : กระบวนการ
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การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติตอ่ การใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์
A Study of Behavior and Attitude in using Educational Information Technology
the Secondary School Students in Bankhamuad School Phetchabun Provincial
กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Email: kankulnat.pee@pcru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขมวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด 2) เพื่อศึกษาเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้าน
ขมวด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จานวน 38 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและเจตคติ ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.90
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจั ย พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานักเรียนใช้สื่อมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.26 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า นักเรียนเพศชายใช้สื่อมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.64
ซึ่งมีเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.08, SD= 0.50) และผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.46, SD= 0.40)
คาสาคัญ: เจตคติ, พฤติกรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
This research is to present about the studying of behaviors and attitudes in using educational information
technology of secondary school students from BanKhaMuad School in Phetchabun Provine. The purposes of this
research are 1) To study the behaviors use educational information technology of these students 2) To study the
attitude use educational information technology of these students and 3) To study the satisfaction in using educational
information technology of these students. There are in total of 38 students as the samples in this research by using the
purposive sampling. The questionnaires were used as a tool for data collection which the satisfaction workshops
questionnaires have the reliability of 0.90 by using statistical analysis such as percentage, mean, standard deviation. The
results of this research show that the sample students have their behavior of using the information technology of
secondary school student using media more than 4 per week was percentage 55.26. When compare found of behavior
of using information technology in education. It was found that male students used media more than 4 per times a
week more than female students was percentage 63.64 attitude in using information technology in education. The
whole was at high level (xˉ = 4.08, SD = 0.50) and participants with the training program using information technology in
education. It was found that the sample was satisfied overall very well. (xˉ = 4.46, SD = 0.40).
Keywords: Attitude, Behavior, Using Information Technology
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2560-2579 กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภ าค แ ล ะ ค วาม เท่ าเที ย ม ท างการศึ กษ า [9] น อก จาก นี้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการเร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่อการศึกษาโดยการ
พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ [2] การสร้างโอกาสการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนานักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขมวด มีทรัพยากร
ต่าง ๆ ทั้งด้านของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ซึ่งประสบปัญหาใน
การขาดแคลนบุคลากรครู มีครูไม่ครบวิชาเอกและยังมีข้อจากัดใน
เรื่องของความพร้อมของอุป กรณ์ การเรียน ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
อาทิ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็
ตามเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือเจตคติที่มีต่อการเรียน มีบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
ต่อวิชาเรียนหรือต่ อครู จากบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ผลต่อระบบการเรียนการสอน จึงได้ให้ความสาคัญทางด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในการช่วยเพิ่มการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้งาน ความ
ต้องการเข้าถึง สื่อและปั จจุบัน การใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้มี การ
กระตุ้ น ให้ นั ก เรีย นเกิด การพั ฒ นาอย่างไร การใช้ เทคโนโลยีข อง
นักเรียนมีผลต่ อสมรรถนะการเรียนรู้ ของตัวผู้เรียนและสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อต้องการทราบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาหรือพัฒนาตนเองอย่างไร
บ้าง เพื่อนาผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทาง ให้ส่งเสริมให้มีการใช้
สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
ทางด้ า นการศึ ก ษา และน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์

1. บทนา
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จจุ บั น มี การ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่งต่อการพั ฒนานโยบายการวางแผนและพัฒ นาการศึกษา
เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริห ารย่อมมี ส ารสนเทศเป็ น
หัวใจในการทางานทุกขั้นตอน การพัฒ นาการศึกษาของประเทศ
จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบข้อมูล
ข่าวสารและระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการสาคัญ การที่พัฒนา
และการกระจายการบริการด้านการศึกษาให้ เข้าถึงประชาชนให้
มากที่สุดจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต มนุษย์จึงจาเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น อยู่ต ลอดเวลา และเตรี ย มพร้อ มที่ จ ะ
เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายจากกระแสโลกซึ่ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 9 มาตรา 65 และ 66
ก็มี เจตนารมณ์ ในการพั ฒ นาคนของชาติ โดยการเน้ น ผู้ เรีย นเป็ น
สาคัญ มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ซึ่ งในการที่ จ ะท าให้ ก ารเรี ย นรู้ น่ า สนใจ จึ ง
จาเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ งนั บ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ งในการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทการท่องจาเนื้อหาวิชามาสู่การเป็นเครื่องมือ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายและเหมาะสมกับ
ศักยภาพที่ แตกต่างกั นของแต่ล ะบุ ค คล และส่ งเสริม ให้ส ามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ [4] ในยุ ค ที่ มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาการส่งเสริมคนรุ่นต่อไปในฐานะสังคมแห่งความรู้ผ่าน
การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ากับ สภาพแวดล้ อมทางการ
ศึกษาถือเป็นเป้าหมายพื้ นฐานของการเรี ยนการสอน การเข้าถึง
ข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดายรวมถึงการแบ่งปันและพัฒนาข้อมูล ซึ่ง
ควบคู่ไปกับ สถานการณ์ ที่ มี การใช้ เทคโนโลยีบ่ อ ยครั้งเพื่ อ ท าให้
กระบวนการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพมากขึ้ น [11] การศึ ก ษาได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากอิทธิพ ลของสภาพแวดล้อ มของการน า
เทคโนโลยีส ารสนเทศเชื่อมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเข้ามามีบทบาท
ในทางการศึ ก ษาและน ามาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การเรีย นการสอนใน
รูปแบบใหม่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งให้
สอดคล้ อ งกั บ การเรีย นรู้ในยุ ค เทคโนโลยี สั งคมสารสนเทศไม่ ได้
จากัดเฉพาะห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนของผู้เรียน
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเป็ น โรงเรีย นที่ จั ด ตั้ งขึ้ น
เพื่อให้ผู้เรียนทีท่ ี่อยู่ห่างไกลในชนบท ได้โอกาสในการเรียนจนจบใน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า น
งบประมาณ โดยสานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
[4,5] กระทรวงศึ กษาธิการได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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4.2.1.3 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้
สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา เป็ น แบบมาตราส่ ว น
ป ระมาณ ค่ า (Rating Scales) 5 ระดั บ คื อ มากที่ สุ ด ม าก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.2.1.4 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคาถาม
เป็นคาถามปลายเปิด
4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.2.2.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพ
ส่ว นตั วของผู้ ต อบ คื อ เพศ ระดั บ ชั้ น อายุ เป็ น แบบเลื อ กตอบ
(Checklist)
4.2.2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่ว มโครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ การการใช้ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.2.2.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคาถาม
เป็นคาถามปลายเปิด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์
2.3 เพื่ อศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึ กษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด
จังหวัดเพชรบูรณ์

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและเจตคติ ก ารใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาของนั ก เรีย นระดั บ มั ย ธยม
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด
3.2 ด้านกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นั กเรี ยนโรงเรียน
บ้ า นขมวด ต าบลนายม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และ
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ นั กเรีย นระดั บ
มัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ตาบลนายม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 38 คน
3.3 ด้านสถานที่โรงเรียนบ้านขมวด ตาบลนายม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากนั้ น
สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์
4.3.2 หาค่ า ความเที่ ย งตรงของแบบสอบถาม ตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ จากผู้ เชี่ ย วชาญ แบบสอบถามพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา จ านวน 3 ท่ า น โดย
ผู้เชี่ยวชาญไม่ซ้ากันโดยประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
จุ ด มุ่ ง ห มาย ห รื อ IOC (Item Objective Congruence) โดย
กาหนด
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
การคานวณค่า IOC ใช้สูตร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
4.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามพฤติกรรม
และเจตคติ ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา คื อ
นักเรียนระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ตาบลนายม
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ดเพชรบู รณ์ จ านวน 38 คน ผู้ วิ จั ย เลื อ กแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
4.1.2 กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา คือ นักเรียนระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
บ้านขมวด ตาบลนายม อาเภอเมือง จั งหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 38
คน ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม
พฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.2.1.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ระดับชั้น อายุ
4.2.1.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(1)
เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับแบบทดสอบ
R คื อ ผลรวมของคะแนนจากผู้ เชี่ ย วชาญ
ทัง้ หมด
N คือ จานวนผู้เชีย่ วชาญ
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เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ ว น าข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง แบบสอบถาม โดยค่ า ความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามอยู่ในระดับ 0.60-1.00
4.3.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4.3.4 หาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้วิธีก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามพฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา และความพึ งพอใจการอบ รม
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีค่า
เท่ากับ 0.90
4.3.5 นาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

5. ผลการวิจัย
5.1 พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อยู่ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ปี ที่ 1-3 และมี อ ายุ
ระหว่าง 13-15 ปี มีพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึ ก ษานั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใช้ สื่ อ มากกว่ า 4 ครั้ ง/สั ป ดาห์ ซึ่ ง
ระยะเวลาการใช้ 2 ชั่ ว โมง/ครั้ ง สถานที่ ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาทีโ่ รงเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึ กษาเป็ น ช่วงเวลาว่า งอุป กรณ์ ที่ ใช้เข้าถึ งสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษาใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Smart Phone)
จุดมุ่งหมายการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เพิ่ ม เติ ม ประเภทการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึ ก ษาใช้ สื่ อ ทางอิ น เทอร์ เน็ ต และระยะเวลาการเรี ย นรู้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง/ครั้ง

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 ผู้วิจัยได้ ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด
โดยทาหนังสื อเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านขมวด ในการสารวจพื้นที่ ในการเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
4.4.2 ผู้วิจัยได้ ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด
ในการแจกแบบสอบถาม โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ยนที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย
4.4.3 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านขมวด
โดยทาหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านขมวด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
4.4.4 ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย นโดยแจก
แบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้ผู้ ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมและเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เข้ า ใจและนั ก เรี ย นที่ เข้ า รั บ การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากการท า
แบบสอบถามของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม เป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาตามจานวนที่กาหนดไว้และทาการตรวจ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์
4.4.5 การบั น ทึ ก ภาพในการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

5.2 เจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตารางที่ 1 เจตคติ ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา
รายการ
X̅ S.D. ระดับ
1. การสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
4. ประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักเรียน
5. ความต้อ งการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
รวม

4.12 0.60

มาก

4.06
4.05
3.97
4.19

0.61
0.63
0.63
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08 0.50

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลเจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (X̅ = 4.08, S.D=
0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้า นความต้องการการ
ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา อยู ่ใ นระดับ มาก
(X̅ = 4.19, S.D= 0.57) รองลงมา คื อ การสนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดับ มาก (X̅ = 4.12,
S.D= 0.60) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ใ น
ระดับ มาก (X̅ = 4.06, S.D= 0.61) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนการสอน อยู่ใ นระดับ มาก (X̅ = 4.05, S.D= 0.63) และ
ประโยชน์ ของสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักเรี ยน อยู่ใ นระดับ
มาก (X̅ = 3.97, S.D= 0.63) ซึ ่ง มีข ้อ เสนอแนะให้ม ีก ารจัด
โค รงก าร อ บ รม ให้ค วาม รู ้เ กี ่ย วกับ การใช้สื ่อ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศทางการศึกษา

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในรูป ของการบรรยายลั ก ษณะข้ อ มู ล ที่ เก็ บ
รวบรวม โดยจะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation SD) [3]
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5.3 ความพึงพอใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตารางที่ 2 ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
รายการ
X̅ S.D. ระดับ

โครงการอบรม อยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุด (X̅ = 4.61, S.D= 0.68)
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประกอบการอบรม
อยู่ใ นระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.66, S.D= 0.53) ระยะเวลาในการ
จัดโครงการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ใ นระดับ มากที่สุด (X̅ =
4.58, S.D= 0.64) นักเรียนคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควร
จัด อย่ างต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจา อยู่ ใ นระดับ มากที ่ส ุด (X̅ = 4.61,
S.D= 0.59) และภาพรวม/รูปแบบการจัดโครงการอบรม อยู่ใ น
ระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.58, S.D= 0.68) และด้านความรู้ ค วาม
เข้า ใจเมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้ ไปพัฒ นาตนเองให้ ดีขึ้น อยู ่ใ นระดับ มาก (X̅ = 4.74, S.D=
0.50) และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
เรียน อยู่ในระดับ มาก (X̅ = 4.61, S.D= 0.55) ผลความพึงพอใจ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึก ษาโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D= 0.40) ซึ่ง มีข้อ เสนอแนะจากการ
จัด โครงการซึ ่ง นั ก เรีย นส่ ว นใหญ่ต ้อ งการให้ม ีก ารจัด อบรม
ความรู้เ กี่ย วกับ การใช้สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึก ษา
ทุกปี

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ก่อนการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความ 2.82 0.73 ปาน
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทาง
กลาง
การศึกษา
2. หลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความรู้ความ 4.42 0.68 มาก
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ด้านความพึงพอใจ
3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด 4.61 0.68 มาก
ที่สุด
4. เนื้อหาที่นามาบรรยาย มีความเหมาะสม
4.63 0.59 มาก
ที่สุด
5. เนือ้ หาที่นามาบรรยายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ 4.74 0.60 มาก
ได้จริง
ที่สุด
6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการอบรม
4.61 0.68 มาก
ที่สุด
7. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึ ก ษา 4.66 0.53 มาก
ประกอบการอบรม
ที่สุด
8. ระยะเวลาในการจั ด โครงการอบรมมี ค วาม 4.58 0.64 มาก
เหมาะสม
ที่สุด
9. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัด 4.61 0.59 มาก
อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ที่สุด
10. ภาพรวม/รูปแบบการจัดโครงการอบรม
4.58 0.68 มาก
ที่สุด
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
11. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง 4.74 0.50 มาก
ให้ดีขึ้น
ที่สุด
12. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน 4.61 0.55 มาก
รายวิชาเรียน
ที่สุด
รวม
4.46 0.40 มาก

6. อภิปรายผล
นักเรียน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.89 ซึ่งมีพฤติกรรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาช่วงเวลาการใช้ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาช่วงเวลาว่าง ร้อยละ 71.05
และอุปกรณ์ ที่ใช้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใช้
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ร้อยละ 78.95 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสัย จันทร์เกตุ [7] พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 53 มีพฤติกรรมการใช้งานช่วงเวลาในการใช้งานสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาในช่วงเวลาไม่แน่นอน ร้อยละ 63.75 และการใช้งาน
ผ่านทางสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์) ร้อยละ 70.00 เพราะเป็นอุปกรณ์
ที่ ท างานได้ ห ลายหน้ าที่ แ ละมี ใช้ กั น สามารถใช้งานได้เที ยบเท่ า
เครื่องคอมพิวเตอร์
เจตคติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเจตคติ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารายด้าน อยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.19, S.D= 0.57) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกมลชนก
วรรณกลางและวั ช ริ น ทร์ ถนั ด ไร่ [1] พบว่ า เจตคติ ก ารใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองราย
ด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98, S.D= 0.06) โดยมีความต้องการ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ กษามาก เนื่ องจากสื่ อ
สารสนเทศทางการศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียน ซึ่งมีความสะดวก
ในการเรี ย นรู้ โ ดยไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ ตามนโยบ าย
ซึ่งสอดคล้องกับอดิศร ก้อนคา [10] ที่กล่าวว่าสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยจะต้ อ งเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ
แรงจูงใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานและการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาลและมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ การการใช้ สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึ กษา ดั งนี้
ในด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อ
พบว่า ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มโครงการนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ = 2.82, S.D= 0.73) และหลังการเข้าร่วมโครงการ
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา อยู ่ใ นระดับ มาก (X̅ = 4.42, S.D=
0.68) ด้า นความพึง พอใจ เมื ่อ พิจ ารณ าเป็น รายข้อ พบว่า
วิท ยากรมีค วามรู้ ความสามารถในการถ่า ยทอด อยู่ใ นระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.61, S.D= 0.68) เนื้อหาที่นามาบรรยายมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D= 0.59) เนื้อหาที่
นามาบรรยายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง อยู่ใ นระดับ มาก
ที ่ส ุด (X̅ = 4.74, S.D= 0.60) ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึ ก ษาถึ งการรั บ รู้ แ ละความตระหนั ก การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกั นการเข้าใช้
สารสนเทศของภัยคุกคามที่มากับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.2 ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรี ย นการสอน หรื อ จั ด กิ จ กรรมอบรมการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น
7.2.3 ควรศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนัก เรียน เพื่อเป็นข้อมูลนาไปพัฒนา
ปรับ ปรุงในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้รู้ ป แบบต่ าง ๆ หรื อ
พัฒนารูปแบบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ความพึ ง พอใจของการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการสร้างกาลังคนให้มีศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับวิทวัส ดวงภุมเมศ และ
วารีรัตน์ แก้วอุไร [8] กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์
4.0 ด้วยการ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นสาคัญ เพื่อสร้างให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการทางานแบบร่วม
เรี ย นรู้ แ ละ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ข องตน ในการใช้
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่าน การเขียนให้
เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ผลความพึงพอใจ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึก ษาโดยภาพรวม อยู่
ในระดั บ มาก (X̅ = 4.46, S.D= 0.40) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เฉลิ ม
จักรชุม [6] พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึ ก อบรมโดยภาพรวม ในระดั บ มาก (X̅ = 4.35, S.D= 0.07)
นัก เรีย นมี ค วามรู้ค วามเข้า ใจการใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทางการศึก ษาหลัง การอบรมสูง กว่า ก่อ นการเข้ า รับ การอบรม
และสร้างบรรยายกาศการมีส่วนร่ว มผู้เรียนมีป ฏิสัมพัน ธ์ที่ดีกับ
ครูและเพื่อนในชั้นเรียน
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(Smart Phone) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้กันมากที่สุด
7.1.3 โรงเรี ย นควรหาแนวทางส่ ง เสริ ม ในการจั ด หา
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การศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
Language Use and Concepts of Tourism: An Analysis of Names of Travel
Facebook Pages
ชนิกา จิตจักร
สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: jchan@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก เก็บข้อมูลจากชื่อเพจ
ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้เป็นคนไทย จานวน 250 ชื่อ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ภาษา 6 ลักษณะ ได้แก่ 1. การใช้คาที่มีความหมายโดยตรง 2. การใช้คาบอกลักษณะ 3. การใช้คาที่มี
ความหมายโดยนัย 4. การใช้คาสัมผัส 5. การดัดแปลงคา 6. การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยด้าน มโนทัศน์การท่องเที่ยวพบ 6 มโน
ทัศน์ ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจา 2. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด 3. มโนทัศน์
การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ 4. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย 5. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับคน
ใกล้ชิด 6. มโนทัศน์การท่องเที่ยวคือการหลีกหนี
คาสาคัญ : การใช้ภาษา, มโนทัศน์, เฟซบุ๊ก, การท่องเที่ยว

Abstract
The present study sought to investigate language use and concepts of tourism through an analysis of names of
travel Facebook pages. Particularly, data were collected from 250 of the travel Facebook pages’ names among Thai users.
A qualitative research approach was employed in this study; a review of related documents and research was carried out,
and the results were presented and discussed through the analytical description.
The results revealed six forms of language use, namely the use of words with literal meanings, the use of
descriptive words, the use of words with connotative meanings, the use of rhymes, word modification, and the use of
English consonants. As regards the concepts of tourism, the study discovered manifestation of six concepts of tourism as
follows: tourism as a means for identity formation and recognition, tourism as an addictive activity, tourism as a quest for
novelty, tourism as a simple activity, tourism as a means for improving intimate friendship, and tourism as an escape.
Keywords: Language use, Concepts, Facebook, Tourism
อาทิ ราคาตั๋วโดยสาร การเดินทาง อาหาร การกิน โรงแรมที่พัก
หรือแม้กระทั่งจุดแวะชมถ่ายรูป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ การ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันแตกต่างจาก การท่องเที่ยวในอดีตโดยสิ้นเชิง
การวางแผนการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งก่อนการเดินทาง
ท่องเที่ยว เมื่ออดีตนักท่องเที่ยวมักค้นหาข้อมูลจากหนังสือหรือ
เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบั นมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสูง ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิธีการค้นหา

1. บทนา
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างเล็งเห็นว่า การท่องเที่ยวเป็นการ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ค นไทย เป็ น กระแสใหญ่ ที่ มี ค วามหมายต่ อ
สังคมไทย จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ ทาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
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ข้อมูลการท่องเที่ยว การใช้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีบทบาทในการ
วางแผนการท่องเที่ยว และมีอิทธิพลสร้างแรงจูงใจทาให้คนเดินทาง
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
สื่ อ สั งคมออนไลน์ โดยเฉพาะเพจท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ก
(Facebook) เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้งานได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งกันและกันเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในเฟซบุ๊กจานวนมาก เนื่องจากจานวน
ผู้กดถูกใจของแต่ละเพจนั้นมีจานวนหลักร้อยจนถึงหลักล้านคน
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กได้จัดตั้ง
เพจท่องเที่ยวเพื่อ แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเอง
หรือที่นิยมพูดกันในปัจจุบันว่า “รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว” เพจเหล่านี้
เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โดยแต่ละเพจมีการตั้งชื่อเพจที่โดดเด่นและ
นาเสนอความเป็นตัวตนผ่านชื่อเพจ อีกทั้งมีการใช้ภาษาใน การตั้ง
ชื่อเพจเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสนใจติดตาม ดังที่นันทนา รณ
เกียรติ [3] ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการตั้งชื่อว่าคือการบอกถึงความ
แตกต่ า งของมนุ ษย์ แต่ล ะคน และชื่ อ สามารถบอกถึ งวัฒนธรรม
ค่านิยม ทัศนคติ ของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ อีกทั้งธนรัฐ ศิริสวัสดิ์ [1]
กล่าวว่าการตั้งชื่อให้น่าสนใจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก เพราะในบาง
กรณี จ ะต้ อ งพยายามหากลุ่ม ค าหรือ วลี ที่ จ ะเป็ น ตัว แทนแนวคิด
สาคัญที่ตนต้องการเสนอและจะต้องใช้จานวนคาที่ไม่ยาวจนเกินไป
แต่สามารถสื่อสารความหมายได้ การให้ชื่อกับสิ่งใดก็ตามไม่ใช่เรื่อง
ง่ า ย และมี ค นจ านวนไม่น้ อ ยที่ จ ะติ ดตามรั บสารบางอย่ างเพียง
เพราะสะดุดตาสะดุดใจจากชื่อที่ได้เห็นก่อน นอกจากนี้การตั้งชื่อ
เพจท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก ยั ง สามารถสะท้ อ นมโนทั ศ น์ ข อง การ
ท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น ได้ อี ก ด้ ว ย ดั งที่ Lakoff & Johnson [8] ได้
กล่าวว่าผู้ใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่มีลักษณะการเปรียบเปรยอย่างเป็น
ธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว และใช้เป็นปกติในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถ
สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยมากมโน
ทัศน์ที่แสดงผ่านภาษามักจะไม่พบคาว่า เปรียบ, ดัง, ดุจ ซึ่งเป็นคา
ที่ แ สดงการเปรี ย บเที ย บ แต่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ค าที่ มี
ความหมายตรงตามรูป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การ
ท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก เพื่อเข้าใจลักษณะการใช้
ภาษาในการตั้งชื่อเพจท่องเที่ยว รวมทั้งมโนทัศน์ การท่องเที่ยวจาก
การตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการใช้ภาษาใน
ด้านคาเท่านั้น โดยเก็บข้อมูลจากเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก จานวน
250 ชื่อ

คนขึ้นไป ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลชื่อเพจการท่องเที่ยวในเฟซบุก๊
1 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563

3. วิธีการวิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา มโน
ทัศน์ การตั้งชื่อ และการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
รวบรวมชื่ อ เพจท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก โดยเลื อ กหมวดหมู่ ที่ เ ป็ น
เว็บไซต์ในพื้นที่และการท่องเที่ยว หมวดบุคคลสาธารณะ หมวด
บล็อกเกอร์ หมวดช่างภาพ และหมวดบล็อกส่วนตัวที่มีผู้ใช้หรือ
ผู้ดูแลเป็นคนไทย จานวนคนถูกใจเพจ 10,000 คนขึ้นไป จานวน
ทั้งหมด 250 ชื่อ
วิเคราะห์การใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจ
ท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก โดยผู้ วิ จั ย จะเรี ย บเรี ย งและน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์

4. ผลการวิจัย
การศึกษาการใช้ภาษาและมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจ
ท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ คือ การใช้ภาษาตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก และ
มโนทั ศ น์ ข องการท่ อ งเที่ ย วจากชื่ อ เพจท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก ผล
การศึกษามีดังต่อไปนี้
4.1 การใช้ภาษาจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
การศึ ก ษาการใช้ ภ าษาจากชื่ อ เพจท่ อ งเที่ ย วในเฟซบุ๊ ก
ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ภาษา 6 ลักษณะ โดยเรียงจากลักษณะที่
พบมากไปหาลักษณะที่พบน้อย ได้แก่ 1. การใช้คาที่มีความหมาย
โดยตรง 2. การใช้ ค าบอกลั ก ษณะ 3. การใช้ ค าที่ มี ค วามหมาย
โดยนัย 4. การดัดแปลงคา 5. การใช้คาสัมผัส 6. การใช้พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1. การใช้คาที่มีความหมายโดยตรง
การตั้งชื่อเพจโดยใช้คาที่มีความหมายโดยตรง คือ การใช้คา
ที่บ่งบอกจุดประสงค์ของเพจอย่างตรงไปตรงมา จากการศึกษาการ
ตั้งชื่อเพจในลักษณะนี้มีการใช้คาภาษาไทยและคาภาษาอังกฤษ
โดยคาภาษาไทยที่ นิยมใช้ตั้งชื่อเพจมักมีคาว่า เที่ยว, ท่องเที่ยว,
เดินทาง และไป ส่วนคาภาษาอังกฤษที่ นิยมใช้ ได้แก่คาว่า Trip,
Travel, Go, Journey, Backpacker เป็นต้น การตั้งชื่อในลักษณะ
นี้เป็นการสื่อความหมายโดยตรงให้กับผู้อ่านรับทราบทันทีว่าเป็น
เพจท่องเที่ยว
จากรายชื่ อ เพจท่ องเที่ย วที่ ใ ช้ค าที่ มีค วามหมายโดยตรง
ปรากฏจ านวน 97 ชื่ อ จาก 250 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.8 ดั ง
ตัวอย่างต่อไปนี้ เพจท่องเที่ยวสะดุดตา Sadoodta, เพจแบกกล้อง
เที่ยว, เพจจะเที่ยวไปไหน, เพจเที่ยวแบบกรู, เพจลาพักเที่ยว, เพจ
เที่ยวเอง, เพจเที่ยวเองนักเลงพอ, เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก เป็นต้น

2. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างศึกษาชื่อเพจการท่องเที่ยวในเฟ
ซบุ๊ก จานวน 250 ชื่อ โดยศึกษาเฉพาะเพจท่องเที่ยว โดยเลือก
หมวดหมู่ ที่ เ ป็ น เว็ บ ไซต์ ใ นพื้ น ที่ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว หมวดบุ ค คล
สาธารณะ หมวดบล็อกเกอร์ หมวดช่างภาพ และหมวดบล็อก
ส่วนตัว ที่มีผู้ใช้หรือผู้ดูแลเป็นคนไทย จานวนคนถูกใจเพจ 10,000
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เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า การใช้ ค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงมั ก
ปรากฏร่วมกับกลุ่มคาที่มีระดับภาษาแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มคา
ที่ปรากฏร่วมกับคาที่มีความหมายโดยตรงมี 2 ระดับภาษา ได้แก่
1. ระดับภาษากึ่งทางการ ตัวอย่าง “เพจแค่อยากออกไป” สื่อความ
ถึงความต้องการออกเดินทางท่องเที่ยว จากตัวอย่างพบคาว่า “แค่
อยาก” เป็นคาระดับภาษากึ่งทางการ ใช้แทนคาที่เป็นทางการว่า
“ต้องการ” และ 2. ระดับภาษาปาก ตัวอย่าง “เพจเที่ยวจนไม่มี
จะแดก” สื่ อ ความถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากจนท าให้
งบประมาณในการดาเนินชีวิตไม่เพียงพอ คาว่า “ไม่มีจะแดก” เป็น
คาระดับภาษาปาก ใช้แทนคาที่เป็นทางการว่า “ไม่เพียงพอ” การ
ตั้งชื่อที่ใช้ระดับภาษากึ่งทางการและภาษาปากสามารถลดความ
เป็นทางการของชื่อเพจและเนื้ อหา ทาให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเข้ า ถึ ง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของเพจได้ง่ายขึ้น

ทานองเดียวกันคือมากถึงมากที่สุด เช่น เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก,
เพจเที่ยวจนวันลาหมด, เพจขี้เที่ยว, เพจเที่ยวจนเสียสติ, เพจเที่ยว
วัวตายควายล้ม เป็นต้น
4.1.3 การใช้คาที่มีความหมายโดยนัย
การใช้คาที่มีความหมายโดยนัยคือการใช้คาที่มีความหมาย
แฝง โดยการใช้คาอื่นที่ไม่ใช่คาว่า “เที่ยว” หรือ “ท่องเที่ยว” โดย
คาที่ใช้มักมีความหมายเกี่ยวโยงให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเพจ
การท่องเที่ยว จากการวิจัยพบชื่อเพจที่ใช้คาที่มีความหมายโดยนัย
จานวน 38 ชื่อ จาก 250 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 15.2 คาที่นิยมใช้
มักเป็นคาที่มีความหมายเกี่ยวกับ การถ่ายรูป การหลงทาง การ
หลีกหนี การเดินทาง ตัวอย่างเช่น เพจเก็บกระเป๋า, เพจหลงไป
ด้วยกัน, เพจหนีออกจากบ้าน, เพจโดดงานไป, เพจลาออกไหม เป็น
ต้น
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นวิธีการสื่อถึงการท่องเที่ยวโดยไม่มี
ค าว่ า “เที่ ย ว” หรื อ “ท่ อ งเที่ ย ว” เป็ น การใช้ ค าที่ มีความหมาย
โดยนัย การตั้งชื่อเพจในลักษณะนี้เป็น การเพิ่มความแปลกใหม่
และสีสันในการตั้งชื่อเพจให้ผู้อ่านได้ตีความและสนใจติดตามเพจ
มากขึ้น

4.1.2 การใช้คาบอกลักษณะ
จากการศึกษาชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กพบว่ามีชื่อเพจ
ท่องเที่ยวที่มีคาบอกลักษณะ 40 ชื่อ จาก 250 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ
16 พบทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ค าว่ า “ลั ก ษณะ” ตาม
ความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [5] มีความหมาย
ว่า สมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นการตั้งชื่อเพจในลักษณะนี้จึงเป็นการ
นาเอาอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนหรือจุดเด่นมาตั้งชื่อเพจให้มีความ
เฉพาะตัว ตัวอย่าง เช่น เพจตากล้อง ท่องเที่ยว, เพจวิศวะพาเที่ยว,
เพจสองป้าบ้าแบ็คแพ็ค, เพจPhotographer, เพจFreeLance บ้า
เที่ยว เป็นต้น
จากผลการวิจัยพบว่ามีคาบอกลักษณะจานวนบุคคลที่ไป
เที่ยวมากที่สุด โดยมีชื่อเพจที่แสดงให้เห็นรูปแบบ การท่องเที่ยวคน
เดียว เช่น เพจไปคนเดียว, เพจเที่ยวแบบกรู, เพจบอลพาเที่ยว เป็น
ต้น และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม เช่น เพจเที่ยวทั้งบ้าน, เพจ
Couple Travel พาแฟนไปไหนดี, เพจ+2Madames.com เที่ยว
และไลฟ์สไตส์แบบครอบครัว เป็นต้น
การตั้ ง ชื่ อ ในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละง่ า ยต่ อ การ
สืบค้นของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทีน่ ิยมรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วคนเดี ย วและท่ อ งเที่ ย วแบบกลุ่ ม ย่ อ มมี
รายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่า งกั น ค าบอกลักษณะ
จานวนที่นิยมนามาตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวแบบคนเดียวมักมีคาว่า คน
เดียว, กู, เที่ยวเอง ซึ่งเป็นคาที่บ่งบอกความเป็นปัจเจกบุคคล อีก
ทั้งมีการใช้ชื่อหรืออาชีพของเจ้าของเพจมาตั้งชื่อเพจร่วมด้วย เช่น
เพจเพื่อนรี่ - Pueanry, เพจท้อปท่องเที่ยว : Topwstrip, เพจน้อง
หมอพาเที่ยว, วิศวะพาเที่ยว เป็นต้น ในส่วนคาบอกลักษณะจานวน
การท่องเที่ยวแบบกลุ่มมักพบคาที่มีความหมายการท่องเที่ยวเป็นคู่
หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป เช่น เพจCouple Travel พาแฟนไปไหน
ดี, เพจเที่ยวทั้งบ้าน , เพจ2Madames.com เที่ยวและไลฟ์สไตส์
แบบครอบครัว เป็นต้น
นอกจากนั้ น ยั ง พบค าที่ บ อกลั ก ษณะความถี่ ในการ
ท่องเที่ยว โดยคาบอกลักษณะความถี่นั้น พบว่ามีความหมายไปใน

4.1.4 การใช้คาสัมผัส
การตั้งชื่อเพจโดยใช้คาสัมผัสเป็นการเลือกนาคาที่มีรูปและ
เสียงคล้ายหรือเหมือนกันมาวางไว้ในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกัน การตั้ง
ชื่อเพจโดยใช้คาสัมผัสพบจานวน 35 ชื่อ จาก 250 ชื่อ คิดเป็นร้อย
ละ 14
จากผลการวิจัยพบว่า มีการใช้คาไทยสัมผัสกับคาไทย เช่น
“เพจตามติดชีวิตผีบ้า” คาสัมผัสคือคาว่า ติด -วิต, “เพจเที่ยวเอง
นักเลงพอ” คาสัมผัสคือ เอง-เลง, “เพจเที่ยวทั่วไทย ไปไหนดี” คา
สัมผัสคือคาว่า ไทย-ไป เป็นต้น คาไทยสัมผัสกับคาภาษาอังกฤษ
เช่น “เพจพาเธอไป Journey” คาสัมผัสคือคาว่า เธอ-Jour (ออก
เสี ย ง:เจอ), “เพจพาเที่ ย วแบบง่ า ยๆ by mukura” ค าสัมผัสคือ
ง่าย-by (ออกเสียง:บาย) เป็นต้น และคาภาษาอังกฤษสัมผัสกับคา
ภาษาอั ง กฤษ เช่ น “เพจมากั บ หมอ::Come with me Free
doctor” ค าสั ม ผั ส คื อ ค าว่ า me-free, “เพจWalker Talker :
เดินทางเล่าเรื่อง” คาสัมผัสคือ ker-ker เป็นต้น
การตั้งชื่อเพจโดยใช้คาสัมผัสที่เน้นเสียงคล้องจองเป็นการตั้ง
ชื่อเพจเพื่อให้จดจาง่ายและทาให้เกิดเสียงที่ไพเราะขณะอ่าน โดย
ไม่เน้นความถูกต้องของฉันทลักษณ์และมี การผสมผสานระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างลงตัว
4.1.5 การดัดแปลงคา
การตั้งชื่อเพจโดยการดัดแปลงคาคือการตัดคา เพิ่มคา และ
ใช้คาที่เสียงใกล้เคียงกับคาเดิม โดยมักจะเลียนแบบวลีหรือประโยค
ที่ใช้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย การตั้งชื่อเพจโดยการดัดแปลงคาพบ
จานวน 29 ชื่อ จาก 250 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตัวอย่าง “เพจ
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อายุน้อย 100 ประเทศ” ดัดแปลงมาจาก “อายุน้อย 100 ล้าน”
จากตัวอย่าง มีการตัดคาและเพิ่มคา โดยตัดคาว่า “ล้าน” และเพิ่ม
คาว่า “ประเทศ” เข้าไป การดัดแปลคาในลักษณะนี้ทาให้ชื่อเพจนี้
มี ค วามหมายไปในทางการท่อ งเที่ย วมากยิ่ งขึ้น “อายุ น้ อ ย 100
ล้าน” เกิดจาก จากการพูดถึงบุคคลที่มีความร่ารวยในช่วงอายุที่ยัง
ไม่มาก นอกจากนี้ยังมีรายการอายุน้อย 100 ล้านออกอากาศทาง
ช่ อ ง เวิ ร์ ค พอยท์ อี ก ด้ ว ย ดั งนั้ น “เพจท่ อ งเที่ ย วอายุ น้ อ ย 100
ประเทศ” จึ งเป็ น การตั้ งชื่ อ เพจที่ เ ปรี ย บให้ เ ห็ น ถึ งการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวของบุคคลที่มีอายุไม่มากแต่ได้เดินทางมาแล้วกว่า 100
ประเทศ
ตัวอย่าง “เพจลาพักเที่ยว” ดัดแปลงจาก “ลาพักผ่อน”
จากตัวอย่าง มีการตัดคาและเพิ่มคา โดยตัดคาว่า “พักผ่อน” และ
เพิ่มคาว่า “พักเที่ยว” เข้าไป ลาพักผ่อน หรือลาพักร้อน เป็นคาที่
ใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีความหมายไปในทางขอหยุดพัก
การทางานช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อกระทาสิ่งหนึ่ง การดัดแปลงคาว่า
“พักผ่อน” เป็นคาว่า “พักเที่ยว” ทาให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้
อย่างชัดเจนเนื่องจากความหมายของชื่อเพจมีลักษณะที่แคบลง
ระบุอย่างชัดเจนว่าการขอหยุดพักการทางานช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น
เพื่อไปเที่ยว ซึ่งสื่อความหมายตรงกว่าลักษณะเดิมที่มีความหมาย
ค่อนข้างกว้าง
จากการวิจัยพบว่าการดัดแปลงคาในวลีหรือประโยคที่พบ
นั้ น มั ก จะมี ค วามหมายไปในแนวเดีย วกั น ไม่ ต่ า งไปจากวลีหรือ
ประโยคเดิ ม นั ก การตั้ ง ชื่ อ เพจโดยการดั ด แปลงค าในวลี ห รื อ
ประโยคที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ดี อ ยู่ แ ล้ ว นั้ น เป็ น การท าให้ ผู้ ใ ช้ งานเฟซบุ๊ ก
สามารถเข้าถึงและเข้าใจชื่อเพจได้โดยง่ าย เนื่องจากเป็นวลีหรือ
ประโยคที่คุ้นชิน

ทัศน์ทั้งหมด 6 มโนทัศน์ ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการ
เสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจา 2. มโนทัศน์การท่องเที่ยว
เป็นสิ่งเสพติด 3. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ 4.
มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย 5. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็น
การสร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนใกล้ ชิ ด 6. มโนทั ศ น์ ก าร
ท่องเที่ยวคือการหลีกหนี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.6 การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ
การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นคาอ่านไทย คือ
การใช้ พ ยั ญ ชนะและสระในภาษาอั ง กฤษมาเขี ย นเป็ น ค าอ่ า น
ภาษาไทย มี ค วามหมายในภาษาไทย แต่ ไ ม่ มี ค วามหมายใน
ภาษาอังกฤษ จากการวิจัยพบว่าการใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษเป็น
คาอ่านไทยมีจานวน 11 ชื่อ จาก 250 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ดัง
ตัวอย่าง ดังนี้ “เพจPainaidii” คาอ่านไทย ไปไหนดี, “เพจpai kub
krai” คาอ่านไทย ไปกับใคร, “เพจPaiGunNa” คาอ่านไทย ไปกัน
นะ, “เพจเที่ ย วประสาgu” ค าอ่ า นไทย เที่ ย วประสากู , “เพจ
Pueanry” คาอ่านไทย เพื่อนรี่ เป็นต้น
การตั้งชื่อเพจโดยใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษเขียนเป็ น
อ่านคาไทย เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้เพจและสร้างภาพจาให้กับ
ผู้อ่าน เนื่องจากชื่อเพจมีความแปลกใหม่ สะดุดตาและชื่อเพจไม่ซ้า
กับเพจท่องเที่ยวอื่น ๆ

4.2.2 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด
มโนทัศน์นี้พบรองลงมาเป็นอันดับ 2 โดยสะท้อนจากชื่อ
เพจที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อได้ออกไปท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวจะมี
ความต้องการออกไปท่องเที่ยวอีกและความต้องการจะมากขึ้นเรื่อย
ๆ เนื่องจากเสพติดความสุข ความตื่นเต้น หรือความรู้สึกพึงพอใจที่
ได้ ท่ อ งเที่ ย ว จนไม่ ส ามารถห้ า มตั ว เองไม่ ใ ห้ อ อกไปเที่ ย วได้
ตัวอย่างเช่น เพจเที่ยวจนไม่มีจะแดก, เพจเที่ยววัวตายควายล้ม ,
เพจเที่ยวจนเสียสติ, เพจชีวิตติดเที่ยว, เพจเที่ยวจนแม่ด่า เป็นต้น
จากชื่อเพจที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีคาที่บ่งบอกถึงการเสพติดการ
ท่องเที่ยวโดยไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะได้
เช่น ไม่มีจะแดก, เสียสติ, วัวตายความล้ม, จนแม่ด่า เป็นต้น การ
ตั้งชื่อเพจในลักษณะนี้บ่งบอกถึงความถี่ในการท่องเที่ยวที่มากเกิน
กว่าปกติและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

4.2.1 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่ม
การเป็นที่จดจา
การตั้ ง ชื่ อ เพจที่ ส ะท้ อ นมโนทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น การ
เสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจาพบจานวนมากที่สุด โดย
มโนทั ศ น์ นี้ ส ะท้ อ นมาจากชื่ อ เพจที่ มั ก บอกลั ก ษณะเด่ น หรื อ
ความชอบส่วนตัวของเจ้าของเพจ หากเจ้าของเพจนิยมการถ่ายรูป
ชื่อเพจมักจะมีคาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป เช่น เพจเที่ยวผ่านเลนส์
, เพจตากล้องท่องเที่ยว, เพจสะพายกล้องท่องเที่ยวกับมาเรีย ณ
ไกลบ้าน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็บอกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่
ตนเองชอบหรือถนัด เช่น เพจเที่ยวแบบกรู, เพจเที่ยวประสาgu,
เพจลุงเด้งป้าไก่ กินเที่ยวทั่ วโลก เป็นต้น รวมถึงมีการนาชื่ อ ของ
ตนเองหรืออาชีพมาร่วมตั้งชื่อเพจ เช่น เพจนายมด, เพจเที่ยวกับ
หมี, เพจวิศวะพาเที่ยว, เพจเภพาเที่ยว (เภ ย่อมาจาก เภสัชกร),
เพจเที่ยวแบบมนุษย์เงินเดือน, เพจหมอ ๆ ตะลุยโลก เป็นต้น การ
ตั้งชื่อ ในลักษณะนี้เป็นการเสริมสร้างตัวตนและต้องการเพิ่มการ
เป็ น ที่ จ ดจ า สอดคล้ อ งกั บ ทั ศ นะของธั ญพิ มล เทพไกรวั ล [2] ที่
กล่าวว่าการนาเอาลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยมาใช้ใน
การตั้งชื่อเฟซบุ๊กเพื่อแสดงความเป็นตัวตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าตนเอง
เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ยังเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับและสามารถจดจาตนเองได้

4.2.3 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่
มโนทัศน์นี้สะท้อนจากชื่อเพจที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว
คือการหลงทางไปเจอสิ่งต่าง ๆ โดยมิได้มีการวางแผน เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้มุมมองใหม่จากสถานที่ที่ไม่เคยรูจ้ ัก สัมผัส

4.2 มโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวใน เฟ
ซบุ๊ก แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจ พบมโน
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ความรู้สึกแปลกใหม่ ไม่คุ้นเคยเช่น เพจคนหลงทาง, เพจอาสาพา
ไปหลง, เพจหลงไปด้วยกัน, เพจพากันหลง : The Lost Wolves
เป็นต้น การตั้งชื่อในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวโดย
การหลงทางท าให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ สึ ก ตื่ น ตาตื่ น ใจ ความแปลก
ประหลาด ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงสะท้อนมโนทัศน์ว่า
การท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่

5. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและ มโน
ทัศน์การท่องเที่ยวจากชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก จากการศึกษา
พบว่า
ผลการศึกษาด้านการใช้ภาษามี 6 ลักษณะ ได้แก่ 1. การ
ใช้คาที่มีความหมายโดยตรง การใช้ภาษาในลักษณะนี้มักใช้คาว่า
เที่ ย ว, ท่ อ งเที่ ย ว, Trip, Travel ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น ค าที่ ห มายถึ ง การ
ท่องเที่ยวโดยตรง 2. การใช้คาบอกลักษณะการใช้ภาษาในลักษณะ
นี้ พ บการใช้ ค าบอกลั ก ษณะ 2 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ค าบอกลั ก ษณะ
จานวนบุคคล และคาบอกลักษณะความถี่ในการท่องเที่ยว 3. การ
ใช้ ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย ค าที่ นิ ย มน ามาตั้ ง ชื่ อ มั ก เป็ น ค าที่
เกี่ยวข้องกับ การถ่ายรูป, การหลงทาง, การหลีกหนี, การเดินทาง
ซึ่งคาเหล่านี้ต้องอาศัยการตีความเชื่อมโยงของผู้อ่าน 4. การใช้คา
สัมผัส พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ คาไทยสัมผัสกับคาไทย, คาไทยสัมผัส
กั บ ค าภาษาอั งกฤษ, ค าภาษาอั งกฤษสั ม ผัสกั บ ค าภาษาอั งกฤษ
5. การดัดแปลงคา 6. การใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษ
การตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมีส่วนในการติดตามและกด
ถู ก ใจเพจของผู้ ใ ช้ งานเฟซบุ๊ ก ในปั จ จุ บั น นี้ เ ฟซบุ๊ ก มี บ ทบาทใน
ชี วิ ต ประจาวั นของมนุ ษย์ มากยิ่งขึ้ น การติ ดตามข่ า วสาร ค้ น หา
ข้อมูล หรือแม้กระทั่งการใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลาว่างของวันกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของเราโดยไม่รู้ตัว ความนิยม
ของเพจมักส่งผลให้เพจมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนจากเฟซบุ๊กและ
ได้รับค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ผ่านเพจท่องเที่ยวของตน ดังนั้นผู้ผลิต
จึงต้องหากลวิธีที่ทาให้เพจของตนได้รับความนิยม ซึ่งชื่อเพจก็เป็น
ปัจจัยอันดับต้นที่ทาให้ผู้อ่านตัดสินใจติดตามเพจ การตั้งชื่อเพจ
ท่องเที่ยวจึงต้องพยายามตั้งชื่อให้มีความน่าสนใจ ใช้คาที่สามารถ
แทนแนวคิ ด ส าคั ญ ที่ ต้ อ งการเสนอ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจจาก
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาด้านมโนทัศน์การท่องเที่ยวพบ 6 มโนทัศน์
ได้แก่ 1. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่ม
การเป็นที่จดจา 2. มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด 3. มโน
ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น การแสวงหาสิ่ ง ใหม่ 4. มโนทั ศ น์ ก าร
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย 5. มโนทัศน์ การท่องเที่ยวเป็นการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 6. มโนทัศน์การท่องเที่ยวคือการ
หลีกหนี
จากการศึ ก ษาการใช้ ภ าษาในการตั้ งชื่ อ เพจท่ อ งเที่ยว
ในเฟซบุ๊ก ทาให้เห็นว่าชื่อเพจท่องเที่ยวสามารถสะท้อนให้เห็นมโน
ทัศน์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน สอดคล้องกับทัศนะของอวยพร
พานิช [7] ที่กล่าวถึงการตั้งชื่อเกี่ยวข้องกับความคิดดังนี้ การตั้งชื่อ
เป็นการรวมมโนทัศน์อันกว้างไกลตามหลักความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการใช้ภาษา จากทัศนะข้างต้น
จึงกล่าวได้ว่าการใช้ภาษาผ่านการตั้งชื่อเพจท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมี
ความเกี่ยวโยงกันในเรื่องการสะท้อนซึ่งกันและกันระหว่างภาษากับ
สังคม มโนทัศน์ที่เด่นชัดจากการตั้งชื่อเพจท่องเที่ย วในเฟซบุ๊กคือ
การมองว่าการท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่

4.2.4 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย
มโนทัศน์นี้สะท้อนจากชื่อเพจที่แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เป็นเรื่องที่ง่าย คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถไปเที่ยวได้
ตัวอย่างเช่น เพจอยากไปก็ไป, เพจตัวคนเดียวก็เที่ยวได้, เพจอายุ
น้ อ ย 100 ประเทศ, เพจพาเที่ ยวแบบง่ าย ๆ by mukura, เพจ
Chill Journey :: เที่ ย วอย่ า งชิ ว เป็ น ต้ น หรื อ หากมี ง บประมาณ
จากัดก็สามารถไปเที่ยวได้ เช่น เพจไม่กี่บาท, เพจตังค์นิดเดียวก็
เที่ยวได้, เพจงบน้อยค่อยค่อยเที่ยว เป็นต้น
4.2.5 มโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับ
คนใกล้ชิด
มโนทัศน์นี้สะท้อนจากชื่อเพจที่แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ ก์ ับ คนใกล้ ชิด ไม่ว่าจะเป็นคู่รั ก
เพื่อน หรือครอบครัว ยกตัวอย่าง เช่น เพจแฟนพาเที่ยว, เพจไปกับ
แฟน 77 จั ง หวั ด , เพจเที่ ย วเป็ น คู่ , เพจคู่ ซี้ ต ะลอนโลก, เพจ
2Madames.com เที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบครอบครัว เป็นต้น การ
ท่องเที่ยวเป็นการได้ใช้ระยะเวลาหนึ่งด้วยกันได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จึงทาให้เกิดมโนทัศน์ที่สะท้อน
ว่าการท่องเที่ยวสร้างความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด
4.2.6 มโนทัศน์การท่องเที่ยวคือการหลีกหนี
มโนทัศน์นี้สะท้อนจากชื่อเพจที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว
เป็นหลีกหนีจากชีวิตประจาวัน จากงานประจา หรือจากวิถีชีวิตเดิม
ๆ ยกตัวอย่างเช่น เพจลาพักเที่ยว, เพจGet out อย่างนีต้ ้องลาออก
, เพจหนีนายไป Journey, เพจเที่ยวให้สุดหยุดที่ลาออก, เพจหนี
ออกจากบ้าน, เพจหนีงานไปเที่ยว, เพจเที่ยวจนวันลาหมด เป็นต้น
จากตัวอย่างพบว่ามีการใช้คาที่มีความหมายในทานองหลีกหนีจาก
เจ้านาย หลีกหนีงานประจา หลีกหนีบ้านของตน เป็นต้น การหลีก
หนี นั้ น มิ ไ ด้ เ ป็ น การหลี ก หนี ต ลอดไป แต่ เ ป็ น การหลี ก หนี ใ น
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่าหลีก หนีเ พื่ อ ไป
พักผ่อนจากความเครียดในชีวิตประจาวัน เมื่อครบระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว จึงกลับมาสู่วิถีชีวิตเดิม การตั้งชื่อในลักษณะนี้จึงสะท้อ นให้
เห็นว่าการท่องเที่ยวคือการหลีกหนี
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จดจ า เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ค าที่ บ อกลั ก ษณะความเป็ น ตั ว ตนของ
เจ้าของเพจ เช่น การใช้ชื่อตนเองร่วมกับการตั้ง ชื่อเพจ ใช้คาบอก
อาชีพของตน บอกลักษณะความชอบของตน เป็นต้น ซึ่งการใช้
ภาษาลั ก ษณะนี้ แ สดงถึ งความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลสะท้ อ นให้ เ ห็ น
ความต้องการการเสริมสร้างตัวตนและเพิ่มการเป็นที่จดจา
อีก
ทั้งยังพบมโนทัศน์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเสพติด เนื่องจากพบการใช้
ค าในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองให้ เ ที่ ย วในระดั บ ที่
เหมาะสมได้ เนื่องจากเสพติดความรู้สึกขณะที่ได้ออกไปท่องเที่ยว
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การเกิ ด รายได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
จานวนกว่า 1,824,042.35 ล้านบาท (Ministry of Tourism and
Sports,2018) [9] และมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังมี
การใช้คาที่สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นการแสวงหาสิ่งใหม่
จากการหลงทาง การไม่ต้องวางแผนการท่องเที่ยว เมื่อต้องการไป
ท่ อ งเที่ ย วก็ ส ามารถไปได้ เ ลยทั น ที เนื่ อ งจากมี ม โนทั ศ น์ ว่ า การ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น เรื่ อ งง่ า ย คนทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก อาชี พ ทุ ก ฐานะ
สามารถไปเที่ยวได้ เช่น เพจคนเดียวก็เที่ยวได้, เพจอยากไปก็ไป,
เพจไม่กี่บาท เป็นต้น อีกทั้งยังมีการใช้คาที่แสดงถึงความสัมพันธ์
อาทิ คนรัก เพื่อน ครอบครัว ในการตั้งชื่อเพจ สะท้อนให้เห็นมโน
ทัศน์ การท่องเที่ยวเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด
เนื่องจากการได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันในสถานที่ แปลกใหม่ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งย่อมทาให้ได้
แลกเปลี่ยนความคิด พูดคุยทาความเข้าใจมุมมองของแต่ละคนมาก
ยิ่งขึ้น เป็นโอกาสให้คู่รัก เพื่อน หรือคนในครอบครัวได้เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังที่บทบรรณาธิการ วารสารรูสมิแล
[4] ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลกาหนดเวลาว่างเพื่อเดินทางไปยังจุด หมายปลายทางที่วาง
เอาไว้ หลังจากนั้นทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่นั้น จากนั้นเมื่อครบ
เวลาที่กาหนดก็เดินทางกลับบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปก็ระลึกถึงการ
ท่องเที่ยวที่ผ่านการย้อนทวนความทรงจา การใช้คาที่สะท้อนถึง
การหลี ก หนี ก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการน ามาตั้ ง ชื่ อ เพจท่ อ งเที่ ย ว
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับทัศนะของวรภัทร์ ธรรมเกรียงไกร [6] ที่
ได้กล่าวว่าหนึ่งในแรงจูง ใจของการท่องเที่ยวของมนุษย์ คือความ
ต้ อ งการหลี ก หนี พั ก ผ่ อ น และผ่ อ นคลายจากงานประจ าหรื อ
ความเครียดในชีวิตประจาวัน ตัวอย่างเช่น เพจลาพักเที่ยว, เพจ
Get out อย่างนี้ต้องลาออก, เพจหนีนายไป Journey, เพจเที่ยวให้
สุดหยุดที่ลาออก เป็นต้น การใช้ภาษาลักษณะนี้จึงสะท้อนให้เห็น
มโนทัศน์ท่องเที่ยวคือการหลีกหนี การศึกษาการใช้ภาษาตั้งชื่อเพจ
ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กนี้ ทาให้ทราบลักษณะการใช้ภาษาไทยและมโน
ทัศน์การท่องเที่ย วในปัจ จุบั นของคนไทย อันจะนาไปสู่การเป็ น
ฐานข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาการใช้ ภ าษาในลั ก ษณะต่ าง ๆ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมผลของงานวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์ร่วมกับกระบวนการจาหน่ายและโฆษณา
สินค้าชุมชนด้วยการสร้างอัตลักษณ์สินค้า, การใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน, สื่อดิจิทัลมีเดีย และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยในการ
จาหน่ายและโฆษณาสินค้าชุมชนของศูนย์เรียนรู้ชุมชน โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การดาเนินงานวิจัยจานวน
4 โครงการย่อย ด้วยการสารวจความพึงพอใจประชาชนที่ใช้บริการ 100 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มข้อมูลได้จานวน 80 คน
ผลการสารวจ พบว่า งานวิจัยที่ 1 การปรับปรุงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจปานกลาง (x̄=3.31, S.D.=1.03) งานวิจัยที่ 2
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์ และบริการของท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.02, S.D.=0.95) งานวิจัยที่ 3
การสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่ นมีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.08, S.D.=0.85) และงานวิจัยที่ 4 เป็นวัดผลของโฆษณาสินค้าชุมชน
ผ่านสื่อออนไลน์มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄=4.15, S.D.=0.78) ตามลาดับ ซึ่งกระบวนการสุดท้ายของงานวิจัย ทีมวิจัยได้ดาเนินกิจกรรม
คืนความรู้ และส่งมอบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้า พร้อมสื่อดิจิทัลมีเดียให้แก่ชุมชน เพื่อให้ผลผลิตของงานวิจัยใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับการ
จาหน่ายและเป็นสื่อโฆษณาสินค้าในโลกออนไลน์ต่อไป
คาสาคัญ: บูรณาการศาสตร์, กราฟิกดีไซน์, สินค้าชุมชน, จาหน่าย, โฆษณา

Abstract
This research is the integration of graphic design to assist in the distribution and advertising of community
products. For example subjects Product identity creation, virtual image technology (AR), digital media and online
advertising. Conducted a research work at the Hong Hom Phaya Hong Ya Mor Community Learning Center, Lanna
Town, Chiang Rai Province. Conducted a research work at the Hong Hom Phaya Hong Ya Community Center, Lanna City,
Chiang Rai Province. The results of the research were 4 sub-projects using the method of surveying the satisfaction of
100 people in the province and the sample group was selected by sampling of 80 people. Research 1: Improving local
product identity was nomal satisfied (x̄=3.31, S.D. = 1.03). Research 2: The application of virtual image technology with
local products, had a high satisfaction level (x̄= 4.02, S.D. = 0.95). Research 3: The creation of local product advertising
media had a high level of satisfaction (x̄ = 4.08, S.D. = 0.85). And research 4: The use of social media for local product
distribution was highly satisfied (x̄ = 4.15, S.D. = 0.78), respectively. In the last process, Research team has carried out
activities to return knowledge, product packaging and multimedia media. The community is tasked with continuing, with
researchers responsible for periodic monitoring of sales results.
Keywords: Integration, courses, community products, sales, advertising.

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

155

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทั้ งนี้ ที ม นั ก วิจั ย พิ จ ารณาถึ ง (1) จุด แข็ งด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บริการของโฮงฮอมผญ๋า พบว่า (1.1) ลักษณะของโฮงฮอมผญ๋าบน
พื้ น ฐานความเป็ น วั ฒ นธรรมล้ า นนา และสิ น ค้ ากลุ่ ม ออร์ แ กนิ ค
มีศูนย์การเรียนรู้ และการรวบรวมความรู้ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความสนใจและเชื่อมั่น, (1.2) การบริการนวดบาบัดมีผู้มารับบริการ
จานวนมากด้ว ยคุณ ภาพของทักษะวิชาการนวดบาบัด ตลอดจน
คุณภาพสินค้ายาสมุนไพรที่มีคุณภาพในการบรรเทา/รักษาอาการ
ปวดเมื่อย, (2) จุดอ่อนด้านผลิตภัณฑ์และบริการของโฮงฮอมผญ๋า
พบว่า ผลิตภัณฑ์และบริการยังขาดอัตลักษณ์ ด้านความสวยงาม
โดดเด่น และ (3) โอกาสด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริการ คื อ (3.1) มี
ความพร้อมของคนชุมชนที่มีเครือข่ายและความร่วมมือกัน (3.2)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของชุ ม ชนมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และ (3.3)
ผลิตภัณฑ์ของโฮงฮอมผญ๋าเน้นลูกค้ากลุ่มวัยทางานและผู้สูงวัย
ด้ ว ยวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ข้ า งต้ น จึ ง เป็ น แนวทางในการเข้ า สู่
กระบวนการแก้ปัญ หาอัตลักษณ์ ของสิ นค้าในด้านความสวยงาม
ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ และการสร้า งสื่ อ บรชาสั ม พั น ธ์ บ ทพื้ น ฐานงาน
กราฟิกดีไซน์ ด้วยการพัฒ นาอัตลักษณ์ ของผลิตภั ณ ฑ์ ให้ สินค้ามี
ความสวยงาม โดดเด่น น่าใช้ น่าจดจา และการนาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่ อ การสนั บ สนุ น การโฆษณาสิ น ค้ า โดยคาดหวังว่างานวิ จัย จะ
สามารถทาให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเพิ่มปริมาณยอดขายได้

1. บทนา
จากอดีตด้วยพื้นฐานโครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็น
โครงการที่ให้ประชาชน ยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนให้พึ่งตนเองและเป็นตาบลที่เข้มแข็ง [1,2] และใน
ปัจจุบัน แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยืน [4] จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังคงเน้ นประเด็นหลัก คือการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ , การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมมี น โยบายโครงการยกระดั บ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบู รณาการ หรือ “1 ตาบล 1
มหาวิทยาลัย ” เพื่ อพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นแบบยั่งยื น แก้ ไขปั ญ หาความ
ยากจนแบบตรงจุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในปี 2562 เรื่ อ ง
การศึกษาความพร้อมและความต้องการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดย
การมี ส่วนร่วมของประชาชนสู่ การเป็ น เมื องอัจฉริยะ[5] ที่พ บว่า
ประชาชนเชียงรายให้ความสนใจเดี่ยวกับภาคด้านบริการภาคธุรกิจ
ใน 3 ประเด็นหลักคือ การสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน, การสนับสนุนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
การสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
โปรแกรมวิ ช ากราฟิ ก ดี ไ ซน์ ส านั ก วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงาน
ระดั บ สาขาวิ ช าฯ ท าการจั ด การเรี ย นการสอนและให้ ค วามรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัลและกราฟิกดีไซน์ มีการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนด้วยศาสตร์และความรู้ของสาขาวิชาฯ และได้
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสื่อและสินค้าตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
[6] จึ งได้ เกิ ด ภารกิ จ ในการด าเนิ น การบู รณาการศาสตร์ก ราฟิ ก
ดี ไ ซน์ เพื่ อ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ สิ น ค้ า ชุ ม ชนกลุ่ ม โอทอปในด้ า นการ
จาหน่ายและโฆษณา ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้า ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.
2561 – 2564. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ [3]
โดยทั่วไปสินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงรายจะเป็นกลุ่มสินค้าที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม
เช่ น การแต่ ง กาย อาหาร วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ลงในตั ว สิ น ค้ า
ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา “โฮงฮอมผญ๋ า โฮงยาหมอเมื องล้านนา”
ตั้งอยู่ที่ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์รวมภูมิ
ปั ญ ญาพื้ น บ้ านเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานศาสตร์ล้ า นนา เผยแพร่
ความรู้วิชาแพทย์ ท างเลื อ ก และนอกจากนั้ น ยั ง เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยมีพระเมธาวินทร์
แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอนแก่ประชาชนที่สนใจ โฮงฮอมผญ๋า ได้เริ่มมีการ
ผลิ ต สิ น ค้ า จั ด จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจด้ า นสุ ข ภาพ และบริ ก าร
บ าบั ด รั ก ษาโรคด้ ว ยยาสมุ น ไพรแบบล้ า นนา เช่ น ชะเอม เถา
เอ็นอ่อน ฝางเสน กาแพงเจ็ดชั้น ฯลฯ

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์
2.2 เพื่อนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้งานร่วมกับสินค้าและบริการ
2.3 เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการโฆษณาสินค้า
2.4 เพื่อวัดผลการโฆษณาสินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์

3. วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1 ประชากรศึกษา
3.1.1 ประชากร ประชาชนทั่วไป ที่เคยใช้บริการของ ฮอมผญ๋า
โฮงยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาบลนางแล อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย อายุระหว่าง 15 ปี – 80 ปี จานวน 100 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จานวน 80 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบัง เอิญ จากประชากร 100 คน ก าหนดขนาดของกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 แบบส ารวจการใช้ บ ริ ก ารฮอมผญ๋ า โฮงยาหมอเมื อ ง
ล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย
- แบบสอบถามความพึ งพอใจการปรั บ ปรุ งอั ต ลั ก ษณ์
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- แบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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แผ่ น พั บ โปสเตอร์ โปสการ์ด หรื อ ใช้ ส าหรับ จั ด ท าสื่ อ เพื่ อ การ
นาเสนอสิ นค้า นอกจากนั้น ได้มี การน าภาพถ่ายมาประยุกต์เป็ น
ภาพเคลื่อนไหว และจัดทาวิดีโอสั้น เพื่อใช้สาหรับโฆษณาสินค้า
ผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆ ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

- แบบสอบถามความพึงพอใจการวัดผลสื่อโชเชียลเพื่ อ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3.2.3 นวัตกรรม ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ซึ่งได้ทาการ
พัฒนาปรับปรุงกลุ่มของบรรจุภัณฑ์ จากรูปแบบเดิมที่เป็นขวดขนาด
ใหญ่ โลโก้สินค้าจดจาและเข้าใจได้ยาก มีการออกแบบใช้ขวดบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การพกพา ออกแบบตราสัญลักษณ์ ใหม่ โดย
ดึงอัตลักษณ์ของสถานประการให้เห็นอย่างชัดเจน ดังรูปภาพที่ 1

รูปที่ 3 ภาพถ่ายดิจิทัลสินค้า

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และรูปลักษณ์
รูปที่ 1 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้สินค้า
ส่วนที่ 2 แอพลิเคชันภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ง
ได้จัดทาดิจิทัลมีเดียเสมือนจริงร่วมกับสถานที่โดยทาการถ่ายภาพ
360 องศาในพื้ นที่ ๆ เป็ นจุ ดน่ าสนใจ และมี แผนที่ จ าลองสถานที่
พร้ อมทั้ งแสดงกิ จกรรมการให้ บ ริ ก ารนวดร่ วมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
สมุนไพรให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้แอบพลิเคชันเพื่อเข้า
เยี่ยมชมบรรยายการ และเรียนรู้วัฒนธรรมแบบเสมือนจริง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 ภาพเคลื่อนไหวสาหรับการโฆษณาสินค้าในระบบออนไลน์
3.3 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดของการการทาวิจัยบูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์
ร่ ว มกั บ กระบวนการจ าหน่ า ยและโฆษณ าสิ น ค้ า ชุ ม ชน มี
องค์ ป ระกอบส าคั ญ 3 ส่ ว น ดั งรูป ที่ 5 โดยอธิ บ ายรายละเอี ย ด
อธิบายดังนีค้ ือ
ส่วนที่ 1 การศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหา
ได้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการยังขาดซึ่งอัตลักษณ์ ด้านความสวยงาม
โดดเด่น และน่าใช้สอย ตลอดจนจานวนและความหลากหลายของ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีจานวนน้อย

รูปที่ 2 แอบพลิเคชันผ่านเว็บ https://scit.crru.ac.th/webvr/hpy/
ส่วนที่ 3 ภาพถ่ายดิจิทัล และสื่อมีเดียเคลื่อนไหว จัดทาภาพ
ถ่ายภาพสินค้าในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ตอลอด
จนการวางองค์ประกอบศิลป์ เพื่อทาการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล และ
มอบให้กับสถานประกอบการในการประยุกต์นาไปใช้งานในการทา
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รูปที่ 5 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
- การสร้ างและพั ฒ นาสื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ดิ จิ ทั ล เช่ น
ภาพถ่าย โปสเตอร์ออนไลน์ คลิปวีดีโอสั้น เป็นต้น
3) ช่ อ งทางสื่ อ โชเชี ย ลมี เดี ย ส าหรั บ การโฆษณา โดยท าการ
ทดลองประชาสัมพันธ์ และวัดผลจากความพึงพอใจของผู้ที่ได้พบ
เห็นจากช่องทางออนไลน์
4) การตรวจสอบผล การจัดเก็บข้อมูลหลังการดาเนิน ซึ่งได้การ
ผลสรุปความต้องการ และทัศนคติของผู้รับบริการ

ส่วนที่ 2 บูรณาการศาสตร์กราฟิกดีไซน์ร่ วมกับการปรับปรุง
และผลักดันสินค้าและบริการรองรับกับความต้องการของตลาด
และการโฆษณาในโลกยุคปัจจุบัน โดยจะทาการปรับปรุงอัตลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสาหรับการใช้งาน และการตลาด ทา
การพัฒนาสื่อมีเดียในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อรองรับกับการใช้งานที่หลากหลาย
ส่วนที่ 3 การวัดผลของการวิจัยด้วยการวัดผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วย
การวัดผลความพึงพอใจทั้ง 4 งานวิจัย คือ การปรับปรุงอัตลักษณ์
ผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่น , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น , การสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และวัดผลของโฆษณาสินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์
ในส่ วนขั้น ตอนการด าเนิ น การได้ มี การวางแผนในช่ วงกรอบ
ระยะเวลาดังรูปที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การวางแผน ได้ ป ระชุ ม วางส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล การใช้
บริการฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ
จัด เก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ งได้ ก ารผลสรุป ความต้ อ งการ และทั ศ นคติ ข อง
ผู้รับบริการต่อผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น โดยใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการ 1 เดือน
2) การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นกระบวนการปรับปรุง
และพั ฒ นา โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ท าการส ารวจมาวิ เคราะห์ ผ ล เป็ น
เป้าหมายสาหรับสร้าง
- การปรับปรุงและพั ฒ นาอัต ลัก ษณ์ ของสิ น ค้า คื อ กลุ่ ม ของ
บรรจุภัณฑ์สินค้า ได้แก่ ฉลาก แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม เป็นต้น
- การพัฒนาแอพลิเคชันการโฆษณาจากเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ให้รู้สถานที่ ข้อมูล และลักษณ์ของการให้บริการ

3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองแยกเยอะข้อมูล
ในรูปแบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน คือ
การหาค่ าเฉลี่ ย (x̄ ) การเฉลี่ ย เบี่ ย งแบน (S.D.) การเรี ย งล าดั บ
ข้อมูลมาก/น้อย เป็นต้น และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล ซึ่งมีเกณฑ์ตามตารางที่ 1 เกณฑ์การให้
คะแนนและเกณฑ์การประเมินการค่าเฉลี่ย ต่อจากนั้นจะนาค่าที่ได้
กรอกเข้ าสู่โปรแกรมเอ็ กเซลเพื่ อ ใช้ วิเ คราะห์ คานวนผล และท า
รายงานสารสนเทศ
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินการค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
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ผู้เข้าเยี่ยมชม ท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรประเภทยานวด
ผู้รับบริการด้านการนวดแผนโบราณ
อื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโอทอป
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการกิจการ
รวม

4. สรุปผลการวิจัย
จากการวางแผนงานเพื่อสารวจผู้ใช้บริการฮอมผญ๋า โฮง
ยาหมอเมืองล้านนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งได้ข้อมูลการสารวจดังนี้
ลาดับขั้นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ และผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
1. ภูมิลาเนา
คนในจังหวัดเชียงราย
คนต่างจังหวัด
รวม
2. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
3. อายุ
ระหว่าง 20 – 40 ปี
ระหว่าง 41 – 60 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
4. สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
มัธยมตอนปลายหรืออนุปริญญา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
5. อาชีพ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
อื่นๆ
รับราชการ
ว่างงาน
ค้าขาย
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท
ระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
น้อยกว่า 3,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม
7. ผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ
79.00
21.00
100.00
ร้อยละ
54.00
46.00
100.00
ร้อยละ
41.00
34.00
13.00
12.00
100.00
ร้อยละ
38.00
25.00
19.00
17.00
1.00
100.00
ร้อยละ
17.00
17.00
16.00
15.00
12.00
9.00
9.00
5.00
100.00
ร้อยละ
51.00
19.00
15.00
12.00
3.00
100.00
ร้อยละ

39.00
25.00
23.00
8.00
3.00
2.00
100.00

ตารางที่ 2 ข้อมูลสารวจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
1. การรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
ร้อยละ
การแนะนาและบอกต่อ
40.96
ข่าวสารจากโทรทัศน์
28.83
ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด
19.68
ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต
10.53
ข่าวสารจากวิทยุ
0.00
*หมายเหตุ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
2. ปริมาณการเข้าใช้บริการ (ตอบเพียงข้อเดียว)
ร้อยละ
มาเป็นครั้งที่ 2
39.00
มาเป็นครั้งแรก
26.00
มาเป็นครั้งคราว
25.00
มาทุก 3 – 6 เดือน
8.00
มาทุกเดือน
2.00
มาทุกอาทิตย์
0.00
รวม
100.00
3. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจที่สุด
ร้อยละ
รับบริการ (นวด)
52.00
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
35.00
เรียนรู้วิชาชีพ
13.00
รวม
100.00
4. สินค้าที่ได้ทาการเลือกซื้อ
ร้อยละ
ยาหม่อง
28.61
น้ายาทาความสะอาด
21.88
ยาขับลม
13.74
ไม่เคยซื้อ
13.60
เครื่องว่านยาแช่
11.78
ลูกประคบ
8.70
อื่นๆ เช่น กาแฟสมุนไพร, น้ามันนวด... เป็นต้น
1.68
ยาหม่อง
28.61
รวม
100.00
5. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เลือกซื้อ
ร้อยละ
นวดบาบัดคลายเส้น
28.04
นวดประคบร้อน
21.00
อบสมุนไพร
19.62
ไม่เคยใช้บริการ
18.34
นวดสมุนไพร
13.01
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รวม
6. พบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
อื่นๆ คาบอกเล่า มาตามเพื่อน ฯลฯ
ไม่เคยพบเห็น
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค
ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์
ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ
*หมายเหตุ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

100.00
ร้อยละ
29.03
21.02
19.48
11.13
4.37
1.39
0.00

5. ด้านศาสนา
6. ด้านความเชื่อ
7. ด้านพิธีกรรม
8. ด้านการท่องเที่ยว
9. ด้านภาษาล้านนา
10. ด้านศิลปหัตกรรม
11. ด้านประเพณีสาคัญ
12. ด้านบุคลสาคัญของจังหวัด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.35
3.10
3.30
3.25
3.25
3.20
3.15
2.95
3.31

1.04
0.91
1.13
0.91
0.85
1.40
1.09
1.00
1.03

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผู้ รู้ จั ก และซื้ อ ใน
ปริมาณมาก คือ ยาหม่อง มาทาการปรับปรุงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และบริการของท้องถิ่นชนิดนี้ และผลการปรับปรุงอัตลักษณ์พบว่า
ในด้านของลักษณะสินค้าสร้างความพึง พอใจในด้านของสีสันของ
สินค้าอยู่ในระดับมาก (x̄=3.45, S.D.=1.15) ส่วนอัตลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ สามารถเรียงลาดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการมีอัตลักษณ์โดยรวมต่อการเลือกซื้อเป็นของ
ที่ระลึกระดับมาก (x̄=3.80,S.D.=1.06), ด้านธรรมชาติของท้องถิ่น
ระดับมาก (x̄=3.75, S.D.=1.07) และด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ระดับมาก (x̄=3.55, S.D.=1.10) ตามลาดับในตารางที่ 3 ในส่วน
ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ พบว่ า การปรั บ ปรุงเป็ น เอกลั ก ษณ์ สามารถ
เข้ าใจถึ งศิ ล ป์ ข องล้ า นนา ควรเพิ่ ม เติ ม ของอั ต ลั ก ษณ์ ข องศิ ล ปะ
ล้านนาแบบโบราณ รวมถึงเรื่องของราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เพื่อชัก
จูงและสร้างความสนใจในการซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกต่อไป

สรุปผลจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มลูกค้า
ส่ว นมากเป็ น คนในจั งหวั ด เชี ย งราย ประเภทกลุ่ม ผู้ เข้า เยี่ ย มชม
ท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา อายุระหว่าง 20 – 60 ปี มีอาชีพหลัก คือ
พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดื อน อยู่ระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท ในส่วนด้านการเข้ าใช้
บริการ ผู้ใช้บริการส่วนมากรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน จาก
การแนะนาและบอกต่อ สอดคล้องกับการพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการมีแนวโน้ม การเข้าใช้บริการมากกว่า
หนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนมากประทับใจบริการเรื่องการนวด คือ นวดบาบัด
คลายเส้น และ นวดประคบร้อน หากซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะเป็น
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ยาหม่อง และน้ายาทาความสะอาด
ลาดับขั้นที่ 2 การวัดผลนวัตกรรม
จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นเข้าสู่กระบวนการของนวัตกรรม
คือ 1) การออกแบบกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ของยา
หม่อง 2) การสร้างแอพลิเคชันภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ คือ บรรยากาศของสถานที่ การนวดบาบัดคลายเส้น และ
นวดประคบร้อน 3) ผลิตภาพถ่ายดิจิทัล และสื่อมีเดียเคลื่อนไหว
ของผลิตภัณฑ์และบริการ

ตารางที่ 4 ความพึ ง พอใจของเทคโนโลยี ภ าพเสมื อ นร่ ว มกั บ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น
รายการ
S.D. ความพึง
x̄
พอใจ
1. ชื่อผลิตภัณสินค้า/บริการ
1.1 ขนาดของภาพเสมื อ นมี 4.55 0.83 มากที่สุด
ความเหมาะสมกับการสื่อสาร
1.2 ภาพเสมือนมีสวยงาม
4.00 0.79
มาก
1.3 ความละเอี ย ดหรื อ ความ 3.80 1.20
มาก
คมชัดของภาพเสมือน
รวม
4.12 0.94
มาก
2. ความสะดวกในการเข้าถึงผลงาน
2.1 อั ต ราความเร็ ว ของการ 3.45 0.83
มาก
โหลดภาพและข้อมูลที่แสดงผล
2.2 ความเหมาะสมของการ 3.85 1.18
มาก
ออกแบบตัวเชื่อมโยง (Link)
รวม
3.65 1.00
มาก
3. เนื้อหาสาระและการนาเสนอข้อมูล
3.1 การเรียงลาดับเนื้อหา
4.10 1.02
มาก
3.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน
3.95 1.10
มาก

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจการปรับเปลี่ยนและออกแบบกลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า ฉลาก และโลโก้ ของยาหม่อง
รายการ
S.D. ความพึง
x̄
พอใจ
1. ผลิตภัณสินค้า ยาหม่อง
1.1 ขนาดของสินค้า
3.20 0.95 ปานกลาง
1.2 ราคาของสินค้า
3.30 1.13 ปานกลาง
1.3 สีสันของสินค้า
3.45 1.15
มาก
ผลิตภัณฑ์/บริการสื่อถึงอัตลักษณ์ในด้านต่าง
1. อัตลักษณ์โดยรวมต่อการเลือก 3.80 1.06
มาก
ซื้อเป็นของที่ระลึก
2. ด้านธรรมชาติของท้องถิ่น
3.75 1.07
มาก
3. ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
3.55 1.10
มาก
4. ด้านวิจิตรศิลป์
3.35 1.19
มาก
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3.3 ความชัดเจนและเข้าใจง่าย
รวม
4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
4.1 สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ซื้ อ ติ ด ตาม
หรือสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม
4.2 ใช้ กั บ อุ ป กรณ์ ส มาทโฟน
ทุกรูปแบบ
รวม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.25
4.10

1.07
1.06

มากที่สุด
มาก

4.15

0.75

มาก

4.10

0.79

มาก

4.13
4.02

0.77
0.95

มาก
มาก

สวยงามและภาพคมชัด
รวม
4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
4.1 สื่อสารกับผู้ซื้อติดตามหรือ
สืบหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

1. ด้านการออกแบบ
1.1 ความคิดสร้างสรรค์
1.2 ความเหมาะสมของ
รูปแบบอักษร
1.3 การจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ที่เหมาะสม
1.4 เลือกใช้สีและเทคนิคสี
1.5 ความปราณีตสวยงาม
รวม
2. ด้านเนื้อหา
2.1 เนื้อหาถูกต้องเหมาะสม
2.2 สื่อความหมายและความ
เข้าใจได้ง่าย
รวม
3. รูปภาพประกอบ
3.1 รูปภาพมีขนาดเหมาะสม
3.2 รูปภาพที่ใช้มีความ

S.D.

รายการ

ความพึง
พอใจ

4.30

0.98

มากที่สุด

4.20

0.83

มาก

4.00

0.65

มาก

3.90
3.90
4.06

0.85
0.97
0.86

มาก
มาก
มาก

4.20
4.65

0.83
0.59

มาก
มากที่สุด

4.43

0.71

มากที่สุด

3.80
4.05

0.89
0.51

มาก
มาก

มาก

3.75

1.41

มาก

3.75
4.08

1.41
0.85

มาก
มาก

ตารางที่ 6 ความพึ งพอใจวัดผลการโฆษณาสิน ค้าชุม ชนผ่านสื่ อ
ออนไลน์

ตารางที่ 5 ความพึ งพอใจของสื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ดิ จิ ทั ล
สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น
x̄

0.70

ผลสรุป ในประเด็นหลักจะพบประเด็นของความพึงพอใจ
จากผู้ ใช้ งานล าดั บ ดั งนี้ ด้ า นเนื้ อ หาระดั บ มากที่ สุ ด (x̄ =4.42,
S.D.=0.71), ด้านการออกแบบระดับมาก (x̄=4.06, S.D.=0.85),
รู ป ภาพประกอบระดั บ มาก (x̄ =3.92, S.D.=0.70) และ การ
ปฏิ สัมพั น ธ์กั บผู้ใช้งานระดับ มาก (x̄ =3.75, S.D.=1.40) และค่ า
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการสร้ างและพัฒนาสื่อโฆษณา
ประชาสัม พั น ธ์ดิจิ ทั ล สาหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การของท้ อ งถิ่ น
พบว่ า ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̄ =4.08, S.D.=0.85)
รายละเอียดในตารางที่ 5 ในส่วนความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า ภาพที่
นาเสนอมีความสะดุดตาบ่งบอกถึงสาระและความเข้าใจสินค้า, ควร
มีรูปแบบสินค้าหลากหลายแนวทาง, สินค้าบางภาพควรถ่ายภาพที่
เสริมความเข้าใจด้านอารมณ์ที่มีต่อสินค้าให้มากขึ้น

สรุประดับความพึงพอใจตามหัวข้อประเด็นเรียงลาดับจะ
พบว่า การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานระดับมาก (x̄=4.13, S.D.=0.77),
ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ สิ น ค้ า /บริ ก ารระดั บ มาก (x̄ =4.12, S.D.=0.94)
รองลงมาคือ เนื้อหาสาระและการนาเสนอข้อมูลระดับมาก (x̄ =
4.10, S.D.=1.06) และเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงผลงานระดับ
มาก (x̄=3.65, S.D.=1.00) นอกจากนั้นค่าประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนร่วมกับผลิตภัณฑ์
และบริการของท้องถิ่น พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄=
4.02, S.D.=0.95) รายละเอี ยดในตารางที่ 4 ในส่ว น ด้ านความ
คิดเห็นอื่นๆ พบว่า มีความต้องการให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น ,
ถ้าใช้ ร่วมกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ จะท าให้ ผู้ ซื้อ ได้ ท ดลองกับ มิ ติ ก าร
นาเสนอแบบใหม่, ผู้สูงวัยใช้งานไม่คล่อง

รายการ

3.93

x̄

1. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์
1.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.05
1.2 ความเหมาะสมของ
4.05
รูปแบบอักษร
1.3 การจัดวางองค์ประกอบ
4.25
ศิลป์ที่เหมาะสม
1.4 เลือกใช้สีและเทคนิคสี
4.05
รวม
4.12
2. ด้านเนื้อหา
2.1 สื่อความหมาย การรับรู้
4.25
และทาความเข้าใจได้ง่าย
2.2 สื่อสารกับผู้ซื้อติดตามหรือ 4.15
สืบหาข้อมูลเพิ่มเติม
รวม
4.20
3. รูปภาพประกอบ
3.1 มีขนาดที่เหมาะสม
4.25
3.2 ความสวยงามและคมชัด
3.95
รวม
4.10

S.D.

ความพึง
พอใจ

0.69
0.83

มาก
มาก

0.64

มากที่สุด

0.89
0.72

มาก
มาก

0.91

มากที่สุด

0.67

มาก

0.79

มาก

0.91
0.69
0.80

มากที่สุด
มาก
มาก
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4. ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
4.1 เลือกช่องทางและช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
4.2 ผลการตอบรับ และการ
เข้าถึงของผู้รับชม
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

4.45

0.69

มากที่สุด

4.00

0.92

มาก

4.23
4.15

0.80
0.78

มากที่สุด
มาก

ส่วน แต่ได้ดาเนินการด้านการตลาด ซึ่งพบว่า การดาเนินการมีผล
ตอบรับด้วยการสารวจความพึงพอใจในระดับปานกลางของการ
ดึงอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น หีบห่อสวยงามและ
ทันสมัยขึ้น และช่องทางการจาหน่าย ซึ่งพบว่า การประชาสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิด
ความสนใจในระดั บ มาก เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ บบใหม่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น เรื่องการพั ฒ นาความจริงเสมือนเพื่ อ
การนาาเที่ยว กรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหิน[7] และ
งานวิจัยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่าเสมือนจริงด้วยการเล่า
เรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี [8] เป็นต้น ในประเด็นความน่าสนใจ การรับรู้ถึงบรรยากาศใน
สถานที่จริง และต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เสมือนไปสถานที่จริง
โดยผู้ น าทาง สามารถใช้ งานได้ ทุ ก ที่ แ ละหลากหลายช่ ว งเวลา
นอกจากนั้น การผลิตสื่อประชาสัมพั นธ์ และช่องทางการสื่อสาร
ถือเป็นสิ่งสาคัญ การส่งผลงาน เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์แบบดิจิทัล
คลิปวีดีโอสั้น และมัลติมีเดีย ผ่านช่องทางสื่อสารในสังคมออนไลน์
สามารถเข้ าถึงกลุ่ม คนในช่ วงอายุ ระหว่าง 20 – 40 ปี และอายุ
ระหว่าง 41 - 60 ปี ได้ผลที่ดี (ตามข้อ มูลที่ ได้ส ารวจข้อมู ลทั่ วไป
เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล) สิ่งเหล่านี้ทาให้การนาเสนอในรูปแบบร่วมกับ
สื่อออนไลน์ สามารถให้ระดับความพึงพอใจในระดับมาก เช่นกัน

ผลสรุป ประเด็ นหลักจะพบประเด็น ของความพึ งพอใจ
จากผู้ใช้งาน เรียงลาดับได้ดังนี้ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.72), ด้านเนื้อหาระดับมาก (x̄=4.20,
S.D.=0.79), รูป ภาพประกอบระดั บ มาก (x̄ =4.10, S.D.=0.80)
และช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ระดั บ มากที่ สุ ด (x̄ =4.23,
S.D.=0.80) และค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการใช้สื่อ
โชเชียลมี เดียยกระดับการขายผลิตภัณ ฑ์และบริการของท้องถิ่น
พบว่ า ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก (x̄ =4.15, S.D.=0.78)
รายละเอียดดังตารางที่ 6 ส่วนความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า สื่อมีเดียไม่
ควรใส่ราคาลงไปเพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงได้, โปรโมชันมีการ
เปลี่ยนแปลงควรเล่นให้สื่อที่นาเสนอชักชวนให้มีการอยากซื้อขาย,
ทาได้ดีและควรพัฒนาต่อยอด

6. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

5. อภิปรายผลการวิจัย

การนาเสนอและขายบนเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้วิจัยให้
ความสนใจดาเนินการต่อไป ดังนั้นการบริการวิชาการให้แก่สังคม
บนพื้นฐานงานวิจัยสามารถที่จะมุ่ งเน้นต่อยอดไปในด้านของการ
ผลิ ต สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การค้ า ภาคชุ ม ชน เช่ น
Facebook หรือเลือกใช้ช่องทางการขายออนไลน์ เช่น Shopee,
Lazada เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มลูกค้าเลือกใช้จานวน
มาก และสะดวกในการค้นหา สิ่งเหล่านี้อาจจะทาให้ได้ลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ในปริมาณที่สูงขึ้น
วิจัยยังไม่ได้ทิ้งประเด็นการสร้างสื่อนาเสนอในรูปแบบดังเดิม
คือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และภาพถ่าย ซึ่งถือเป็นสื่อทางกราฟิกดีไซน์
ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันสามารถส่งผ่านให้กับกลุ่มลูกค้าได้ในรูปแบบ
ของโปสการ์ด หรือโปสเตอร์ออนไลน์ หรือ มีมเรื่องสั้นให้ติดตาม
นอกจากนั้นปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เมื่อนามาร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคโนโลยีออนไลน์ ที่
เหมาะสม จะสามารถดึงดูความสนใจและโน้มน้าวลูกค้าให้เลือกชม
หรือ ตัดสินใจในการซื้อได้เช่นกัน

จากการสารวจข้อมูลของผู้มาใช้บริการพบความแตกต่าง
ของกลุ่มข้อมูลไม่มากนัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ เข้าเยี่ยมชม ท่องเที่ ยว หรือ
ทัศนศึกษา จัดเป็นกลุ่มช่วงวัยทางาน ที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี
มี อ าชี พ ใน 3 กลุ่ ม หลั ก คื อ พนั ก งานบริ ษั ท รั บ จ้ า งทั่ ว ไป และ
เกษตรกร ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 6,001 – 10,000 บาท
ในส่วนด้านการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนมากรู้จักผลิตภัณ ฑ์
และบริการชุมชนจากการแนะนาและบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับการ
พบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการมีแนวโน้ม
การเข้าใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนมากประทับ ใจบริการ
เรื่องการนวด คือ นวดบาบัดคลายเส้น และ นวดประคบร้อน หาก
ซื้อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ สมุ น ไพร จะเป็ น กลุ่ มของผลิต ภั ณ ฑ์ ย าหม่อ ง และ
น้ายาทาความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจุดอ่อนสาคัญ 3
ด้านหลักของสินค้าโอทอปไทย ได้แก่ (1) การตลาด เนื่องจากสินค้า
ไม่ มี เอกลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น และสิ น ค้ า ในชนิ ด เดี ย วกั น มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่าง บรรจุภัณฑ์ หีบห่อไม่สวยงามและ
ทันสมัย, (2) การตั้งราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า ทาให้
ประสบปั ญ หาทางการเงิ น จนเกิ ด ภาวะขาดทุ น และ (3) ช่ อ ง
ทางการจาหน่ายที่ไม่เข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าถึงสินค้า และไม่มีการทาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
ทาให้ผู้บริโภคไม่รู้จัก แบรนด์และสินค้า
จากการดาเนิ น การวิจัย ด้วยการบู รณาการศาสตร์ท าง
กราฟิกดีไซน์กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน แม้จะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งสาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ รวบรวมคาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 4 เล่ม และศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องรูป
ภาษาจีนในด้านการอ่านของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบทดสอบ ซึ่งแบ่ งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ คาพ้องรูป ภาษาจีน
ผลการวิ จั ย พบว่ า หนั งสื อ แบบเรี ย นที่ ใช้ ในการเรี ย นการสอนในรายวิ ชาพื้ น ฐานของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาจี น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 4 เล่ม มีคาพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่ จานวน 72 คา โดยแยกปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียน
《汉语教程》（第一册：上）จานวน 33 ค า หนั งสื อ แบบเรีย น 《汉语教程》（第一册：下）จานวน 50 ค า หนั งสื อ แบบเรี ย น
《汉语阅读教程》（第一册）จานวน 52 คา และหนังสือแบบเรียน《汉语阅读教程》（第二册）จานวน 71 คา ส่วนใหญ่เป็นคา
พยางค์เดียวซึ่งสามารถนาไปประสมกับคาอื่นเพื่อให้เกิดความหมายใหม่และเกิดเสียงอ่านในรูปแบบที่แตกต่างออกไปตามบริบทได้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสามารถใช้คาพ้องรูปภาษาจีนในระดับคาที่ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนได้ สามารถอ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง แต่เมื่อคาพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่ในระดับประโยค หรือประสมกับคาอื่นที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างจากที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนไม่ได้มีการอธิบาย
ความหมายและรูปแบบในการอ่านออกเสียงของคาเหล่านั้นอย่างชัดเจน ซึ่งการอ่านออกเสียงคาพ้องรูปเหล่านั้นต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น คาที่มาประสม ความหมายในบริบทที่ต้องการจะสื่อสาร เป็นต้น
คาสาคัญ: คาพ้องรูปภาษาจีน, การใช้คาพ้องรูปภาษาจีน, ความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีน

Abstract
The purposes of this research were to survey and collect Chinese polyphones in textbooks used in
curriculum of Bachelor of Arts Program in Chinese, Pibulsongkram Rajabhat University and to study an ability
toward Chinese polyphones among 29 Chinese major students. The research instrument was questionnaire that
was divided into two parts which consisted of general information and test of Chinese polyphones skill.
The findings found that four Chinese textbooks that were used as fundamental subject in the curriculum included
72 words with polyphone. They were distributed as follows: 《汉语教程》（第一册:上）33 words; 《汉语教程》（第
一册:下）50 words;《汉语阅读教程》（第一册）52 words;《汉语阅读教程》（第二册）71 words, and most of them
were monosyllable. Besides, these words could be combined with another word to make change in term of new
meaning and pronunciation in different context. Students were able to understand and used Chinese polyphones in
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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word level in textbook correctly, they were able to read aloud correctly. In contrast, students were not able to use
Chinese polyphones in sentence level and word combination in different context because there were no clear
explanation and form of pronunciation in textbook. However, pronunciation of Chinese polyphones depended on many
factors such as word combination and intention in communication.
Keywords: Chinese polyphones, The use of Chinese polyphones, An ability in using Chinese polyphones
เหมาะสม เสร็จสิ้น) และ dei3 (จาเป็นจะต้อง) เป็นต้น หลี่เจิ้น (Li Zhen,
2009) [3] เสนอแนวคิดไว้ว่า “คาหลายเสียงหลายความหมาย หมายถึง
ตั วอั กษรจี นที่ มี เสี ยงอ่ านสองเสี ยงหรื อสองเสี ยงขึ้ นไป เสี ยงอ่ านที่
แตกต่างกันแสดงถึงความหมายที่ต่างกัน” สอดคล้องกับแนวคิดของหลี่
หลินฮุย (Li Linhui, 2010) [4] ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คาพ้องรูป คือ คาที่มีรูปที่
แน่นอน มีเสียงอ่านสองหรือมากกว่าสองเสียง คาพ้องรูปมีลักษณะเป็นคา
ที่ ออกเสี ยงต่ างกั นและมี หลายเสี ยงหลายความหมาย” ลั กษณะของ
คาพ้องรูปภาษาจีนที่มีเสียงอ่านหลายเสียงและเสียงอ่านที่แตกต่างกัน
แสดงถึงความหมายที่แตกต่างกันตามแต่บริบท นั้น ๆ ถือเป็นจุดยากใน
การเรียนภาษาจี นของนั กเรี ยนต่ างชาติ หนั งสื อแบบเรี ยน ต าราหรื อ
เอกสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมักมีคาพ้องรูปปรากฏอยู่
จากการสารวจคาพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนของจ้าว หมิงหยาง
(Zhao Mingyang, 2013) [5] ซึ่ งได้ ท าการส ารวจหนั งสื อ แบบเรี ย น
ภาษาจี นที่ เนื้ อหามี ลั กษณะครอบคลุ มทุ กด้ าน จ านวน 6 เล่ ม พบว่ า
ค าพ้ องรู ปภาษาจี นที่ ปรากฏในหนั งสื อแบบเรี ยนแต่ ละเล่ มมี จ านวน
แตกต่างกัน หนังสือแบบเรียนที่มคี าพ้องรูปภาษาจีนบรรจุอยู่มากที่สุดคือ
《博雅汉语》รองลงมาคื อ 《发展汉语》《汉语口语教程》
《汉语口语速成》《汉语教程》แ ล ะ 《新实用汉语课本》
ตามลาดับ ซึ่งคาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่ม
ต่างก็มีรูปแบบการอ่านที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทที่ต้องการนาไปใช้
ด้วยลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อนของคาพ้องรูปที่สามารถอ่านออกเสียงได้
มากกว่าหนึ่ งเสี ยงและความหมายที่ แตกต่ างกันไปตามเสียงอ่านและ
บริ บทที่ น าไปใช้ รวมถึ งความแตกต่ างของแบบเรี ยนแต่ ละเล่ มที่ มี
คาพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้นักศึกษาต่างชาติที่
เรียนภาษาจีนเกิดการสับสนในการอ่านและนาไปใช้ ว่าน อิ๋งและจ้าว เสีย
นเต๋อ (Wan Ying, Zhao Xiande, 2011) [6] ได้ทาการสารวจการอ่าน
ออกเสี ยงคาพ้ องรูปภาษาจีนของนั กศึ กษาต่ างชาติ มหาวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ฮว๋าจง จานวน 30 คน พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาพ้องรูปที่มี
ความหมายแตกต่างกัน มีอัตราการผิดพลาดในการอ่านสูงถึง 40% เห็น
ได้ว่าคาพ้องรูปภาษาจีนถือเป็นจุดยากและเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
ภาษาจีนของผู้เรียนต่างชาติรวมถึงผู้เรียนชาวไทย หากผู้เรียนสับสน อ่าน
และนาไปใช้ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ความหมายที่
ต้องการจะสื่อสารผิดเพี้ยนไปได้ ทั้งนี้ในแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาจี น ก็ มี ค าพ้ องรู ป ปรากฏอยู่ เป็ น จ านวนมากเช่ นกั น ซึ่ ง
คาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในแบบเรียนถือเป็นจุดหนึ่ งที่สร้างความ
สั บสนและเป็ นอุ ป สรรคในการเรี ยนรู้ ภาษาจี นของผู้ เรี ยนชาวไทย
การเรียนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่เรี ยนเพื่อให้มี

1. บทนา
ภาษาจีน กลางเป็น ภาษาหนึ่ง ซึ่งมีบ ทบาทสาคัญ ต่อ เวทีโ ลก
จากสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ภาษาจีนกลางได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้น การเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทยมีสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน และ
พัฒ นาขึ ้น อย่า งต่อ เนื ่อ ง แต่เ นื ่อ งด้ ว ยภาษาจีน เป็น ภาษาที ่มี
ลัก ษณะพิเ ศษ แตกต่า งจากภาษาไทยทั ้งในด้ า นการออกเสีย ง
ไวยากรณ์ ค าศัพ ท์แ ละตัว อัก ษร ส่ง ผลให้ก ารเรีย นการสอน
ภาษาจีน กลางในประเทศไทยยัง คงมีป ัญ หาอยู ่ค ่อ นข้า งมาก
ลัก ษณะเฉพาะอย่า งหนึ่งของภาษาจีน คือ มีคาพ้อ งรูป （多音
字）อยู ่เ ป็น จ านวนมาก ซึ ่ง ค าประเภทนี ้ ม ิไ ด้ส ่ง ผลกระทบต่อ
นักเรียนต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเพียงเท่านั้ น แต่ยังส่งผลกระทบใน
การใช้ภ าษาจีน ของผู้ที ่ใ ช้ภ าษาจีน เป็น ภาษาแม่อ ีก ด้ว ย ท าให้
นักวิชาการในประเทศจีนเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาพ้องรูปใน
ภาษาจีน และเริ่ม ศึก ษาค้น คว้า คาพ้องรูปภาษาจีน ในด้านต่า ง ๆ
มากขึ้น Hu Zhiyong (1996) [1] กล่าวว่า ในการเรีย นภาษาจีน
มีคนจานวนไม่น้อยที่มีปัญหาด้ านการอ่านตัวอักษรจีน มักจะอ่าน
ตัวอักษรจีนผิด โดยเฉพาะตัวอักษรที่มีเสียงอ่านหลายเสียง หาก
ไม่ร ะมัด ระวัง ในการอ่า นก็อ าจจะท าให้เ กิด ความสับ สนได้
ในการเรียนการสอนภาษาจีนหรือการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
มักจะพบกับการอ่านภาษาจีนผิดหรืออ่านไม่ได้มาตรฐานอยู่บ่อย ๆ
เนื่องจากในภาษาจีนกลางมีคาที่อ่านได้ห ลายเสียง แปลได้หลาย
ความหมายอยู ่เ ป็น จ านวนมาก ซึ ่ง แต่ล ะค าจะมีเสี ย งอ่า นและ
วิธ ีก ารใช้ที ่แ ตกต่า งกัน ออกไป ตามบริบ ทที ่ต ้อ งการจะสื ่อ
ความหมาย หากไม่ระมัด ระวังในการอ่านหรือออกเสียงให้ถูกต้อง
อาจก่อ ให้เ กิด ข้อ ผิด พลาดได้ใ นการสื ่อ สารได้ จากการส ารวจ
เบื ้อ งต้น พบว่า ตัว อัก ษรจีน ที ่ใ ช้บ ่อ ยในชีว ิต ประจ าวัน จ านวน
3500 ตัว มีคาพ้องรูปภาษาจี นอยู่ 521 ตัว (Liu Songhan, 1995)
[2] ซึ่งเป็นจานวนที่ค่อนข้างมาก และถือเป็นเนื้อหาที่สาคัญอย่าง
หนึ่งในการเรียนการสอนภาษาจีนสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษา
แม่ นอกจากนี้ยังถือเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการเรียนการ
สอนภาษาจีน กลางในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญ หา
ก า ร อ ่า น ค า พ ้อ ง ร ูป ภ า ษ า จ ีน ข อ ง ผู ้เ ร ีย น ช า ว ไ ท ย
คาพ้องรูปภาษาจีน คือคาหรือตัวอักษรจีนที่สามารถอ่านออกเสียงได้
หลายแบบ โดยมีความหมายและรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไปตาม
บริบทและหน้าที่ของคา เช่น คาว่า“都”สามารถอ่านได้สองเสียง คือ
du1 (เมื องหลวง เมื องใหญ่ มหานคร) และ dou1 (ค าวิ เศษณ์ - ล้ วน
ทั้งหมด)“得”สามารถอ่านได้สามเสียง คือ de (คาช่วย) de2 (ได้รับ
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ความสามารถในการใช้ ภ าษาจี น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น กั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ ภ าษาจี น ในการสื่ อ สารและ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง คาพ้องรูป ภาษาจีนถือเป็น
สิ่งสาคัญ อย่างหนึ่ งในการสื่อ สาร หากผู้เรียนไม่สามารถอ่านออก
เสี ย งค าพ้ อ งรู ป ภาษ าจี น ได้ ถู ก ต้ อ งตามบริ บ ทที่ ต้ อ งการสื่ อ
ความหมาย และนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาจทาให้ผู้รับสารไม่
เข้าใจความหมาย หรือเข้าใจความหมายเป็นอย่างอื่น เช่น คาว่า 出
差 (chu1chai1) อ่ า นเป็ น chu1cha4 ค าว่ า 得到 (de2dao4)
อ่านเป็น dei3dao4 หรือ dedao4 เป็ น ต้ น ค าพ้ องรูป ภาษาจี น ที่
ปรากฏในหนั ง สื อ แบบเรี ย นมั ก ก ากั บ เสี ย งอ่ า นที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ความหมายในบทเรียน แต่เมื่อผู้เรียนนาไปใช้ในสถานการณ์อื่น หรือ
ค าพ้ อ งรูป นั้ น ปรากฏร่วมกั บ ค าศั พ ท์ ตั วอื่ น ผู้เรีย นอาจเกิ ด ความ
สับสนและไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
สารวจและรวบรวมคาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน
และศึ ก ษาความสามารถในการอ่ า นค าพ้ อ งรู ป ในภาษาจี น ของ
นักศึกษา โดยวัดผลจากคะแนนในการทาแบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่ า นค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น เพื่ อ น าผลการส ารวจมาใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาทักษะการอ่านภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนนาไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจั ยนี้ ได้แก่ คาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียน《汉语教程》第一册（上/下）(เล่ม 1-2) และ
《汉语阅读教程》第一册/第二册 (เล่ม 1-2) เท่านั้น

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความสามารถในการใช้ ค าพ้ อ งรู ป
ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล
สงคราม” นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 (CN231) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 29 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบทดสอบ ประกอบด้ ว ย
ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน มีเชื้อสายจีน หรือไม่ ผลสอบวัด ระดั บ
ภาษาจีน (ถ้ามี) และเคยไปศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่
ตอนที่ 2 แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่านคาพ้องรูป
ภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถ
ในการอ่านคาพ้องรูประดับคา จานวน 15 ข้อ และแบบทดสอบเพื่อ
วัดความสามารถในการอ่านคาพ้องรูประดับประโยค จานวน 15 ข้อ
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คาพ้ อ งรูป ภาษาจีน และการสร้างแบบทดสอบ โดยมี ขั้น ตอนการ
สร้างเครื่องมือดังนี้
4.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
คาพ้ องรูปภาษาจีน ทั้งด้านการใช้ การแบ่งประเภท และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง
4.2.2 รวบรวมข้ อ มู ล ค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น ที่ ป รากฏในหนั งสื อ
แบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.2.3 นาโครงสร้างแบบทดสอบ ที่ออกแบบโดยอ้างอิงจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ และเน้นข้อมูลที่ได้จากหนังสือแบบเรี ยนที่ใช้ในการ
เรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 4 เล่ม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง
4.2.4 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์ที่
ต้ อ งการศึ ก ษา (IOC) โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นพิ จ ารณาข้ อ
คาถามเป็นรายข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 ส่วน
คื อ แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นค าพ้ อ งรู ป ระดั บ ค า
จานวน 20 ข้อ และ แบบทดสอบเพื่อวัด ความสามารถในการอ่าน
คาพ้องรูประดับประโยค จานวน 20 ข้อ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่ อ ส ารวจและรวบรวมค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น ที่ ป รากฏใน
หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม และใช้ เป็ นข้ อมู ล ในการนาไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการใช้ ค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น
ด้ า นการอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าภาษาจี น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล
สงคราม

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 (CN231) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 29 คน

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

166

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2.5 นาคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่า
ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง โดยข้ อ สอบที่ ผ่ านเกณฑ์ จ ะมี ค่ า ดั ชนี ค วาม
สอดคล้ อ ง 0.67 ผลการวิเคราะห์ ห าค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งของ
ข้อสอบจานวน 40 ข้อ พบว่ามีค่า IOC = 1 จานวน 40 ข้อ แสดงว่า
ข้อสอบใช้ได้จริง จานวน 40 ข้อ
4.2.6 นาแบบทดสอบไปทดลองกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 คน
4.2.7 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (P)
และค่ า อ านาจจ าแนก (R) ของข้ อ สอบเป็ น รายข้ อ โดยคั ด เลื อ ก
ข้อสอบที่มีค่า (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่า R ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (R) ของ
ข้อสอบเป็นรายข้อ พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง
0.00 - 0.70 และค่าอานาจจาแนก (R) อยู่ระหว่าง -0.04 - 1.00 มี
ข้ อ สอบที่ มี ค วามยากและง่ า ยเกิ น ไป จ านวน 10 ข้ อ คงเหลื อ
แบบทดสอบที่ มี ค วามยากง่ายเหมาะสม สามารถน าไปใช้ ได้ จ ริ ง
จานวน 30 ข้อ
4.2.8 นาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การหาค่าความยากง่ายและค่า
อานาจจาแนกที่คัดไว้ จานวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้
สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-21) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.94 แสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูงมาก
4.2.9 จั ด พิ ม พ์ แ บบทดสอบฉบั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ น าไปใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 เก็บ รวบรวมข้อ มูลค าพ้ องรูป ภาษาจีนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
คาพ้องรูปภาษาจีน
4.3.2 ดาเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ชา
ภาษาจีน จานวน 29 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยการ
ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีน
4.3.3 รวบ รวม ข้ อมู ล ที่ ได้ จ าก ก ารท า แ บ บ ท ด ส อบ วั ด
ความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทา
การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการตรวจแบบทดสอบด้วยตนเอง และ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีน
ของกลุ่ ม เป้ า หมายจากข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบทดสอบและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านคาพ้ องรูป ภาษาจีน จาก
คะแนนในการทาแบบทดสอบโดยค่าร้อย โดยจาแนกข้อมูลออกเป็น
3 ส่ วนคื อ ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบทดสอบ ผลการทดสอบวั ด
ความสามารถในการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีนในระดับคา และผลการ
ทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่ านค าพ้ อ งรู ป ภาษาจีน ในระดั บ
ประโยค

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสารวจและรวบรวมคาพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน
จากการสารวจและรวบรวมคาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือ
แบบเรี ยนที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาพื้ นฐานของหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล
สงคราม จานวน 4 เล่ม พบว่า มีคาพ้องรูปภาษาจีนปรากฏอยู่จานวน
ทั้งสิ้น 72 คา โดยแยกปรากฏในหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่ม ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนคาพ้องรูปที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาจีน
หนังสือแบบเรียน จานวนคา
汉语教程
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汉语教程
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（第一册：
下）

คาพ้องรูปภาษาจีนที่ปรากฏ
吧
发
几
没
中

别
分
间
哪

长
给
角
难

大
行
教
少

的
好
觉
数

得
还
咖
相

地
喝
了
要

都
和
吗
重

吧
的
过
假
乐
少
中

别
得
行
间
了
舍
种

便
地
好
角
吗
为

差
都
还
教
没
兴

长
发
喝
结
哪
要

答
分
和
觉
难
应

大
干
会
咖
漂
正

当
给
几
拉
散
只

汉语阅读教程
（第一册）

52

吧
的
更
几
乐
舍
只

别
得
过
系
了
数
中

便
地
行
假
吗
为
种

差
都
好
间
没
相
重

长
发
还
角
哪
兴

答
分
喝
教
难
要

大
干
和
觉
漂
应

当
给
会
咖
少
正

汉语阅读教程
（第二册）

71

吧
大
都
好
假
觉
没
少
应

背
担
发
还
间
咖
哪
舍
扎

别
当
分
喝
角
空
难
数
着

便
倒
干
和
教
拉
漂
为
正

差
调
给
划
结
落
铺
相
只

长
的
更
会
尽
乐
切
血
中

传
得
过
几
圈
了
曲
兴
种

答
地
行
系
卷
吗
散
要

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ
แบบทดสอบแบ่ งเป็ น 2 ตอน คื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบทดสอบและแบบทดสอบเพื่ อ วั ด ความสามารถในการ
อ่ า นคาพ้ อ งรู ป ภาษาจี น โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จานวน 29 คน
สามารถวิ เ คราะห์ ผลได้ ดั งนี้
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ตารางที่ 3 ผลคะแนนการทาแบบทดสอบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ช่วง แบบทดสอบส่วนที่ 1
คะแนน จานวน
(ระดับคา 15ร้อย
(คน)คะแนน) ละ
0-5
0
0
6 - 10
19
65.52

1. ระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน
1 ปี

น้อยกว่า

0

0

1-3 ปี

17

58.62

4-6 ปี

12

41.38

มากกว่า

0

0

11 15
รวม

62.ปีเคยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) หรือไม่
ไม่เคย
เคย
(สอบผ่
3. มีเชืานระดั
้อสายจีบน4)หรือไม่

28

96.55

1

3.45

ไม่มี

23

79.31

มี

6

20.69

0

0

ไม่ใช้

29

100

4. เคยไปศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย

29

100

เคย

0

0

34.48
100

จานวน
ร้อยละ
(ระดับประโยค
15
(คน)คะแนน)
2
6.90
22
75.86
5
29

17.24
100

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
วิ เคราะห์ ผ ลจากแบบทดสอบในตอนที่ 2 แบบทดสอบเพื่ อ วั ด
ความสามารถในการใช้คาพ้องรูปภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน พบว่า
ผลช่วงคะแนนในการทาแบบทดสอบส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีนในระดับคา นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 6 - 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
จ านวน 19 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.52 รองลงมาคื อ ช่ ว งคะแนน
ระหว่าง 11 - 15 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 ไม่
มี นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนต่ ากว่ า 6 คะแนน ผลคะแนนจากการท า
แบบทดสอบส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
คาพ้ อ งรูป ภาษาจีน ในระดับ ประโยค นั ก ศึก ษาส่ วนใหญ่ มี ผลช่ว ง
คะแนนอยู่ที่ 6-10 คะแนน จานวน 22 คน คิด เป็น ร้อยละ 75.86
รองลงมาคือช่วงคะแนนระหว่าง 11 - 15 คะแนน จานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.24 และมีผู้ที่ได้คะแนนอยู่ที่ช่วงคะแนนระหว่าง 0 5 คะแนน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90

3.1 ใช้ภาษาจีนสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือไม่
ใช้

10
29

แบบทดสอบส่วนที่ 2

ตารางที่ 4 ผลคะแนนรวมในการทาแบบทดสอบ (รวม 30 คะแนน)
ช่วงคะแนน
ร้อยละ
จานวน
(คน)
0-5
0
0
6 - 10
1
3.45
11 - 15
5
17.24
16 - 20
17
58.62
21 - 25
6
20.69
26 - 30
0
0
รวม
29
100

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
วิเคราะห์ ผ ลจากแบบทดสอบในตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบ
แบบทดสอบ พบว่านักศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษาภาษาจีนมาแล้ว
1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.62 ศึกษาภาษาจีนมาแล้ว 4 - 6 ปี ร้อย
ละ 41.38 ส่วนใหญ่เชื้อสายไทย คิดเป็นร้อยละ 79.31 มีนักศึกษาที่
มีเชื้อสายจีนเพียง 6 คน ร้อยละ 20.69 ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสารกับคนในครอบครัว นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่สอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ผ่านระดับ 4 มีเพียง 1 คน ร้อยละ 3.45 ศึกษา
ภาษาจีนมาแล้วเป็นเวลา 4 - 6 ปี โดยผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมดยัง
ไม่มีผู้ใดเคยไปศึกษาที่ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลคะแนนรวมในการทาแบบทดสอบ
ทั้งหมด 2 ส่วน ซึ่งมีคะแนนรวม 30 คะแนน พบว่าช่วงคะแนนที่
กลุ่ม เป้า หมายส่ว นใหญ่ทาได้ม ากที่สุด อยู่ในช่ว งคะแนนระว่า ง
16-20 คะแนน มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมา
คือช่วงคะแนนระหว่าง 21-25 คะแนน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.69 ช่ว งคะแนน 11-15 คะแนน มีจานวน 5 คน คิด เป็น
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ร้อ ยละ 17.24 และกลุ ่ม ช่ว งคะแนนที ่ไ ด้น ้อ ยที ่ส ุด คื อ 6-10
คะแนน มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลคะแนนในการท าแบบทดสอบ วั ด
ความสามารถการอ่ า นค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น ของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถทาคะแนนของแบบทดสอบส่วนที่ 1 ได้
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ช่วงคะแนน 11 - 15 คะแนน มีจานวน 10
คน ไม่ มีผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่า 6 คะแนน เนื่องจากแบบทดสอบใน
ส่ ว นที่ 1 เป็ น การทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ า นค าพ้ อ งรู ป
ภาษาจี น ในระดั บ ค าและส่ ว นใหญ่ เป็ น ค าพ้ อ งรู ป ที่ ป รากฏใน
แบบเรียนซึ่งนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถจา
เสียงอ่านและความหมายได้ ในทางกลับ กัน ผลคะแนนในการท า
แบบทดสอบในส่วนที่ 2 นักศึกษามีผลคะแนนลดลง ช่วงคะแนน 11
- 15 คะแนน มีเพียง 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ เรียนภาษาจีนมาแล้ว
4-6 ปี ความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนค่อนข้างดี และมีผู้ที่ได้คะแนนต่า
กว่า 6 คะแนน 2 คน ซึ่งเป็นเพราะคาพ้องรูปในแบบทดสอบส่วนที่
2 ส่วนใหญ่ เป็น คาพ้องรูปที่ใช้ในบริบ ทที่แตกต่างจากที่ ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียน และเป็นการใช้คาพ้องรูปในระดับประโยค ซึ่งเป็น
ระดั บ ที่ ย ากขึ้ น การอ่ า นออกเสี ย งค าเหล่ า นี้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งจะต้ อ ง
พิจารณาถึงหลายปัจจัย เช่น คาที่มาประสม ตาแหน่งและหน้าที่ของ
คาในประโยค ความหมายในบริบทที่ต้องการจะสื่อสาร เป็นต้น

ความหมายแตกต่างกันตามบริบท ซึ่งมีอัตราการผิดพลาดในการอ่านสูง
ถึ ง ร้ อ ยละ 40 ดั งนั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาจี น ควรให้
ความสาคัญกับการอ่านคาพ้องรูป มีกระบวนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนให้
ความสาคัญกับเสียงอ่าน ซึ่งอาจให้ความหมายที่แตกต่างกันตามบริบท
สามารถจาเสียงอ่าน แยกแยะความหมายและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
8. ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
8.1 ผู้สอนควรมีการอธิบายการใช้คาพ้องรูป โดยยกตัวอย่างจาก
หนังสือและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการออกเสียง ชี้ให้เห็นว่า
เสี ย งอ่ า นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามส าคั ญ หรือ จ าเป็ น อย่ า งไร เพื่ อ ให้
ผู้เรียนสามารถใช้คาพ้องรูปภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8.2 ควรจั ด ท าคู่ มื อ ค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น ควบคู่ กั บ หนั ง สื อ
แบบเรียนหรือเอกสารที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง
8.3 งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความสามารถในการใช้
ค าพ้ อ งรู ป ภาษาจี น โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถของ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ งยั งไม่ มี ก ระบวนการในการน าผลการศึ ก ษามา
พัฒนาทักษะการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีน นักวิจัยสามารถนาผลการ
ศึ กษาวิจั ย ในครั้งนี้ ไปสร้า งกระบวนการในการพั ฒ นาทั ก ษะหรื อ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาจีนได้

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
9. เอกสารอ้างอิง

ค าพ้ องรู ปภาษาจี น คื อ ตั วอั กษรจี นที่ สามารถอ่ านออกเสี ยงได้
หลายแบบ เมื่อนาไปประกอบร่วมกับคาอื่นหรือใช้ในตาแหน่งที่แตกต่าง
กัน จะมีความหมายและรูปแบบในการใช้จะแตกต่างกันตามไปบริบท
และหน้าที่ ของคา เนื่ องจากหนั งสือแบบเรียนทั้ ง 4 เล่ ม เป็ นหนั งสื อ
แบบเรี ยนขั้ นพื้ นฐาน ค าพ้ องรู ปภาษาจี นที่ ปรากฏส่ วนใหญ่ เป็ นค า
พยางค์เดียว สามารถนาไปประสมกับคาอื่นเพื่อให้เกิดความหมายใหม่
ได้ ซึ่งคาพ้องรูปเหล่านี้มักอธิบายความหมายของคาและเสียงอ่านตาม
บริบทของประโยคหรือวลีนั้น ๆ โดยไม่ได้อธิบายอย่างละเอียด และเป็น
คาพ้องรูปที่ประกอบกับคาอื่นกลายเป็นคาศัพท์ที่ผู้เรียนสามารถจดจา
แ ล ะ อ่ า น อ อ ก เสี ย ง ได้ เช่ น

长大
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(zhang3da4)，很长

(hen3chang2)，干净 (gan1jing4)，干什么 (gan4shen2me)
เป็นต้น จากการสารวจความสามารถในการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีนของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีน
ในระดั บค าและวลี ได้ ในระดั บที่ ค่ อนข้ างดี แต่ในทางกลับกั นเมื่ อพบ
ค าพ้ องรูปภาษาจี นปรากฏในรู ปประโยคหรื อประกอบกั บค าอื่ นที่ มี
บริบทแตกต่างจากหนังสือแบบเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน
ออกเสียงได้ถูกต้อง เนื่องจากเสียงอ่านจะแตกต่างกันไปตามบริบทและ
หน้ าที่ ของค า ซึ่ งสอดคล้ องกั บผลการส ารวจของว่ านอิ๋ งและจ้ าวเสี ย
นเต๋ อ (Wan Ying, Zhao Xiande, 2011) [6] ซึ่ งได้ ท าการส ารวจการ
อ่านออกเสียงคาพ้องรูปภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยครุ
ศาสตร์ฮว๋าจง จานวน 30 คน พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการอ่านคาพ้องรูปภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาพ้องรู ปที่มี

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ 2) ศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาที่เช่าหอพักเอกชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนทั้งสิ้น 400 ราย เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุด คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงไปคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89 และด้ านลั กษณะทางกายภาพ มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.88 ตามลาดั บ และผลการวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิงพหุ คูณ พบว่า ปั จ จัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนข อง
นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเช่า, หอพักเอกชน

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the marketing mix factors and the decision to rent a private
dormitory of students in Phetchabun province and 2) to study the influence of marketing mix factors affecting the
decision of renting private dormitory of students in Phetchabun province. The samples used in this study were 400
students renting private dormitory in the district Phetchabun province.The tool to collect the data was a five-rating-scale
questionnaire. The statistics used to analyze the data featured percentage, mean, standard deviation, frequency, pearson
correlation coefficient, and multiple regression analysis. The research results were found that the marketing mix factors
influenced the decision of renting a private dormitory of students in Phetchabun province is the personnel with average
of 3.90, followed by the product have average of 3.89 and physical characteristics have average of 3.88, respectively,
and the multiple regression analysis results showed that the product factors, marketing promotion factors, personnel
factors, and process factors have to influence the decision to rent private dormitory of students in Phetchabun
province. While the price factors, distribution channel factors, physical factors, there was no statistically significant level
to affecting the decision to rent a private dormitory of student in Phetchabun province.
Keywords: Marketing Mix, Decision to Rent, Private Dormitory
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจหอพักเอกชน
ต่อไปได้

1. บทนา
ที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน
นับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์จึงแสวงหาที่อยู่
อาศั ย ที่ มี ค วามปลอดภั ย และเอื้ อ อ านวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตมากที่สุด การเลือกที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะ
ส่ งผลต่ อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยเฉพาะในช่ ว งวั ย เรี ย นที่ เป็ น
นักศึ กษา ซึ่งถื อเป็น ช่วงวัยที่ก าลั งเติบ โตไปเป็ นกาลังของชาติ จึ ง
จาเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งสถานศึกษา
และที่ อ ยู่ อ าศั ย (พั ช รี โชคบ ารุ ง ศิ ล ป์ , 2554) [1] ในจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 4 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงสาขาวิทย
บริ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มหาวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม กาญจนาสาขา
เพชรบู รณ์ และมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ งชาติ ภ าคเหนื อ จั งหวั ด
เพชรบู ร ณ์ สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา 5 แห่ ง ได้ แ ก่
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบู รณ์ วิทยาลัยสารพั ดช่างจังหวัดเพชรบูรณ์
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ วิ เ ชี ย รบุ รี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ชนแดน และ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จากข้ อ มู ล
สารสนเทศ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) [2] จาก
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสานักงานศึกษาธิ การจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ปี พ.ศ. 2561 ระบุ ว่ า มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 7,731 คน สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. จานวน 7,171 คน
ระดั บ ปวส. จ านวน 3,773 คนระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 85 คน
และสั ง กั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จ านวน 637 คน
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2561) ซึ่งหอพักเอกชนยัง
เป็นที่ต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากการที่ทางหอพัก
ในกากับของมหาวิทยาลัย มีรองรับไม่เพียงพอต่ออัตราของนักศึกษา
ดั งนั้ น หอพั ก เอกชนจึ งเป็ น ทางเลื อ กที่ ได้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
สาหรับนักศึกษา
ปัจจุบั นในจังหวัดเพชรบู รณ์ มี ที่อยู่ อาศั ยประเภทให้ เช่ า
มาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น หอพัก บ้าน
เช่ า อพาร์ ท เมนท์ แมนชั่ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นั กศึ ก ษาที่ มี ที่ พั ก ห่ างไกลจากสถานศึ ก ษา ผู้ป ระกอบการหอพั ก
เอกชนจึงต้องมีการพัฒนาหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เช่าหอพัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและการตั ดสิ นใจเช่าหอพั ก เอกชนของนั ก ศึก ษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ า หอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ โดยผลที่ได้รับจากการวิจัยสามารถเพิ่มความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเช่าหอพัก ตลอดจนทราบถึงความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษาผู้ เช่ า หอพั ก เพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางปรั บ กลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดของผู้ป ระกอบการหอพักเอกชน เพื่อ เพิ่ มศักยภาพการ
แข่งขันทางการตลาด อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงหอพัก ให้
มีการพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ ที่ ส นใจสามารถน า

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

3. วิธีการวิจัย
การศึกษาการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ประชากรที่ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เช่ า
หอพักเอกชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ คานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากสูตร n=N/(1+ Ne2);
N=12,031, e=0.05, จะได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 388 คน จึงกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 400 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
(ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , 2560) [3] มี วิ ธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างดั งนี้ ขั้ น ที่ 1
กาหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่างโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ล ะ
กลุ่มเป็น ตัวแบ่งได้จานวนกลุ่มตั วอย่างดังนี้ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบู ร ณ์ จ านวน 214 คน มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ
ภาคเหนือจังหวัด เพชรบูรณ์ จานวน 21 คน และวิทยาลัยเทคนิ ค
เพชรบู รณ์ จ านวน 165 คน ขั้นที่ 2 ใช้ การสุ่ มแบบบั งเอิ ญให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามและ กลุ่มตัวอย่างเต็มใจตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวน 5 ข้อ ประกอบไปด้วย คาถามด้าน
เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถาบันที่กาลัง
ศึกษาอยู่ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่ าหอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ มี ข้ อ ค าถาม
จานวน 30 ข้อ 3) การตั ดสิ น ใจเช่ าหอพั ก เอกชนของนั กศึ กษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อคาถาม จานวน 15 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยทาการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ ประเด็ น หลั ก ของเนื้ อ หา (Index of Item
Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และพบว่า มี
ค่าความสอดคล้ องอยู่ ระหว่ าง 0.67 - 1.00 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ คื อ
มากกว่ า 0.05 (ธานิ นทร์ ศิ ลป์ จารุ , 2560) [3] และทดสอบคุ ณ ภาพ
ของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ด้ านความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ วยการน า
แบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) จานวน 30 ตัวอย่าง และหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค พบค่าความเชื่อมั่น
ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.70 ด้านราคา เท่ากับ 0.90 ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย เท่ากับ 0.82 ด้านส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 0.87 ด้าน
บุคลากร เท่ากับ 0.88 ด้ านกระบวนการ เท่ ากับ 0.87 ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ เท่ากับ 0.92 ด้านการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน เท่ากับ
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0.86. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นต้องมากกว่า 0.70 (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2546) [4]
สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล การวิเคราะห์ ข้ อมู ลเชิ ง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ได้ แ ก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 46
และก าลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.5 กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 9,001-11,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.3 และศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูร ณ์ เป็นอันดับที่ 1 คือ
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.88 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

4. ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเช่ าหอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด เพชรบู รณ์ พบ
ผลการวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.3

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์
ความคิดเห็น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
SD.
แปลความ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.89
.57
มาก
2. ด้านราคา
3.82
.61
มาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ทาเลที่ตั้ง)
3.86
.66
มาก
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.85
.63
มาก
5. ด้านบุคลากร
3.90
.60
มาก
6. ด้านกระบวนการ
3.84
.61
มาก
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.88
.60
มาก
การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
1. การรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ
3.92
.66
มาก
2. การแสวงหาข้อมูล
3.82
.63
มาก
3. การประเมินผลทางเลือก
3.85
.63
มาก
4. การตัดสินใจเช่า
3.85
.65
มาก
5. พฤติกรรมหลังการเช่า
3.86
.63
มาก
3. ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ า หอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั ง หวั ด

เพชรบู รณ์ ผู้ วิ จั ย ได้ ต รวจสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรเพื่ อ
พิ จ ารณาทั้ งระดั บ และทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร ด้ ว ยวิ ธี
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.513 ถึง 0.693 สามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r)
pur
p1
p2
p3
p4
p5
การตัดสินใจเช่า (pur)
1
ผลิตภัณฑ์ (p1)
.639**
1
**
.588
.655**
1
ราคา (p2)
**
**
.579
.640
.644**
1
ช่องทางการจัดจาหน่าย (p3)
**
**
**
การส่งเสริมการตลาด (p4)
.607
.613
.592
.534**
1
**
**
**
**
.620
.601
.559
.588
.580**
1
บุคลากร (p5)
**
**
**
**
**
.693
.610
.620
.617
.612
.664**
กระบวนการ (p6)
ลักษณะกายภาพ (p7)
.593** .572**
.553**
.513**
.611** .611**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผู้ วิจัยได้นาเอาตัวแปร
x1 – x7 มาทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และกาหนด
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ขึ้นเพื่อทานายหรืออธิ บายค่าของตัวแปร
ตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี้
สมการแสดงค่าความสัม พั นธ์ระหว่างตั วแปรตามกั บ ตั วแปร
อิสระ
Y = β0 + β1 ผลิตภัณ ฑ์ + β2 ราคา + β3 ช่องทางการ
จัด จาหน่ าย + β4 การส่ งเสริม การตลาด + β5 บุ ค ลากร + β6
กระบวนการ + β7 ลักษณะกายภาพ + e

p6

p7

1
.636**

1

สมการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
(การตัดสินใจเช่าหอพัก) = a + b1 ผลิตภัณฑ์ + b2 ราคา
+ b3 ช่องทางการจัดจาหน่าย + b4 การส่งเสริมการตลาด + b5
บุคลากร + b6 กระบวนการ + b7 ลักษณะกายภาพ
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ า หอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธี Enter มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3 Model Summaryb
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
a
1
.770
.593
.586
a. Predictors: (Constant), p7, p3, p4, p5, p2, p1, p6
b. Dependent Variable: purchase

Std. Error of the
Estimate
.31896

จากตารางที่ 3 พบค่า Adjusted R2 = .586 นั่นหมายถึง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถใช้อธิบายการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 58.6
ค่ า Durbin-Watson = 1.892 เป็ น ค่ า ที่ ใช้ ต รวจสอบค่ า
ความคลาดเคลื่ อ นว่ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น โดยค่ า DurbinWatson มีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) [4]
ดั ง นั้ น ได้ ค่ า Durbin-Watson = 1.892 จึ ง สรุ ป ว่ า ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระต่อกัน

ค่า R = .770 หมายถึง ค่า Y จริงกับ
มีความสัมพันธ์
กัน .770 หรือ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจั งหวัด
เพชรบูรณ์ จริง กับ การตัดสินใจเช่าหอพั กเอกชนของนั กศึกษาใน
จังหวั ด เพชรบู รณ์ ที่ พ ยากรณ์ จ ากสมการประมาณค่ าถดถอยเชิ ง
พหุคูณ มีความสัมพันธ์กันสูง (.770)

Durbin-Watson
1.892
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant)
.951
.126
7.557
.000
p1
.158
.043
.185
3.704
.000
p2
.044
.039
.055
1.116
.265
p3
.045
.036
.061
1.266
.206
p4
.096
.037
.123
2.621
.009
p5
.099
.040
.120
2.479
.014
p6
.240
.041
.299
5.846
.000
p7
.071
.038
.087
1.850
.065
2
R = .586, F= 81.650, Sig = .000

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.417
.433
.453
.470
.445
.396
.473

2.396
2.311
2.206
2.130
2.247
2.526
2.115

a. Dependent Variable: purchase
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.5
ตามลาดับ
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันดับที่ 1 คือ
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงไปคือด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.89 และด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.88 ตามลาดับ
3. การตั ด สิ น ใจเช่ า หอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ มีการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ เป็นอันดับที่ 1 คิด
เป็ น ค่ า เฉลี่ ย 3.92 รองลงมาคื อ พฤติ ก รรมหลั งการเช่ า คิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ย 3.86 การประเมินผลทางเลือก และการตัดสินใจเช่า คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.85 ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ และ
ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับต่ากว่า .01 ในขณะที่ปัจจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านลัก ษณะกายภาพ มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่มากกว่า .05 ดังนั้นทั้ง 3 ปัจจัยนี้จึงไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทั้ งนี้ แ สดงว่ าปั จ จั ย ทั้ ง 3 ปั จ จัย ดั งกล่ า วไม่ ส ามารถพยากรณ์ ก าร
ตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้
5.ตั ว แปรต้ น ที่ มี อ านาจพยากรณ์ ดี ที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการ รองมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านบุคลากร ตามลาดับ ทาให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
นี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนั กศึ กษาในจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ ร้ อยละ 58.6 หรื อ มี อ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 58.6

จากตารางที่ 4 สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ได้ดังนี้
(การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน) = 0.951 + 0.240
(ปัจจัยด้านกระบวนการ) + 0.158 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) + 0.099
(ปัจจัยด้านบุคลากร) + 0.096 (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด)
จากสมการข้างต้นสรุปได้ว่า หากเพิ่มปั จจัยด้านกระบวนการ
1 หน่ วย ในขณะที่ ปั จ จั ย ด้ านอื่ น ๆ คงที่ การตั ด สิ น ใจเช่ าหอพั ก
เอกชนของนั ก ศึ ก ษาในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 0.240
หน่วย หากเพิ่มปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้าน
อื่น ๆ คงที่ การตัด สินใจเช่ าหอพั ก เอกชนของนัก ศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.158 หน่วย หากเพิ่มปัจจัยด้านบุคลากร 1
หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.099 หน่วย หาก
เพิ่มปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 1 หน่วย
ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ การตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.096 หน่วย

5. สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ
เพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.3 โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
ระหว่ า ง 18-20 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46 และก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดื อ น 9,001-11,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.3 และศึ ก ษาอยู่
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ที่จ่ายเงินตรงตามกาหนด มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เช่ามีส่วนลดค่าเช่าเมื่อแนะนาลูกค้ารายใหม่ และหอพักมีระบบ
ผ่อนผันค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในกรณีฉุกเฉิน (เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้ อ ย) เนื่ อ งจากการส่ งเสริ ม การตลาดเป็ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทาการขาย และการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใช้ ค น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ห ลาย
ประเภทซึ่งอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือก็ได้ แต่ต้องใช้ห ลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ
(2556) [9] และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศชนก สุนทรพฤกษ์
(2559) [10] ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยใน
หอพั ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตสวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กพั ก อาศั ย ในหอพั ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)
4. ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของ
นั กศึ กษาในจั งหวั ดเพชรบู รณ์ เพชรบู รณ์ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ เจ้าของหอพั กหรือผู้ดูแลหอพั กมี
การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้เช่า มีพนักงานให้บริการตลอด สามารถ
เรี ยกใช้ บริ การได้ สะดวก เจ้ าของหอพั กหรื อผู้ ดู แลหอพั กมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ เอาใจใส่ มีความสุภาพในการให้บริการ และมีพนักงานทาความ
สะอาดบริเวณหอพั กทุ กวัน (เรียงลาดั บค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้ อย) ซึ่ ง
แสดงว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าหอพักเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเจ้าของหอพั กหรือผู้ดูแล
รวมไปถึงพนักงานของหอพัก มีความสาคัญที่จะสร้างความน่ าเชื่อถือ
ให้กับหอพัก มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้เช่า ให้บริการด้วยความสุภาพ
ทาให้ผู้เช่าตัดสินใจที่จะเช่าพั กอาศัยหรือเช่าพั กต่ อไป สอดคล้องกั บ
พจนารถ อิ่มสอน และไพบู ลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2558) [11] ที่กล่าวว่า
ด้านบุ คลากรพนักงานและการให้ บริการดี ก็ท าให้ผู้ เช่าอพาร์ทเมนท์
รู้สึกสบายใจ และไม่ได้อยากย้ายไปที่อื่น และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศุภามาส ก้อนพิ ลา (2560) ที่ ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดใน
การเลื อกใช้ บริ การเช่ าห้ องพั ก ในเขตต าบลช้ างเผื อก อ าเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าด้านบุคลากร มีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมาก

6. อภิปรายผล
1. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ าอยู่ ในระดั บมากทุ กข้ อ ได้ แก่ หอพั กมี การก าหนดกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมีการบริการด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น
บริการซ่อมแซมปัญหาของวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องพัก หอพักมี การ
แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนก่อนการชาระค่าเช่า และหอพัก
มีช่องทางการชาระเงินค่าเช่าหลากหลาย (เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย) ในการกาหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจน ทางาน
อย่างเป็นระบบ มีการแก้ไขปัญหาหรือมีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ที่
รวดเร็ ว และตรงต่ อเวลา ทาให้ ผู้ เช่ารู้ สึกประทั บใจ และมี ความพึ ง
พอใจที่จะเช่า สอดคล้องกับ ณัจยา สยามิภักดิ์ (2557) [5] ที่กล่าวว่า
ในเรื่องลาดั บขั้นตอนการติ ดต่ อเช่ าห้ องพั ก ความรวดเร็วในการท า
สัญญาเช่า มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายชัดเจนก่อนชาระค่าเช่า
พนักงานทางานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้เช่าได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากการทางานอย่างเป็นระบบของพนักงาน ย่อมทาให้
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทาได้รวดเร็วและตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น และทา
ให้สามารถระบุได้ว่าปัญหาลักษณะนี้จะสามารถทาการแก้ไขได้ภายใน
กี่วัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภามาส ก้อนพิลา (2560) [6]
ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ใน
เขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
ด้านกระบวนการ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพัก
อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่ อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
ของนักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ หอพักมีขนาดของห้องพักและมีพื้นที่ใช้สอยที่
เหมาะสม หอพั กมี พื้ นที่ จอดรถเพี ยงพอ รู ป แบบของหอพั กมี ความ
ทันสมัย ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า, โทรทัศน์
, เครื่ องปรับอากาศ, ตู้ เย็ น หอพั กมี บริ การ อิ นเทอร์ เน็ ต เคเบิ้ ลที วี
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น
ลูกกรง, กล้องวงจรปิด (เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย) ซึ่งในธุรกิจ
บริการนั้นปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วแต่เป็น
การให้บริการที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพักจึง
ควรตระหนักถึงการบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของ
มนุ ษ ย์ ได้ คื อ สิ่ งที่ ผู้ ข ายต้ อ งมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และลู ก ค้ าจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ และคุ ณ ค่ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์
(2541) [7] สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ยของ ลั ดดาวั ลย์ ประกอบมู ล
(2556) [8] ที่ ศึ ก ษาปั จจั ยที่ ใช้ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ าหอพั กของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
นักศึกษามีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปัจจัยที่ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก อยู่ในระดับความสาคัญมาก
3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
หอพักเอกชนของนักศึกษาในจั งหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ หอพักมีส่วนลดให้ในกรณี

7.ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางสาหรับผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจทาธุรกิจเกี่ยวกับ
หอพักเอกชน ดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ควรมี
กระบวนการด้านการกาหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของหอพักที่ชัดเจน มี
การบริการที่รวดเร็ว เช่น บริการซ่อมแซมปัญหาของวัสดุ อุปกรณ์
ภายในห้องพัก มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ก่อน
การชาระค่าเช่า ควรแจกแจงบิลค่าเช่าในแต่ละเดือนด้วยการพิมพ์
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ไม่ควรเขียนด้วยลายมือ เพราะผู้เช่าอาจเข้าใจผิดในตัวเลขได้ และมี
ช่องทางการชาระเงินค่าเช่าหลากหลาย เช่น การโอนเงินผ่านระบบ
mobile banking จะได้สะดวกมากขึ้น
2. ด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ ผู้ ประกอบการ หรือบุ ค คลที่ ส นใจ ควรดู
ความเหมาะสมของขนาดห้องพักและมีพื้นที่ใช้สอย มีพื้นที่จอดรถให้
เพียงพอต่อความต้องการ การจัดรูปแบบของหอพักมี ความทันสมัย
มี สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น เตี ย ง ตู้ เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ
โทรทั ศ น์ ตู้ เ ย็ น ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ราคาค่ า เช่ า มี บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และมีระบบรักษา
ความปลอดภั ย เช่ น ลู ก กรง กล้ อ งวงจรปิ ด เป็ น ต้ น ซึ่ งหากทาง
ผู้ประกอบการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ ก็อาจทาให้ผู้
เช่าสบายใจและยินดีที่จะเช่าพักต่อไปมากขึ้น
3. ด้านส่งเสริมการตลาดผู้ป ระกอบการ หรือบุ ค คลที่ส นใจ
ควรให้ส่วนลดในกรณีที่จ่ายเงินตรงตามกาหนด หรือมีส่วนลดค่าเช่า
เมื่อแนะนาลูกค้ารายใหม่ตามความเหมาะสม มีการแจ้งข่า วสารที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เช่า และมีระบบผ่อนผันค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในกรณี
ฉุกเฉิน
4. ด้านบุคลากร เจ้าของหอพักหรือผู้ ดูแลหอพักควรมีการให้
คาปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้เช่า มีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่ มีความสุภาพ
ในการให้บริการ มีพนักงานให้บ ริการตลอด สามารถเรียกใช้บริการ
ได้สะดวก เผื่อกรณีมีปัญหาระบบสาธารณูปโภคขัดข้องหรือมีปัญหา
เร่ งด่ ว นเกิ ด ขึ้ น จะได้ แ ก้ ไขได้ ทั น ท่ ว งที และมี พ นั ก งานท าความ
สะอาดบริเวณหอพักทุกวันเพื่อความสะอาดและน่าอยู่ของหอพัก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะประชากรที่ เป็ น
นักศึกษาที่เช่าหอพักเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้
ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและกว้างมากยิง่ ขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควร
มีการศึกษาประชากรที่ เป็น กลุ่ มคนท างาน เพื่ อหาความแตกต่ าง
ระหว่างแนวคิดในการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน
2. การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้งต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาความคาดหวั ง
หรื อ ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ช่ า หอพั ก เอกชนในจั ง หวั ด
เพชรบู รณ์ เพื่ อให้ ทราบความคาดหวัง หรื อความต้องการต่อการ
ให้บริการของหอพักเอกชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้น

[3] ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
SPSS และ AMOS, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 17 กรุ ง เทพฯ สามั ญ บิ ส
ซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2560.
[4] กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา, สถิ ติ ส าหรั บ งานวิ จั ย , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 6
บริษัท ธรรมสาร จากัด, 2546.
[5] ณัจ ยา สยามิภัก ดิ์ , “ปัจ จัย ในการตัด สิน ใจเลือ กเช่า อพาร
ทเมนท ในจัง หวัด นนทบุร ี ” การค้น คว้า อิส ระปริญ ญ า
บริห ารธุร กิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์แ ละการ
บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
[6] ศุภามาส ก้อนพิ ลา, “ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการเช่ าห้ องพั กในเขตต าบลช้ างเผื อก อาเภอเมื อง จั งหวั ด
เชี ยงใหม่ ”การค้ นคว้าอิ สระปริญญาบริหารธุ รกิจ มหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
[7] ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยุคใหม่, กรุงเทพฯ ธีระ
ฟิล์ม และไซเท็กซ์, 2541.
[8] ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล, “ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกตัดสินใจเลือก
เช่ าหอพั กของนั กศึ กษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุ มธานี ”การ
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
[9] ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ, “ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขต
นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง จั งหวั ด กรุ งเทพมหานคร
กรณีศึกษา: หอพักซอยค้มเกล้า32” วารสาร การเงิน การลงทุน
การตลาด และการบริหารธุรกิจ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, หน้า 39-60,
2556.
[10] พิศชนก สุนทรพฤกษ์ , “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกพั ก
อาศั ยในหอพั กของผู้ บริ โภค ในเขตสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา”การค้ นคว้ า อิ ส ระปริ ญ ญ า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559.
[11] พจนารถ อิ่มสอน และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, “ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการเช่ า อพาร์ ทเมนท์ ของผู้ บริโภคในเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร” วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 6,
ฉบับที่ 2, หน้า 134-144, 2558.
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The Influence of Trust and Marketing Mix to Goods Purchasing Decision Via
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) วิเคราะห์อิทธิพลของความ
ไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภค
ที่เคยซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ โดยด้านความจริง ด้านความเชื่อ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ในขณะที่ด้าน
เวลาไม่มี นัยส าคั ญทางสถิติ จึ งกล่ าวได้ว่าด้านเวลาไม่ สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจซื้ อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบู รณ์ ได้
2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ โดย
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ในขณะที่ด้านราคาไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าด้านราคา ไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ 3) ปัจจัยด้านความไว้วางใจและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ทั้งนี้ แสดงว่าทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้
คาสาคัญ: ความไว้วางใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อสินค้า

Abstract
This research aimed to 1) Study the trust factors of consumers in making purchasing decisions via Facebook in
Phetchabun province. 2) Study the factors of marketing mix towards making decisions on Facebook purchases of people
consumers in Phetchabun province. 3 ) Analyze the influence of trust and marketing mix that affect consumers'
purchasing decisions via Facebook in Phetchabun province. The sample is 400 consumers who previously purchased products
via Facebook, the tools used were questionnaires, statistics used: percentage, mean, standard deviation, frequency,
Pearson correlation coefficient. And multiple regression analysis the results of the study found that. 1) The trust factor
can predict the decision to buy products via Facebook of consumers in Phetchabun province. By the truth belief
understanding service the consumers in Phetchabun province had a statistically significant influence on purchasing
decisions via Facebook at the level of less than 0.05 while the time aspect was not statistically significant. Therefore,
it can be said that the time aspect cannot predict the decision to buy products through Facebook of consumers
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

177

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

in Phetchabun province. 2) Marketing Mix Factors It was found that consumers' Facebook purchasing decisions could be
forecasted in Phetchabun province. By the distribution side Product aspect Marketing promotion the consumers
in Phetchabun province had a statistically significant influence on purchasing decisions via Facebook at the level of less
than 0 .0 5 while the price aspect was not statistically significant. It can be said that the price Inability to predict
consumer purchasing decisions via Facebook in Phetchabun provinc. 3) Trust factors and marketing promotion factors.
In Phetchabun province, consumers have a statistically significant influence on purchasing decisions via Facebook at the
level of less than 0 .0 5 indicating that both of these factors can predict the decision to buy products via Facebook.
Can be consumed in Phetchabun province.
แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงลูกค้า และ 83% สร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน (MOGONLINE, 2020) [3] อย่ า งไรก็
ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตที่ทุกคนมองว่าส่งผลดี
ต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคนั้น แต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บ ริโภคได้อ ย่างสมบู รณ์ แบบ จาก
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในความต้องการของผู้ บริโภคที่
แท้ จ ริ ง ในการใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งส่ งผลกระทบต่ อ การ
ทาธุรกิจ และทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกในด้านลบ การศึกษาของ
พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) [4] พบว่า ความไว้วางใจและลั กษณะของ
ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผู้ที่
สนใจ ควรให้ความสาคัญเกี่ ยวกับความไว้วางใจของผู้บริโภคและ
ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องทาให้ผู้บริโภคมีความ
เชื่ อ มั่ น เชื่ อ ถื อ ในข้ อ มู ล จะต้ อ งก าหนดราคาสิ น ค้ า หรือ บริก าร
ในราคาที่เหมาะสม มีการแนะนาผลิตภั ณฑ์ที่น่าสนใจและมีคุณค่า
และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างคุ้มค่า
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องปรับตัวและเข้าถึงผู้บริโภค
ในการท ากลยุท ธ์ท างการตลาดและสร้างความน่ าเชื่ อ ถือ ในการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
มีประชากรทั้งหมด 994,540 คน เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็น
อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ ในปี 2561 ซึ่งมีผู้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 849,317 คน มี ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จ านวน
402,169 คน และเมื่อเทียบกับปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจานวน
368,556 คน ซึ่ งปี 2561 มี จ านวนผู้ ใช้ อิ น เทอร์เน็ ต เพิ่ ม มากกว่ า
ปี 2560 จ านวน 33,613 คน (ส านั ก งานสถิ ติ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ,
2561) [5] ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึก ษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการบนเฟซบุ๊ก
น าข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพและการวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ทาธุรกิจผ่านเฟซบุ๊กได้อย่างเหมาะสม

1. บทนา
สังคมของโลกได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ กล่าวคือ
สั งคมที่ ไ ร้ พ รมแดน โลกทั้ งใบถู ก เชื่ อ มโยงเข้ า ด้ ว ยกั น โดยการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน
ของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ
รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณทั้งแบบไร้สายและมีสาย เทคโนโลยี
เหล่ า นี้ ไ ด้ เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์
ด้านการเงินธนาคาร ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสารความบันเทิง
และด้ านธุรกิ จการค้ าขาย (อุ มาพร บุ ญ ชั ย , 2560) [1] จากการ
ขยายตัวของระบบการสื่อสารทั่วโลก ทาให้เกิดการทาธุรกรรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิก ส์ เช่ น การขายสิ นค้าออนไลน์ และการโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาให้ระบบการค้า ในปัจจุบันมีความแตกต่างไป
จากเดิม หรือที่เรียกกันว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ซึ่ งก าลั งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น ดั งจะเห็ น ได้ จ ากร้ า นขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ที่ มี จ านวนเพิ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น จ านวนมากและ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยที่ หั น มาใช้ ช่ อ งทาง พาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-commerce) ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า การ
ประชาสัมพันธ์ และบริการ ทาให้ผู้คนสามารถเลือกซื้อสิ นค้าและ
บริการผ่ านทางโทรศัพท์มือถือ ทาให้เกิดการขยายตัวของการค้า
ผ่านทางโลกออนไลน์ทั่วโลก ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
เฟซบุ๊ก (Facebook) คื อ เว็บ ไซต์ที่ ให้ บ ริก ารเครือ ข่ายสั งคม
ออนไลน์ สามารถสร้ า งพื้ น ที่ ส่ ว นตั ว ส าหรั บ แนะน าตั ว เอง
ติดต่ อสื่อ สารกับ เพื่ อน ทั้ งเเบบ ข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ
รวมไปถึงทากิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอพลิเคชั่น (Applications) ที่มีอยู่
อย่างมากมาย (งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา, 2561) [2]
แอพลิเคชั่นยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่ นเพื่อความบันเทิง
เกมส์ หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชั่นของเฟซบุ๊ก ก็มีให้ใช้งาน
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เฟซบุ๊ก จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก และ
ในประเทศไทย เฟซบุ๊ ก ได้ รั บ ความนิ ย มมากเป็ น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง
จากการสารวจของเฟซบุ๊ ก Facebook IQ ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานวิจั ย
ของเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มลูกค้า SMEs 4 ใน 5 ราย เริ่มสร้างธุรกิจ
จากเฟซบุ๊ ก 87% สามารถเติ บ โตได้ 73% พบว่ า เติ บ โตอย่ า ง
แข็ งแกร่ งเพราะเครื่อ งมื อ ของเฟซบุ๊ ก 93% ระบุ ว่า เฟซบุ๊ ก เป็ น
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เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ ความถดถอย
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลระหว่ า ง
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ (Independent Variable) กั บ ตั ว แ ป ร ต า ม
(Dependent Variable)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
3. วิเคราะห์ อิ ท ธิพ ลของความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

4. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบผลการวิจัยดังนี้
4.1 ข้อ มูลทั่ วไปของผู้บ ริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ซื้อสิ นค้ า
ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.5 และ
เพศชาย คิดเป็ นร้อ ยละ 28.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5 ระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สาเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา
คิดเป็น ร้อยละ 49.8 ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซื้อสินค้าผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 ความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่
เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.3 ประเภทสินค้าที่เลือกซื้ อ
ส่ วนใหญ่ เป็ น เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ งกาย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 63.7 และ
จานวนเงิน ที่ ซื้ อ สิ น ค้ าในแต่ ล ะครั้งส่ วนใหญ่ น้ อ ยกว่ า 500 บาท
คิดเป็นร้อยละ 47.8
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
ความไว้วางใจผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการซื้อสินค้าผ่าน
เฟซบุ๊กด้านความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับเวลาในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ามากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ
ความไว้วางใจของผู้บริ โภคเกี่ยวกับการบริการในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ความไว้วางใจของผู้บริโภค
เกี่ยวกับความจริงในการตัดสินใจซื้อสินค้า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71 ความไว้ ว างใจของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า มี ค ะแนนค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.69 และมี ค วาม
ไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ความเชื่อ ในการตั ดสิ นใจซื้ อสินค้ า
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามลาดับ
4.3 ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิน ค้ า ผ่า น
เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจัง หวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุดคือด้านการจัด
จาหน่าย มี คะแนนค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.96 รองลงมาคือ ด้านราคา
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านผลิตภัณ ฑ์ มี คะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และด้านการส่งเสริมการตลาด 3.65 ตามลาดับ
4.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความไว้วางใจและส่วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ านเฟซบุ๊ ก ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์

3. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ผู้วิจัยเลือก
ศึกษา คือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คานวณหา
ขนาดตั ว อย่ า งโดยไม่ ท ราบจ านวนประชากร ก าหนดค่ า ความ
เชื่ อ มั่ น 95% และความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ใ นการเลื อ ก
ตั ว อย่ างเท่ ากั บ 0.05 จากสู ต ร n=Z2P(1-P)/e2;Z=1.96, P=0.5,
e=0.05 คานวณได้ 384.16 คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2560) [6]
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจึงทาการเก็บทั้งหมด 400 คน ทาการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ขั้นตอนที่ 2 กาหนดพื้นที่โดยเก็บข้อมูลในจังหวัด
เพชรบู รณ์ ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดย แจกแบบสอบถามและท าการเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม ใช้ในการวัดลักษณะประชากรศาสตร์ ความไว้วางใจ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1–4
เป็นคาถามแบบปลายปิด (Close-ended question) และส่วนที่ 5
เป็ น ค า ถ า ม แ บ บ ป ล า ย เปิ ด (Open-ended question)
ประกอบด้วย ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้บริโภค ส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟ ซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภค และส่ ว นที่ 5
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลั ง จากผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล
แบบสอบถามครบตามจานวนที่ กาหนดไว้แ ล้ ว ผู้ วิจัยจึงท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล และนามาประมวลผล
ผ่านวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้
บรรยายเกี่ ยวกับ ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และข้อมูลพฤติกรรม
การซื้อสินค้า โดยอธิบายและนาเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่
ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิ ติ เชิงอ้ างอิ ง
(Inferential Statistics) วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั นธ์ ข องข้ อ มู ล ที่
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การวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลความไว้ ว างใจและส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้ บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตั ว

แปรเพื่ อพิ จารณาทั้ งระดั บและทิศ ทางความสั มพั นธ์ข องตั วแปร
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความจริง
ความจริง
ความเชื่อ
ความเข้าใจ
การบริการ
เวลา
ผลิตภัณฑ์
เวลา
จาหน่าย
ส่งเสริมตลาด
ตัดสินใจซื้อ

1
.697**
.597**
.666**
.637**
.616**
.629**
.590**
.620**
.599**

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ความเชื่อ ความ การบริการ เวลา ผลิตภัณฑ์ ราคา
เข้าใจ
1
.645**
.697**
.626**
.603**
.609**
.565**
.625**
.591**

1
.675**
.586**
.621**
.584**
.615**
.579**
.590**

1
.742**
.679**
.648**
.614**
.670**
.591**

จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร มี ค่ า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.513 ถึง 0.747
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านเฟซบุก๊ ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัยได้นาเอาตัวแปรความไว้วางใจ x1 – x5 มาทาการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู และกาหนดสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู
(Multiple Regression Analysis) ขึ้นเพื่อทานายหรืออธิบายค่าของ
ตัวแปรตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี้
สมการแสดงค่าความสั ม พั น ธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับ ตั วแปร
อิสระ

1
.660**
.679**
.626**
.652**
.513**

1
.747**
.722**
.728**
.672**

1
.736**
.735**
.646**

จาหน่าย

1
.681**
.697**

ส่งเสริม
ตลาด

ตัดสินใจ
ซื้อ

1
.649**

1

Y = β0 + β1 ความจริง + β2 ความเชื่อ + β3 ความเข้าใจ
+ β4 การบริการ + β5 เวลา + e
สมการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ
(การตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านเฟซบุ๊ ก) = a + b1 ความจริง +
b2 ความเชื่อ + b3 ความเข้าใจ + b4 การบริการ + b5 เวลา
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ของปัจจัยความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ด้ ว ยวิ ธี Enter มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู ของตัวแปรปัจจัยความไว้วางใจ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Collinearity Statistics
Model
B Std. Error
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
1 (Constant)
.688
.175
3.924
.000
ความจริง
.270
.063
.239
4.255
.000
.424
2.358
ความเชือ่
.170
.062
.160
2.727
.007
.388
2.577
ความเข้าใจ
.255
.058
.234
4.395
.000
.472
2.121
การบริการ
.163
.067
.157
2.423
.016
.319
3.135
เวลา
.007
.060
.006
.110
.913
.405
2.472
2
R=.687, R = .466 , F= 70.513, Sig = .000 Durbin-Watson = 1.925, SEE= .52263

a. Dependent Variable: ตัดสินใจซื้อ
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จากตารางที่ 2 พบค่า Adjusted R2 = 0.466 นั่นหมายถึง ความ
ไว้วางใจสามารถใช้ อธิบ ายการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ าผ่ านเฟซบุ๊ ก ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 46.6
ค่ า Durbin-Watson = 1.925 เป็ น ค่ าที่ ใช้ ต รวจสอบค่ าความ
คลาดเคลื่ อ นว่ ามี ค วามเป็ น อิ สระต่ อ กั น โดยค่ า Durbin-Watson
มีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) [7] ดังนั้นได้ค่า
Durbin-Watson = 1.925 จึ ง สรุ ป ว่ า ค่ า ความคลาด เค ลื่ อ น
มีความเป็นอิสระต่อกัน
ค่า R = 0.687 หมายถึง ค่า Y จริง กับ
มีความสัมพันธ์กัน
0.687 หรื อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จริง กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ที่ พ ยากรณ์ จ ากสมการประมาณ
ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ มีความสัมพันธ์กันสูง (0.687)
ผลการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
อ านาจพยากรณ์ ดี ที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นความจริ ง ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.239 รองมาคือ ปัจจัยด้านความ
เข้ าใจค่ าสั มประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ ากั บ 0.234 ปั จจั ย
ด้านความเชื่อ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.160
ปัจจัยด้านบริการ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ
0.157 ทาให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ร้อ ยละ 46.6 หรือมีอานาจพยากรณ์ร้อ ยละ 46.6 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ที่ ±0.175 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ดังนี้

(การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ) = 0.688 + 0.270
(ปัจจัยด้านความจริง ) + 0.255 (ปัจจัยด้ านความเข้าใจ) + 0.170
(ปัจจัยด้านความเชื่อ) + 0.163 (ปัจจัยด้านการบริการ)
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โภคใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัยได้นาเอาตัวแปรความไว้วางใจ x1 – x4 มาทาการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และกาหนดสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ขึน้ เพื่อทานายหรืออธิบายค่าของ
ตัวแปรตาม ซึ่งจะอยู่ในรูปสมการดังนี้
สมการแสดงค่าความสัม พั นธ์ระหว่างตั วแปรตามกับ ตั วแปร
อิสระ
Y = β0 + β1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ + β2 ราค า + β3 การจั ด
จาหน่าย + β4 การส่งเสริมการตลาด + e
สมการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ
(การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุก๊ ) = a + b1 ผลิตภัณฑ์ +
b2 ราคา + b3 การจัดจาหน่าย + b4 การส่งเสริมการตลาด
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย
วิธี Enter มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู ของตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Collinearity Statistics
Model
B Std. Error
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
1 (Constant)
.443
.156
2.841 .005
ผลิตภัณฑ์
.238
.062
.217
3.815 .000
.339
2.947
ราคา
.096
.061
.092
1.575 .116
.323
3.097
จาหน่าย
.380
.060
.343
6.372 .000
.378
2.643
ส่งเสริมตลาด
.179
.051
.191
3.526 .000
.374
2.671
2
R= .753, R = .563, F= 129.544, Sig = .000 Durbin-Watson = 1.851, SEE= .47255
a. Dependent Variable: ตัดสินใจซื้อ
จากตารางที่ 3 พบว่ า ค่ า Adjusted R2 =0.563 นั่ น หมายถึ ง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถใช้อ ธิบายการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 56.3
ค่า Durbin-Watson = 1.851 เป็ น ค่าที่ ใช้ตรวจสอบค่ าความ
คลาดเคลื่อนว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน โดยค่า Durbin-Watson มีค่า
ระหว่ าง 1.5 ถึ ง 2.5 (กั ลยา วานิ ชย์ บั ญ ชา, 2561) [7] ดั ง นั้ น ได้ ค่ า
Durbin-Watson = 1.851 จึงสรุปว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีความ
เป็นอิสระต่อกัน

ค่า R = 0.753 หมายถึง ค่า Y จริง กับ
มีความสัมพันธ์กัน
0.753 หรือ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัด
เพชรบู รณ์ จริง กับ การตัดสินใจซื้อสิน ค้าผ่านเฟซบุ๊ กของผู้บ ริโภค
ในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ที่ พ ยากรณ์ จ ากสมการประมาณค่ าถดถอย
เชิงพหุคูณ มีความสัมพันธ์กันสูง (0.753)
ผลการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
อานาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.343 รองลงมาคือ ปัจ จัยด้า น
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ผลิต ภัณ ฑ์ ค่า สัม ประสิท ธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.217
ปัจ จัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าสัม ประสิทธิ์ถดถอยของการ
พยากรณ์ เท่ ากับ 0.191 ท าให้ ตั วแปรทั้ ง 3 ตั วนี้ สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื้อสินค้ าผ่านเฟซบุ๊ กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 56.3 หรือมี อานาจ พยากรณ์ ร้อยละ
56.3 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ที่ ±0.156 ซึ่ง
สามารถสร้า งสมการถดถอยเชิง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ได้ดังนี้
(การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าผ่ านเฟซบุ๊ ก ) = 0.433 + 0.380
(ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย) + 0.238 (ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) +
0.179 (ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด)

(Beta= 0.160) ปัจจัยด้านบริการ (Beta= 0.157) และปัจจัยด้านเวลา
(Beta=0.006) ตามล าดั บ ท าให้ ตั วแปรทั้ ง 4 ตั วนี้ สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อยละ 46.6 หรือมีอานาจพยากรณ์ร้อยละ 46.6
5. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแปรต้นที่มีอานาจพยากรณ์ดีที่สุด
คื อ ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย (Beta=0.343) รองมาคื อ ปั จ จั ย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Beta=0.217) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด
(Beta=0.191) ท าให้ ตั ว แปรทั้ ง 3 ตั ว นี้ สามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ร้ อ ยละ 56.3 หรื อ มี อ านาจพยากรณ์
ร้อยละ 56.3
5.2 อภิปรายผล
1. ปั จจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าสามารถพยากรณ์ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้ บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
โดยปัจจัยด้านความจริง ปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัยด้านความเข้าใจ
ปัจจัยด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่
ปัจจัยด้านเวลาไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านเวลา
ไม่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตินา จันทร์หวร
(2559) [8] เรื่อง ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ ากิ๊ ฟช็ อป
ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการ
ตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ ากิ๊ ฟช็ อปผ่ านทางแอปพลิ เคชั นอิ นสตาแกรมของ
ผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) [4] เรื่องความไว้วางใจและ
ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อ สั งคมออนไลน์ พบว่ า ความไว้ วางใจและลั กษณะธุรกิ จผ่ านสื่ อ
สังคมออนไลน์ส่งผลต่อความความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. ปั จ จั ย ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า สามารถ
พยากรณ์ การตั ดสิ น ใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านเฟซบุ๊ กของผู้ บริโภคในจังหวั ด
เพชรบู ร ณ์ ได้ โดยปั จ จั ย ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู ้บ ริโ ภคในจัง หวัด เพชรบูร ณ์อ ย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ
ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัย
ด้า นราคาไม่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารตั ดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ผ่า นเฟซบุ๊ ก
ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัย ของภูษณ สุว รรณภัก ดี (2561) [9] เรื่องอิท ธิพ ลของ
ความไว้ว างใจ ทัศ นคติ และส่ว นประสมทางการตลาดต่อ การ
ตัด สิน ใจซื ้อ เสื ้อ ผ้า แฟชั ่น ผ่า นสื ่อ สัง คมออนไลน์ ข องผู ้บ ริโ ภค
ในจังหวัด สงขลา ที่พ บว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ าแฟชั่ น ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

5. สรุปและอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.5
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีระดับการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต-นักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 49.8 ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
53.0 ความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ เดือนละ
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.3 ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.7 และจ านวนเงิ น ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า ในแต่ ล ะครั้ ง
น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8
2. ระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวมด้ า นความไว้ ว างใจของ
ผู้ บ ริ โภคในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ในการซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ านเฟซบุ๊ ก ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้า
มากที่สุดมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ ความไว้วางใจ
ของผู้ บ ริ โภคเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า 3.73
ความไว้ วางใจของผู้ บ ริโ ภคเกี่ ย วกั บ ความจริ งในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
สินค้า 3.71 ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความเข้าใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า 3.69 และมีความไว้วางใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความเชื่อในการตัดสินใจซือ้ สินค้า 3.59
3. ระดับ ความคิ ดเห็น โดยรวมเกี่ ยวกั บปั จจัย ส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
ในจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ มากที่ สุ ด คื อ ด้า นการจัด จ าหน่ าย มี ค ะแนน
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.96 รองลงมาคื อ ด้ านราคา มี ค ะแนนค่ า เฉลี่ ย
เท่ ากั บ 3.80 ด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ มี ค ะแนนค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.79 และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.65
4. อิทธิพลความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
เฟซบุ๊ ก ของผู้บ ริโภคในจั งหวัด เพชรบู รณ์ พบว่าตั ว แปรอิ สระที่ มี
อานาจพยากรณ์ ดี ที่ สุ ด คือ ปั จ จัย ด้ านความจริ ง (Beta= 0.239)
รองมาคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจ (Beta= 0.234) ปัจจัยด้านความเชื่อ
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ด้านราคา ไม่ ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้ าแฟชั่น ผ่ านสื่ อ สังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับงานวิจั ย
ของพรพรรณ ตาลประเสริ ฐ (2561) [10] เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของ
การตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโ ภคกลุ่มธุรกิจการ
พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเขตจั งหวั ด กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
การตลาดแบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

2. การวิจัยในอนาคตผู้วิจัยควรทาการศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวแปรอื่น ๆ ทีม่ ีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านเฟซบุก๊
3. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัย ควรศึกษาเกี่ยวกับประเภท
สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้ อในเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย
ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ กของผู้บริ โภคในจังหวัด
เพชรบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้วิจยั ขอเสนอแนะดังนี้
1. ผู้ ป ระกอบการควรให้ ส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้ านการจัด จ าหน่ าย เนื่ อ งด้ว ยผู้ บ ริโภคให้ ค วามส าคั ญ
เกี่ ย วกั บ เวลาในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เพราะประหยั ด เวลาในการ
เดินทางไปซื้อสินค้าด้วยตัวเอง อยู่ที่ไหนก็สามารเลือกซื้อสินค้าได้
และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา
2. ผู้ ป ระกอบการควรให้ ส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์เนื่องด้วยผู้บริโภคให้ความสาคั ญเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินค้าครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อสินค้า สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและการแสดงรูปสินค้า
ให้ชัดเจน เมื่อซื้อสินค้าแล้วลูกค้าได้รับสินค้าตรงกับรูปภาพที่ แสดง
ในเฟซบุก๊
3. ผู้ป ระกอบการควรให้สาคัญ กับ การส่งเสริม การตลาดเนื่อ ง
ด้วยผู้บริโภคให้ความสาคัญเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
สม่าเสมอ มีการอัปเดทข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
ของสินค้าตลอด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความ
ต้องการ เช่น ลด แลก แจก แถม และผู้ขายสินค้าสามารถช่วย
แก้ไขปั ญ หาให้ ลูก ค้าได้ ทั นที กรณี เกิด ข้อ ผิด พลาด เช่น สิน ค้ า
ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สินค้าไม่ถึงลูกค้าตามที่กาหนด เป็นต้น ควรมี
บริการหลังการขาย ติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้าเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ รู้สึกว่าอยู่กับลูกค้าตลอดเวลา และเกิดความ
ไว้วางใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัย อิทธิ พลของความไว้วางใจและส่วนประสม
ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นสาหรับ
การทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรขยายพื้นที่ไปยังจังหวัด
อื่น ๆ เพื่ อเปรีย บเที ยบความแตกต่ างเกี่ ย วกับ ความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก
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ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่สง่ ผลต่อการกลับมาใช้ซา้ ของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
Factors service quality and perceived value affecting reuse of heavy industrial
machinery tenants in Pathum Thani province
อภิชา บวรจิรภัทร์1และ ชาคริต ศรีทอง2
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2อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Email: ice_burn_ice@hotmail.com; 2Email: charcrit.sritong@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาสภาพของปัจจุบันของคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ของ
ผู้ใช้และการกลับมาใช้ซ้าในเขต จังหวัด ปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต จังหวัด ปทุมธานี ในการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกาหนดการศึกษาผ่า น
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และจากบุคลากรของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี
จานวน 5 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิจัยเชิงปริมาณจานวน 385 ฉบับ ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากผู้วิจัย ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณแบบของคอแครน สุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ซ้า ซึ่งได้ผลการ
วัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า
1.องค์ประกอบหลักที่ประสบปัญหาที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ใน
ภาพรวมได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยคุณค่าที่รับรู้
2.ปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปร
พยากรณ์ได้แก่ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ามีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.384) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (β = 0.346) ปัจจัย
ด้านการตอบสนองลูกค้า (β = 0.166) ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (β = 0.074) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ พบว่า ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้ านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.565) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณค่าทางด้านอารมณ์ (β = 0.367) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ: คุณภาพการบริการ, คุณค่าที่รับรู,้ การกลับมาใช้ซ้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the current state of service quality and perceived value of users
and their reuse in Pathum Thani Province 2) to study the factors of service quality and perceived value at Affecting the
reuse of heavy industrial machinery tenants in Pathum Thani Province, this research uses a methodology of integrating
qualitative research methods, obtained data from interviews from personnel of heavy industrial machinery tenants in
Pathum Thani Province. The demographic quantitative research of 5 people was the tenants of heavy industrial machinery
in Pathum Thani Province, totaling 385 people without knowing the exact amount of sample. The data obtained from
the questionnaire which have the factors of the quality of service and perceived value of users and their reuse were
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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analyzed using a ready-made computer program. The statistics used for data analysis were frequency and percentage
values. Mean and standard deviation and multiple regression analysis
The research results showed that
1. The main issue that are the problem in their reuse of heavy industrial machinery tenants in Pathum Thani are
the factors of the service quality and perceived value of users.
2. The quality of service which affects the reuse of heavy industrial machinery tenants in Pathum Thani Province,
there are predictive parameters: In terms of understanding and understanding of customers, there was the highest
relationship (β = 0.384), followed by reliability factor (β = 0.346), customer response factor (β = 0.166), customer
confidence factor ( β = 0.074) was related to the reuse of heavy industrial machinery tenants in Pathum Thani
Province. Statistically significant at the next .05 level, respectively. Analysis results the perceived value factor
found that the perceived value of quality the most correlated factors (β = 0.565) followed by the emotional
value factor (β = 0.367) correlated with the reuse of heavy industrial machinery tenants in Pathum Thani Province.
Was statistically significant at the .05 level, respectively.
Keywords: service quality, perceived value, recycling, heavy industrial machinery
คานึงถึง ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อของลูกค้า
ของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ เรา อั น จะน าไปสู่ ก ารกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน [4]

1. บทน้า
สถานการณ์ของธุรกิจการก่อสร้างขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งในการ
ชี้ วั ด การเจริ ญ เติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย [1]
สมั ย ก่ อ นวิ ท ยาการต่ า งๆยั ง ไม่ ก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ า งต้ อ งใช้
แรงงานคน เป็นหลัก ทาให้งานบางอย่างยาก ต้องใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างนาน ความประณีตไม่สม่าเสมอ มีความปลอดภัยต่า
ต่อมาเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การก่อสร้ างใน ปัจจุบันนี้ ได้
นาเครื่องทุ่นแรง หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง
เป็นจานวนมาก นับวัน เครื่องจักรกล ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ
เพราะทางานได้มาตรฐานตรงตามข้อกาหนดการก่อสร้าง มี ความ
ปลอดภั ย มากขึ้ น ลดค่ า ใช้ จ่ า ยค่ าแรงคนงาน และลดเวลาการ
ทางาน ทาให้การก่อสร้างเสร็จตาม เวลาที่กาหนด เครื่องจักรกล
ในงานก่อสร้างที่ใช้กันมากในปัจจุบันนี้ได้แก่ รถเครน ซึ่งได้มีผู้
ประกอบกิจการ รถเครนให้เช่า เป็นจานวนมากในแต่ละจังหวัด
การประกอบธุรกิจรถเครนให้เช่า ถือว่าเป็นธุรกิจที่ ต้องใช้เงิ น
ลงทุนมากแต่ถือว่าได้ผลตอบแทนสูงพอสมควร เมื่อเทียบกับการ
ลงทุนเพราะในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ [2]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณ
ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี โดยคุณภาพการบริการ
ลู ก ค้ า หลั ก ๆเช่ น ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร ความ
น่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า การ
เข้าใจและรู้จักลูกค้า [3] และ คุณค่าที่รับรู้ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา
คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ คุณค่าทางด้านอารมณ์ [4] ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า และอยากทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้า โดย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพของปัจจุบันของคุณภาพการบริการและคุณ

ค่าที่รับรู้ของผู้ใช้และการกลับมาใช้ซ้าในเขต จังหวัด ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผล
ต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต
จังหวัด ปทุมธานี

3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี
3.1 ขอบเขตด้านประชากร สาหรับการศึกษาในครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์จากบุคลากรของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ด้วยข้อคาถามแบบปลายเปิด จานวน 5
คน เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป ของบุ ค ลากรของผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุ ต สาหกรรมหนั ก ในเขต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการสารวจ ด้วยแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้น
และได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ

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

185

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

การปรับเปลี่ยนคาถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่
ละ สถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือน เมษายน
2562 ถึง ตุลาคม 2563

ขอบเขตด้านเนื้อหา
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการ
ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้เ ช่าเครื่อ งจั กรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อกาหนดตัวแปรที่ใช้ใน การวิจัยสาหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) โดยการเป็นคาถาม ปลายเปิดที่มี
ความสาคัญพร้อมกั บลักษณะของคาถามที่มีความยืดหยุ่น และ
พร้อมที่ จะมีการปรับเปลี่ยนคาถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ใน แต่ละ สถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านตัวแปรของการ
วิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี้
1) ตัวแปรต้น คือ คุณภาพการบริการแบ่งเป็น 5 ด้าน
ได้แก่- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ- ความน่าเชื่อถือ- การ
ตอบสนองลูกค้า- การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า- การเข้าใจและรูจ้ ัก
ลูกค้า
1.1 คุณค่าที่รับรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ - คุณค่าทีร่ ับรู้
ด้านราคา- คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ - คุณค่าทางด้านอารมณ์

4. วิธดี ้าเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในครั้ งนี้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้มีกรอบมีกรอบแนวคิดในการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ท าให้ เ กิ ด ความชั ดเจนเชิ งทฤษฎี ดั งนั้ น ในส่ วนแรก
ผู้วิจัยเริ่มจากการทบทวน เอกสาร ตาราวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัย คุณภาพการบริการและ
คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อนามาพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ส่วนที่ 2 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวความคิด
นิยามศัพท์ และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพให้มีความถูกต้องและชัดเจน
ส่วนที่ 3 ทาการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างการสัมภาษณ์ แบบเฉพาะเจาะจง เป็น
การที่ผู้ศึกษาใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลื อกใคร โดยที่ผู้
ศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งผู้ศึกษาเลือก
กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา จ านวน 5 คน จะน าไปจั ด ท าข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
จะน าไปจั ด ท าเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามตามองค์ ป ระกอบของ
โครงสร้างตัวแปรสังเกตได้
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มตัวอย่างของบุคคลทั่วไปในเขตปทุมธานี ที่
เคย เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบบปิดหรือปลายปิด (Closeended question) เป็ น ค าถามที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง แล้ ว มี ค าตอบให้
เลือกตอบคาถามให้เลือกตอบ เป็นคาถามที่สั้นและง่ายที่ผู้วิจัยได้
ตั้งไว้แล้วมีคาตอบ (Choice) ให้เลือกตอบแต่ได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไว้แล้วเพื่อให้ข้อมูล
มีความละเอียดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลักเกณฑ์การ
เลือกพนักงานที่ให้ข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามคือ เพศ อายุ ประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ (Check List)

2) ตัวแปรตาม คือ การกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีแบ่งเป็น 3
ด้าน ได้แก่- ความไว้เนื้อเชื่อใจ- ความพึงพอใจ- การบอกต่อ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง และผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัย
เรื่องปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าทีร่ ับรู้ทสี่ ่งผลต่อการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี นั้นผู้วิจัยได้ จาแนกไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี จานวน 385
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ไม่
z2
ทราบจานวนที่แน่น อนจึ งใช้สูตร [5] n = 2
4e

ดังนั้นจึงได้

จานวน n คือ 385 คน
2. เชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) วิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างของการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เจ้าของกิจการ
โรงงาน 1 คน ผู้จัดการฝ่าย 1 คน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 คน และ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจริ ง อี ก 2 คน รวมแล้ ว เป็ น จ านวน 5 คน เป็ น การ
สัมภาษณ์ถึงสภาพทั่วไปของปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นคาถามปลายเปิด ที่มีความสาคัญ
พร้อมกั บลักษณะของคาถามที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะมี
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เพื่อใช้วัดข้อมูลปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
ระดับในการอภิปรายผลได้มาจากสูตรการ คานวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้นมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญโดยกาหนดเกณฑ์การ
ใช้ น้ าหนั ก แปลความหมายของข้ อ มู ล ดั ง นี้ ใช้ เ กณฑ์ ก ารแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยใช้สูตรเบส (Best, 1981 อ้างถึงใน บรรเทิง ศรี
อาจ ,2558)
ระดับค่าเฉลีย่ = ค่าคะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
การศึกษาในครั้งนี้แบ่ งจานวนชั้นระดับ ความส าคั ญ
ออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อยปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ต่าสุดเท่ากับ 1 คะแนน
แทนค่า
= 5–1

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ
ได้แก่ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ความน่าเชื่อถือ 3.
การตอบสนองลูกค้า 4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 5. การเข้าใจ
และรู้จักลูกค้า
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณค่าที่รับรู้ แบ่งเป็น 3
ด้าน ได้แก่ 1. คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 2. คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ
3. คุณค่าทางด้านอารมณ์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 3
ด้าน ได้แก่ 1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ 2. ความพึงพอใจ 3. การบอกต่อ
ขั้นตอนที่ 3 นาตัวแปรที่ได้จากการจัดกลุ่ม ตัวแปร มาสร้าง
และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ บบสอบถามที่ ใ ช้ เ ก็ บ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และทดสอบคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย โดยทดสอบหาค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อง
ระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Index of Item
Objective Congruence IOC) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น และ
ทดสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ด้ า นความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนาไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งวิ จั ย ดั ง นี้
ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
ขั้ น ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว มาทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการทดสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (index of
item objective Congruence: IOC) และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิ จั ย จ านวน 30 ตั ว อย่ า ง และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ วยวิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค (Cronbachs, alpha Coefficient)
และนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยโดย
กลุ่มประชากรที่ใช้ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนจานวน 385 คน [5]
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณ
ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ
Rating Scale 5 ระดั บ หรื อ ตามมาตรวั ด แบบลิ เ คิ ร์ ท (Likert’s
Scale) ในการวัดระดับปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รั บรู้
ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย น้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย น้อย
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย มาก
5 คะแนน หมายถึงเห็นด้วย มากที่สดุ

5

= 0.80
ผลการแบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่ าเฉลี่ย
ของปั จ จั ย คุ ณ ภาพการบริ ก ารและคุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ การ
กลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี น้อยที่สุด
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี จากการ
ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง (ศั ก ดิ์ กองสุ ว รรณ และเชษฐ์ภณัฏ
ลี ล าศรี สิ ริ (2556)ผู้ วิ จั ย ใช้ ม าตรวั ด แบบ Rating Scale 5 ระดับ
หรือตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดั บ
ความคิดเห็นการเลือกใช้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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1 คะแนน หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า น้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า น้อย
3 คะแนน หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า ปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า มาก
5 คะแนน หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า มากที่สดุ ผลการ
แบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ยของระดับการกลับมา
ใช้ซ้า คือ

0.346) ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า (β = 0.166) ปัจจัยด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (β = 0.074) มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถัดลงมาตามลาดับ
ส่วนคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจั กร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี (β = 0. 042) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีได้ดังนี้ ปัจจัย
คุ ณ ภาพการบริ ก าร ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า
เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมหนั ก ในเขต จั งหวั ด ปทุ ม ธานี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการ
เข้าใจและรู้จักลูกค้า 2) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยด้าน
การตอบสนองลูกค้ า 4) ปั จ จั ย ด้ า นการให้ ความมั่น ใจแก่ลูกค้า
ตามลาดับ
5.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ระหว่างปัจจัย
คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี 1) ปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้ด้านราคา 2) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ 3) ปัจจัยด้านคุณค่า
ทางด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี *มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ว่า ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว ดังนี้ 1) ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 3)
ปัจจัยด้านการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุ ม ธานี อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยตั ว แปร
พยากรณ์ เ หล่ า นี้ ส ามารถอธิ บ ายความผั น แปรของตั ว แปรการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุมีขนาดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ใน
จังหวัดปทุมธานีโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 79.40 (R2 = 0.793) ซึ่งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 489.901, Sig = .000*)
ซึ่ ง ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ด้าน
คุณภาพ มีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.565) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 รองลงมาคื อ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางด้ า น
อารมณ์ (β = 0.367) มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ซ้าของผู้
เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้ ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
กลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัด
ปทุมธานี (β = 0.007) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า ปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า น้อย
ค่าเฉลี่ย1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการกลับมาใช้ซ้า น้อยที่สุด

5. ผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักใน
เขต จังหวัดปทุมธานี
5.1 สรุ ป สภาพทั่ ว ไปของปั จ จั ยคุ ณภาพการบริการ
และคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อ การกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุ ต สาหกรรมหนั ก ในเขต จั งหวั ด ปทุ ม ธานี จากการค้ น คว้ า หา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ วารสารงานวิจัย พบว่า
สภาพทั่วไปในปัจจุบันนี้ มีปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณค่าที่
รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจั กรอุตสาหกรรม
หนักในเขตจังหวัดปทุมธานี คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 2)ความน่าเชื่อถือ 3) การตอบสนองลูกค้า 4) การให้ความ
มั่นใจแก่ลูกค้า 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า และคุณค่าที่รับรู้ คือ
1) คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา 2) คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ 3) คุณค่า
ทางด้ า นอารมณ์ ซึ่ ง จะท าให้ ต ลาดมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี มีตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว ดังนี้ 1. ปัจจัยด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 3.
ปัจจัยด้านการตอบสนองลูกค้า 4. ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ
แก่ลูกค้า 5. ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ
การกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่ าเครื่อ งจั กรอุตสาหกรรมหนั ก ในเขต
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร
พยากรณ์เหล่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรปัจจัย
คุณภาพการบริการ โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 80.9 (R2 = 0.807)
ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 321.596, Sig = .000*)
ซึ่งว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้ามีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.384) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (β =
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ดังนั้นสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่า
เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมหนั ก ในเขต จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ได้ ดั งนี้
ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า
เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมหนั ก ในเขต จั งหวั ด ปทุ ม ธานี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านคุณค่าที่
รับรู้ด้านราคา 2) ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ ตามลาดับ

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับ Soleimani
AG, and Einolahzadeh H,(2018) [9] ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการ
บริการตามความตั้งใจที่จะกลับมาซื้อซ้า ผลการวิจัยพบว่าตัวแทน
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพน าไปสู่ ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะกลั บ มายั ง
ปลายทางด้ ว ยความพึ ง พอใจและภาพลั ก ษณ์ ข องจุ ด หมาย
ปลายทาง นอกจากนี้คุณภาพบริการมีผลกระทบโดยตรงต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าและมีความสัมพั นธ์โดยตรงในเชิงบวกระหว่าง
ความพึงพอใจของลูกค้าและคาพูดจากปากต่อปาก ความหมาย
เชิ ง ทฤษฎี แ ละเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องผลลั พ ธ์ เ หล่ า นี้ ถู ก กล่ า วถึ ง
สอดคล้องกับ Rahim, A. Ganiyu (2016) [10] ได้ศึกษาการอยู่
รอดในระยะยาวและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสาย
การบินนั้นเชื่อมโยงกับคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการสาย
การบิ น และความสามารถในการสร้า งความพึ งพอใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว จากการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารและจากการขยายความ
ภักดีต่อสายการบิน ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการจึงเป็น
ปัจจัยเสริมในการสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมการบิ น ดั ง นั้ น เราจึ ง แนะน าให้
ผู้ ป ระกอบการสายการบิ นพั ฒนาและใช้ ก ลยุท ธ์ก ารบริการเชิง
ตลาดเพื่อระบุความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้
บริ ก ารได้ดี ยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการสายการบิน ควรวัด
คุณภาพการบริการเป็นประจาเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรักษา
ความคาดหวังของผู้โดยสารและพิจารณาปรับแต่งผลิตภัณฑ์และ
บริการของพวกเขา (เท่าที่จาเป็น) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้า

6. อภิปรายผล
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร จากผล
การศึกษา พบว่า ผู้เลือกใช้บริการเช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก
ในเขต จังหวัดปทุมธานี ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับความสาคัญมากที่สุด กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ผู้เลือกใช้บริการ
เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีคิดว่า
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีส่วนช่วยการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่ า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับวรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558) [6] ได้ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการ การตระหนักถึงราคาภาพลักษณ์ตราสินค้า และการ
บอกต่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง พั ส ดุ ข อง
บริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผ ลของการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านการให้ความมั่นใจและ ด้านการตระหนักถึงราคา มีเกณฑ์ที่มี
ผลต่ อ การตั ดสิน ใจเลือ กใช้ บริก ารขนส่งพั สดุข องบริษั ท เอกชน
ภายในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลได้พบว่า
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับกาญจน์สิตา โฆสิตธัญญสิทธิ์
(2559) [7] ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กผู้ ใ ห้
บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่
พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นปัจจัยด้ านการ บริการ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการบริ ก ารและ ด้ า นพนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากขึ้น
โดยเฉพาะด้ า นการบริ ก ารซึ่ ง สอดคล้ อ งสุ ว รรณา เพี ย รมานะ
(2561) [8] ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ ความพึ ง พอใจ ความไว้ ใ จ
คุณภาพการ บริการ ที่มีผลต่อการบอกต่อของลูกค้าร้าน JSK การ
วิจัยนี้ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก
ที่สุด ตามด้วยด้านช่อง ทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด สาหรับความไว้วางใจที่มีต่อร้าน JSK ลูกค้า
มีระดับความไว้ใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ มี คุณภาพในระดับมากที่สุด ตามด้วย
ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการเอาใจ
ใส่ต่อลูกค้า และการบอกต่อ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง ด้าน
การเอาใจใส่ต่อลูกค้า มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของ ลูกค้าร้าน JSK

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ธุ ร กิ จ ของผู้ ใ ห้ เ ช่ าเครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมหนัก ในเขต จั งหวัด
ปทุ ม ธานี ในการพิ จ ารณาการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย
คุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้า
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขต จังหวัดปทุมธานี มี
ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบว่าสรุปสภาพทั่วไปของการกลับมาใช้ซ้าของ
ผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี 1) ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ 2) ความพึงพอใจ 3) การบอกต่อ พบว่า การกลับมา
ใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
นั้นต้องมีปัจจัยด้านความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือ
ความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นทางบริษัทต้องทางานให้ลูกค้าเชื่อใจโดยการ
ให้บริการด้วยความซื่อตรง ตรงไปตรงมา และจริงใจดาเนินงาน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะความปลอดภัยขณะทางาน
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือ ความ
พึงพอใจนั้นอาจจะตอบยากนิดนึงแต่ทางบริษัทจะดูผลที่ออกมา
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คื อ การตอบรั บ ในด้ า นต่ า งจากการกลั บ มาใช้ ซ้ าและจาก
แบบสอบถามในเรื่องการให้บริการของพนักงานบริษัทและมีการ
ฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆเพื่อให้พนักงานตอบคาถามได้ถูกต้องและมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาปัจจัยด้านการบอก
ต่อ มีความคิดเห็นไปทางเดียวกัน คือการบอกต่อนั้นส่วนใหญ่จะมี
การแนะนาครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ๆ
ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากบริ ษั ท จะแนะน าให้ เ พื่ อ นและคนที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ประจาแต่ถ้ามีข้อผิดผลาดตรงไหนพูดในแง่ลบยินดีที่จะช่วยแก้ตา่ ง
ให้ ซึ่ ง ปั จ จั ย ใน 3 ด้ า นนี้ จ ะท าให้ มี ก ารกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานีต่อไป ซึ่งปัจจัย
คุณภาพการบริการและคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้า
ของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5
คน จาก การสั ม ภาษณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ งโครงสร้าง และ ใช้คาถามปลายเปิด มี
ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ
และคุณค่าที่รับรู้ ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมหนักในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. ผลจากการวิเคราะห์ ปัจจัยในการกลับมาใช้บริการซ้าคือ
ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ การกลั บ มาใช้ ซ้ าของผู้ เ ช่ า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้าน คุณค่าที่รับรู้ มีจานวน 3 ด้าน โดยเรียงลาดับ
จากมากที่สุด ปัจจัยด้าน คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณภาพ ปัจจัยด้าน
คุณค่าทางด้านอารมณ์ ส่วน ปัจจัยด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาไม่
ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้าของผู้เช่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ใน
เขต จังหวัดปทุมธานี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ากั ด เฉพาะผู้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมหนัก ในเขต จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการ
กระจายกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไปยั ง องค์ ก รอื่ น ๆ ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
แตกต่าง และมี ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรจังหวัดอื่นๆ
ด้วย เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริโภค ในจังหวัดอื่นๆเพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การของพนักงาน บริษัท ผู้เช่า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก ต่อไปในอนาคต
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้า
อาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพกับประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน และ3) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของ
บุคลากร โรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการรับรู้ เท่ากับ 0.81 ด้านปัจจัยแรงจูงใจ
เท่ากับ 0.95 และด้านประสิทธิภาพในการบริการ เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยรวม
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2) การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพจากแหล่ งข้ อ มู ล สื่ อ บุ ค คล และแหล่ งข้ อ มู ล สื่ อ มวลชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
3) ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการทางาน ชีวิตส่วนตัว และวิธีปกครองบังคับบัญชาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ปัจจัยแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการบริการ
Abstract
The objectives of this research were; 1) to study the opinions of personnel private hospital regarding the
perception to being the medical service hub, and the motivation factors for Arab customers’ providing services of
personnel private hospital; 2) to study the relationship between the perception to being the medical service hub and
the service efficiency for Arab customers of personnel private hospital; and 3) the motivation factors influence the
service efficiency for Arab customers of personnel private hospital. The samples of sampling group in this study were
397 of personnel private hospital in Bangkok. The instrument of this research was used the questionnaire with a
reliability of the perception to being the medical hub was 0.81, the motivation factors was 0.95 and the efficiency for
Arab customers’ providing services of personnel private hospital was 0.90 . The statistical analysis was used mean,
standard deviation, Pearson’s correlation and multiple linear regression analysis. The result of the research found that;
1) the opinions’ personnel private hospital about the perception to being the medical service hub was overall at a
middle level and the motivation factors for Arabic customers’ providing services were overall at a high level; 2) the
perception to being the medical service hub as a whole was positively related the service efficiency for Arab customers
of personnel private hospital at significance level 0.01; and 3) the motivation factors; responsibility, salary, occupation
status, work status, personal life and command method influenced the service efficiency for Arab customers of
personnel private hospital in Bangkok were significant at significance level 0.05.
Keywords: the perception to being the medical service hub, the motivation factors, the service efficiency
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1.บทนา
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
และเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนทั่วโลกในการเดินทางมาพักผ่อน
ความนิยมของไทยเห็นได้จากการติดอันดับผลการสารวจของสถาบัน
และนิตยสารต่างๆหลายครั้งในรอบทศวรรษที่ผ่านมา กอรปกับด้าน
สาธารณสุขก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 5 ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน
และการรักษาของไทยพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ มีการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนด้านการแพทย์และพยาบาลจนสามารถผลิตบุคลากรที่
มีคุณภาพได้เป็นจานวนมาก กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าในปี 2560
ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
แบ่งเป็นการผลิตบุคลากรแพทย์ ประมาณ 3,121 คนต่อปี จากคณะ
แพทยศาสตร์ 21 แห่งทั่วประเทศ และสามารถผลิตบุคลากรด้าน
พยาบาล ประมาณ 1.1 หมื่ น คนต่ อ ปี นั ก เทคนิ ค การแพทย์ และ
แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆอีกราว 2,000 คน [1] แสดงถึงศักยภาพ
ในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ ขณะเดียวกันประเทศไทย
เป็นประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทารายได้เข้าประทศ
เป็นจานวนมาก โดยมีรายได้จากลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยพบว่ารายได้ของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนที่มาจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0
ของรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนในปี 2554 เป็นกว่าร้อยละ
27.0ในปี 2558 และคาดว่าเพิ่ ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 30.0 ในปี 2560
ข้อมูลการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของชาวตะวันออกกลางในปี
2562 พบว่า มีจานวน 702,559 ราย ทารายได้เข้าสู่ประทศเป็นเงิน
57,094.46 ล้านบาท [ 2 ]) โดยมี ปั จจัย หนุ น มาจากกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่ องเที่ยวทั่ว
โลก และไทยก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในประเทศจุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนื่องจากมีความได้เปรียบคู่แข่งชาติอื่นๆในด้าน
ความสามารถในการรักษาของแพทย์ไทยที่ได้รับการยอมรับ ด้าน
ราคาเมื่อเทียบกับชาติอื่นและการต้อนรับที่ดีของไทยที่ได้รับการชื่น
ชมเรื่อ งยิ้ มแย้มและมิ ตรไมตรี [ 3 ]) อี กทั้งธุรกิจ บริการสุข ภาพมี
แนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการที่นักธุรกิจกลุ่มทุนราย
ใหญ่ยังคงลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมทีมบุคลากรทั้งทีมแพทย์
พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าภายในปี 3-5 ปีข้างหน้า
จะมีการเปิดโรงพยาบาลเอกชนไทย “ราว10 แห่ง” โดยในจานวนนี้
เป็ น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ป ระมาณ 5 แห่ ง ในพื้ น ที่
กรุ ง เทพฯ ทั้ ง หมด วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รองรั บ คนไข้ ร ะดั บ “ไฮ
เอนด์” ทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับ
การรัก ษาในไทยจานวนมาก [ 4 ]) นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยังติ ด
อั น ดั บ 7 ประเทศที่ มี ร ะบบสาธารณสุ ข ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกปี 2562
[5] ทาให้สร้างความมั่นใจได้ว่าไทยมีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นแนวหน้า
ด้านการบริการสุขภาพระดับอาเซียนและจะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ
บริการสุขภาพระดับนานาชาติได้
ภาครัฐของไทยเล็งเห็นโอกาสในการประสานความร่ว มกันจาก
ภาคบริการสุขภาพและภาคธุรกิจ บรรจุแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ในนโยบายด้ า น
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี(พ.ศ.2560-2579) กาหนดให้การท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพเป็น หนึ่ ง
ยุทธศาสตร์ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นฝ่ายผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็ น ศู น ย์ สุ ข ภาพนานาชาติ โดยการพั ฒ นาขีด ความสามารถของ
ประเทศเพื่อดูและและยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในด้าน
ต่างๆ ดูแลสุขภาพเชิงท่ องเที่ยวและต่อยอดในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ โดยกาหนดแนวทางการพั ฒนาการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 4
ด้าน ประกอบด้วย 1. ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) 2. ศู นย์ก ลางบริก ารสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่ต่ อ
ยอดกั บ การบริ ก ารสปาและท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ 3. ศู น ย์ ก ลาง
การศึกษา วิชาการ และงานวิจัย ( Academic Hub ) 4. ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์ (Product Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ช่ว ยสนั บ สนุ น การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
สุขภาพ คือ การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมสาหรับการให้บริการ มี
คุณ ภาพชีวิตทีดีในที่ทางาน ในประเทศไทยพบว่าพยาบาลซึ่งเป็ น
หนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่สาคัญ ของโรงพยาบาล มีอัตราการย้ายงาน
หรือลาออกจากวิชาชี พค่ อนข้างสู ง โดยสาเหตุ เกิ ดจากวิกฤติท าง
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนจากนโยบาย การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติซึ่งทาให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่าง
ธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงภาระงานที่หนักเกินไป ไม่สมดุลกับจานวน
บุ ค ลากร ท าให้ สุ ข ภาพทรุ ด โทรมเกิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ยและมี
ความเครี ย ดสะสม [6] แม้ ก ระทั่ ง บุ ค ลากรด้ า นอื่ น เช่ น ล่ า ม
แปลภาษา ผู้ ช่ ว ยพยาบาลและนั ก เทคนิ ค รั งสี ก็ ป ระสบปั ญ หาที่
คล้ายคลึงกัน เป็นสาเหตุการย้ายงานไปที่ใหม่ซึ่งมีความจูงในในการ
ท างานมากกว่ า ที่ จ ะได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ และได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
ผู้วิจัยในฐานะเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการ
สุ ข ภาพภาคเอกชนพบว่ า บางครั้ ง ผู้ เข้ า รั บ บริ ก ารมี ข้ อ ติ ติ ง และ
บุคลากรเองก็ไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองตอบความ
ต้องการของผู้เข้ารับ บริการได้ จึงมีค วามจาเป็ นในการศึก ษาวิจั ย
ปั จ จั ย กั บ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(Medical Hub) และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าใช้ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของ
บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนให้ดียิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมรองรับ
ที่ไทยเป็นศูนย์การสุขภาพนานาชาติ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
และปั จ จั ย แรงจู ง ใจในการบริ ก ารลู ก ค้ า อาหรั บ ของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างการรับ รู้เกี่ ย วกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริก าร
สุขภาพกัประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของบุคลากร
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย

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

192

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3.5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear
Regression) เพื่อใช้พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอาหรับของ
บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 54,245 คน[ 1 ]
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ น ามาวิ จั ย ครั้ งนี้ 397 คน โดยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ วิธีการเก็บข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรใน
แต่กลุ่มงานความรับผิดชอบและกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .95
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม โดยผู้ วิจั ย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ มูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มงานและประสบการณ์การ
ทางาน แบบสอบถามจัด ทาแบบลักษณะคาถามเป็ นแบบค าตอบ
หลายตัวเลือก(Multiple Choices) ให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลเอกชนด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุ ข ภาพ ปั จ จั ย แรงจู งใจและประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามจัดท าแบบ
มาตราส่วนประมาณ โดยมีการแปรความหมาย 5 ระดับ
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 ความถี่ (Frequency)และร้อยละ (Percentage) เพื่อ
ใช้ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.3.2 ค่ า เฉลี่ ย (X) ใช้ อ ธิ บ ายค่ า เฉลี่ ย ของข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการให้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
3.3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.)
เพื่อใช้อธิบายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 ระดั บ ความเห็ น ของบุ ค ลากรโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ด้ านการรับ รู้ก ารเป็ น ศู น ย์ กลางบริก ารสุ ขภาพ
ปัจจัยแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร
3.3.4 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation) เพื่อใช้ เปรียบเทียบความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยการ
รับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพกับประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับ

4. ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของการวิ จั ย เรื่ อ งปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากผู้ ต อบแบบสอบถาม 397 คนด้ วยความถี่
(Frequency)และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ เพศ อายุ
การศึกษา กลุ่มงาน รายได้ และประสบการณ์การทางาน ซึ่งแสดง
เป็นความถีแ่ ละร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง

72
325

18.14
81.86

31
96
139
73
42
16

7.81
24.18
35.01
18.39
10.58
4.03

56
302
39

14.11
76.07
9.82

234
55
108

58.94
13.85
27.20

45
113
135
104

11.34
28.46
34.01
26.20

92
172

23.17
43.32

2. อายุ
ไม่ เกิน 25ปี
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
45 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
4. กลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล
5. รายได้
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท
30,001– 40,000 บาท
40,001– 50,000 บาท
6. ประสบการณ์การทางาน
ไม่เกิน 5 ปี
5 – 10 ปี
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11 – 15 ปี
82
20.65
16 – 20 ปี
38
9.57
21 ปีขึ้นไป
13
3.27
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.86 มี อายุ 31-35 ปี จานวน
139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.01 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เที ยบเท่ า จานวน 302 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 76.07 กลุ่ มงานความ
รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล จานวน 234 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.94 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 135 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.01 และมี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 5-10 ปี
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.32
4.2 ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลเอกชน เกี่ยวกับ การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลาง
บริก ารสุ ขภาพ ซึ่งแสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ดั ง
ตาราง 2-3
ตาราง 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพ ด้ า น
แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล
X
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
1. ได้รับ รู้ข้ อมูลจากการเรีย น 3.16 0.80 ปานกลาง
การสอนในสถานศึกษา
2. ได้รับรู้ข้อมูลจากการอบรม 3.20 0.78 ปานกลาง
สัมมนาและศึกษาดูงาน
3. ได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล จากหั ว หน้ า 3.52 0.73
มาก
หน่วยงาน
4. ได้รับรู้ข้อมูลจากครอบครัว 2.66 0.91 ปานกลาง
และคนรู้จัก
โดยรวม
3.13 0.80 ปานกลาง
จากตาราง 2 พบว่า การรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ด้านแหล่งข้ อ มู ลสื่ อ บุ ค คล โดยรวมบุ คลากรมี ค วามคิด เห็ น อยู่ ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.13 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล จากหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
รองลงมาได้รับรู้ข้อมู ลจากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานและ
น้อยที่สุดได้รับรู้ข้อมูลจากครอบครัวและคนรู้จัก

3. ได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกลางแจ้ง 2.95 0.77 ปานกลาง
ป้ายโฆษณา
4. ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน๊ต 3.91 0.74
มาก
และโซเชี่ยลมีเดีย
โดยรวม
3.29 0.75 ปานกลาง
จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยการรับรู้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ด้านแหล่งข้อมูลสื่ อมวลชน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.29 และ S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน๊ตและโซเชี่ยล
มีเดีย รองลงมาได้รับรู้ข้อมูลจากนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์และน้อย
ที่สุดได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
4.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับ ประสิทธิภาพในการบริการ
ลูกค้ าอาหรับ ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้ าน
คุณภาพ ปริมาณและเวลา โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้
H0 : การรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ
H1 : การรั บ รู้ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ
ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เป็นราย
ด้าน ดังตาราง 4 - 6
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับ การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิท ธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้าน
คุณภาพ
การรับรู้
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ
การเป็นศูนย์กลาง
Sig
Pearson
บริการสุขภาพ
Correlation(r)
แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล
0.225
.000**
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน
0.213
.000**
โดยรวม
0.219
.000**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 4 พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุ ข ภาพจากแหล่ ง ข้ อ มู ล สื่ อ บุ ค คล(r =0.225)และแหล่ ง ข้ อ มู ล
สื่ อม วล ชน (r =0.213) มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ด้านคุ ณ ภาพ อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ
0.01
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เกี่ยวกับ การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพกับประสิท ธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ปริมาณ
การรับรู้
ประสิทธิภาพด้านปริมาณ
การเป็นศูนย์กลาง
Pearson
Sig
บริการสุขภาพ
Correlation ( r )

ตาราง 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ ด้านแหล่งข้อมูล
สื่อมวลชน
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน
X
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
1. ได้รับรู้ข้อมูลจากโฆษณาทาง 3.23 0.74 ปานกลาง
วิทยุและโทรทัศน์
2. ได้รับรู้ข้อมูลจากนิตยสารและ 3.08 0.76 ปานกลาง
สื่อสิ่งพิมพ์

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

194

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล
0.230
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน
0.202
โดยรวม
0.216
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ ด้านปัจจัยค้าจุน
ด้านปัจจัยค้าจุน
X
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
1. เงินเดือน
3.68 0.59
มาก
2. โอกาสก้าวหน้า
3.60 0.64
มาก
3. ความสัมพันธ์
3.78 0.56
มาก
4. สถานะทางอาชีพ
3.97 0.58
มาก
5. นโยบายการบริหาร
3.81 0.55
มาก
6. สภาพการทางาน
3.80 0.58
มาก
7. ชีวิตส่วนตัว
3.70 0.55
มาก
8. ความมั่นคงในงาน
3.80 0.59
มาก
9. วิธีปกครองบังคับบัญชา
3.76 0.54
มาก
โดยรวม
3.77 0.58
มาก
จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ
ด้านปัจจัยค้าจุน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
= 3.77 และ S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา นโยบายการบริหารและโอกาส
ก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4.5 ข้อมูลวิเคราะห์ ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
ก าร บ ริ ก า รลู ก ค้ า อ าห รั บ ข อ งโรงพ ย า บ า ล เอ ก ช น ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้
H0 : ปัจจัยแรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริการลูกค้าอาหรับ
H1 : ปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลและส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้าอาหรับ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ ดังตาราง 9
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ใน ก า ร บ ริ ก า รลู ก ค้ าอ า ห รั บ ข อ งโรงพ ย าบ าล เอ ก ช น ใน
กรุงเทพมหานคร

.000**
.000**
.000**

จากตาราง 5 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุ ข ภาพ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล สื่ อ บุ ค คล(r =0.230)และแหล่ ง ข้ อ มู ล
สื่ อม วล ชน (r =0.202) มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครด้านปริมาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการบริก าร
ลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้านเวลา
การรับรู้
ประสิทธิภาพด้านเวลา
การเป็นศูนย์กลาง
Pearson
Sig
บริการสุขภาพ
Correlation ( r )
แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล
0.243
.000**
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน
0.211
.000**
โดยรวม
0.227
.000**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 6 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางบริการ
สุ ข ภาพ จากแหล่ งข้ อ มู ล สื่ อ บุ ค คล (r =0.243) และแหล่ งข้ อ มู ล
สื่ อม วล ชน (r =0.211) มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท างบ วกกั บ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครด้านเวลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.4 ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ
ของ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 7 - 8
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ ด้านปัจจัยจูงใจ
ด้านปัจจัยจูงใจ
X
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
1. ความสาเร็จในการทางาน
3.97 0.52
มาก
2. การได้รับการยอมรับ
3.72 0.55
มาก
3. ลักษณะการปฏิบัติงาน
3.94 0.55
มาก
4. ความรับผิดชอบ
3.89 0.53
มาก
5. ความก้าวหน้า
3.70 0.60
มาก
โดยรวม
3.84 0.55
มาก
จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการบริการลูกค้าอาหรับ
ด้านปัจจัยจูงใจ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
= 3.84 และ S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด คื อ ความส าเร็ จ ในการท างาน รองลงมา ลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

ตัวแปร/ปัจจัย

Unstandardized
Coefficients

B

Std.
Error

ค่าคงที่
.504 .127
(Constant)
1.ความสาเร็จใน .066 .041
การทางาน
2.การได้รับการ
-.003 .041
ยอมรับ
3.ลักษณะการ
.045 .047
ปฏิบัติงาน
4.ความรับผิดชอบ .113 .052
5.ความก้าวหน้า -.058 .042
6.เงินเดือน
.172 .038

Standardized

Coefficients

t

Sig

3.956

.000*

.072

1.595

.111

-.003

-.064

.949

.052

.960

.338

.126
-.071
.210

2.184
-1.371
4.514

.030*
.171
.000*

Beta
-

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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7.โอกาสก้าวหน้า -.044 .041 -.059 -1.084 .279
8.ความสัมพันธ์
.071 .043 .083
1.647 .100
9.สถานะทาง
.087 .043 .105
2.022 .044*
อาชีพ
10.นโยบายการ
-.044 .051 -.050
-.856 .392
บริหาร
11.สภาพการ
.099 .041 .120
2.413 .016*
ทางาน
12.ชีวิตส่วนตัว
.147 .041 .167
3.565 .000*
13.ความมั่นคงใน .019 .044 .023
.434
.665
งาน
14.วิธีปกครอง
.220 .041 .249
5.322 .000*
บังคับบัญชา
R = .826, R2 =.682, Adj. R2 =.671, Durbin-Watson = 1.977
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 9 พบว่าปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริก ารลูก ค้ า อาหรับ ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.826 และสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2)
เท่ า กั บ 0.682 ซึ่ ง มี 6 ตั ว แปร คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ เงิ น เดื อ น
สถานะทางอาชีพ สภาพการท างาน ชีวิต ส่ วนตั ว และวิธีป กครอง
บั งคั บ บั ญ ชา แสดงว่า ปั จ จัย จู งใจเกี่ ยวกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ปัจจัยค้าจุนเกี่ยวกับ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการทางาน
ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับซึ่งสามารถพยากรณ์ได้
คิดเป็นร้อยละ 68.2 และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าหรับ =
0.504 + 0.126 (ความรับผิดชอบ) + 0.210 (เงินเดือน) + 0.105
(สถานะทางอาชี พ ) + 0.120 (สภาพการท างาน) + 0.210 (ชี วิ ต
ส่วนตัว) + 0.249 (วิธีปกครองบังคับบัญชา)
5. การอภิปรายผล
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารลู ก ค้ า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
ค้นคว้า มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ด้านแหล่งข้อมูลสื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงาน รองลงมา
คือได้รับรู้ข้อมูลจากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานและน้อยที่สุด
คือ ได้ รับ รู้ข้ อ มู ล จากครอบครั วและคนรู้จั ก ตามลาดั บ เนื่ อ งจาก
รูปแบบการทางานในโรงพยาบาลที่มีการสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ
และแม่ น ย าทั้ งภายในหน่ ว ยงานและระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ างๆใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ แอตคิน [ 8 ] กล่าวว่าการเลือกเปิดรับสื่อ
ของผู้รับ สารมี แนวโน้ม ที่ จะเลือ กเปิ ดรับ สื่อ ที่ จัดหามาได้ง่ายและ

สะดวกในการเปิดรับมากที่สุด รวมถึงเป็นสื่อที่ผู้รับสารเปิดรับเป็น
ประจ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การรั บ รู้ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ ด้านแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและ
โซเชี่ยลมีเดีย รองลงมาคือ ได้รับรู้ข้ อมูลจากโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศน์และน้อยที่สุดคือ ได้รับรู้ข้อมูลจากสือ่ กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
ตามลาดับ เนื่องจากบุคคลากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้ง่าย ทั้ง
ผู้คนส่วนมากมักจะพกพาโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทติดตัว ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา เด่นชัย [ 9 ] กล่าวว่า
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างสื่ อออนไลน์มาเป็นตัว
ช่วยในการกระจายข่าวในวงกว้าง โดยสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความ
นิ ย มมากในการใช้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ นปั จ จุ บั น สื่ อ สั งคมออนไลน์
(Social Media) ในปัจจุบันนั้นการสื่อสารรูปแบบนี้จะทาการสื่อสาร
ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และผู้ ใ ช้ ง านส่ ว นใหญ่ มั ก จะใช้ ง านผ่ า น
โทรศัพท์มือถืออีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก
5.2 ปัจจัยแรงจูงในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุ ก ด้ า นในทั้ ง ปั จ จั ย จู งใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ปัญ ญาพร ฐิติพงศ์ [ 10 ]พบว่าระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งคู่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ความส าเร็ จ ในการท างาน
รองลงมาลักษณะการปฏิบั ติงานและน้อยที่ สุดคือ ความก้าวหน้ า
เนื่องจากองค์กรที่ประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีน โยบายการ
บริหารที่ดี มีเป้าหมายในการดาเนินงานและสามารถขับเคลื่อนให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
ซึ่งต้ อ งอาศั ย ความส าเร็จ ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในแต่ ล ะ
หน่วยงานประกอบกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปัญญาพร จิติ
พงศ์ [ 11 ] พบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีแรงจูงใจมากที่สุด
รองลงมาคือความรับผิดชอบและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ตามล าดั บ ส่ ว นปั จ จั ย แรงจู ง ใจด้ า นปั จ จั ย ค้ าจุ น ในภาพรวม
บุคคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา นโยบายการบริหารและน้อยทีส่ ดุ คือ
โอกาสก้าวหน้า
5.3 ปัจจัย แรงจูงใจส่งผลต่อประสิท ธิภาพในการบริการลูกค้ า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่า สัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์พ หุคูณ (R)
เท่ากับ 0.826 และสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.682 ซึ่งมี 6
ตัวแปร คือ ความรับผิดชอบ เงินเดือน สถานะทางอาชีพ สภาพการ
ทางาน ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกันพยากรณ์
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก าร แสดงว่ า ปั จ จั ย จู ง ใจเกี่ ย วกั บ ความ
รับ ผิ ด ชอบ และปั จจั ย ค้ าจุน เกี่ย วกั บ เงิน เดื อ น สถานะทางอาชี พ
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สภาพการทางาน ชีวิตส่วนตัว และวิธีปกครองบังคับบัญชา ร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับ ซึ่ง
สามารถพยากรณ์ได้คิดเป็นร้อยละ 68.2 ซึ่งสอดคล้องกับ ดาริน ปฏิ
เมธิภรณ์ [ 12 ] กล่าวว่าถ้ามีปัจจัยค้าจุนมากก็จะทาให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยค้าจุน
ระหว่างบุคคล นโยบายในการบริหาร สภาพการทางาน ความมั่นคง
ในงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มมากขึ้น

[3] ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์Medical Hub. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562, จาก
http://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/52s28.pdf, 11
ธันวาคม 2559.
[4] “ทุนใหญ่" รุกรพ.ไฮเอนด์ จับเทรนด์- บริหารเสี่ยง. ค้นเมื่อ 27
มกราคม 2562, จาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/8386
62
[5] Health Care Index for Country 2019 ค้นเมื่อ 28 มกราคม
2563, จาก https://www.numbeo.com/healthcare/rankings_by_country.jsp?title=2019&displayColu
mn=1
[6] บุญช่วย ศิลาหม่อม, “ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”
ปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาล
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
[7] ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , การส ารวจโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560, กองสถิ ติ พ ยากรณ์
สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561.
[8] Atkin. & Charles K. “Anticipated Communication and
Mass Media Information Seeking”. New York: Free
Press. 1973.
[9] กิตติยา เด่นชัย, “พฤติกรรมการใชและการรับรูขอมูลผานสื่อ
สังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก แหลงทองเที่ยวและ
สถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา” การคนคว
าอิสระศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว,
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2557
[10] ปัญญาพร ฐิติพงศ์, “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษทั
อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จากัด” วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2558.
[11] ปัญญาพร ฐิติพงศ์, “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษทั
อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จากัด” วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2558.
[12] ดาริน ปฏิเมธิภรณ์, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการทางานของ.พนักงานบริษัทขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ.
2556.

6.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารเป็ น
ศูน ย์ ก ลางบริ การสุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างการรับ รู้ก ารเป็ น
ศูน ย์ ก ลางบริ การสุ ข ภาพกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก ารลู ก ค้ า
อาหรับ และแรงจูงในที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
อาหรับของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลที่ได้มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยพบว่าการรับรู้การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น แหล่งที่ไ ด้รับข้อมูลมากที่สุดได้แก่
ได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดียซึ่งเป็นไปตามยุค สมัย
นอกจากนี้ ยั งพบว่ า การรั บ รู้ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพในการบริการทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านคุณ ภาพ ด้านปริมาณและด้านเวลา ส่วนแรงจูงใจในการ
ให้บริการนั้น ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน พบว่าทั้งสอง
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
บริก ารลูก ค้ า อาหรับ ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
ได้ แ ก่ ความรั บ ผิ ด ชอบ เงิ น เดื อ น สถานะทางอาชี พ สภาพการ
ทางาน ชีวิตส่วนตัวและวิธีปกครองบังคับบัญชา
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
6.2.2 ควรศึ กษาแนวทางการส่งเสริม ขวัญ และกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
6.2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
7. เอกสารอ้างอิง
[1] เฉลิมพล พลมุข. ( 2562). พยาบาลไทย... ค้นเมื่อ 28
ธันวาคม 2562,จากhttps://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_1541029
[2] สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี
2562 ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2563, จาก
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=5
27

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

197

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางการดาเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
Lifestyle guidelines for students working in special types of risk at night.
นิติมา สุวรรณโกมล1 ทิพย์ สุคนธ์

จงรักษ์

2 และ

ณัฐพันธ์

มีมุข3

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1Email : tle2523@hotmail.com ; 2Email : look_nokjoob@hotmail.com ; 3Email : nathaphan.m@gmail.com
1สาขาวิชาการจัดการ

2สาขาวิชาการจัดการ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทางานพิ เศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
เจาะจงกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงพวกงานเอนเตอร์เทนที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 9 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาวิจั ยเป็ นการสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง กาหนดประเด็นค าถาม และวิเคราะห์ ข้ อ มู ลให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
ผลการศึกษาพบว่างานพิเศษประเภทเสี่ยงที่นักศึกษาทาระหว่างเรียน ได้แก่ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานแนะนาสินค้า
พนักงานชงเหล้า สาวเชียร์เบียร์ พนักงานเสริฟ และพริตตี้ประชาสัมพันธ์สินค้า มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน คือ ต้อนรับ บริการ พูดคุย ดูแล
แนะนาเชียร์ขายสินค้าหรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง และงานอีเวนท์ ทางานวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เริ่มทางานตาม
คาแนะนาจากเพื่อน คนรู้จัก และญาติพี่น้อง เหตุจูงใจที่ต้องทางานพิเศษเพราะต้องการมีรายได้และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว รายได้
ประมาณ 10,000 - 35,000 บาทต่อเดือน แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการทายอดขายและทิป ปัญหาที่พบในการทางาน เช่น ถูกกดดัน
จากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ และดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าจนมึนเมา ซึ่งเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์งานที่ทาจะไม่สนใจและปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองต่อไปเพราะเป็นงานที่สุจริตและไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น มีการวางแผนการทางานเพื่อไม่ให้กระทบทั้งการเรียนและการทางาน
ในอนาคตหลังเรียนจบวางแผนการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน คือ หาอาชีพอื่นที่มีความมั่นคง หาอาชีพอื่นแต่ยังคงทาอาชีพเดิม เป็นรายได้เสริม
และทาอาชีพเดิมต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพสุจริตและตนเองมีความสุขในการทางาน
คาสาคัญ : แนวทางการดาเนินชีวิต งานพิเศษประเภทเสี่ยง งานเอนเตอร์เทน

Abstract

The purpose of this study was to Lifestyle guidelines of University students holding employment in special
types of risk at night. The researcher collected samples from 9 University students holding employment in special types
of risk at night in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province with a purposive sampling method. Instruments study used were
in-depth interviews by structural topic specifying questions and data analysis under objectives research.
The research found that employment in special types of risk at night is Sales Promoter, Promotion Girl,
Product Consultant, Waitress, and Pretty Boy/Girl. They share similar job characteristics: hospitality, service, chat,
mentoring, and sales cheer. Products or alcoholic beverages in restaurants, entertainment venues, and events Work
every Friday-Sunday. The job introduction and debut job from a friend, acquaintance, and relatives. Motivation in a job
is wage and make income by themselves for reducing the load in their family. Wage income average 10,000 – 35,000 THB per
month depending on tip and selling skill. Working issues: working under pressure, being taken exploited by a coworker,
excessive alcohol consumption, etc. When criticized, work is ignored and continues to perform one's duty because it is
honest work and does not hurt others. Planning work to not affect during the study. After graduated, there are different
plans of life of the future. Looking for another job, but still doing the same profession As an extra income and continue
to do the same career because it is honest profession and They happy to work.
Keywords: Lifestyle guidelines, Part-time jobs type of risk, Entertain
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แนวทางในการก าหนดนโยบายรวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมภายใน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเวลา
ให้มีประโยชน์และกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการดาเนินชีวิต
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. บทนา
ปั จจุ บั นนั กศึ กษาที่ ศึ กษาภายในมหาวิ ทยาลั ย มี แนวโน้ มท างาน
พิ เศษระหว่ างเรี ยนกั น มากขึ้ น ซึ่ งเป็ น การท างานนอกเวลาเรี ย น
หรือเรียกว่า “งานพาร์ทไทม์” (Part- time jobs) หมายถึง งานนอกเวลา
หรืองานที่ทานอกเวลาปกติ หรือเรียกว่า “งานพิเศษ” ซึ่งหมายถึง
การทางานที่ไม่ใช่การทางานประจาและไม่ได้เป็นพนักงานประจา
ขององค์ ก ร งานพิ เศษมี ห ลายรู ป แบบแตกต่ า งกั น ไป มี ทั้ ง งาน
ที่ท านอกเวลางานปกติ (เช่น วัน เสาร์ -อาทิต ย์ หรือเวลาเลิ กงาน)
หรือทาในเวลางานปกติ (เช่น จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.)
แต่ เป็ น เวลาที่ ว่ างจากชั่ ว โมงเรี ย น หรื อ บางงานก็ เป็ น โครงการ/
โปรเจค ซึ่งรายได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการจ้าง อาจมีการตกลงกัน
เป็น โครงการ เป็นชิ้น งาน หรือค่าจ้างรายวัน หรือนับ เวลาทางาน
เป็นรายชั่วโมงแล้วแต่งานพิเศษชนิดนั้น เช่น งานพิเศษที่ร้านกาแฟ
งาน event ในวั น หยุ ด งานคี ย์ ข้ อ มู ล ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาที่ มี โอกาสได้
ทางานพิ เศษหรืองานพาร์ท ไทม์ (Part-Time Job) จะได้ ประโยชน์
มากมาย เช่ น ได้ ประสบการณ์ ที่ ไม่ มี ในต าราเรี ยนในห้ องเรียน ได้
เพื่อนใหม่ ที่หาไม่ได้จากเพื่อนในห้องเรียน ได้เงินเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระพ่อแม่ รู้จักค่าของเงิน และได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี
ซึ่งเป็นช่ วงวัยรุ่นตอนปลายที่มี ความต้ องการที่ แตกต่างกับช่ วงวัยอื่ น
คื อ ต้ องการให้ คนอื่ นยอมรั บ มี ความอยากเด่ น ต้ องการความเป็ น
อิ สระสู ง ต้ อ งการความสะดวกสบาย การท างานหารายได้ พิ เศษ
เป็นอีกทางเลือกที่ทาให้นักศึกษาค้นพบตัวเอง หาจุดเด่นของตัวเอง
เป็นการสร้างความสมบูรณ์ในชีวิต แต่ละคนมีความชอบและความจาเป็น
ไม่เหมือนกันจึงมีความแตกต่างกันในการเลือกทางานตามที่ตัวเอง
สนใจและถนัด ซึ่งงานพิเศษมีหลายประเภทให้เลือกแต่ละประเภท
ก็จะมีรายได้และความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป และงานบางประเภท
ก็จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม
ภายนอก อย่างเด็กเอนเตอร์เทนซึ่งเป็นงานที่สังคมไทยไม่ค่อยยอมรับ
และไม่ให้เกียรติคนทางานประเภทนี้เท่าที่ควร เพราะคิดว่าเป็นงาน
ที่ล่อแหลมเสื่อมเสียภาพลักษณ์อันดีงามของวัฒนธรรมไทย แต่งกาย
ไม่เหมาะสม การทางานในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้
มี นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นที่ ท างานพิ เศษประเภทที่ มี ค วามเสี่ ย งแบบนี้
จานวนหนึ่ ง เพราะงานประเภทเสี่ยงนี้ สามารถสร้างรายได้เพี ยงพอ
ที่จะส่งให้ตัวเองเรียนหนังสือ เลี้ยงพ่อแม่ และส่งให้พี่น้องเรียนได้
ถ้า ไม่ ท างานประเภทเสี่ ยงนี้ ก็ จ ะให้ ค รอบครั วมี ค วามยากล าบาก
ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสืออนาคตไม่มี ทั้งที่งานประเภทนี้มีความเสี่ยง
และเหนื่อยก็ต้องยอมทา ซึ่งการทางานประเภทนี้อาจมีผลกระทบ
ต่ออาชีพในอนาคตก็ตาม แต่เพราะเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
ผู้วิ จั ยจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นักศึกษาที่ทางานประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืนพวกงานเอนเตอร์เทน
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ถึ ง เหตุ ผ ล
ความจาเป็นในการทางานพิเศษประเภทเสี่ยง รวมถึงวิธีการเอาตัวรอด
จากการถู ก ลวนลาม และแนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต หลั ง จบ
การศึกษา ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันศึกษาเพื่อเป็น

2. ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ได้ แ บ่ งขอบเขตของการวิ จั ย ออกเป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ขอบเขตของเนื้อหา
แนวทางการดาเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภท
เสี่ยงเวลากลางคืนพวกงานเอนเตอร์เทน
2.2 ขอบเขตด้านประชากร
นักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงพวกงานเอนเตอร์เทน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น ชี วิต ของ
นักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงเวลากลางคืน โดยการทบทวน
เอกสารและงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ งหมด
เจาะจงกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ท างานพิ เศษประเภทเสี่ ย ง
ในเวลากลางคืน จานวน 9 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ก าหนดประเด็ น ค าถาม จดบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ และสั ง เกต
อากั ป กิ ริ ย าของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ แล้ ว จึ งน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปวิเคราะห์
เนื้อหาและประมวลผลร่วมกับแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดาเนินชีวิตของนั กศึกษาที่ทางานพิเศษ
ระหว่างเรียน
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาแนวทางการดาเนินงานของนักศึกษาที่ทางาน
พิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืนได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ
ประกอบด้วย
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางเอกสารและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์
รวมทั้ ง เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัยในส่วนต่อไป
3.2.2 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้ วิธีก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
แบบมี โครงสร้ าง โดยท าการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง
จานวน 9 คน ตามแนวทางการสั ม ภาษณ์ จดบั น ทึ ก และสั งเกต
อากัปกิริยาของผู้ให้ สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กาหนดไว้
3.3. การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารข้ อ มู ล จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้จาก
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ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 5 พนั ก งานชงเหล้ า หน้ า ที่ คื อ ชงเหล้ า
พูดคุยดูแลลูกค้า ทางานต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ห้ามหยุดถ้าหยุดจะโดน
หักเงิน เวลาทางาน 19.00 - 01.00 น. ทางานมาแล้ว 2 ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 สาวเชียร์เบียร์ ลักษณะงานที่ ทาต้อนรับ
ดูแล และเชียร์เบียร์ลูกค้า ที่เข้ามาภายในร้าน ทางานเวลา 17.00 23.00 น. เวลา 1 ปี
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ 7 พนั กงานเสริฟ เป็ นงานบริ การลู กค้ าทั้ ง
เครื่องดื่มและอาหาร เวลาทางาน 16.00 - 24.00 น. แต่ด้วยติดเรียน
จึ งต้ อ งเข้ า งาน เวลา 16.30 น. ส่ ว นเวลาเลิ ก ท างานจริ งไม่ เกิ น
01.00 น. รวมประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน ทางานนี้มาประมาณ 4 ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 พนักงานประชาสัมพั นธ์ ทาหน้าที่พูดคุย
เทคแคร์ลูกค้าและชงเหล้า เวลาทางานช่วงกลางคืน ทางานมา 2 ปี
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ 9 พนั กงานประชาสั มพั นธ์ คอยต้ อนรั บ
พูดคุย ชงเหล้า ให้ลูกค้า ส่วนใหญ่ทางานช่วงกลางคืน ประมาณ 19.00
- 24.00 น. ทางานมา 2 ปีกว่า
สรุปภาพรวมลักษณะงานประเภทต่าง ๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์
9 คน คือ ต้อนรับ บริการ พูดคุย ดูแล แนะนาและเชียร์ขายสินค้า
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง และงานอีเวนท์
ทางานทุกวันศุกร์- วันอาทิตย์ ทางานมา 1 - 4 ปี

วิธีการทั้งหมดมารวบรวมเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ให้ครบทุกประเด็น โดยนาแนวคิด
และทฤษฎี พ ร้ อ มทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาเป็ น แนวทางในการ
วิเคราะห์และอธิบายวัตถุประสงค์ให้ครบทุกประเด็น เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งแนวทางการด าเนิ น ชี วิต อย่ า งปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ
ระหว่างเรียนและนาข้อมูลมาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาต่อไป

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึก ษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงใน
เวลากลางคืน
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ จ านวน 9 คน ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการบอกชื่อและนามสกุล ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอข้อมูล ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทงาน
พนักงานส่งเสริมการขาย
พริตตี้ประชาสัมพันธ์สินค้า
สาวเชียร์เบียร์
พนักงานแนะนาสินค้า
พนักงานชงเหล้า
สาวเชียร์เบียร์
พนักงานเสริฟ
พนักงานประชาสัมพันธ์ ชงเหล้า
พนักงานประชาสัมพันธ์ ชงเหล้า

4.2.2 เหตุใดต้องทางานพิเศษระหว่างเรียน และรายได้
จากการทางานนาไปใช้จ่ายในเรื่องใด
ผู้ให้ สัม ภาษณ์ 1 อยากมี รายได้ เป็ น ของตัว เอง แบ่ งเบา
ภาระครอบครัว รายได้จากการท างานเอามาใช้ในชีวิตประจาวัน
จ่ า ยค่ า เทอม ค่ า งวดรถมอเตอร์ ไ ซต์ และค่ า ใช้ จ่ า ยจิ ป าถะ
ในชีวิตประจาวัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 หารายได้พิ เศษเพื่อนาเงินไปซื้อสิ่งของ
ที่อยากได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าหอพัก
ค่ากินข้าว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 รายได้จากการทางาน คือ ส่งตัวเองเรียน
หนังสือ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และไว้ซื้อของกินของใช้ทั่วไป
ผู้ให้ สั ม ภาษณ์ 4 หารายได้เพื่ อ ช่วยเหลือ ตั วเอง ส่งน้ อ ง
เรียนหนังสือ และเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ทางานพิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือ
และก็ใช้ซื้อเสื้อผ้าของใช้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 รายได้นามาใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของตนเอง
และส่งให้ครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 อยากมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน อยากมี
เงิ น ใช้ โดยแบ่ งเบาภาระครอบครั ว ส่ ว นรายได้ ห ลั ก ๆ ใช้ ไปใน
ชีวิตประจาวัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 หารายได้พิเศษหลังเลิกเรียนจะได้มีเงินเก็บ
เงินไว้ซื้อของที่อยากได้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ต้องหาเงินเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ
และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่

4.2 ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ แนวทางการดาเนิ น ชี วิตของ
นักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
4.2.1 ปั จ จุ บั น ท างานพิ เศษประเภทใดระหว่ า งเรี ย น
ลั ก ษณะงานที่ ท า ช่ ว งเวลาของการท างาน ระยะเวลาในการ
ทางานเท่าไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 พนักงานส่งเสริมการขาย ลักษณะงาน
ที่ทา คือ การเชียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาการทางาน คือ
16.50 - 23.10 น. ระยะเวลาในการท างาน 3 ปี (ในบางเสาร์ อาทิตย์ช่วงเช้า บางครั้งก็ไปทางานที่ แดรี่ควีน และพอตอนเย็นก็ไป
เชียร์เบียร์ต่อ)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 พริตตี้ ทาหน้าที่แนะนาประชาสัมพันธ์
สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ ท างานเวลา 12.00 - 18.00 น. หรื อ บางครั้ งท า
ช่วงกลางคืนขึ้นอยู่กับงานอีเว้นท์ ทางานมา 2 ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 เชียร์เบียร์ ลักษณะงานที่ทาเชียร์ขาย
เบียร์ตามร้านอาหาร ช่วงเวลาทางาน ประมาณ 18.00 - 23.00 น.
ทาวันศุกร์ - วันอาทิตย์ ทางานมาแล้ว 2 ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 พนักงานประชาสัมพันธ์ ตามร้านเหล้า
ท างานช่ วงค่ า หรือ ช่ วงกลางวั น ประมาณ 4 - 5 ชั่ ว โมง ท าตาม
อีเวนท์ ทางานมาประมาณ 3 ปี
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สรุปเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน ส่วนใหญ่ทางานพิเศษ
เพราะต้องการมีรายได้เป็นของตัวเองเพื่อนาไปใช้จ่ายในการดาเนิน
ชีวิตและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 งานไม่หนัก ได้เงินเยอะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 กลางวันมีเวลาเรียนหนังสือและค่าดริ้งเยอะ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 มีเวลาว่างจึงหาอย่างอื่นทาได้และได้เงิน
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 7 เป็ น งานที่ ได้ เจอพบปะผู้ ค นมากมาย
หลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยรักงานบริการแบบนี้ จึงเลือกที่จะทางาน
พิเศษแบบนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 มีรายได้จากการทางาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 เป็นงานที่รายได้ดีเลยอยากทา
สรุปแรงจูงใจในการทางานพิเศษ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ต้ อ งการมี รายได้ เสริ ม เพราะเป็ น งานที่ มี ร ายได้ ดี และมี เวลาว่ า ง
บางส่วนเกิดจากมีใจรักงานบริการ

4.2.3 เริ่มต้นทางานนี้อย่างไร
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 1 เริ่ ม ต้ น จากเพื่ อ นที่ รู้ จั ก แนะน ามาให้
ลองทา และหลังจากนั้นหัวหน้างานก็ติดต่อมาให้ทาอยู่ตลอด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 พี่ที่รู้จักแนะนาให้ทางานนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 เพื่อนชวนกันปากต่อปาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 สนใจและเพื่อนดึงเข้ากลุ่มงานอีเว้นท์
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 พี่สาวทาอยู่แล้ว จึงชวนมาทาด้วยกัน
ผู้ให้ สัม ภาษณ์ 6 มี เพื่อ นทาอยู่ก่อ นหน้ านี้ แล้วจึ งมาท า
ด้วยกับเพื่อน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 มีเพื่อนแนะนา ก่อนหน้านี้ก็ทางานแนวนี้
อยู่แล้ว เพราะมีความอิสระในการทางาน สามารถปรับตัวได้ง่าย
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 มีกลุ่มงานนี้อยู่แล้วและสนใจก็เลยมาทา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 เพื่อนของเพื่อนแนะนา
สรุป ผู้ให้ สัม ภาษณ์ 9 คน ส่ว นใหญ่ เริ่ม ต้ น ท างานพิ เศษ
ตามที่ได้รับคาแนะนาจากเพื่อน คนรู้จัก และญาติพี่น้องของตนเอง

4.2.6 เคยประสบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่
ปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 เคยพบปัญหา คือ โดนกดดันจากหัวหน้า
งานในบางครั้ง เพราะกลั ว ท างานไม่ เต็ ม ที่ บางที เลิ ก เรี ย นเย็ น มา
ทางานช้าบ้าง หรือในบางครั้งต้องสอบและต้องลางานบ้าง วิธีการ
แก้ไขคือการพิสูจน์ให้หัวหน้าเห็นว่าเราสามารถทาได้ ทายอดขายให้
ดีได้ ถึงแม้จะเหนื่อยขึ้นมาอีกก็ต้องอดทนและผ่านไปให้ได้

4.2.4 รายได้จากการทางานพิเศษเท่าไหร่
ผู้ให้สัมภาษณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 เคยเจอลูกค้าพูดดูถูก แก้ปัญ หา ยิ้มรับ
และทางานต่อจนเสร็จ
ผู้ให้ สั ม ภาษณ์ 4 เคยมี เพื่ อ นร่ว มงานกิ น แรง ไม่ ช่วยกั น
ทางาน แก้ไขปัญหาโดยบอกเขาตรง ๆ ให้ช่วยกัน
ผู้ให้ สัม ภาษณ์ 5 เคยเมามากจนกลั บ ไม่ ไหวให้ เพื่ อ นมา
คอยรับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 เข้างานสายเพราะเลิกเรียนช้า เจ้าของร้าน
ก็ผ่อนปรนให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ไม่เคยประสบหรือพบปัญหาใด
สรุ ป ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ 5 คน เคยประสบปั ญ หาระหว่ า ง
ปฏิบัติงานแต่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี และผู้ให้สัมภาษณ์
4 คน ไม่เคยพบปัญหาใด
4.2.7 วางแผนการท างานในแต่ ล ะวั น อย่ า งไร จึ ง ไม่
กระทบกับผลการเรียน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 วางแผนแบ่งเวลาตอนเช้าเรียน ตอนเย็น
ทางาน ใช้ชีวิตปกติแบบนี้ทุกวัน ช่วงแรกอาจเหนื่อย เพราะตื่นเช้า
และนอนดึกทุกวัน อาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ พอช่วงหลังเริ่มชิน
หากวันไหนมีการบ้านหรือมีสอบ ก็ต้องนอนช้ากว่าปกติ เพราะต้อง
ทาหลังเลิกงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องมีมากๆ คือ ความอดทน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ทาเฉพาะในวันที่เราว่าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 รับงานไม่เกินเวลา 24.00 น.

รายได้ต่อเดือน
10,000 บาทขึ้นไป
20,000 บาทขึ้นไป
20,000 - 30,000 บาท
18,000 - 30,000 บาท
25,000 - 35,000 บาท
13,000 - 15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท ขึ้นไป
25,000 บาท ขึ้นไป

สรุ ป รายได้ จ ากการท างานพิ เศษ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 3 คน
มีรายได้ 10,000 - 15,000 บาทต่ อเดื อน และอีก 6 คน มีรายได้
15,000 ขึน้ ไป จนถึง 35,000 บาทต่อเดือน
4.2.5 แรงจูงใจในการทางานพิเศษอย่างไร
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 1 แรงจู งใจ คื อ ตั วเองและคนรอบข้ าง
เคยเรียนไม่ไหวจนต้องพ้นสภาพ ตอนแรกที่บ้านส่งเสียปกติ แต่พอ
เรียนไม่ไหวทาให้แม่เสียใจและร้องไห้ เลยรู้สึกผิด หลังจากนั้นเลยหา
เงินส่งตัวเองเรียนมาตลอด เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทางาน
ด้ ว ยและเรี ย นด้ ว ย และเป็ น แรงจู ง ใจในการเรี ย นและท างาน
เพื่อพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าครั้งหนึ่งเคยพลาดแต่พอลุ กขึ้นใหม่
แล้วสามารถทาให้ดีกว่าเดิมได้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ต้องการหารายได้เสริม
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ค่าแรงได้เยอะกว่างานอื่น
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 พยายามไปเรียนก่อน เลิกเรียนแล้วค่อย
กลับมานอน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 เลิกงานแล้วรีบกลับไปนอน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 จัดเวลาให้ถูกและพยายามนอนเร็ว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 เลิกงานรีบกลับบ้าน เพื่อจะได้พักผ่อนให้
เพี ยงพอ เลิ กเรียนก็ ต้ อง รีบมาท างาน ส่ วนงานระหว่ างเรี ยน ก็ จะมี
วันหยุดประจาสัปดาห์ ใช้ช่วงเวลานั้นในการทางานเกี่ยวกับการเรียน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 เลือกทาเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 พยายามเลิกงานไม่ดึกมาก
สรุปผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน มีการวางแผนการทางานในแต่ละ
วันของตนเองเพื่อไม่ให้กระทบทั้งการเรียนและการทางาน

ที่บ้าน พอบอกแล้วคนที่บ้านเข้าใจก็รู้สึกโล่งอกและไม่กังวลอีกเลย
เพราะเราทาอะไรอยู่เรารู้ตัวเองเสมอ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 มีกาลังใจจากการที่ได้รับคาชม
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 งานที่เราทาเป็นงานสุจริต ไม่ใช่โจรที่ไป
ลักขโมยของคนอื่น เลยไม่สนใจเวลาคนอื่นพูดว่าเรา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร เพราะเราทางานมีเงิน
ใช้จ่าย ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ใคร
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ไม่ได้สนใจเท่าไร เพราะเราทางาน
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 6 เคยมี ค นพู ด ดู ถู ก ว่ าท างานไม่ ดี แต่ ฟั ง
ผ่านๆ ไม่เก็บมาใส่ใจ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 ไม่สนใจคาวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเราทาตาม
หน้าที่ของเรา เราทางานของเรา เราสนใจแค่ตัวเอง ใครจะมองยังไง
ไม่สนใจ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ไม่รู้สึกอะไรต่อคาวิพากษ์วิจารณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ไม่มีความคิดเห็นใด
สรุ ป ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ เมื่ อ มี ค นวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
งานของตนเองจะไม่สนใจและไม่รู้สึกอะไร และบางคนมีผู้ปกครอง
เป็นกาลังใจให้สามารถทางานต่อไป

4.2.8 ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ในการท างานพิ เศษของท่ า นมี
อะไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 ข้อดี คือ มีรายได้ระหว่างเรียนได้แบ่งเบา
ภาระครอบครัว ข้อเสีย คือ ในเรื่องของเวลา ในบางครั้งการทางาน
อาจมีผลในการเรียน ถ้าแบ่งเวลาและจัดการตัวเองไม่ถูก หรือไม่เป็น
อย่างที่วางแผนไว้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ข้อดี คือ มีรายได้ ข้อเสีย ไม่มีความคิดเห็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ข้อดี คือ รายได้ดี ข้อเสีย คือ คนมองในแง่ลบ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 ข้อดี คือ งานไม่หนัก ข้อเสียคือ คนมองแง่ลบ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ข้อดี คือ มีเงินจ่ายค่าใช้จ่าย ข้อเสีย ไม่มี
ความคิดเห็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 ข้อดี คือ ส่งตัวเองเรียนได้ มีเงินซื้อของที่
อยากได้ ข้อเสีย ไม่มี
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 ข้อดี คือ มีรายได้พิเศษแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว ข้อเสีย คือมีเวลาพักผ่อนน้อย การเรียนไม่เต็มร้อย
แต่จัดการได้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ข้อดี คือ ได้เงิน ข้อเสีย คือ เหนื่อยเพราะ
ต้องเรียนด้วยทางานด้วย
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 ข้อดี คือ มีเงินเป็นของตัวเอง ข้อเสีย ไม่มี
ความคิดเห็น
สรุปผู้ให้ สัมภาษณ์ ทั้ ง 9 คน มองว่าการทางานพิเศษมีข้อดี
ที่ท าให้ ตนเองมี รายได้ เพื่ อนาไปเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ นชีวิตของ
ตนเอง และส่วนใหญ่มองว่าการทางานพิเศษไม่มีข้อเสีย มีเพียงบางคน
ที่คิดว่ามีข้อเสียคือถูกคนมองอาชีพในแง่ลบและเรื่องของเวลา

4.2.10 อนาคตหลั ง เรี ย นจบมี แ ผนในการด าเนิ น ชี วิ ต
อย่างไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 หลังเรียนจบ คิดไว้ว่าจะหางานทาในช่วง
เช้าที่ เลิกงาน ก่อนเวลา 17.00 น. หรืออาจจะหากิจการส่วนตัวทา
และตอนเย็นก็ทาเชียร์เบียร์ต่อเหมือนอย่างที่เคยทาอยู่ทุกวันนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 จะเป็นพริตตี้ต่อไป
ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 หลังเรียนจบจะทางานต่อ จนก่อนอายุ
26 ปี แล้วจะหางานที่มั่นคงกว่านี้
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ 4 เรี ย นจบแล้ ว จะเอาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไป
สมัครงานอื่น
ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 วางแผนว่าถ้าเรียนจบเมื่อไร จะไปทางาน
ที่พ่ออยากให้ทา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คิดว่าจะทาเชียร์เบียร์ต่อไป
ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 คิดว่าอยากทาตรงนี้งานนี้ไปก่อน เพราะ
เราสามารถทางานได้เต็มที่แล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้น และมีความสุขกับ
งานที่ทาอยู่ ณ ตอนนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 อยากหางานอื่นทา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 เรียนจบก็จะเอาวุฒิการศึกษาไปสมัคร
งานอื่น
สรุ ป อนาคตหลั งเรี ย นจบผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ 5 คน วางแผน
การดาเนินชีวิตของตนเองโดยยังคงทาอาชีพเดิมต่อไปเพราะเป็นงาน
ที่มีรายได้ดีและมีความสุขกับงานที่ทา และอีก 4 คน วางแผนที่จะ
หาอาชีพอื่นที่มีความมั่นคงกว่าเดิม

4.2.9 คิดเห็นอย่างไรต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะงานที่ทา
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ 1 ตอนท างานแรกๆ คื อไม่ บอกคนที่ บ้ าน
เพราะกลัวคนที่บ้านรับไม่ได้ และคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมองว่าเป็น
งานที่ไม่ค่อยมีเกียรติ เพราะเป็นงานกลางคืน แต่มีน้อยคนที่จะเข้าใจ
และแยกออก เคยโดนคนอื่ นดู ถูกหลายต่อหลายครั้ง เช่น ถามว่า
ถ้าจะซื้อตัวหนูนี้ต้องจ่ายเท่าไรได้ยินครั้งแรกจุก ไปไม่ถูก กลับบ้าน
มาร้องไห้เลย มีอีกหลายคาที่ดูถูก รู้สึกเสียใจ จนได้ตัดสินใจโทรบอก
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1. ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการท างาน หมายถึ ง การรู้ จั ก
การทางานอย่างมีขั้นตอน และมีความรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการ
ทางาน
2. การประหยัดอดออม หมายถึง การรู้จักประหยัดและอดออม
จะเป็นแนวทางการดาเนิน ชีวิตให้มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต
ครอบครัว ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร
การสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ เกิ ด กั บ ตนเองและครอบครั ว จึ งเป็ น สิ่ ง
สาคัญยิ่ง
3. จริย ธรรมวิ ชาชี พ คื อ การประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต มี ค วาม
ซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ตนทาอยู่ โดยยึดหลักคุณธรรมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ไม่ดูถูกงานอาชีพของตน การที่บุคคล มีจริยธรรมวิชาชีพ
ก็จะช่วยให้สังคมมีความสุข ไม่มีปัญหาวุ่นวาย จากการแย่งอาชีพ
หรือ แข่ งขั น จนเกิ ด ความไม่ ส งบในสั งคม ดั งนั้ น การท างานให้ มี
ความสุขและประสบความสาเร็จ จะต้องมีจริยธรรม ในการประกอบ
อาชีพ ก็จะเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่
4. ครอบครั ว มี ค วามสุ ข จากการท างาน สนุ กกั บ การท างาน
การหาความสุ ขหรื อสนุ กกั บ การท างาน หมายถึ ง การท างานด้ วย
ความพอใจ ทางานด้วยความเต็มใจ ตั้งใจทางาน โดยมีวัตถุประสงค์
3 ประการ คือ 1) บรรลุเป้าหมาย คือ การทางานจนเสร็จเรียบร้อย
2) ทันเวลา คือ เป็นไปตามกาหนดที่ตั้งไว้ และ 3) ได้ผลตามเกณฑ์
ที่คาดหมาย คือ มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

5. อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิ จั ย นี้ เป็ น การอภิ ป รายแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงเวลากลางคืน
ดังต่อไปนี้
การดารงชีวิตเป็นการแสดงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจาวัน
ของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิท ยาลัยมี แนวโน้ม ทางานพิ เศษ (Part Time) มากขึ้ นซึ่ งเป็ น
การทางานนอกเวลาเรียน แต่ละคนเลือกทางานพิเศษที่เป็นประเภท
ของงานที่ มี ค วามเสี่ ย ง คื อ งานเอนเตอร์ เทนที่ ต้ อ งท าในเวลา
กลางคื น ลั ก ษณะงานที่ ท าคื อ ต้ อ นรั บ ให้ บ ริ ก าร พู ด คุ ย ดู แ ล
แนะนาและเชียร์ขายสินค้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร
สถานบันเทิง และตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ เหตุที่นักศึก ษาต้องทางาน
พิเศษระหว่างเรียนและแรงจูงใจในการทางานพิเศษเพราะต้องการมี
รายได้ เป็นของตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว รายได้ที่ได้รับ
ส่วนใหญ่นาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เช่น ค่าเรียนหนังสือ ค่างวด
รถมอเตอร์ ไ ซต์ ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า เช่ า ห อพั ก และค่ า อาหาร
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการทางาน
Part Time ของนุชนาท ช่วยหวัง จุไรรัตน์ ปนแก้ว พรรณวดี ขาจริง
และลลิดา ภคเมธาวี [4] สาหรับจุดเริ่มต้นทางานพิเศษของนักศึกษา
คือ ได้รับคาแนะน าจากญาติพี่ น้อง เพื่ อน และคนรู้จัก หรือสมาชิ ก
ในครอบครั ว ประกอบอาชี พ เสริ ม นั้ น อยู่ ก่ อ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการก้าวสู่อาชีพเสริมของ ภาณุกา แจ่มดอน
การวางแผนเป็นกระบวนการแรกที่นักศึกษาต้องกาหนดเป้าหมาย
ในการดาเนินชีวิตของตนเองเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะการ
ท างานไปด้ วยเรี ยนไปด้ วยท าให้ นั กศึ กษาต้ องเหนื่ อยมากกว่ าปกติ
แต่นักศึกษาที่ทางานพิเศษประเภทเสี่ยงสามารถวางแผนจัดสรรเวลาได้
อย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนและการทางาน อีกทั้งระหว่างการทางาน
อาจต้ องพบเจอปั ญ หาต่ างๆ เช่ น ถู กกดดั นจากหั วหน้ างาน เพื่ อน
ร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ ดื่มกับลูกค้าจนเกิดอาการเมาแต่ต้องควบคุม
สติและทาให้ตัวเองปลอดภัยที่สุด และปัญหาเมื่อพบว่าคนส่วนใหญ่
พูดวิพากษ์วิจารณ์มองว่างานที่นักศึกษาทาเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติ
เพราะเป็นงานกลางคืน นักศึกษากลับมีความคิดเห็นว่าไม่รู้สึกอะไร
และไม่สนใจ ต่อคาวิพากษ์วิจารณ์นั้นและก็ทาตามหน้าที่ของตนเอง
ต่อไป เพราะคิดว่า งานที่เราทาเป็นงานสุจริต ไม่ได้ไปลักขโมยของ
คนอื่น เราทางานมีเงินใช้จ่ายโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น
อนาคตหลังเรียนจบนักศึกษามีแผนการดาเนินชีวิตโดยหางาน
อาชีพอื่นที่มั่นคงทาแทนบางคนทาอาชีพอื่นแต่ยังทาอาชีพเดิมเป็น
รายได้เสริม และบางคนยังทาอาชีพ เดิมต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพ
ที่ตนเองทาแล้วมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินชีวิตให้มี
ความสุขในสังคมยุคใหม่ของ พระนิมิตร (ฉายา จนฺทรสี) กลิ่นดอกแก้ว
[6] กล่าวว่าการดาเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่ 4 แนวทาง
ประกอบด้วย ความมีระเบียบวินัยในการทางาน การประหยัดอดออม
จริยธรรมวิชาชีพ และครอบครัวมีสุขจากการทางาน

6. บทสรุป
การสรุ ป ผลการวิ จั ยนี้ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นัก ศึก ษาที่ท างานพิ เศษระหว่างเรีย นประเภทเสี่ย งเวลากลางคื น
ผลการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาที่ ท างานพิ เศษประเภทเสี่ ย งพวกงาน
เอนเตอร์เทน ดังนี้
6.1 ปัจจุบันทางานพิเศษประเภทใดระหว่างเรียน ลักษณะงานที่ทา
ช่วงเวลาของการทางาน ระยะเวลาในการทางานเท่าไหร่
ประเภทงานพิ เศษที่ นั กศึ กษาท าระหว่างเรียน ได้ แก่ พนั กงาน
ส่งเสริมการขาย พนักงานแนะนาสินค้า พนักงานชงเหล้า สาวเชียร์เบียร์
พนั ก งานเสริ ฟ และพริ ต ตี ป ระชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า มี ลั ก ษณะงาน
ใกล้เคียงกัน คือ ต้อนรับ ให้บริการ พูดคุย ดูแล แนะนาและเชียร์
ขายสินค้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง
และตามงานอี เวนท์ ต่ าง ๆ วัน ท างานมี ค วามแตกต่ า งกั น ไป เช่ น
ทาทุกวัน ทาทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ หรือทาตามวันที่มีงานอีเวนท์
ช่ ว งเวลาของการท างานส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ช่ ว งกลางคื น โดยเริ่ ม
ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ เ วลา 16.00 - 01.00 น. ยกเว้ น งานพริ ต ตี้
ประชาสัมพันธ์สินค้า บางครั้งปฏิบัติงานในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา
ประมาณ 12.00 - 18.00 น. และนั ก ศึ ก ษาท างานมา ประมาณ
1 - 4 ปี
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ข้ อเสี ยในการท างานพิ เศษ คื อ ในเรื่องของเวลา หากแบ่ งเวลา
และจัดการตนเองไม่ได้อาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียน เวลาพักผ่อนน้อย
และถูกคนมองในแง่งบมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดี
6.9 คิดเห็นอย่างไรต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะงานที่ทา
ในภาพรวมมี ความคิดเห็น คาวิพ ากษ์ วิจารณ์ ลักษณะงานที่ท า
ดังนี้
6.9.1 คนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมองว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติ
เพราะเป็ น งานกลางคื น แต่ มี น้ อ ยคนที่ จ ะเข้ า ใจและแยกออก
เคยโดนคนอื่นดูถูกหลายต่อหลายครั้ง แต่หากครอบครัวเข้าใจก็จะ
รู้สึกไม่กังวล เพราะเราทาอะไรอยู่เรารู้ตัวเองเสมอ
6.9.2 ไม่ รู้สึ ก ไม่ส นใจคาวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ งานที่ ท า เราท าตาม
หน้าที่ของเรา เพราะงานที่เราทาเป็นงานสุจริต ไม่ใช่โจรที่ไปลักขโมย
ของคนอื่น เราทางานมีเงินใช้จ่ายโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น
6.10 อนาคตหลังเรียนจบมีแผนในการดาเนินชีวิตอย่างไร
อนาคตหลังเรียนจบนักศึกษามีแผนการดาเนินชีวิตโดยหางาน
อาชี พ อื่ น ที่ มั่ น คงท าแทน บางคนท าอาชี พ อื่ น แต่ ยั งท าอาชี พ เดิ ม
เป็ น รายได้ เสริ ม และบางคนยั งท าอาชี พ เดิ ม ต่ อ ไปเนื่ อ งจากเป็ น
อาชีพที่ตนเองทาแล้วมีความสุข

6.2 เหตุใดต้องทางานพิเศษระหว่างเรียน และรายได้จากการ
ทางานนาไปใช้จ่ายในเรื่องใด
ในภาพรวมเหตุ ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท างานพิ เ ศษระหว่ า งเรี ย น
เพราะต้ อ งการมี ร ายได้ เป็ น ของตั ว เองและช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระ
ครอบครัว ซึ่งรายได้ที่ได้รับส่วนใหญ่นาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
เช่ น ค่ า เรี ย นหนั งสื อ ค่ า งวดรถ ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า เช่ า หอพั ก และ
ค่าอาหาร
6.3 เริ่มต้นทางานนี้อย่างไร
ในภาพรวมนักศึกษาเริ่มต้นทางานพิเศษระหว่างเรียนตามที่ได้รับ
คาแนะนาจากเพื่อน คนรู้จัก และพี่น้องของตนเอง
6.4 รายได้จากการทางานพิเศษเท่าไหร่
ในภาพรวมรายได้จากการทางานพิเศษระหว่างเรียน ประมาณ
10,000 - 35,000 บาท แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
การทายอดขายและการได้รับทิปจากลูกค้า
6.5 มีแรงจูงใจในการทางานพิเศษอย่างไร
ในภาพรวมแรงจู งใจในการท างานพิ เศษนั้ น มาจากตนเองที่
ต้องการมีรายได้และแบ่งเบาภาระครอบครัว
6.6 เคยประสบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ปัญ หา
อะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ในภาพรวมปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานที่นักศึกษาเคยประสบมี
ดังนี้
6.6.1 ถูกกดดันจากหัวหน้างานในบางครั้ง เพราะกลัวทางาน
ไม่ เ ต็ ม ที่ บางที เ ลิ ก เรี ย นเย็ น มาท างานช้ า บ้ า ง หรื อ ในบางครั้ ง
ต้องสอบและต้องลางานบ้าง วิธีการแก้ไขคือการพิสูจน์ให้หัวหน้า
เห็นว่าตนเองสามารถทาได้
6.6.2 ลูกค้าพูดดูถูกอาชีพ วิธีการแก้ปัญ หาโดยการยิ้มรับ
และทางานต่อจนเสร็จ
6.6.3 เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ วิธีการแก้ไขปัญหาโดยพูดคุย
ให้เข้าใจตรงกัน
6.6.4 เนื่ อ งจากบางครั้งต้ อ งดื่ ม กั บ ลู ก ค้ า ดื่ ม มากจนเกิ ด
อาการเมากลับบ้านไม่ไหว วิธีแก้ไขปัญหา คือ ต้องบอกเพื่อนเพื่อให้
มาคอยรับกลับบ้าน
6.6.5 เข้าทางานสาย เพราะว่าเลิกเรียนช้า วิธีแก้ไขปัญหา คือ
แจ้งเหตุผลให้เจ้าของร้านทราบ
6.7 วางแผนการทางานในแต่ละวันอย่างไร จึงไม่กระทบกับ
ผลการเรียน
ในภาพรวมนักศึกษามีการวางแผนการทางานเพื่อให้ไม่กระทบกับ
ผลการเรี ยน โดยแบ่ งเวลาในเรื่ อ งเรี ย นและการท างานให้ ชั ด เจน
เพื่อให้กระทบทั้ง 2 อย่าง เช่น ช่วงเช้าทาหน้าที่เรียน ช่วงตอนเย็น
และกลางคื น ท างาน ท างานเฉพาะวั น ที่ ไม่ มี เรี ย น ท างานไม่ เกิ น
24.00 น. และเมื่อมีวันหยุดให้ทางานที่เกี่ยวกับการเรียน
6.8 ข้อดีและข้อเสียในการทางานพิเศษของท่านมีอะไรบ้าง
ข้อ ดีในการท างานพิ เศษ คือ มี รายได้ ระหว่างเรียน สามารถ
ส่ ง ตั ว เองเรี ย นได้ แบ่ ง เบาภาระครอบครั ว และมี เ งิ น ใช้ จ่ า ย
ในชีวิตประจาวัน

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. สถาบันการศึกษาสามารถนาผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
ของนั ก ศึ กษาเพื่ อ น าไปเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงกิจ กรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร ระบบการเรี ยนการสอน
การบริการ และการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รั ตนบุ รี
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ ได้ ให้ การสนั บสนุ น
งานวิ จั ย และกลุ่ มตั วอย่ างที่ ส ละเวลาและให้ ค วามร่ว มมื อ ในการ
สัม ภาษณ์ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการวิจั ยในครั้งนี้ ขอขอบคุ ณผู้ให้
ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งไม่สามารถกล่าวมาได้หมด ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้ที่ใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์)ใน
ประเทศไทย 2) ศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชากรผู้ที่ใช้หรือเคยใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้ที่ใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์)ในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการทราบถึงปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอลของผู้บริโภค สามารถนําผลจากการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับผูบ้ ริโภคที่ใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจ, เงินสกุลดิจิตอล, บิทคอยน์

Abstract
The purposes of the research were to 1) Study the level of technology acceptance and decisions of customer
to using crypto currency (bitcoin) in Thailand; 2) Test the influence of technology acceptance on decisions of customer
to using crypto currency (bitcoin) in Thailand, the sample was 385 of customer to using crypto currency (bitcoin) in
Thailand. The research was used a questionnaire to collect data and the statistics used for analyzing the collected data
were average, percentage, standard deviation, correlation analysis and multiple regressing analysis. The results found
that 1) The level of opinion towards technology acceptance and decisions of customer to using crypto currency
(bitcoin) in Thailand was at high level; 2) The hypothesis testing showed the technology acceptance positively
influenced decisions of customer to using crypto currency (bitcoin) in Thailand. The results of the research will be
useful for business operator are able to use and applied to planning, setting the marketing strategy, guideline to
improve and develop product management, including brands and services for customer to use crypto currency (bitcoin)
to enable efficient trading.
Keywords: Technology acceptance, Decisions, Crypto currency, Bitcoin
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ต่ อ ผลประโยชน์ เ เละเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได้ (เกี ย รติ ก ร
เทียนธรรมชาติ, 2561) [3]
ด้วยเหตุ นี้ ทํ าให้ ผู้ วิจัย เล็งเห็ น ถึงความสําคั ญ และสนใจที่ จ ะ
ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงิน
สกุ ล ดิ จิต อล(บิ ท คอยน์ )ในประเทศไทย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ใช้ งาน การขยายพื้ น ที่ ท างการตลาดของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อนําความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตประจําวัน
และการศึกษาต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป

1. บทนา
ในปั จ จุ บั น เงิน ตรา (Money) ได้ มี วิ วัฒ นาการในการใช้ งาน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นตัวเลขที่อยู่บนจอ เงินตรา
มีหลากหลายสกุล เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR)
เยนญี่ ปุ่ น (JPY) ปอนด์ อั ง กฤษ (GBP) ฟรั ง ค์ ส วิ ส (CHF) บาท
(THB) แต่ในขณะนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตก็กําลังมีเงินสกุลใหม่เกิดขึ้น
ชื่อว่า Bitcoin บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินบนโลกออนไลน์ ที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ เพราะมันอยู่ในรูปแบบของรหัส มีไว้ใช้ซื้อขายเฉพาะบน
อิ น เทอร์ เน็ ต เท่ า นั้ น โดยไม่ ผ่ า นธนาคารบิ ท คอยน์ เป็ น สกุ ล เงิ น
ดิจิตอล ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ในการจ่ายเงินแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการชนิดใหม่แทนที่เงินตราสกุลดั้งเดิมต่าง ๆ ที่เราเคยใช้กัน
มาเป็นเวลานานแล้ว เช่น USD, JPY, EUR, หรือ THB โดยสกุลเงิน
บิ ท คอยน์ นั้ น จะทํ าให้ เราแลกเปลี่ย นซื้ อ ขายกั น ได้ ทั่ ว โลกอย่า ง
สะดวก โดยมั น จะเป็ น เหมื อ นสกุ ล เงิ น หรือ สิ น ทรั พ ย์ ค ล้ า ยกั บ
ทองคําแต่จะไม่มีสินทรัพย์หนุนหลัง (จุฑารัตน์ ชวดนุช, 2556) [1]
แม้ ว่ากระแสความนิยมในสกุลเงินดิจิตอลจะสูงขึ้นเป็นอย่าง
มาก แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่รองรับการซื้อขายหรือ
การลงทุนในเงินสกุลนี้และยังยืนยันว่าเงินสกุลดิจิตอลยังไม่สามารถ
ชําระหนี้ ได้ ต ามกฎหมายไทย แต่ ก็ ไม่ ได้ ผิ ด กฎหมายแต่ อ ย่างใด
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสียเท่านั้น โดยรัฐบาลกําลังเร่ง
พิจารณาหาข้อมูลและกฎหมายควบคุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริต
ป้ อ งกั น การฟอกเงิ น และการซื้ อ ขายสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย โดย
กระทรวงการคลังได้ออกเตือนเช่นกันว่า ให้ประชาชนระมัดระวัง
และศึกษาการลงทนในสกุลเงินดิจิตอลให้ดีหากเกิดความเสียหาย
หรือความผิด พลาดขึ้นมาจะไม่ ได้รับการดูแลใดๆ อย่างไรก็ ตาม
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยอมรับให้ใช้ บิทคอยน์อย่างถูกกฎหมาย
เช่ น ในญี่ ปุ่ น สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในอนาคต
บิท คอยน์ จ ะมีบ ทบาทกบระบบการเงิน ของโลกเพิ่ ม ขึ้น และอาจ
กลายเป็ น เงิ น สกุ ล หลั ก ที่ ใช้ ในการทํ า ธุ ร กรรมทั่ ว โลกกั น อย่ า ง
แพร่หลายก็ได (มินตรา เชื้ออ่ํา, 2561) [2]
บิ ท คอยน์ ถู ก จั ด อยู่ ใ นหมวดของ เงิ น ตราเสมื อ น (Virtual
Currency) หรือ มีอีกชื่ อ ว่า เงินดิ จิตอล (Crypto Currency) ที่ ใช้
บล็ อ คเชน (Blockchain) ประมวลผลในแบบไม่ จําเป็ น ต้ องมี ค น
กลาง (Decentralized System) มาบริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด ความ
เชื่ อ มั่ น ของระบบ โดยความเชื่ อ มั่ น (Trust) เกิ ด จากกลไกการ
ทํางานของตัวบล็อคเชนเอง กล่าวได้ว่า เงินดิจิตอล บิทคอยน์ ก็คือ
โปรโตคอลที่ไว้วางใจ (Trust Protocol) นั่นเอง แต่เนื่องจากการใช้
บิทคอยน์ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่เเพร่หลายเหมือนในหลาย ๆ
ป ระเทศ ซึ่ ง อาจมี อิ ท ธิ พ ลจาก ปั จจั ย ใน ห ลายด้ า น แต่ เ มื่ อ
ในทุ กประเทศมี การยอมรับ หั นใช้บิ ท คอยน์ เป็ น การเเลกเปลี่ ย น
ทําธุรกรรมทางการเงินเเทนเงินตรา (Money) ย่อมจะส่งผลทําให้
เกิ ด ผลกระทบในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
เงิน ดิ จิ ต อลที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ ได้ มี เฉพาะบิ ท คอยน์ เเต่ ยั งมี อี ก มากมาย
หลายสกุลเงิน ซึ่งถ้าผู้ใช้งานเกิดการไม่ยอมรับในการนํามาใช้งาน
นั่นก็หมายถึงการที่มีเทคโนโลยีเเต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อาจส่งผล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้ที่
ใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย
2.2 ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ มี ผลต่ อ
การตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นํ าผลที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ถึ งการยอมรั บ เทคโนโลยี ในด้ า น
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)
3.2 ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถนําผลจากการวิจัยไป
ใช้ในเชิ งอุตสาหกรรม เพื่อให้ท ราบถึงอิท ธิพ ลที่มีผลต่อผู้บ ริโภค
ในการยอมรั บ เทคโนโลยี แ ละการตั ด สิ น ใจใช้ เงิ น สกุ ล ดิ จิ ต อล
(บิทคอยน์)
3.3 ผู้ป ระกอบการและนัก ลงทุน สามารถนําผลจากการวิจั ย
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับผู้บริโภคที่ใช้เงิน สกุล ดิจิตอล
(บิทคอยน์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาในขั้ น ที่ 1 โดย
วิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงิน
สกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) ในประเทศไทย
4.3 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
4.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ที่ใช้หรือเคยใช้
เงินสกุลดิจิตอล (บิทคอยน์) ในประเทศไทย เนื่องจากประชากร
มีขนาดใหญ่ จึงใช้การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) [4] โดยกํ า หนดความ
คลาดเคลื่ อนของกลุ่ ม ตัว อย่ างร้อ ยละ 5 (กัล ยา วานิ ชย์บั ญ ชา,
2549) [5] ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูล
วิ จั ย การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านเครือ ข่ายสังคมออนไลน์บนสื่อ
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(ตั ว อย่ า งเช่ น 100 BTC) มั น เป็ น เหมื อ นสิ่ งที่ ค ล้ า ยกั บ การเรี ย ก
บิทคอยน์เป็นรูปธรรม แต่ท้ายที่สุดแล้วบิทคอยน์ก็เป็นแค่ตัวเลขที่
อยู่ใน Bitcoin Address บิทคอยน์เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อแทนเป็น
รูปธรรมให้เหมือนวัตถุอย่างเช่น เหรียญ
เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) [3] ได้ศึกษาอิทธิพ ล
ต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิทัล (บิทคอยน์) ของผู้บริโภคกลุ่ม
Millennials ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านประโยชน์ในงานใช้งาน ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านผลกระทบเครือข่าย มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับใช้เงินดิจิทัลของกลุ่ม Millennials ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก จุดประสงค์ของเงินดิจิทัลที่ผู้ออกแบบ
กั บ ผู้ บ ริ โภคแตกต่ า งกั น ผู้ อ อกแบบมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ใช้ แ ทน
เงินตราในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคมีจุดประสงค์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือทางเงินตราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตัวแปรอิสระ
ต่อมา ได้แก่ ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านมูลค่าตามราคา ด้านความ
เชื่อมั่น ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการใช้เงินดิจิทัลของกลุ่ม
Millennials ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจาก เป็ น กลุ่ ม ที่ มี
บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์มาก มี ความคิดเห็นต่อเงิน
ดิจิทัลสามารถสร้างรายได้ที่มาจากสินทรัพย์ที่ผู้บริโภค และเป็น
กลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ต่อผลประโยชน์ ตามลําดับ
มินตรา เชื้ออ่ํา (2561) [2] ได้ศึกษาการรับรู้และทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) (Bitcoin)
ในประเทศไทย ผลการวิจั ยพบว่ า ประชาชนผู้ ใช้ สกุ ล เงิน ดิ จิทั ล
(บิทคอยน์) ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด
มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30–39 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีป ระกอบ
อาชีพ ธุร กิ จส่ ว นตั วหรือ อาชี พ อิ ส ระ และมี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
50,001 บาทขึ้นไป โดยรวมแล้วประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุล
เงินดิจิทัล(บิทคอยน์)ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก มีทัศนคติต่อ
การใช้ส กุ ลเงิน ดิ จิทั ล (บิ ท คอยน์ )อยู่ ในระดั บ ดี โดยเฉพาะในด้า น
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเงินดิจิทัล(บิท
คอยน์)อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้(บิทคอยน์)ในการเทรดหรือการ
ลงทุนเพื่อเก็งกําไร ข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาล
ควรเข้ามาควบคุมดูแลและพิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีให้น้อยลง
อลิสา ธีระศักดาพงษ์ (2559) [6] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความ
ตระหนั ก ส่ ง ผลทางด้ า นลบต่ อ ความสนใจในการเลื อ กใช้ ง าน
Bitcoin ปัจจัยด้านความไว้วางใจ, ปัจจัยด้านระบบนิเวศ, ปัจจัย
ด้านเงินตราเสมือนส่งผลทางด้านบวกต่อความสนใจในการเลือกใช้
งาน Bitcoin ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือการยอมรับนวัตกรรม ไม่มีผลต่อ
ความสนใจในการเลื อ กใช้ งาน Bitcoin ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.10
Bitcoin ยั งคงอยู่ ในช่ ว ง Early Adoption กลุ่ ม คนที่ ใ ช้ งานส่ ว น
ใหญ่เป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้า เปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ได้
เร็ว สามารถมองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือเทรนด์ต่างๆ ได้
อยู่ เสมอ รั ก ความเสี่ ย งและต้ อ งการแสวงหาผลกํ า ไรเนื่ อ งจาก

โซเชียลโดยเลือกจากประชากรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมออนไลน์
ที่ เป็ น กลุ่ ม เฉ พ าะ อาทิ กลุ่ ม Bitcoin Addict Community,
Bitcoin Addict Thailand, Crypto Thailand.com, Bitcoin &
Cryptocurrency, Bitcoin news, Bitcoin Trading, Bitcoin
Mining เป็นต้น
4.5 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้วิธีการประมวลผล
ทางหลักสถิติเชิงพรรณนา นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิ ติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หา (Content Validity) เป็ น การนํ า ผลการพิ จ ารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
(Item Objective Congruency Index) โด ย ข้ อ คํ า ถ า ม มี ค่ า
ระหว่าง 0.67 – 1.00 ทําการทดสอบความเชื่อ มั่ น (Reliability)
เป็ น ก ารคํ าน วณ ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ าข อ งค รอ น บ าค
(Cronbach’s Alpha) เพื่ อ หาความคงที่ ข องเครื่ อ งมื อ โดยการ
คํานวณแต่ละปัจจัยมีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.78 – 0.93 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.70 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และสถิ ติ
ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ก ารถ ด ถ อ ย อ ย่ างง่ า ย (Simple Regression
Analysis) โดยนํ า เสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบตารางควบคู่ กั บ การ
บรรยายและสรุปผลการวิจัย

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance)
1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived Usefulness)
2) ด้านความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease of Use)
3) ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้
(Attitude toward Using)

การตัดสินใจ
ใช้เงินสกุลดิจิตอล
(บิทคอยน์)
ในประเทศไทย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จุ ฑ ารั ต น์ ชวดนุ ช (2556) [1] ได้ ก ล่ า วว่ า บิ ท คอยน์
(Bitcoin) เป็นหน่วยเงินใช้ชื่อย่อสกุลเงินว่า BTC ใช้สัญลักษณ์ B ⃦
แทนหน่วยเงิน แต่เนื่องจากเป็นอักขระที่ไม่ได้รับความนิยม หลาย
ครั้งเราจึ งเห็ น เว็บ ที่ รับ เงิน บิ ท คอยน์ (Bitcoin) ใช้ สัญ ลั ก ษณ์ เงิน
บาท (฿) แทน โดยตัวเงินจะสามารถแบ่งย่อยไปได้ถึงทศนิยมแปด
หลัก เรียกหน่วยย่อยที่สุดว่า Satoshi ตามชื่อผู้ให้กําเนิดบิทคอยน์
เป็นหน่วยเงินตราในระบบของบิทคอยน์ ซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปแล้วจะ
เรี ย กด้ ว ยชื่ อ ย่ อ “BTC” เพื่ อ ที่ จ ะใช้ อ้ า งอิ งถึ งราคาหรื อ จํ า นวน
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ผลตอบแทนที่ ได้ จาก Bitcoin เป็ น ปั จจัย หลั กที่ ส่ งผลให้ ค นส่ว น
ใหญ่เลือกใช้งาน Bitcoin ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ ความแปลกใหม่
และปราศจากความควบคุมจากรัฐตามลําดับ
Majid Pakrou (2016) [7] ได้ ทํ า การวิ จั ย ในหั วข้ อ
The Relationship between Perceived Value and the
Intention of Using Bitcoin จุ ด ประสงค์ ข องวิ จั ย เพื่ อ ทราบถึ ง
ความพึ งพอใจต่ อ เงิน เสมื อ น (Virtual Currency) หรือ Bitcoin
รายละเอียดงานวิจัยนี้คือการสํารวจความสัมพันธ์ ในการศึกษาครั้ง
นี้เกี่ยวกับปัจจัยสําคัญในการ เลือกใช้ Bitcoin และได้ทําการแจก
แบบสอบถามไปยังผู้ ใช้ การสัม ภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ โมเดลที่ใช้ใน
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ คื อ The technology acceptance model และ
The innovation publication model โ ด ย ใ ช้ PLS partial
least square method Version 2 SMARTPLS software ผ ล
วิ จั ย สรุ ป ออกมาได้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น Infrastructure, Structural,
Individualistic และ Cultural ผ่านการรับ รู้มูลค่ าที่ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% มีผลกระทบในทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้งาน
Bitcoin โด ย cultural เป็ น ส่ วน ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ปั จ จั ย ด้ า น
innovative, political และ environmental ผ่ า นการรั บ รู้ มู ล
ค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
Bitcoin (Majid Pakrou & Khademalizadeh Amir, 2016)
Scott Schuh & Oz Shy (2015) [8] ได้ ทํ า การวิ จั ย
หั ว ข้ อ U.S. Consumers’ Adoption and Use of Bitcoin and
other Virtual Currencies จุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบถึง
ประสบการณ์ เเละบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่ อ bitcoin เเละ
Virtual Currency อื่นๆ โดยทําการสํารวจจากทุกช่องทางการใช้

จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสํ า รวจนี้ เป็ น การสํ า รวจครึ่งหนึ่ งของประชากรผู้ ใหญ่ ใน
สหรั ฐ อเมริ ก าในสิ้ น ปี 2015 พบว่ า มี ผู้ ที่ ต ระหนั ก ถึ ง Virtual
Currency มีจํานวนประชากรที่ไม่คุ้นเคยในเกณฑ์สูงกระทั้งผู้ที่มีไว้
ในครอบครองด้วยก็ตาม ผู้ชายเเละผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา
เเละรายได้สูงมีได้เเสดงเกณฑ์การตระหนักถึง Virtual Currency
ในเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น 2. การยอมรับ (บิทคอยน์) (Bitcoin) เเละ
ตัวอื่นๆ มันอยู่ในเเค่ผู้บริโภคในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ตระหนักถึงมันทําให้
สังเกตุได้ว่า Virtual Currency นั้น มันยังไม่ได้ปรากฎให้ เห็น กับ
ผู้บ ริโภคเท่ าที่ ค วรที่ จะได้รับ ถื อและใช้ ป ระโยชน์ ได้ ข้อ ยกเว้น ที่
สํ าคั ญ อย่ างหนึ่ งก็ คื อ ผู้ บ ริโภคที่ ค าดว่ าจะเห็ น คุ ณ ค่ าใน Virtual
Currency นั้นมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องมากขึ้น ผลลัพธ์นี้อาจแนะนํา
ให้ผู้บริโภคต้องการ Virtual Currency เป็นการลงทุนทางการเงิน
อย่างน้อยที่สุดความผันผวนของค่าสกุลเงินเสมือนมีแนวโน้มทําให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของได้หากไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ร้ายแรง
สิ งหะ ฉวีสุ ข และสุ นั น ทา วงศ์ จ ตุ รภั ท (2555) [9] ได้
ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ ระบบ
สารสนเทศ (Information System) อธิ บ ายวิ ธี แ ละเหตุ ผ ลการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ข องแต่ ล ะบุ ค คลและองค์ ก ร
พบว่ า เป็ น หลั ก การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บทความมุ่ ง เน้ น ทฤษฎี
UTAUT : Unified Theory of acceptance and use of
Technology

7. ผลการวิจัย
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล
(บิทคอยน์)ในประเทศไทย

ผลการประเมิน
S.D.
แปลผล

ปัจจัย
1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)
2. ด้านความง่ายในการใช้งาน(Perceived Ease of Use)
3. ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using)
5. การตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)
รวม

3.55
3.80
3.94
3.60
3.68

0.79
0.60
0.80
0.61
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านทั ศนคติที่มี
ต่อการใช้ (Attitude toward Using) ด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived
Usefulness) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.80 และ 3.55 ตามลําดับ ส่วนการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรับเทคโน
และการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย
ตัวแปร

X

X1

X2

X3

Y

S.D
X
X1
X2
X3
Y

3.76
0.57
1.00
.835**
.886**
.871**
.716**

3.55
0.59

3.80
0.60

3.94
0.80

3.60
0.61

1.00
.699**
.535**
.577**

1.00
.640**
.697**

1.00
.591**

1.00

VIF

Tolerance

1.00
2.04
2.67
1.83
1.76

1.00
0.49
0.37
0.55
0.57

*ระดับนัยสําคัญ p < 0.05, **ระดับนัยสําคัญ p < 0.01
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปร
การยอมรับเทคโนโลยี (X) และการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย (Y) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การยอมรับเทคโนโลยี (X) ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X1) ด้านความง่ายในการใช้งาน (X2) และด้านทัศนคติต่อการใช้ (X3)
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.535 – 0.886 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ของไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่า ค่า VIF อยู่
ระหว่าง 1.00 – 2.67 ซึ่งไม่เกิน 10 ค่า Tolerance พบว่า เท่ากับ 0.37 – 1.00 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.10 – 1.00 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบ
ความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)
จึงสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีทมี่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย
การตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)
ในประเทศไทย
P
t
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การยอมรับเทคโนโลยี
value
การถดถอย
มาตรฐาน
(β)
ค่าคงที่ (a)
0.623
0.148
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
0.137
0.052
2.764
0.006*
ด้านความง่ายในการใช้งาน
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
R = 0.729 R2 = 0.531

0.458
0.224
Adjusted R2 = 0.527

0.056
8.388
0.036
4.847
SEE = 0.422
F= 143.90

0.000**
0.000**

*ระดับนัยสําคัญ p < 0.05, **ระดับนัยสําคัญ p < 0.01
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทยสําหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้น
ถดถอยนี้ มีค่าสถิติ F เท่ากับ 143.90 และจากการพิจารณาค่า R2 เท่ากับ 0.531 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีในการใช้
(บิทคอยน์)ของประชากรกลุ่ม Millennials ได้ร้อยละ 53.10 และพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.527 แสดงว่าตัวแปรอิสระร่วมกัน
อภิปรายผลได้ร้อยละ 52.70 นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าพิจารณา ที่ค่า Std. Error of the Estimate เท่ากับ
0.422 และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (β = 0.137, p < 0.01)
ด้านความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (β = 0.458, p < 0.01)
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)ในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (β = 0.224, p < 0.01)
ด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เงินสกุลดิจิตอล(บิทคอยน์)
ในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
เงินสกุลดิจิตอลนั้นถูกออกแบบมาเพื่ อแทนรูปแบบของเงินที่มีอยู่
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในเรื่ อ งของการลงทุ น การใช้ แ ลกเปลี่ ย นแทน
รูปแบบของเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การใช้บริการจะทํารายการผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งการชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
นั้น มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน และมีความพอใจที่
จะใช้ ก ารชํ า ระเงิ น ผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ เป็ น ทางเลื อ ก
ในการชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนเงินสดหรือบัตรเครดิต และเชื่อว่า
การลงทุนในรูปแบบของเงินสกุลดิจิตอลจะให้ผลตอบแทนในอัตรา
ที่ น่ า พอใจรวมถึ ง เชื่ อ มั่ น ว่ า การใช้ เ งิ น ดิ จิ ต อลมี ผ ลช่ ว ยทํ า ให้
มี ภ าพลั ก ษณ์ ท างสั งคมที่ ดี ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของมิ น ตรา
เชื้ออ่ํา (2561) [2] ได้ศึกษา การรับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่ อ การใช้ เ งิ น สกุ ล ดิ จิ ต อลบิ ท คอยน์ (Bitcoin) ในประเทศไทย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ทั ศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต่ อ การใช้ ส กุ ล เงิ น
ดิจิทัลบิทคอยน์ มีความสัมพันธ์กับการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ใน
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(0.000<0.05) แสดงว่ า ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ ส กุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล
บิทคอยน์ โดยรวม ได้แก่ ความรู้สึก ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม
และการใช้ ส กุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล บิ ท คอยน์ ใ นประเทศไทยโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ เทคโนโลยี โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ด้านความง่าย
ในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ เนื่องจากบิทคอยน์และ
ระบบบล็อกเชนถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้าน
การเงิน (Financial) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยบิทคอยน์จะช่วยตอบ
โจทย์ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วค่าธรรมเนียมที่ต่ํา
เพราะไม่ มี ตั ว กลางในการทํ า ธุ ร กรรมอย่ า งสถาบั น การเงิ น หรื อ
ธนาคาร อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงทําให้มี
ความปลอดภั ยสูง ปลอมแปลงยาก สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยัง
สามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก าร ตรวจสอบได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561)
[3] ได้ศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิทัล (บิทคอยน์)
ของผู้บ ริโภคกลุ่ม Millennials ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอิทธิพ ลการตัดสินใจยอมรับใช้เงิน
ดิ จิทั ล ของกลุ่ ม Millennials ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุ กด้าน เมื่ อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นทางด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านความง่ายใน
การใช้ งาน ความเชื่ อ มั่ น ทางด้ านประโยชน์ ที่ ได้ รับ ความเชื่ อ มั่ น
ทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนความ
เชื่อมั่นทางด้านมูลค่าตามราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
8.2 ระดั บ การตั ด สิ น ใจใช้ เงิ น สกุ ล ดิ จิ ต อล(บิ ท คอยน์ )
ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริโภคซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักลงทุนคิดว่าได้รับผลประโยชน์ทางการเงินสูงสุดจากการ
ใช้บิทคอยน์ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์สูงเชื่อว่า
ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายจนเกิด การตัดสินใจ
ที่ จะใช้เงิน สกุ ล ดิ จิ ต อลและบิ ท คอยน์ สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ
มิ น ตรา เชื้ อ อ่ํ า (2561) [2] ได้ ศึ ก ษาการรั บ รู้ แ ละทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนที่ มี ต่ อ การใช้ เงิ น สกุ ล ดิ จิ ต อลบิ ท คอยน์ (Bitcoin) ใน
ประเทศไทย พบว่า ประชาชนมีการใช้สกุลเงินดิจิทั ลบิทคอยน์ ใน
ประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าประชาชนมี การใช้สกุลเงินดิจิทั ล บิทคอยน์ ในด้าน
เหตุผลการใช้บิทคอยน์ พฤติกรรมการใช้บิทคอยน์ วัตถุประสงค์ใน
การใช้บิทคอยน์ การตัดสินใจใช้บิทคอยน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
8.3 จากการทดสอบอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ เงิน สกุ ล ดิ จิ ต อล(บิ ท คอยน์ )ในประเทศไทย
พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน และ

9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9.1 การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึ กษาวิจัยในเชิ งปริม าณซึ่งมี
ลักษณะการเก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามที่กําหนดกรอบในการ
ตอบไว้ชัดเจนอาจทําให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงในเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึง
ควรมี ก ารวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์จากผู้ตอบแบบสอบถามอย่างใกล้ชิดเพื่อการได้เก็บข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์และตรงประเด็นในการทําวิจัยครั้งต่อไป
9.2 การวิ จั ย ครั้ งนี้ สํ า รวจเจาะจงเฉพาะผู้ ใ ช้ ส กุ ล เงิ น
ดิ จิ ต อล(บิ ท คอยน์ )ในประเทศไทยเท่ า นั้ น ใน ปั จ จุ บั น มี ส กุ ล เงิ น
ดิจิ ต อลอื่ น ๆ อี กมากมาย มากกว่า 1,000 สกุ ล ซึ่ งในการศึ กษา
ครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาในภาพรวมของสกุ ล เงิ น ดิ จิ ต อล Crypto
Currency เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
9.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ในด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น
อิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับใช้เงินดิจิตอล ประโยชน์ในการใช้งาน
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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9.4 ข้อเสนอเเนะเพื่อศึกษาการทําวิจัยครั้งต่อไป หากผู้ที่
สนใจที่จะทําการศึกษาในหัวข้อนี้ควรนําข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับ
ผลการวิ จั ย ในอนาคตเพื่ อ จะได้ ท ราบถึ งอิ ท ธิ พ ลที่ ส่ งผลต่ อ การ
ยอมรั บ การใช้ เงิน สกุ ล ดิ จิ ต อลและความภั ก ดี ต่ อ การใช้ เงิ น สกุ ล
ดิจิตอลเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญ ไม่ควรละเลยในการทําให้
เงินสกุลดิจิตอลเกิดการยอมรับขึ้นได้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ วั ตถุ ประสงค์ คื อ 1) เพื่ อศึ กษาลั กษณะประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อปั จจั ยด้ านสิ่ งแวดล้ อมของประชากร อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4) เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรม
การกาจัดขยะมูลฝอยที่สง่ ผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจานวน
ประชากร 57,763 คน จานวน 397 ตัวอย่าง โดยเลือกระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และกาหนดความคลาดเคลือ่ นในระดับร้อยละ 5 การตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จานวน 30 ชุด แล้วใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) เพื่อวัดค่าความเชื่อมั่นจากสมการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติ Independent Sample T- test สถิติ One – Way ANOVA และสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 2) พฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร ในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ว่ามีการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูล
คาสาคัญ : พฤติกรรม, การกาจัดขยะมูลฝอย, สิ่งแวดล้อม

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the demographic characteristics affecting the environmental factors of the
district population. Saiyok, Kanchanaburi Province 2) to study the waste disposal behavior of the population in Sai Yok District
Kanchanaburi Province 3) To study the difference factors of solid waste disposal behavior affecting the population's environmental
factors in Sai Yok District, Kanchanaburi Province 4) to study the solid waste disposal behavior factors affecting the population's
environmental factors in Sai Yok District, Province. Kanchanaburi The questionnaire was used to collect data from The sample
group was the population in Sai Yok District. Kanchanaburi Using a purposive sampling method from a population of 57,763, a total
of 397 samples were selected by a 95% confidence level and a 5% tolerance. Reliability by using questionnaires in 30 sets of nontarget samples and using Cronbach method to find the alpha coefficient. (Alpha – Coefficient) to measure the confidence from the
equation. The statistics used in data analysis are frequency, percentage. Arithmetic mean, standard deviation The differences were
compared using Independent Sample T-test, One-Way ANOVA statistics, and Multiple Regression Analysis.
The results of the research showed: 1) Different population characteristics influenced the garbage disposal behavior of
the population in Sai Yok district. Kanchanaburi Province 2) Garbage disposal behavior affecting environmental factors of the
population. In Sai Yok district Kanchanaburi province found that garbage was sorted before dumping. The sample group gave
importance to the separation of solid waste. Reducing the amount of manure
Keywords: Behavior, Garbage hair removal, Environment
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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มาใช้ ในกระบวนการต่ าง ๆ ในการด ารงชี วิต รวมถึ งการเพิ่ มขึ้ นของ
จานวนประชากร จึงทาให้เกิดความต้องการในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
โดยเฉพาะทรั พยากรธรรมชาติ (กรมส่ งเสริ มคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม)
นอกจากนี้ยังพบว่าขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถกาจัด
ได้หมด หรือกาจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็นปัญหาสาคัญใน
เขตชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น (อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ) สถานการณ์ขยะมูล
ฝอยชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 2560 ประมาณ
27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรม
การบริโภค ของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า
30 ล้านคน ในปี 2562 ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน เป็น
1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.88 ล้านตัน ร้อยละ 18 และใน
พื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 22.52 ล้านตัน ร้อยละ 82 [2]
จากข้อมูลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี ณ
องค์การบริหารส่ วนต าบลแก่งเสี้ยน การส ารวจข้อมู ลพบว่า จั งหวั ด
กาญจนบุ รี มี สถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอย 48 แห่ ง โดยเป็ นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 41 แห่ง และเอกชน 7 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 809.38 ตันต่อวัน มีการ
เก็บ 407.91 ตันต่อวัน และมีขยะมูลฝอยเข้าสถานที่กาจัด 405.84 ตัน
ต่ อวัน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหาหลายด้ านตามมาซึ่ งผลการด าเนิ นการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านมานั้น พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุ ม ชนที่ เข้ า สู่ ร ะบบการก าจั ด ที่ ป ลายทางลดลงร้ อ ยละ 5 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561อาเภอไทรโยค ตั้งอยู่ใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 2,728.922 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่
และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียน
มาร์ [12] มี ประชากรทั้ งหมด 57,763 คน เป็ นชาย 29,845 คน เป็ น
หญิ ง 27,918 คน แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 7 ต าบล 58 หมู่ บ้ าน
[13] จากประชากรที่อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนที่ อยู่ใน
พื้นที่เดิม บุ คลากรในมหาวิทยาลัยและนั กท่องเที่ ยว ซึ่ งมีการด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆทาให้ทรัพยากรส่วนที่เหลือจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
นั้นจะเกิดเป็นขยะมูลฝอย
ขยะ หรื อ มู ลฝอย หรื อ ของเสี ย เป็ นเหตุ ส าคั ญประการหนึ่ งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และ มีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือ
ของเสียกาลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหา
ที่สาคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกากของเสียและสาร
อันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่ง
น้า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ทาให้ประชาชน
ทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรค
ผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น
จากปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม
นั้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและพฤติกรรม

1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีทา
ให้ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ าอุ ป โภค บริ โภค ออกมาเป็ น จ านวนมากเพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ บริ โภคที่ เพิ่ มมากขึ้ น จึ งท าให้ เกิ ด
โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งในกรรมวิธี
ในการผลิตสินค้านั้นจะทาให้กิดวัสดุเหลือใช้จานวนมาก จึงเป็นเหตุให้
ให้ ปริมาณขยะมู ลฝอยเพิ่ มขึ้ นทุ กปี รวมไปถึ งเศษวัสดุเหลื อใช้ภายใน
ครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบริโภคสินค้าต่าง ๆ จากการจัดเก็บ
และการจัดที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดขยะมูลฝอยตกค้างทา
ให้ เป็ นแหล่ งเพาะพั นธุ์เชื้ อโรคและก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษและปนเปื้ อนต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้า และอากาศโดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็ นโรคต่ าง ๆ จึงเป็ น
ปัญหาสาคัญยิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการจัดการแก้ไข
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ เกิ ดในประเทศไทยหรือทั้ ง 77 จังหวั ด จานวน 27.06 ล้านตั น
ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี การ
ให้บริการจานวน 21.05 ล้านตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง จานวน 9.96 ล้านตัน
ในเขตพื้ นที่ มี ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น จ านวน 2.18 ล้ านตั น
ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี การ
ให้บริการจานวน 1.51 ล้านตัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ที่ดาเนินการไม่ถูกต้องจานวน 166,398.04
ตั น ท าให้ เกิ ด เป็ น มลพิ ษ ในอากาศขึ้ น เกิ ด จากการหมั ก หมมของ
จุ ลิ นทรี ย์ บนกองขยะ ท าให้ ก๊ าซต่ าง ๆ เป็ นอั นตรายต่ อสิ่ งแวดล้ อม
หากไม่ มี การก าจั ด ก๊ าซเหล่ านี้ อย่ า งเหมาะสมได้ แก่ มี เทน
คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า) เป็นต้น และยังมีผุ่น
ละอองจากกองขยะ ก่ อให้ เกิ ดปั ญ หากั บระบบทางเดิ นหายใจ โรค
ผิวหนังแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้มีการ
กล่ าวถึ งสถานการณ์ ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกิน
กว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร จัดการทรัพยากร
น้ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่เป็น
ธรรม ก่อให้เกิดปั ญหาความเหลื่อมล้า ความขั ดแย้งและข้อพิพาทใน
ระดับพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิ ษที่ ส่ งผลกระทบต่ อคุ ณภาพชี วิตของประชาชนและต้ นทุ นทาง
เศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนตาม
แนวนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชากร
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่ จะต้ องแก้ ไขปั ญหา เห็ นได้ ว่ าปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมมี อิ ทธิ พลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากด้านการ
พัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
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การกาจัดขยะ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการกาจัดขยะโดยวิธีการต่างๆ
พร้อมสามารถเสนอแนะวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อยที่ สุด ให้ แก่ประชากรในพื้ นที่ อ าเภอไทรโยค จั งหวัด
กาญจนบุรี

2. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ คือประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีจานวน
ทั้ งสิ้ น 57,763 คน กลุ่มตั วอย่าง จ านวน 397 คน อ้างอิงตามสู ตร
Taro Yamane [11]
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ตาบลที่อยู่อาศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
การกาจัดขยะมูลฝอยของประชากร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย ทัศนคติในการดารงชีพ ค่านิยมเกี่ยวกับขยะ นโยบาย
และข้อตกลง
ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ปั จ จัย ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
ของประชากร อ าเภอไทรโยค จั งหวั ด กาญจนบุ รี ประกอบด้ ว ย
พฤติกรรมด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย การนาไปใช้ต่อและการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ตส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติ Independent Sample
T- test One – Way ANOVA
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจานวน 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการกาจัด
ขยะมูลฝอยของประชากร
ส่วนที่ 3 เป็นสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร
ส่วนที่ 4 เป็นแบบถามถามปลายเปิดขอเสนอแนะ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่ อ ปั จ จั ย ด้ าน
สิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของประชากรในอาเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่
ส่งผลต่ อปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
4. เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมของ
ประชากร อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. พฤติก รรมการก าจัดขยะมู ลฝอยแตกต่างกัน กั บปั จจั ยด้ าน
สิ่งแวดล้อมของประชากร
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ งลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องประชากรใน
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของประชากร
ในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. ทาให้ทราบความแตกต่างปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูล
ฝอยที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากร อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
4. ทาให้ทราบปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของประชากร อ าเภอไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

3. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1.5 กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-ตาบลที่อยู่อาศัย
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตารางที่ 1 แสดงจานวน และค่าร้อ ยละของผู้ ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
น้อยกว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประชากรในอาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การกาจัดขยะมูลฝอย
-ความรู้เกี่ยวกับขยะ
-ทัศนคติในการดารงชีพ
-ค่านิยมเกี่ยวกับขยะ
-นโยบายและข้อตกลง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

จานวน(คน)

ร้อยละ

190
207
397

47.86
52.14
100.00

21
108
47
61

5.29
27.20
11.84
15.37
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนในอาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 397 คน จาแนกตามข้อมูลด้านกระบวนการกาจัด
ขยะ ประกอบด้วย การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง วิธีการกาจัดขยะมูล
ฝอย เหตุผลในการเลือกวิธีนั้น ๆ ความถี่ในการกาจัดขยะมูลฝอย วิธีการ
ลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว
รายได้จากการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ (ขาย) โดยใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

36 – 40 ปี
50
12.59
41 – 45 ปี
58
14.61
45 ปีขึ้นไป
52
13.10
รวม
397
100.00
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
146
36.77
มัธยมศึกษา/ปวช.
94
23.68
อนุปริญญา/ปวส.
16
4.03
ปริญญาตรี
136
34.26
สูงกว่าปริญญาตรี
5
1.26
รวม
397
100.00
4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
102
25.69
พนักงานเอกชน
59
14.86
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
44
11.08
ค้าขาย/เกษตรกร
176
44.34
อื่นๆ
16
4.03
รวม
397
100.00
5. ตาบลที่อยู่อาศัย
ลุ่มสุม่
58
14.61
บ้องตี้
42
10.58
ศรีมงคล
56
14.11
ไทรโยค
74
18.64
ท่าเสา
68
17.13
ท่ากระแจะ
63
15.86
สิงห์
36
9.07
รวม
397
100.00
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
187
47.10
10,000 – 20,000 บาท
150
37.78
20,001 – 30,000 บาท
35
8.82
30,001 – 40,000 บาท
19
4.78
40,001 – 50,000 บาท
3
0.76
50,000 บาทขึ้นไป
3
0.76
รวม
397
100.00
จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 เพศชาย จานวน 190 คิด
เป็ นร้ อยละ 47.86 ตามล าดั บ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 397 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จานวน 207 คน มี
อายุ ระหว่ าง 18-25 ปี จ านวน 108 คน ที่ อยู่ อาศั ยต าบลไทรโยค
จ านวน 74 คน การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา จ านวน 146 คน
ประกอบอาชีพค้าขาย/เกษตรกร จานวน 176 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000บาท จานวน 187 คน

ตารางที่ 2 แสดงจานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอย
ข้อมูลด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน
1. ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง
ใช่
ไม่ใช่
รวม
2. วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย
เผา
ฝังกลบ
คัดแยกขาย
รถเทศบาลมาเก็บ
อื่น ๆ
รวม

จานวน ร้อยละ
คน
275
122
397

69.27
30.73
100.00

83
30
118
164
2
397

20.91
7.56
29.72
41.31
0.50
100.00

3. จากข้อที่ 2 เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกวิธีดังกล่าว
มีความสะดวก
ประหยัด
ขาดแคลนรถเก็บขยะ
ภาพลักษณ์ชุมชน
ไม่ทราบวิธีการกาจัดอื่น
อื่นๆ
รวม

208
91
23
53
17
5
397

52.39
22.93
5.79
13.35
4.28
1.26
100.00

4. ความถี่ในการกาจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน
1-3 ครั้ง/สัปดาห์
3-6 ครั้ง/สัปดาห์
รวม

119
213
65
397

29.97
53.66
16.37
100.00

105
119
36

26.45
29.97
9.07

5. ท่านลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น
ไม่เคย
ใช้แก้วน้าแทนขวดน้าพลาสติก
ใช้ ต ะกร้ า ไป จ่ า ยตลาดเพื่ อ ลด
ปริมาณถุงพลาสติก
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ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนถ้วยโฟม
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
นากลับมาใช้ใหม่
อื่นๆ
รวม

32
62
42
1
397

8.06
15.62
10.58
0.25
100.00

6. ความถี่ ใ นการขายขยะมู ลฝอยที่ คั ด
แยกแล้ว
ไม่เคย
1 ครั้ง/เดือน
2-3 ครั้ง/เดือน
4-6 ครั้ง/เดือน
รวม

147
161
74
15
397

37.03
40.55
18.64
3.78
100.00

7. รายได้ จากการน าขยะมู ล ฝอยไปใช้
ประโยชน์ต่อ (ขาย)
0 - 100 บาท/เดือน
101 - 300 บาท/เดือน
301 – 500 บาท/เดือน
500 บาทขึ้นไป/เดือน
รวม

333
36
18
10
397

83.88
9.07
4.53
2.52
100.00

รายได้ จ ากการน าขยะมู ล ฝอยไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ (ขาย) ของ
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้ ร ายได้ ป ระมาณ 0 – 100 บาท/
เดือน จานวน 333 คน คิด เป็ นร้อยละ 83.88 รองลงมาคือรายได้
ประมาณ 101 – 300 บาท/เดื อน จานวน 36 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ
9.07 และรายได้ประมาณ 301 – 500 บาท/เดือน จานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.53 ตามลาดับ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่ อนทิ้ ง มีความเห็ นว่ามี การคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดี ต้องเริ่มที่การคัด
แยกขยะมู ลฝอยก่อนทิ้ง เพื่ อไม่ ให้เกิด การปนเปื้ อน ท าให้ ได้วัส ดุ
เหลื อ ใช้ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ ง่า ย
รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนาไปกาจัดก็จะมีปริมาณน้อยลง
ด้วย
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในอาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการกาจัดขยะโดยใช้รถเทศบาลมาเก็บ
รองลงมาคือคัดแยกขาย ซึ่งวิธีการกาจัดขยะในแต่ละครัวเรือนขึ้นอยู่
กับภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ นโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นั้นๆ และ
ปั จ จั ย ส่ ว นตั ว ของประชากร เช่ น ความสะดวก สามารถช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ แต่ยังคงภาพลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อย่าง
ดี เหตุผลในการกาจัดขยะของประชากรส่วนใหญ่คือมีความสะดวก
รองลงมาคือประหยัด รู้สึกชุมชนสะอาด ขาดแคลนรถเก็บขยะ ไม่
ทราบวิธีการกาจัดอื่น และอื่นๆ ตามลาดับ เหตุผลในการกาจัดขยะ
ที่มาจากคาถามข้อที่2นั้น เป็นปัจจัยจูงใจให้ประชากรในอาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี ตัดสินใจเลือกการกาจัดขยะในรูปแบบต่างๆ
โดยที่อาจจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ว่าวิธีกาจัดขยะที่ตนปฏิบัติ มี
ผลกระทบอย่ า งไรต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ก ารก าจั ด ขยะเป็ น สิ่ ง ที่
ประชาชนทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น ปฏิ บั ติ เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ผลที่ ดี ต่ อ สั งคม
ส่วนรวม และต่อตนเอง
ลดขยะมู ล ฝอยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พบว่า ประชากรลดขยะมู ล ฝอย
ภายในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการใช้แก้วน้าแทนขวด
น้าพลาสติกมาเป็น อันดับแรก รองลงมาคือไม่ เคยปฏิ บัติ ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก นากลับมาใช้ใหม่ ใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโต
แทนกล่องโฟมและอื่น ๆ ตามลาดับ การลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็น
สิ่งที่แสดงถึงความตระหนักเรื่องขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ส่งเสริมจิตใต้สานึกในการลดปริมาณสิ่งที่ไม่จาเป็นและชักจูงเพื่อน
บ้านให้เกิดความตระหนักในการทาสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ในทางอ้อม
ในระยะยาวจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นที่มีมากเกินไปในสังคม
ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว พบว่า ความถี่ ใน
การขายขยะมู ล ฝอยของประชาชน อยู่ ใ นช่ ว ง 1 ครั้ ง /เดื อ น
รองลงมาคือ ไม่เคยคั ดแยก 2-3 ครั้ง/เดือน และ 4-6 ครั้ง/เดือ น
ตามลาดับ ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วเป็นสิง่ ที่แสดง
ถึงจานวนครั้งที่นาขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วต่อเดือนไปขาย ปัจจัยนี้
บ่งบอกถึงการหารายได้จากขยะมูลฝอย หรือเล็งเห็นถึงมูลค่าขยะมูล
ฝอย และปริมาณการขายขยะมูลฝอยของประชากร

จากตารางที่ 2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 397 คน ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 69.27 ไม่คัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง จานวน 122 คิดเป็นร้อยละ 30.73 ตามลาดับ
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ คือ รถเทศบาลมาเก็บ จานวน
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมาคัดแยกขาย จานวน 118 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 29.72 ปี เผา จ านวน 83 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.91
ตามลาดับ
เหตุผลในการเลือกวิธีนั้นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
ได้ รั บ สะดวก จ านวน 208 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.39 รองลงมาคื อ
ประหยัด จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93 ภาพลักษณ์ จานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 13.35 ตามลาดับ
ความถี่ในการกาจัดขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 1-3
ครั้ง/สั ปดาห์ จานวน 213 คนคิ ดเป็ นร้อยละ 53.66 รองลงมา ทุ กวั น
จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.97 3-6ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.37 ตามลาดับ
การลดขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้
แก้ วน้ าแทนขวดน้ าพลาสติ ก จ านวน 119 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 29.97
รองลงมาคือ ไม่เคย จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.45 ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 ตามลาดับ
ความถี่ในการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ 1ครั้ง/เดือน จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55 รองลงมา
คื อ ไม่ เคย จ านวน 147 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.03 2 – 3 ครั้ ง/เดื อน
จานวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 18.64 ตามลาดับ
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รายได้ จ ากการน าขยะมู ล ฝอยไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ พบว่ า
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ จ ากการน าขยะไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ
ประมาณ 0-100 บาท รองลงมา คือ 101-300 บาท 301-500 บาท
และ500 บาทขึ้นไป ตามลาดับ รายได้จากการนาขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ต่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงรายได้พิเศษที่มาจากสิ่งของรอบตัวที่
ไม่ใช้แล้วทาให้เกิดประโยชน์ ปั จจัยนี้บ่งบอกถึงมูลค่าของขยะมูล
ฝอยถึงแม้ จะเป็ น ของเสีย ที่ ไม่ มี ป ระโยชน์ ม ากนั ก แต่ สามารถหา
รายได้จากสิ่งนี้ได้
3. พฤติ กรรมการจั ด การขยะมู ลฝอย ผลจากการศึ กษาระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย พบว่า มีความคิดเห็นภาพรวมใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ความรู้เกี่ยวกับการ
กาจัดขยะมูลฝอย สามารถจาแนกประเภทของขยะมูลฝอยได้ มีขยะ
มูลฝอยที่ สามารถนากลับมา ใช้ใหม่ได้ การกาจัดขยะมูลฝอยของ
ท่านส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยพบว่า มีความคิดเห็นภาพรวมใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ด้านทัศนคติในการ
ด ารงชี พ พบว่ า ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก เพื่อลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในวิธีการที่เหมาะสมในครัวเรือนของท่าน ใช้ถุง
ผ้าในการใส่ของแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง
ด้านค่านิยมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย พบว่า การกาจัดขยะมูลฝอยใน
ละแวกใกล้เคียงส่งผลต่อการเลือกวิธีการกาจัดขยะมูลฝอย เลือก
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยตามความสะดวก กาจัดขยะมูลฝอยตามสื่อ
รณรงค์ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
ด้านนโยบายและข้อตกลง พบว่า ทราบข้อตกลงเกี่ ยวกับ การ
กาจัดขยะมูลฝอย การกาจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานรัฐเป็นไปตาม
นโยบายในชุมชน หน่วยงานรัฐมีนโยบายการเพิ่มถังขยะไว้บริการ
ให้กับคนในชุมชน
ด้านความเป็นมิตรต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม พบว่า การคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนขายของเพื่อนบ้านส่งผลดีต่อชีวิตประจาวัน
การทิ้งขยะมู ลฝอยเลยของเพื่อ นบ้านส่งผลกระทบต่อ ทัศนีย ภาพ
การมีรถเทศบาลมาเก็บขยะมูลฝอยส่งผลดี ต่อชีวิตประจาวันของ
ท่าน การฝังกลบขยะมูลฝอยของเพื่อนบ้านส่งผลดีต่อชีวิตประจาวัน
ของท่าน การเผาขยะมูลฝอยของเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สภาพอากาศ

ตารางที่ 3 ปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอย ด้านความรู้เกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจัย
พฤติกรรม
การกาจัดขยะ
มูลฝอย

สัมประ
สิทธิ์การ
ถดถอย
()

ความ
คลาด
เคลื่อน
มาตร
ฐาน

t

p – value

ค่าคงที่ (a)

0.487

0.047

10.259

0.000*****

1. ด้านความรู้

0.067

0.019

3.520

0.000***

2. ด้านทัศนคติ

0.817

0.014

60.320

3. ด้านค่านิยม

0.019

0.015

1.268

0.000******
*
0.206***

4. ด้านนโยบาย
และข้อตกลง

0.817

0.014

60.320

0.000*****

R = 0.974 R2 = 0.948 Adjusted R2 = 0.947 SEE = 0.108 F = 1793.82

***ระดับนัยสาคัญ p < .01, **ระดับนัยสาคัญ p < .05, *ระดับนัยสาคัญ p < .10

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการกาจัดขยะ
มูลฝอย ส่งผลต่ อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวั ด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะด้านทัศนคติในการ
ด ารงชี พ ด้ า นค่ า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ขยะ ด้ า นนโยบายและข้ อตกลง
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อสิ่ งแวดล้ อมของประชากรในอ าเภอไทรโยค จั งหวั ด
กาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งจากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่ามีค่าสถิติ F เท่ากับ 1793.82 และจากการ
ดูค่า R Square เท่ากับ 0.948 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของผลได้
ร้อยละ 94.80 โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันอภิปรายผลได้ร้อยละ 94.70
โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.947 นอกจากนี้ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าดูที่ค่าStd. Error of the Estimate
เท่ากับ 0.108 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ผลได้ร้อยละ 10.80
และมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ คู ณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β)
เท่ากับ 0.487, 0.817, 0.019, 0.817 ตามลาดับ สามารถเขียนสมการ
ถดถอยได้ ดั งนี้ γ = 0.487+0.817+0.019+0.817 และเมื่ อ พิ จารณา
องค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า
ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสิ่งแวดล้อมของ
ประชากรใน อ าเภอไทรโยค จั งหวั ดกาญจนบุ รี หมายความว่า ด้ าน
ความรู้เกี่ยวกับขยะ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรใน
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เท่ากับ 0.067 (= 0.067, p < .01)
ยอมรับสมมติฐานที่ 1

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

218

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ด้ านทั ศนคติ ในการด ารงชี พ มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกั บปั จจั ย
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ข อ งป ร ะ ช า ก ร ใน อ า เภ อ ไท ร โย ค จั งห วั ด
กาญจนบุรี หมายความว่า ด้านทัศนคติในการดารงชีพ ไม่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เท่ากับ0.817 (= 0.817, p < .01) สมมติฐานที่ 2
ด้ านค่ านิ ยมเกี่ ยวกั บขยะ ไม่ มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกั บปั จจั ย
สิ่ งแวดล้ อ มของประชากรในอ าเภอไทรโยค จั งหวั ด กาญจนบุ รี
หมายความว่า ด้านค่านิยมเกี่ยวกับขยะ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุ รี
เท่ากับ 0.019 ( = 0.019, p > 0.01) ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3
ด้ านนโยบายและข้ อตกลง มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกกั บ ปั จ จั ย
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ข อ งป ร ะ ช า ก ร ใน อ า เภ อ ไท ร โย ค จั งห วั ด
กาญจนบุรี หมายความว่า ด้านนโยบายและข้อตกลง มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับ
0.817 (= 0.817, p < .01) ยอมรับสมมติฐานที่ 4

5. บทสรุป (Conclusion)
จากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งกลุ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์นี้
เป็ นข้ อมู ลของกลุ่ มของพฤติ กรรมการก าจั ดขยะมู ลฝอยที่ ส่ งผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยการบริการรถเก็บของเทศบาล
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามประชากรแต่ละตาบลในอาเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ายังมีประชากรส่วนน้อยที่มีการกาจัด
ขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีที่ผิดหลัก จึงควรให้ความรู้แก่ประชากรในการกาจัด
ขยะด้วยหลักที่ถูกวิธีหรือหาวิธีทางการแก้ไขในพื้นที่นั้นๆโดยการเพิ่มรถ
เก็บขยะ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
เสี ยงดั ง กลิ่ นเหม็ น และไม่ ก่ อให้ เกิ ดปั ญหามลพิ ษ ควรมี การศึ กษา
พฤติกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อนาผลมาวางแผนแก้ไขกับพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ควร
ศึกษารูปแบบแนวทางการส่งเสริมให้ประชากรมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาด เป็นระเบี ยบเพื่ อความสะอาดในอาเภอไทรโยค จั งหวัด
กาญจนบุรี แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของการจัดการขยะมูลฝอย
ของแต่ละตาบลในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

4. อภิปรายผล (Discussion)

6. เอกสารอ้างอิง

การวิ เคราะห์ ปั จจั ยพฤติ กรรมการก าจั ดขยะมู ลฝอยที่ ส่ งผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในอาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี มีพฤติกรรมการกาจัดขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สอดคล้องกับ [14] พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องมีการเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่าและถึงแม้งบประมาณในการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
เลยยังมีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการ เท
กอง กลางแจ้งและเผาในที่โล่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะคือ ปัจจัย
ด้ านเพศ อายุ และรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน แต่ ปั จจั ยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ที่ไม่ส่งต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะคือ ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษา และอาชีพซึ่งสอดคล้องกับ กัญญานัฐ กระทง และเอกนริทร์
กลิ่มหอม [3,9] ในบทความที่ว่าผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกาจัด
ขยะของคนในชุมชนคือ อายุ และรายได้ต่อเดือน และไม่สอดคล้องกับ
บทความที่ว่า ปัจจัยทางเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะแต่ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะของคนในชุมชนคือ ระดับการศึกษา
และอาชีพ โดยปัจจัยทางด้านเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และจากแบบสอบถามพบว่าความสนใจของประชากรใน
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเป็นมิตรต่อประชากรและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
กาจัดขยะของประชากรในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 3)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี สาหรับกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ในเขต อาเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี จานวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1.) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
มีอายุ 60-65ปี มีสถานภาพแต่งงานแล้ว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี และพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวเพื่อน หรือ บุคคลอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์มือถือ สถานที่ใช้สื่อออนไลน์ คือที่บ้าน ระยะเวลาในการใช้คือ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ 1–2 ชั่วโมงต่อครั้ง ช่วงกลางวัน เวลา
11.01–16.00 น.ผู้สูงอายุนิยมใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line มากที่สุด ในด้านแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า การโต้ตอบสื่อสารกันอย่างอิสระไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว คือ แรงจูงใจที่สาคัญที่สุดใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ สาหรับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สู งอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจสูงที่สุดในประเด็น ได้สนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วย รองลงมา คือ ใช้แล้วดูเป็นคนทันสมัย และ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการติ ดต่อสื่อ สาร ตามลาดับ 2.) การเปรียบเที ยบความพึ งพอใจในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ จาแนกตาม
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ผู้สูงอายุที่มีช่องทางการใช้ สถานที่ใช้ ความบ่อยในการใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เวลาที่ใช้
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ นิยมใช้แตกต่ างกัน มีความพึ งพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 3.) การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า แรงจูงใจ
ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในระดับสูงค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.725 ที่ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า หากผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
สูงขึ้นจะทาให้ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย
คาสาคัญ: พฤติกรรม, เครือข่ายสังคมออนไลน์, ผู้สูงอายุ, จังหวัดปทุมธานี

Abstract
This research aims to study elderly social networking behavior in Pathum Thani province. With the objective
of 1) to study behavior motivation and satisfaction of using social networking services among the elderly in Pathum
Thani province; 2) to compare the satisfaction of using social networking services among the elderly classified by
behavior of using social networking services in Pathum Thani province; 3) to study the relationship between motivation
for using social networking services and the satisfaction of using social networking services among the elderly in Pathum
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Thani province. For the sample used in this study, 400 elderly people from 60 and above in Klong Luang district,
Pathum Thani province were used by questionnaires. The statistics used in this research were percentage, frequency,
standard deviation, and one-way analysis of variance (one-way ANOVA) with Pearson's Correlation. The study results
revealed that 1.) Most of the elderly were sex. A woman aged 60-65 years has a married status. Average monthly
income of less than 15,000 baht. Have an education lower than a bachelor's degree. And social networking behavior of
the elderly, most of them use social networking Communicate with family, friends or anyone else through mobile
phone channels. The place to use online media is at home. The duration of use is 3-5 times a week, 1--2 hours per
time during the day, 11.01-16: 00. In the motivation of using social networks among the elderly, it was found that
interacting freely, wherever, whenever and using them anytime, anywhere and quickly was the most important
motivation. In the use of elderly social networks for the satisfaction of using social networks among older people, it was
found that the elderly had the highest satisfaction on the issue, having conversations with friends or those who wanted
to communicate. Followed by getting excited the fun and enjoyment and the agility or the speed of communication,
respectively. 2.) Comparison of the satisfaction of the elderly using social networks. Classified by social networking
behavior, found that the elderly had the purpose of using social networks different people were satisfied with their
social networking services. No different now Elderly people who have channels to use, place to use, frequently to use
duration of use the time spent and popular social networks differ. 3.) Testing the relationship between the motivation
for using social networking and the satisfaction of using social networking among the elderly showed that the
motivation of the social network service had a positive relationship with the satisfaction of using social networking
services among the elderly in Pathum Thani province at a high level, the correlation was 0.725 at a statistical
significance of 0.05. It is meant that the higher the incentive for the elderly to use the social networking service, the
higher the satisfaction of using the social networking service of the elderly.
Keywords: Behavior, online social networking, elderly, Pathum Thani province
การดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 6 นาที/วัน
ซึ่ งมากกว่ า วั น ท างาน/วั น เรี ย นหนั งสื อ และล าดั บ 3 คื อ อ่ า น
หนั งสื อ ออนไลน์ เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง 42 นาที /วั น สถานที่ ที่ Baby
Boomer นิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่
พักอาศัย รองลงมา เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากสถานที่ทางาน
อันดับ 3 คือระหว่างการเดินทาง กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรก
ของ Baby Boomer อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ การค้ น หาข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เน็ต (88.8%) รองลงมา เป็นการใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะ
เป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เพื่ อพูดคุย ดูหนั ง
ออนไลน์ ดู LIVE และการคุยโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่น(77.9%)
อันดับที่ 3 คือ การรับ -ส่งอีเมล (73.9%) อัน ดับที่ 4 คือ การซื้ อ
สินค้า/บริการทางออนไลน์ (34.8%) และการทาธุรกรรมทางการ
เงิน เช่น โอนเงิน, ชาระค่าสินค้าและบริการ, ชาระค่าบัตรเครดิต ,
สอบถามยอดเงิน ในบัญ ชี เป็ นต้ น (34.4%) เมื่ อพิ จารณาการใช้
โซเชียลมีเดีย Line คือแอพพลิเคชั่นที่กลุ่ม Baby Boomer นิยมใช้
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ Facebook และ
YouTube ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คนกลุ่มนี้พบ
เจอมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวนในขณะที่
ใช้งาน, ความล่าช้าในการเชื่อมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ต , เกิดปัญหา
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
ตามลาดับ

1. บทนา
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network) นั้ น ได้ เข้ า มามี
อิ ท ธิ พ ลในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น กล่ า วได้ ว่ า ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น Facebook, Twitter, Line,
Instagram, My Space ฯลฯ ที่เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกัน
ของประชากรให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรม
ของผู้คนเปลี่ยนไปเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ต่อ การดาเนินชีวิตของคนมากขึ้น ทาให้นักพัฒนาหรือนักธุรกิจที่
หั น มาสร้างหรื อ เปิ ดบริ การเครือ ข่าย สั งคมออนไลน์ เพื่ อ รองรั บ
ตลาดที่กาลังเติบโตขึ้น ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละประเภทนั้นจะมี
การบริการที่มีรูปแบบแตกต่างกันโดยผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรม
หรือทัศนคติที่ตรงกับตนเอง
จากการสารวจกลุ่มผู้สูงอายุ Baby Boomer คือคนในยุคที่การ
พัฒนาเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมากนัก โดยพบว่า ในช่วงวันทางาน/
วันเรียนหนังสือ คนกลุ่มนี้ใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook,
Instagram, Line เป็นต้น มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นการดู
ที วี ดู ห นั ง ฟั ง เพลงทางออนไลน์ ล าดั บ ที่ 3 คื อ อ่ า นหนั ง สื อ
ออนไลน์ ส่วนช่วงวันหยุดพั กผ่อน Baby Boomer ใช้เวลาในกั บ
โซเชียลมีเดีย มากเป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน โดยใช้เวลาน้อยกว่าวัน
ทางาน/วันเรียนหนังสือคือ 2 ชั่วโมง 30 นาที/วัน รองลงมาเป็น
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สภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ของครอบครัวที่หลากหลาย ที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ นั้นต้องอยู่ห่างจาก
ลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากลูกหลานต้องศึกษาต่อ ในที่
ห่างไกล และการเดินทางไปทางานต่างถิ่น หรือขนาดของครอบครัว
เล็ ก ลงโดยการแยกตั ว ออกจาก ครอบครั ว ใหญ่ ม าใช้ ชี วิ ต เป็ น
ครอบครั ว เล็ ก ๆ จึ งส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุ จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมใน การติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้เครือข่า ยสังคม
ออนไลน์ ม ากขึ้ น เพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ สู งอายุ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจของตนเองหรือของลูกหลาน
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ห่ างไกล และการติ ด ตาม
ข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ
นับ ได้ว่าเป็น รูปแบบพฤติก รรมใหม่ ที่ เกิ ดขึ้น ในสั งคมผู้สู งอายุใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยี สมัยใหม่ โดยเรียนรู้วิธีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบใหม่ อ าศั ย เทคโนโลยี เป็ น ตั ว กลาง การเข้ า ใจ
พฤติกรรม การใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจะช่วยให้
เข้าใจรูปแบบการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคในการ ใช้เทคโนโลยีของ
ผู้ สู งอายุ เพื่ อ ให้ ได้ แ นวทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ สู งอายุ ที่ มี
ประสิทธิภาพที่ หลากหลายมากขึ้น (กันตพล บันทัดทอง)[9]
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ กษา
“พฤติ ก รรมการใช้ เครื อ ข่ า ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องผู้ สู งอายุ ใ น
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” เพื่อศึกษาถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ผู้สูงอายุ นิยมใช้ พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ รวมถึ งแรงจู ง ใจและความพึ งพอใจในการใช้ เครือ ข่า ย
สั งคมออนไลน์ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเอง และน ามา
พัฒนาในการสร้างสังคมและ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลที่จะได้จากการวิ จัยเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ใน
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ตรง
กับ ความต้ องการของผู้ใช้บ ริก ารในกลุ่ มผู้ สู งอายุ เพื่ อให้ มี ความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน
2. ภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถนาไปพัฒนาช่องทางใน
การติ ดต่อ สื่อสารกั บ ประชาชน หรือผู้รับ บริก ารในกลุ่ม ผู้สูงอายุ
ผ่านทางเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ในการประชาสัมพั นธ์กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรือ นโยบายต่ าง ๆ ขององค์ ก ร รวมถึ งเป็ น
ทางเลือกใหม่ของประชนชนหรือผู้รับบริการกลุ่ม ผู้สูงอายุ ในการ
ติดตาม ข่าวสาร สารประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่ อเปรีย บเที ย บความพึ งพอใจในการใช้บ ริ การเครือ ข่า ย
สังคมออนไลน์ข องผู้ สูงอายุ จาแนกตามพฤติ ก รรมการใช้บ ริก าร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี
2.3 เพื่ อศึ กษาความสั ม พั นธ์ ระหว่างแรงจู งใจในการใช้บ ริก าร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ
ตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้ น ไปในเขตอ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี
จานวน 24,937 คน ที่ทาการปกครองจังหวัดปทุมธานี [17]
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น ในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ที่ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1967 อ้างใน ยุท ธ์ ไกยวรรณ์ ,)[2] กาหนดความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ดังนี้

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 แรงจู ง ใจในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ
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สูตร

n

=

N
1 + N(e)2

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่าย
สื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่ จ ะถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพึ งพอใจ
ทางด้า นต่า ง ๆ ที่ ได้ รับ จากการใช้ เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ เป็ น
คาถามที่ระบุ ให้ระบุความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ข้อมูลประเภทอันตรภาค โดยใช้ มาตรวัดแบบประเมินค่า มีจานวน
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

โดยที่ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 24,937 คน
คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจยั ครั้งนี้
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05)
แทนค่าสูตร n =
24,937
= 393.68 คน
2
1+ 24,937 (0.05)
เพื่ อ ให้ ได้ กลุ่ มตั วอย่ างที่ สมบู รณ์ ดังนั้ นขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน
การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental
Sampling) โดยเลือกผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามโดยเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทั้ง 7 ตาบล คือ ตาบลคลองหนึ่ง ตาบลคลองสอง ตาบลคลองสาม
ตาบลคลองสี่ ตาบลคลองห้า ตาบลคลองหก ตาบลคลองเจ็ด รวม
ทั้ ง สิ้ น 400 คน โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น ชมรม
ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน ที่อยู่ในเขตตาบลต่าง ๆ ในเขตอาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นสถานที่เหมาะสมในการแจก
แบบสอบถาม

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึ กษาแบบวิจัยเชิงสารวจ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนาแบบสอบถาม
ไปเก็บ รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ตุ ลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.
2562
โดยใช้ กลุ่ ม ชมชนผู้ สู งอายุ สวนสาธารณะ ชุ ม ชน ใน
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่เก็บ ข้อมูลเพราะ
เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชมที่มีประชากรมาใช้บริการจานวนมาก
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
3.3.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสะดวก
และเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถาม
3.3.3 น าข้อ มูล ฉบั บที่ มี คาตอบครบถ้วนสมบู รณ์ ม าท า
การลงรหัสเพื่อนาไปวิเคราะห์และ แปลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมายและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
3.4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.4.2 การวิ เ คราะห์ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistic)
3.4.2.1 ค่าสถิติ t–test ใช้ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
3.4.2.2 ค่ า สถิ ติ (One Way ANOVA) ใช้ ในการ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว ใน
กรณี ที่พบความแตกต่างระหว่างคู่ใช้การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ
LSD
3.4.2.3 สถิ ติก ารทดสอบ ความสัม พั น ธ์ด้ วยค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ) [16] ซึ่งใช้
กับสมมติฐานที่ 3
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ ชูศรี วงศ์
รัตนะ [16]

การศึ กษานี้ เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมูล ใช้
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดทาขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะทั้งเป็นคาถามที่มีคาตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous
Questions) และค าถามที่ มี ห ลายค าตอบให้ เ ลื อ ก (Multiple
Choice Questions) รวม 5 ข้ อ ที่ ถ า ม เกี่ ย วกั บ เพ ศ อ า ยุ
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ลั ก ษณะทั้ ง เป็ น ค าถามที่ มี หลายค าตอบให้ เ ลื อ ก
(Multiple Choice Questions) ที่ จ ะถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
ทางด้ า นต่ า ง ๆ ในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ข องผู้ สู งอายุ
จานวน 9 ข้อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ความ
บ่อยในการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์
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จานวน 29 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ ใช้ ที่ บ้ า น จ านวน 253 คน รองลงมาคื อ ใช้ ที่ ท างาน
จานวน 94 คน ใช้ระหว่างทามเดิน จานวน 33 คน จานวน 20 คน
ใช้ที่ร้านกาแฟ จานวน 14 คน และอื่น ๆ จานวน 6 คน รองลงมา
คือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสัง คมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จานวน 212 คน รองลงมาคือ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์
จานวน 164 คน และใช้น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 24 คน
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ 1–2
ชั่วโมงต่อครั้ง จานวน 178 คน รองลงมาคือ มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง จานวน 161 คน และใช้น้อยกว่า1 ชั่วโมงต่อครั้ง จานวน 61
คน ตามลาดับ รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ ใช้ช่วงกลางวัน เวลา 11.01–16.00 น. จานวน 146 คน
รองลงมาคือ ใช้ช่วงเย็น เวลา 16.01– 19.00 น.จานวน 129 คน
ใช้ช่วงกลางคืนเวลา 05.00-11.00 น. จานวน 70 คน และใช้ช่วง
เช้า เวลา 19.01-24.00 น. จานวน 55 คน รองลงมาคือ ผู้ สูงอายุ
นิ ย มใช้ เครือ ข่ ายสั งคมอนไลน์ Line มากที่ สุ ด จ านวน 252 คน
รองลงมานิ ย มใช้ Facebook จ านวน 132 คน นิ ย มใช้ อื่ น ๆ
จ านวน 9 คน นิ ย มใช้ Twitter จ านวน 6 คน และInstagram
จานวน 1 คน
4.1.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุ
ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์ มี ค วามพึ งพอใจโดยรวม อยู่ ในระดั บ พึ งพอใจมาก (x̄=
3.65, S.D. = 0.90155) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี
คะแนน ความพึงพอใจมากสูงสุด อั นดับที่ 1 ได้สนทนาโต้ตอบกับ
เพื่อนหรือผู้ที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วย ความพึงพอใจมาก (x̄= 4.0,
S.D. = 0.786) อันดับที่ 2 ได้รับความตื่นเต้น ความสนุกสนาน และ
ความเพลิ ด เพลิ น มี ค วามพึ งพอใจมาก (x̄= 3.9, S.D. = 0.786)
อันดับที่ 3 ความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการติดต่อ สื่อสาร มี
ความพึงพอใจมาก (x̄= 3.87, S.D. = 0.812) และในอันดับสุดท้าย
สามารถเข้าถึงกลุ่มข้อมูลที่สนใจได้ง่าย มีค วามพึงพอใจมาก (x̄=
3.67, S.D. = 0.917) ตามลาดับ
4.1.4 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ มีแ รงจูงใจโดยรวมอยู่ ในระดั บ แรงจูงใจปานกลาง (x̄=
3.72, S.D. = 0.932) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนน
แรงจูงใจ มากสูงสุด อันดับที่ 1 โต้ตอบสื่อสารกันอย่างอิสระไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหน เวลาใดสามารถใช้งานได้ทุกทีทุกเวลาและรวดเร็วเป็น
แรงจู งใจในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ มี แ รงจู งใจมาก (x̄=
3.96, S.D. = 0.854752) อันดับที่ 2 ใช้แล้วดูเป็น คนทันสมัยเป็น
แรงจูงใจให้ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีแรงจูงใจมาก (x̄= 3.73,
S.D. = 0.877793) อันดับที่ 3 การช่วยประหยัดค่าใช้จ่ ายในการ
ติดต่อ สื่อสารเป็นแรงจูงใจให้อยากที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีแรงจูงใจปานกลาง (x̄= 3.68, S.D. =1.061915) และในอัน ดั บ

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.70
ถึง 0.90) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (สูงกว่า 0.90 ถือ
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก)
2) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เข้ า ใกล้ 0.50 (ประมาณ
0.30 ถึง 0.70) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง
3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เข้าใกล้ 0 (ประมาณ 0.30
หรือต่ากว่า) ถือว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่า
4) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ป็ น 0 แสดงว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง

4.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง พฤติ ก รรมการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทั้งหมดจานวน 400 คน เป็นเพศหญิง ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั้งหมดจานวน 400 คน เป็นเพศหญิง จานวน 219
คน เพศชาย จานวน 134 คน และเพศทางเลือก 47 คน รองลงมา
คือ ผู้สูงอายุมีอายุ 60-65ปี จานวน 252 คน รองลงมาคือ มีอายุ
66-70 ปี จานวน 117 คน รองลงมาคือ มีอายุ 71-75 ปี จานวน
29 และมี อายุ 75 ขึ้ นไป จานวน 2 คน รองลงมาคื อ ผู้สู งอายุ มี
สถานภาพดั งนี้ แต่ งงาน 190 คน รองลงมาคื อ โสด 110 คน
รองลงมาคื อ หย่ า ร้ า ง 52 คน และหม้ า ย/แยกกั น อยู่ 48 คน
รองลงมาคื อ ผู้ สู งอายุ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ น้ อ ยกว่า 15,000 บาท
จ านวน 210 คน รองลงมาคื อ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001–
20,000 บาท จ านวน 107 คน รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001–
25,000 บาท จ านวน 56 คน รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 25,001–
30,000 บาท จานวน 21 คน และรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อนมากกว่า
30,000 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุมีรายได้
เฉลี่ยต่ อ น้อ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 210 คน รองลงมาคื อ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001–20,000 บาท จ านวน 107 คน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–25,000 บาท จานวน 56 คน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–30,000 บาท จานวน 21 คน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน
4.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ
ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ ใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ครอบครั ว เพื่ อ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ
จานวน 217 คน รองลงมาคือ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จานวน 77
คน รองลงมาคือ เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูคลิป เล่น
เกม จ านวน 53 คน รองลงมาคื อ เพื่ อ ผ่ อ นคลายหรื อ แก้ เหงา
จ านวน 41 คน รองลงมาคื อ ซื้ อ ขายออนไลน์ จ านวน 8 คน
รองลงมาคื อ เป็ น ช่ อ งทางในการเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ จ านวน 4 คน
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าครึ่งผ่าน
ช่อ งทาง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จ านวน 303 คน รองลงมาคื อ ใช้ผ่ า น
ช่องทางแท็บเล็ต จานวน 68 คน และใช้ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์

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

225

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

สุดท้าย การได้รับการยอมรับ นับถือจากเพื่อนและบุคคลอื่นเป็ น
แรงจู งใจในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ มี แ รงจู งใจมาก (x̄=
3.64, S.D. = 0.895376) ตามลาดับ
4.1.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจาแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผล การ
เปรียบเทียบสรุปดังนี้
4.1.5.1 ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.1.5.2 ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ช่ อ งทางการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัน
ตพล บรรทัด ทอง [9] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ
และความพึ งพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสั งคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีช่องทางการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ งพอใจในการใช้ เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์
แตกต่างกัน
4.1.5.3 ผู้ สู งอายุ ที่ มี ส ถานที่ ใ นการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัน
ตพล บรรทัด ทอง [8] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ
และความพึ งพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มี สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ งพอใจในการใช้ เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์
แตกต่างกัน
4.1.5.4 ผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวนครั้ ง ที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ในการใช้เครือข่ ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพล บรรทัด ทอง [8]
ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
4.1.5.5 ผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวนครั้ ง ที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ต่อวันในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีความ
พึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ อ ยู่ ในระดั บ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพล บรรทัดทอง [9]
ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มี ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
4.1.5.6 ผู้สูงอายุที่มีช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยู่ในระดับ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ กั นตพล

บรรทัดทอง [9] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติ กรรมการใช้ แรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
พบว่ า ผู้ สู งอายุ ที่ มี ช่ ว งเวลาในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ งพอใจในการใช้ เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์
แตกต่างกัน
4.1.5.7 ผู้ สู งอายุ ที่ มี เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ที่ นิ ย มใช้
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยู่ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของกั น ตพล
บรรทัดทอง [9] ได้ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสั งคมออนไลน์ที่ นิยมใช้ Facebook,
Twitter และ Line แตกต่ า ง กั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
4.1.6 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู งใจในการใช้ บ ริ ก าร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
4.1.6.1 แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่าความสั มพั น ธ์เท่ ากับ 0.725 ในระดับ สู ง หมายความว่า
หากผู้สูงอายุมีแรงจู งใจในการใช้บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์
สู งขึ้ น จะท าให้ ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กั น ตพล บรรทั ด ทอง [10] ได้ ศึ ก ษา ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้
แรงจู งใจ และความพึ งพอใจใน การใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ข องผู้ สู งอายุ พบว่ า แรงจู งใจในการใช้ เครือ ข่ ายสั งคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 นั ก วิจัยและนั ก วิชาการที่ สนใจศึก ษาพฤติก รรม
การใช้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึ งพอใจของกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ควรขยายการศึกษาข้อมูลไปยังสถานที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือกลุ่มผู้สูงอายุในเขตภาค
กลาง ภาคเหนือ ฯลฯ
4.2.2 งานวิ จัย ครั้งนี้ เป็ น การเก็บ ข้อ มู ล เพี ย งครั้งเดี ย ว
ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า ก ารศึ ก ษ าแ บ บ ตั ด ข วาง (Cross-Sectional
Study) ดังนั้นเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ในการด าเนิ น ชีวิ ต ย่ อมมี ก ารเปลี่ย นแปลงตามไปด้ วย ดั งนั้ น ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรที่จะพิจารณาทาการศึกษาแบบระยะยาว
(Longitudinal Study) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ
ของพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
และนาแปลงย่อย จังหวัดชัยนาท
AN EXAMINATION TO COMPARE THE COST AND RETURN OF LARGE SCALE AND SMALL
SCALE RICE CULTIVATIONS IN CHAINAT PROVINCE
ศิริมา แก้วเกิด1 และ ประจักษ์ ฟักขาว2
1สาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1Email: tkung_s@hotmail.com; 2Email: rs@aru.ac.th

2นักศึกษาระดับปริญญาโท

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนกับผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ เฉลี่ยต่อไร่ 2) เพื่อศึกษาต้นทุนกับ
ผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงย่อย เฉลี่ยต่อไร่ 3) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับนาแปลงย่อย
ในจังหวัดชัยนาท และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และการปลูกข้าวนาแปลงย่อย
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ผู้ปลูกข้าวนาในนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อย จังหวัดชัยนาท โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้
ที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับเกษตรจังหวัดชัยนาทรวมทั้งสิ้น 8 แปลง โดยเก็บทั้งหมดของผู้ทาเป็นจานวน 156 รายและเก็บข้อมูลแปลงนาแปลง
ย่อยอาเภอละ 3 ราย เก็บทั้งนาเจ้าของนาเองและเช่าจากคนอื่นทา (เฉพาะการทานาปี) เป็นจานวน 24 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
พรรณนา ด้วยสถิติพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ยต่อไร่ 2,892.86 บาท ส่วนต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อย
เฉลี่ยต่อไร่ 3,124.97 บาท โดยต้นทุนนาแปลงใหญ่น้อยกว่ าแปลงย่อยและผลตอบแทนการปลู กข้า วนาแปลงใหญ่สู งกว่านาแปลงย่ อ ย
นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการปลูกข้าวทั้งสองแบบมีปัญหาไม่ตา่ งกัน คือ ปัญหาด้านการขาดแคลนน้า ด้านโรคพืช และศัตรูพืชและด้านแรงงาน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวที่มีขนาดพื้นที่ต่างกัน ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับผลตอบแทนจาก
การปลูกข้าวระหว่างขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยเกษตรกรสามารถนา
ข้อมูลข้างต้นไปเป็นต้นแบบของการบริหารต้นทุนทานาข้าวครั้งต่อไปเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด
คาสาคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, นาแปลงใหญ่, นาแปลงย่อย
Abstract
The objectives of this research were as follows. 1) Study of the cost and return on the average paddy rice per Rai
of large scale rice cultivation. 2) the cost and return on the average paddy rice per Rai of small scale rice cultivation. 3)
to make a comparison between the cost and return of large scale and small scale rice cultivations in Chainat Province 4)
to explore the problems and threats of large scale and small scale rice cultivations.
The data collected by an in-depth interview from the farmers in Chainat province, as the sample groups, who
cultivate rice of large scale and small scale. By selection from 156 farmers who cultivate rice of large scale by eight paddy
field. Besides, a selection from 24 farmers who cultivate rice of small scale, by three paddy field in each district, including
their property or leased the land (particularly in – season rice field). The statistics used for data analysis in quantitative
and descriptive
The study shows that the total cost of large scale rice cultivations is 2,892.86 THB. The average cost of rice
cultivations on a small scale is 3,124.97 THB. It can be concluded that the cost of large scale rice cultivations is lower
than the one of small scale rice cultivations thus the return of growing rice in large scale rice cultivations is higher than
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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the one of large scale and small scale rice cultivations. By the way, the problems of growing rice do not differ on a large
scale and small scale rice cultivations, such as water storage, pest, disease, and labour problems. By comparing the cost
and return of growing rice on a large scale and small scale rice cultivations, it was found that the cost of direct material,
labour, and rice production is significantly different. The return from a large scale and small scale rice cultivations is
significantly different also. The results of this study will be beneficial to entrepreneurs in making decisions on investment,
even stakeholders or people who interested further. More over this research results, farmers could be applied the above
information to set the model of rice cost management for create the maximize return.
Keywords: Cost , Return , Large Scale , Small Scale rice
1. บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการสืบทอดมาอย่าง
ยาวนาน รายได้หลักของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้จากเกษตรกรรม วิถี
ชีวิตจากบรรพบุรุษที่มีการทาการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อดารงชี วิต
จนปัจจุบันพัฒนารูปแบบมาเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ งต่ อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหาร
หลักของคนในประเทศไทยและยังสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้อีก
ด้ ว ย สามารถน ารายได้ เ ข้ า ประเทศและมี ส่ ว นช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ
เจริญเติบโตได้อย่ างยั่งยืน จากข้อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม
2560 พบว่าไทยได้ส่งออกข้าวมากถึง 4,385,082 ตัน คิดเป็นจานวน
เงิน 65,065 ล้านบาท แต่จากข้อมูลส่งออกข้าวไทยแยกรายชนิด
ระหว่างปี 2558 – 2560จะมีแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลงถึงแม้
ปริมาณข้าวในประเทศที่มีมากก็ตาม จึงจาเป็นต้ องปรับราคาการ
ส่งออกข้าวลดลง ถึงแม้ว่าจะขาดทุนก็จาเป็นต้องขายเพราะข้าวใน
โกงดั ง ของโครงการรั บ จ าน าข้ า วมี ม ากเกิ น ความต้ อ งการของ
ตลาดโลก โดยปริมาณข้าวที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกนั้นประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกข้าวที่มีความสาคัญ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่
ของโลก โดย 1 มกราคม – 20 มิถุนายน 2560 ไทยได้ส่งออกข้าว
มากถึง 5.33 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุด
ในโลก (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2561) [1]
รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตข้าวโดยการลดต้นทุน หนึ่ง
ในชาวนาที่ร่วมโครงการบอกว่าโครงการนานี้เป็นแนวคิดที่ดีแต่ในเชิง
ปฏิบัติทาได้ยากและไม่ได้ให้ประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดต้นทุนเรื่องการ
ซื้อปัจจัยการผลิต และการขาย เพราะต่างคนต่างทาต่างคนต่างขาย สิ่ง
ที่ได้คือองค์ความรู้เท่านั้น ในเชิงปฏิบัติ การรวมตัวกันทา รวมตัวกัน
ขายไม่สามารถทาได้ เพราะต่างคนต่างทา ไม่มีฤดูมาบังคับว่าต้องขาย
พร้อมกัน เก็บเกี่ยวพร้อมกัน เพราะฉะนั้นใครมีน้าก็ทาก่อนใครไม่มีน้าก็
รอโอกาสไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการพร้อมกันเลยจึงไม่มี ทาไม่ได้ ในเชิง
ปฏิบัติจริง ๆ ทาไม่ได้ ที่จะทาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันการ
ทานาเป็นการทานาแบบแปลงย่อยอยู่สัดส่วนใหญ่จึงทาให้เกษตรกรไม่
มีอานาจในการต่ อลองทั้ งด้านการซื้ อวัตถุดิ บในการทานาจึ งท าให้ มี
ต้นทุนที่สูง และไม่มีอานาจต่อลองในการขายจึงทาให้ได้รับผลตอบแทน
ที่ต่า(กรมการข้าวเกษตรและสหกรณ์, 2561) [2]

การรวมกลุ่ ม ท านาแปลงใหญ่ จึ งเป็ น อี ก หนึ่ งปั จ จั ย ในการลด
ต้นทุน และผลผลิตข้าวได้ดีอย่างหนึ่ง และนาเทคโนโลยีมาช่วยลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กษตรกรมี ต้ น ทุ น ที่
ต่ า และเพิ่ ม ผลผลิ ต เป็ น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาปีกับนาปรังในพื้ นที่จังหวัดชัยนาท
เพราะจังหวัดชัยนาทมีแม่น้าหลักในการทาเกษตรกรรมถึง 4 สาย
ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าท่าจีน และแม่น้าป่าสัก ซึ่ง
เหมาะในการทาเกษตรกรรม และคนในจังหวัดส่วนใหญ่ทานาเพียง
อย่างเดียว ซึ่งจากเหตุผลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทาให้ผู้วิจัยสนใจ
พื้ น ที่ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ล งพื้ น ที่ คุ ย และสั ม ภาษณ์ ท าแบบสอบถาม
เกษตรกรในพื้ น ที่ เพื่ อ ได้ น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนต่ อ ไร่ ท าให้ เ กษตรกรได้ ท ราบถึ ง ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทน จะได้หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนลง เมื่อสามารถทาให้
ต้นทุนของการทานาข้าวต่าลงได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือผลตอบแทนที่
ได้ก็จะเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวในพื้นที่นี้ดีขึ้น

2. ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
การศึกษาในครั้งนี้ทาการศึกษาสารวจงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับ
นาแปลงย่อยจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรที่ปลูกข้าวนา
8 แปลงใหญ่ จานวน 156 ราย จานวน 2,895 ไร่ และเกษตรกรที่ปลูก
ข้าวนาแปลงย่อยจังหวัดชัยนาท จานวน 24 ราย จานวน 320 ไร่ โดย
คัดเลือกจากเกษตรกรที่ทานาหว่าน และปลูกข้าว กข41
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ยเลื อกกลุ่ มตั ว อย่ างแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling) โดยพิ จ ารณากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษา และสามารถให้ข้อมูลได้โดยละเอียด หลักใน
งานวิจัยนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาในนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อย
จังหวัดชัยนาท โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้ที่ร่วมโครงการนาแปลง
ใหญ่กับเกษตรจังหวัดชัยนาท รวมทั้งสิ้น 8 แปลง เก็บนาแปลงใหญ่
เมืองชัยนาท 412 ไร่ มโนรมย์ 466 ไร่ วัดสิงห์ 425 ไร่ สรรพยา 431
ไร่ สรรคบุรี 265 ไร่ หันคา 374 ไร่ หนองมะโมง 317 ไร่ เนินขาม 205

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

229

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไร่ รวม 2,895 ไร่ โดยเก็บข้อมูลแปลงย่อยชองแปลงใหญ่ทั้งหมดและ
นาแปลงย่อยเก็บอาเภอละ 3 รายเมืองชัยนาท 28 ไร่ มโนรมย์ 23 ไร่
วัดสิงห์ 68 ไร่ สรรพยา 45 ไร่ สรรคบุรี 18 ไร่ หันคา 59 ไร่ หนองมะ
โมง 45 ไร่ เนินขาม 34 ไร่ เก็บทั้งนาเจ้าของนาเอง และเช่าจากคนอื่น
ทา (เฉพาะการทานาปี โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ทานาหว่าน และ
ปลูกข้าว กข41) (กรมการส่งเสริมเกษตร, 2561) [3]
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi
– Structured Interview)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ต้ น ทุ น และผลตอบแทนการปลู ก ข้ า วนาแปลงใหญ่ กั บ นา
แปลงย่อย ในจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 1 แสดงสรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่และนาแปลงย่อย จังหวัดชัยนาท
การเพาะปลูกข้าว
นาแปลงใหญ่
ต้นทุนการปลูกข้าว
บาท/ไร่
ร้อยละ
ค่าเมล็ดพันธุ์
297.99
10.30
ค่าแรงงานเตรียมดิน
399.72
13.82
ค่าแรงงานเพาะปลูก
53.16
1.84
ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย
83.20
2.88
ค่าแรงงานในการกาจัดวัชพืช
110.00
3.80
ค่าปุ๋ยเคมี
825.00
28.52
ค่าปุ๋ยอินทรีย์
35.75
1.24
ค่ายาป้องกันกาจัดวัชพืช
118.97
4.11
ค่ายาป้องกันโรคข้าว
300.00
10.37
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์
121.18
4.19
ค่าซ่อมแซมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ 62.91
2.17
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
32.22
1.11
ค่าภาษีที่ดิน
2.76
0.10
ค่าเก็บเกี่ยว
450.00
15.56
รวม
2,892.86 100.00

3. วิธีการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่
ค่าร้อยละ โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่

การเพาะปลูกข้าว
นาแปลงย่อย
บาท/ไร่ ร้อยละ
453.08
14.50
455.09
14.56
59.19
1.89
69.06
2.21
59.25
1.90
825.00
26.40
37.50
1.20
98.78
3.16
419.97
13.44
112.58
3.60
52.91
1.69
30.02
0.96
2.54
0.08
450.00
14.40
3,124.97 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลง
ใหญ่ และนาแปลงย่ อ ย จั ง หวั ด ชั ย นาท (กรณี เ จ้ า ของนา)
จานวน 8 อาเภอ โดยต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ย
ต่อไร่ 2,892.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง 297.99 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.68 ค่ าแรงงานทางตรง
646. 08 บ า ท/ ไ ร่ คิ ด เ ป็ นร้ อยล ะ 22. 33 ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
ผลิ ต 1,948.79 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.37 ส่ วนต้ นทุ น ในการ
เพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อยเฉลี่ยต่อไร่ 3,124.97 บาท/ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 วัตถุดิบทางตรง 453.08 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ
14.50 ค่าแรงงานทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.56
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.94
ต้ นทุ นในการเพาะปลู กข้าวนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อย
จั งหวั ดชั ยนาท (กรณี นาเช่ า) จ านวน 8 อ าเภอโดยต้ นทุ นในการ
เพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ยต่อไร่ 3,892.86 บาท คิดเป็นร้อยละ
100.00 ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 297.99 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ
7. 65 ค่ า แ ร ง ง า น ท า ง ต ร ง 646. 08 บ า ท / ไ ร่ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย
ละ 16.60 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต 2,948.79 บาท/ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 75.75 ส่ วนต้ นทุ นในการเพาะปลู ก ข้ า วนาแปลงย่ อ ยเฉลี่ ย ต่ อ
ไร่ 4,124.97 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.00 วั ตถุ ดิ บทางตรง 453.08
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.98 ค่าแรงงานทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 15.58 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 3,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 73.44 พบว่ า นาแปลงใหญ่ มี ต้ นทุนที่ น้ อยว่าแปลงย่ อยทั้งกรณี
เจ้ าของนา และนาเช่ า อั นเนื่ องมาจากการมี อ านาจต่ อรองดด้ าน
วัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรของ
ผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ยควบคุม
ยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงทาให้ประหยัดต้นทุนเพิ่มกาไรได้สอดคล้อง
กับ[2] ได้ศึกษา การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 แบบหว่าน และปักดาของเกษตรกร อาเภอสาโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ทานาดา 15 ราย ผู้ที่ทา

3.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในนาแปลงใหญ่และนาแปลงย่อยกระบวนการ
ปลูกข้าวและต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกร ปัญหาต่าง ๆ และ
แนวทางในการลดต้นทุนโดยนาบทสัมภาษณ์ที่ได้มาทาการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จาการสัมภาษณ์ แล้วนามาตีความและทาการสรุปผล
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เป็นการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในการคานวณหาต้ น ทุ น
และผลตอบแทนจากการปลู ก ข้ า วของเกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่ ม คื อ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่อย

4. ผลการวิจัย (Results)
ผู้ตอบแบบสอบถามการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ส่วน
ใหญ่ เป็ น เพศชาย จ านวน 81 รายคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.92 อายุ อ ยู่
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 62.00 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.74 มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.00 ส่วน
ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก ข้ า ว น า แ ป ล ง ย่ อ ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พ ศ
ช า ย จ า น ว น 18 ร า ย คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 75. 00 อ า ยุ อ ยู่
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 50. 00
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ต้ น ทุ น ขายสู งกว่ า การปลู ก แบบหว่ า น พบว่ า การปลู ก ข้ า วแบบ
หว่าน และปักดามีค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ ค่าแรงเตรียมดิน นาหว่านกล้าและ
นาปั กด า 706.61 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.91 ค่ าเกี่ ย ว
ข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นการ
เกี่ ยวข้ าวด้ วยแรงงานคน ดั งนั้ นค่ าจ้ างแรงงานจึ งสู ง ค่ าเมล็ ดพั นธุ์
740.60 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.81 ค่ าปุ๋ ยและสารเคมี 635.74
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.36 ค่าจ้างงานเตรียมดิน 516.81 บาท/ไร่
คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของการทานาแบบหว่านและปักดาต่อไร่
444.29 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ซึ่ ง สู ง กว่ า การท านาแบบหว่ า นได้ 428.09
กิโลกรัม/ไร่ และรายได้จากการขาย7,864.88 บาท/ไร่ สูงกว่าแบบ
หว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าวขายได้ราคาแพงกว่าแสดงว่า
ข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขายได้ราคา
ดีกว่า ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านและปักดา มีกาไรต่อไร่สูง
กว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย
แสดงการเปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หาร ของการเพาะปลู กข้ าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลง
ย่อย (กรณีเจ้าของนา) จานวน 8 อาเภอ นาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 6,171.18 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต่อไร่ เท่ากับ 2,892.86 บาทกาไรขั้นต้น 3,278.32 บาท และมีกาไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 3,053.07 บาท นาแปลงย่อย ประกอบด้วยรายได้จาการ
ขายเฉลี่ ย ต่ อ ไร่ เท่ า กั บ 4,559.37 บาท ต้ น ทุ น ขายเฉลี่ ยต่ อ
ไร่ เท่ากับ 2,029.30 บาท กาไรขั้นต้น 1,434.40 บาท และมีกาไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 1,244.65 บาท
ต้ น ทุ น ในการเพาะปลู ก ข้ า วนาแปลงใหญ่ แ ละนาแปลง
ย่ อ ย (กรณี น าเช่ า) จ านวน 8 อ าเภอนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
รายได้จาการขายเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 6,171.18 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต่อไร่ เท่ากับ 3,892.86 บาท กาไรขั้นต้น 2,278.32 บาท และมีกาไร
สุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 2,053.07 บาท นาแปลงย่อย ประกอบด้วย รายได้
จาการขายเฉลี่ ยต่อไร่ เท่ากับ 4,559.37 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ยต่ อไร่
เท่ากับ 4,124.97 บาท กาไรขั้นต้น 434.40 บาท และมีกาไรสุทธิ
เฉลี่ย เท่ากับ 244.65 บาท

นาหว่าน 15 ราย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่าน
และปักดา มีต้นทุนขายสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน พบว่า การปลูกข้าว
แบบหว่านและปักดามีค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ค่าแรงเตรียมดินนาหว่านกล้า
และนาปั ก ด า 706.61 บาท/ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.91 ค่ า เกี่ ย ว
ข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการ
เกี่ ย วข้ า วด้ ว ยแรงงานคน ดั ง นั้ น ค่ า จ้ า งแรงงานจึ ง สู ง ค่ า เมล็ ด
พั น ธุ์ 740. 60 บ า ท/ ไ ร่ คิ ด เ ป็ นร้ อย ล ะ 24. 81 ค่ า ปุ๋ ย แ ล ะ
สารเคมี 635.74 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.36 ค่ าจ้ างงานเตรี ยม
ดิน 516.81 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของการทานาแบบ
หว่านและปักดาต่อไร่ 444.29 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าการทานาแบบ
หว่านได้ 428.09 กิโลกรัม/ไร่ และรายได้จากการขาย 7,864.88 บาท/ไร่
สูงกว่าแบบหว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าวขายได้ราคาแพงกว่า
แสดงว่าข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขาย
ได้ราคาดีกว่า ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านและปักดา มีกาไรต่อ
ไร่สูงกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย
สรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
และนาแปลงย่อย (กรณีเจ้าของนา) จานวน 8 อาเภอ โดยต้นทุนใน
การเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เฉลี่ยต่อไร่ 2,892.86 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 297.99 บาท/ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 9.68 ค่าแรงงานทางตรง 646.08 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 22.33 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต 1,948.79 บาท/ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 67.37 ส่ ว นต้ น ทุ น ในการเพาะปลูก ข้า วนาแปลงย่ อ ยเฉลี่ยต่อ
ไ ร่ 3, 124. 97 บ า ท / ไ ร่ คิ ด เ ป็ น ร้ อย ล ะ 100. 00 วั ต ถุ ดิ บ
ทางตรง 453.08 บาท/ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.50 ค่ า แรงงาน
ทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.56 ค่าใช้จ่ายในการผลิต
2,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.94
ต้ น ทุ น ในการเพาะปลู ก ข้ า วนาแปลงใหญ่ แ ละนาแปลง
ย่อย (กรณีนาเช่า) จานวน 8 อาเภอโดยต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่ เ ฉลี่ ย ต่ อ ไร่ 3,892.86 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 297.99 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.65
ค่าแรงงานทางตรง 646.08 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.60 ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 2,948.79 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.75 ส่วนต้นทุนในการ
เพาะปลูกข้าวนาแปลงย่อยเฉลี่ยต่อไร่ 4,124.97 บาท คิดเป็นร้อยละ
100.00 วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง 453.08 บาท/ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.98
ค่าแรงงานทางตรง 642.59 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.58 ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 3,029.30 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.44 พบว่า นาแปลงใหญ่
มี ต้ น ทุ น ที่ น้ อ ยว่ า แปลงย่ อ ยทั้ ง กรณี เ จ้ า ของนาและนาเช่ า อั น
เนื่องมาจากการมีอานาจต่อรองดด้านวัตถุดิบ แรงงานและการมีความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่
ควบคุ มดู แลจั ดการใส่ ปุ๋ ยควบคุ ม ยาวั ชพื ชอย่ างเหมาะสมจึ งท าให้
ประหยัดต้นทุนเพิ่มก าไรได้ สอดคล้องกับวาทิ นี จันทร์ช่วงโชติ [2]
ได้ศึกษา การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวหอม
มะลิ105 แบบหว่าน และปักดาของเกษตรกร อาเภอสาโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ทานาดา 15 ราย ผู้ที่ทานาหว่าน 15
ราย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่านและปักดา มี

ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาท
อาเภอ
เมืองชัยนาท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยา
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง
เนินขาม
รวม

ขนาดพื้นที่
(ไร่)
412
466
425
431
265
374
317
205
2,895

ผลผลิต
(กิโลกรัม)
368,635.00
448,560.00
249,382.00
300,536.00
205,645.00
374,374.00
211,721.00
61,159.00
2,220,022.00

ราคาขาย
ต่อกิโลกรัม
8.90
8.90
8.50
8.50
6.50
7.50
6.50
6.50

มูลค่ารวม
(บาท)
3,280,851.50
3,992,184.00
2,119,747.00
2,554,556.00
1,336,692.50
2,807,805.00
1,376,186.50
397,533.50
17,865,576.00
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ย่อย เพราะได้ผลผลิตมากกว่า เนื่องจากมีเกษตรจังหวัดช่วยควบคุม
ในการผลิ ตข้ าว ซึ่ งมี การควบคุ มปุ๋ ย ยา อย่ างเหมาะสม จึ งท าให้ มี
ผลผลิตดีกว่านาแปลงย่อยในการทานานาแปลงใหญ่มีกาไรสุทธิที่มากว่า
แปลงย่อยทั้งกรณีเจ้าของนาและนาเช่า อันเนื่องมาจากการมีอ านาจ
ต่อรองด้านวัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้ าน
เกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่ควบคุมดูแลจัดการใส่ปุ๋ย
ควบคุมยาวัชพืชอย่างเหมาะสมจึงทาให้ประหยัดต้นทุนเพิ่มกาไรได้
สู งขึ้ น สอดคล้ องกั บวาทิ นี จั นทร์ ช่วงโชติ (2557) [2] ได้ ศึ กษาการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกข้าวหอมมะลิ105 แบบ
หว่าน และปักดาของเกษตรกร อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
กลุ่ มตั วอย่ าง ผู้ ที่ ท านาด า 15 ราย ผู้ ที่ ท านาหว่ าน 15 ราย แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การปลูกข้าวแบบหว่านและปักดา มีต้นทุนขาย
สูงกว่าการปลูกแบบหว่าน พบว่าการปลูกข้าวแบบหว่านและปักด ามี
ค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ ค่าแรงเตรียมดิน นาหว่านกล้าและนาปักดา 706.61
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.91 ค่าเกี่ยวข้าว 608.13 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 19.71 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน ดังนั้น
ค่ าจ้ างแรงงานจึ งสู ง ค่ าเมล็ ดพั นธุ์ 740.60 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ
24.81 ค่ าปุ๋ ยและสารเคมี 635.74 บาท/ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.36
ค่าจ้างงานเตรียมดิน 516.81 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ผลผลิตของ
การทานาแบบหว่านและปักดาต่อไร่ 444.29 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าการ
ท านาแบบหว่ านได้ 428.09 กิ โลกรั ม/ไร่ และรายได้ จากการขาย
7,864.88 บาท/ไร่ สูงกว่าแบบหว่าน 7,337.02 บาท/ไร่ เนื่องจากข้าว
ขายได้ราคาแพงกว่าแสดงว่าข้าวมีคุณภาพสามารถขายได้ในราคาขาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว จึงขายได้ราคาดีกว่า ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบ
หว่านและปักดา มีกาไรต่อไร่สูงกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบหว่านด้วย

ตารางที่ 3 แสดงผลผลิตและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าวนา
แปลงย่อย จังหวัดชัยนาท
อาเภอ
เมืองชัยนาท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยา
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง
เนินขาม
รวม

ขนาดพื้นที่
(ไร่)
28
23
68
45
18
59
45
34
320

ผลผลิต
(กิโลกรัม)
21,600.00
20,100.00
24,000.00
35,355.00
18,400.00
18,006.00
36,000.00
14,570.00
188,031.00

ราคาขาย
ต่อกิโลกรัม
8.90
8.90
8.50
8.50
6.50
7.50
6.50
6.50

มูลค่ารวม
(บาท)
192,240.00
178,890.00
204,000.00
300,517.50
119,600.00
135,045.00
234,000.00
94,705.00
1,458,997.50

จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่ า นาแปลงใหญ่ จั งหวั ด
ชัยนาท มีกาไรสุทธิที่มากว่าแปลงย่อยทั้งกรณีเจ้าของนาและนาเช่า อัน
เนื่องมาจากการมีอานาจต่อรองด้านวัตถุดิบ แรงงาน และการมีความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรของผู้จัดการแปลงนาของนาแปลงใหญ่ที่
ควบคุ มดู แลจั ดการใส่ ปุ๋ ยควบคุ มยาวั ชพื ชอย่ างเหมาะสมจึ งท าให้
ประหยัดต้นทุนเพิ่มกาไรได้สูงขึ้น

5. อภิปรายผล (Discussion)
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนการปลู กข้ าวนาแปลงใหญ่ และนาแปลงย่ อย จั งหวั ด
ชัยนาท สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
และนาแปลงย่ อย จั งหวั ด ชั ยนาท ประกอบด้ วย วั ต ถุ ดิ บ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต นาแปลงใหญ่ จะมี
ต้ น ทุ น ที่ ถู ก กว่ า นาแปลงย่ อ ย เพราะมี อ านาจในการต่ อ รองกั บ
Suppliers มากกว่านาแปลงย่อยเพราะมีการรวมกลุ่มกันต่อรอง และมี
ปริ มาณการสั่ งซื้ อมากกว่ านาแปลงย่ อย สอดคล้ องซึ่ งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของอะนน สืบเสน (2556) [5] ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตตาบล
สงเปื่อย อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่า การปลูกข้าวนาปีมี
ราคาขายเฉลี่ย14.49 บาทต่อกิโลกรัม ข้อมูลเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วย
จานวนผลผลิต 463.78 กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 6,720.17 บาท ต้นทุน
ผั นแปรที่ เป็ นเงิ นสด 2,945.04 บาท ก าไรส่ วนเกิ นที่ เป็ นเงิ นสด
3,775.13 บาท ต้ นทุ นผั นแปรที่ ไม่ เป็ นเงิ นสด 645.90 บาท ก าไร
ส่วนเกิน 3,129.23 บาท ต้นทุนคงที่ 364.35 บาท กาไรสุทธิ2,764.88
บาท ปริมาณการผลิตคุ้มทุน 54 กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 8.53
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง มีราคาขายเฉลี่ย 11.22 บาท
ต่ อกิ โลกรั ม ข้ อมู ลเฉลี่ ยต่ อไร่ ประกอบด้ วยจ านวนผลผลิ ต 741.85
กิโลกรัม รายได้ ทั้งหมด 8,323.56 บาท ต้นทุนผันแปรที่เป็ นเงิ นสด
3,429.98 บาท กาไรส่วนเกินที่เป็นเงินสด 4,893.58 บาท ต้นทุนผัน
แปรที่ไม่เป็นเงินสด 161.16 บาท กาไรส่วนเกิน 4,732.42 บาท ต้นทุน
คงที่ 394.41 บาท กา ไรสุทธิ4,338.01 บาท ปริมาณการผลิตคุ้มทุน
61.83กิโลกรัม และราคาขายคุ้มทุน 5.37 บาทต่อกิโลกรัม
2. ผลตอบแทนนาแปลงใหญ่มีผลตอบแทนมากกว่ านาแปลง
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วิธีการออกแบบใหม่เพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
Redesign Method for Cost Reduction of Sunshade Precast Concrete Production
Based on Value Engineering
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป ของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปางด้วยการออกแบบใหม่ เน้นลดต้นทุนด้านวัตถุดิบสาหรับผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปขนาด 1.35x1.25 เมตร จานวน 486 ชิ้น ซึ่งมี
ต้นทุนด้านวัสดุเป็นเงิน 563,966.27 บาท มีวิธีการดาเนินงานเริ่มจากกาหนดเป้าหมายลดต้นทุนด้ านวัตถุดิบให้ได้ร้อยละ 15 โดยมีประโยชน์
ใช้สอยคงเดิม จากนั้นออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปใหม่ด้วยวิธีกาลัง พิจารณากาลังอัดประลัยคอนกรีตและขนาดเหล็กเสริม นาข้อมูลที่
ได้มาคานวณการตัดเหล็กเสริมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง การจัดซื้อวัสดุ และประเมินคุณค่าโดยเทียบกับต้ นทุนตามแบบคู่สัญญา ผลการวิจัย
พบว่า การออกแบบกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลัง และการเลือกใช้คอนกรีตกาลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ควบคู่
กับเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 มีผลการประเมินทางวิศวกรรมคุณค่าเท่ากับ 1.04 มีต้นทุนการผลิตต่าสุดเป็นเงิน 457,874.22 บาท ลดต้นทุน
ลงได้ร้อยละ 18.81 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: วิธีการออกแบบใหม่ การลดต้นทุน กันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป โปรแกรมเชิงเส้นตรง วิศวกรรมคุณค่า

Abstract
Objective of this research was to reduce the cost of sunshade precast concrete production of central
education and multi-purpose building, Lampang Rajabhat University by redesign method. The plan aimed to manage
the main raw material for producing 486 sunshade precast concretes with the size of 1.35x1.25 m which was the
material cost of 563,966.27 baht. This work was started with goal assignment to decrease 15 % of cost but remain the
same functionality following by redesign the construction drawing using strength design method and then consideration
the various compressive strength of concrete and size of reinforcing steel before computation. The obtained data was
used to calculate reinforcing steel cutting with a linear programming and the procurement of materials and the plan
was then valuated by comparing the costs of the counterparty. The study showed that redesigning by strength design
method and using of concrete with compressive strength at 180 kg/cm2 together with round bar RB 6 SR 24 resulted in
value engineering assessments by 1.04 and the lowest production costs of 457,874.22 baht. The cost was reduced by
18.81 % greater than the goal.
Keywords: redesign method, cost reduction, sunshade precast concrete, linear programming, value engineering
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การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป และการประเมินคุณ ค่า
(รูปที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้

1. บทนา

ระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปเป็นโครงสร้างอาคารที่
นาชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น เสา คาน พื้น บันไดจากโรงงานผลิตแล้วขนส่ง
นามาประกอบติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ทางด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ลดจานวนแรงงานในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา
การก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง และรักษาสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ราคาของชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูป จะมีราคาสูงกว่าระบบโครงสร้าง
คอนกรีตแบบหล่อในที่เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่งและการใช้รถ
เครนหรือปั้นจั่นหอสูงในการติดตั้ง แต่ด้วยจานวนการผลิตซ้ากั น
มาก ๆ สามารถหมุนเวียนแบบหล่อในการผลิตได้หลายรอบส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง [1] โดยเฉพาะช่วงวิกฤตด้านแรงงานก่อสร้าง
และอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดลาปาง 315 บาท
กั น สาดคอนกรี ต ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ อาคารเรี ย นรวมและ
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ใช้วัสดุก่อสร้างที่สาคัญ
ประกอบด้ วยคอนกรีตผสมเสร็จ เหล็ กเสริม เหล็ กแผ่ น และลวด
ผูกเหล็ก โดยผลิต ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วยกประกอบที่ปลายพื้ น
โพสเทนชั่นที่ยื่นออกมาชั้นที่ 2 ถึงชั้นห้องเครื่อง กันสาดถือเป็นส่วน
สาคัญของต้นทุนการก่อสร้าง โดยทั่วไปต้นทุนค่าวัสดุคิดเป็นร้อยละ
50 ต้นทุ นค่าด าเนินงานร้อยละ 30 และต้นทุ นค่าแรงงานคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 20 ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของกิ จ การที่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งการ
พิ จ ารณาลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นวั ส ดุ จึ งเป็ น การเลื อ กลดที่ จุ ด ส าคั ญ
ประกอบด้วยหาวิธีลดปริมาณการใช้วัสดุ และหาวิธีการลดราคาต่อ
หน่วยของวัสดุ [2]
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เป็นการหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป ได้แก่ 1) การออกแบบ
กัน สาดคอนกรีตสาเร็จรู ปใหม่ 2) เลือกใช้กาลังอัด คอนกรีตและ
เหล็กเสริมขนาดต่าง ๆ 3) การตัดเหล็กเสริมด้วยทฤษฎีโปรแกรม
เชิงเส้นตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลวัดเป็นสัดส่วนระหว่างประโยชน์การใช้
งานต่อต้นทุนแต่ละทางเลือก ซึ่งเรียกว่า คุณค่า จนได้ทางเลือกการ
ผลิตที่มีคุณค่าสูงสุด ผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

การคานวณต้นทุนปัจจุบัน

กาหนดเป้าหมายของ
ต้นทุน
การออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
ใหม่
การควบคุมการใช้เหล็ก
เสริม
การเลือกวัสดุก่อสร้างในการผลิต

การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีต
สาเร็จรูป
การประเมินคุณค่า
รูปที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิดวิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การคานวณต้นทุนปัจจุบัน
การค านวณต้ น ทุ น วั ส ดุ ข องการผลิ ต กั น สาดคอนกรี ต
สาเร็จรูปขนาด 1.35x1.25 เมตร (รูปที่ 2) จานวน 486 ชิ้น ใช้วัสดุ
ก่อสร้างประกอบด้วยคอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็ก
มีต้นทุนด้านวัสดุ 563,966.27 บาท มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

2. ขอบเขตการวิจัย
การลดต้ น ทุ นในการผลิ ตกั นสาดคอนกรี ตส าเร็จรูปตามหลั ก
วิศวกรรมคุณค่า และใช้การออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปใหม่
โดยวิธีกาลัง เลือกใช้คอนกรีตกาลังอัดประลัย 180, 210, 240, 280,
320 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร และเหล็ ก เสริ ม ชั้ น คุ ณ ภาพ
SR 24, SD 30, SD 40, SD 50 ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลาง 6, 8, 9,
10, 12 มิลลิเมตร และการออกแบบการตัดเหล็กเสริมให้สูญเสียน้อย
ที่สุดด้วยทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้นตรง

หูหิ้ว RB 9 SR 24 0.35 m
24
0.45 m

0.10 m

3. วิธีดาเนินการวิจัย
วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
มี วิ ธี การด าเนิ น งานโดยเริ่ ม จากการค านวณต้ น ทุ น ปั จ จุ บั น การ
กาหนดเป้าหมายของต้นทุน การออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
ใหม่ การควบคุมการใช้เหล็กเสริม การเลือกวัสดุก่อสร้างในการผลิต

0.10 m
1.35 m
RB 9 SR 24 @ 0.15
RB 6 SR 24 @ 0.15
m
m
0.10 m
1.25 m

0.10 m
รูปที่ 2 รายละเอียดกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
ตามแบบก่อสร้างคู่สญ
ั ญา (concrete strength 320 ksc)
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วิธีกาลัง) ขนาดของเหล็กเสริมหลักต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็ก
กว่า 6 มิลลิเมตร การเสริมเหล็กต้องห่างกันไม่เกิน 3 เท่าของความ
หนาพื้น แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร สาหรับความหนาของพื้นเพื่ อ
ไม่ให้มีการโก่งมากไม่ควรหนาน้อยกว่า L/12 โดย L คือส่วนยื่นของ
พื้น [5] [6] โดยลดขนาดความหนาส่วนของครีบกันสาดคอนกรีต
สาเร็จรูปจาก 10 เซนติเมตร เหลือ 8 เซนติเมตร คิดเป็นน้าหนัก
กระทาแบบจุดที่ปลายพื้นยื่น 260 กิโลกรัม และน้าหนักบรรทุ ก
แบบแผ่ กระจายสม่าเสมอ 140 กิโลกรัมต่ อเมตร ค านวณหาค่ า
โมเมนต์ดัดที่ฐานรองรับ จากสูตร M=1/2WL2+PL= 100กิโลกรัมเมตร นาค่าโมเมนต์ดัดที่ได้ มาคานวณหาปริมาณเหล็กเสริมหลักได้
เท่ ากับ 1.25 ตารางเซนติ เมตรต่อ เมตร น าปริมาณเหล็ กเสริม ที่
ต้องการไปเลือกขนาดเหล็กเส้นกลมและระยะห่างตามข้ อกาหนด
ดังตารางที่ 2
ส่วนเหล็กเสริมต้านทานการยืดหด (เหล็กเสริมกันร้าว) มี
ข้อกาหนดดังตารางที่ 3 กรณีเลือกใช้เหล็กเส้นกลม SR 24 ต้องการ
ปริ ม าณ เหล็ ก เสริ ม ต้ า นทานการยื ด หด จากสู ต ร 0.0025bt
(0.0025x100 เซนติ เมตรx10 เซนติ เมตร) เท่ า กั บ 2.5 ตาราง
เซนติ เมตรต่ อเมตร น าปริ มาณเหล็ กเสริ ม ต้ านทานการยื ดหดที่
ต้องการไปเลือกขนาดเหล็กเส้นกลมและระยะห่างตามข้อกาหนด ดัง
ตารางที่ 4
การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ กาหนดให้ใช้ค่ากาลังอัด
ประลัยคอนกรีตตั้งแต่ 180, 210, 240, 280, 320 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และพิจารณาใช้เหล็กเสริมทั้งเหล็กเส้นกลม SR 24 และ
เหล็กข้ออ้อย SD 30, SD 40, SD 50 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่
6, 8, 9, 10, 12 มิลลิเมตร รวมจานวน 17 ทางเลือก ตัวอย่างการ
ออกแบบคานวณหาปริมาณเหล็กเสริมหลักและเหล็กเสริมกันร้าว
แสดงในตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ

ตารางที่ 1 ต้นทุนด้านวัสดุของกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
รายการวัสดุที่ใช้

ปริมาณ

คอนกรีตกาลังอัดประลัย
320 กิโลกรัมต่อ
146.25 ลบ.ม.
ตารางเซนติเมตร
RB 9 SR 24
5,990.09 กก.
RB 6 SR 24
2,077.92 กก.
เหล็กแผ่นขนาด
1,872 แผ่น
100x200x9 มิลลิเมตร
ลวดผูกเหล็ก
382.13 กก.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
339,577.87
108,545.56
41,146.56
60,937.50
13,758.78
563,966.27

3.2 การกาหนดเป้าหมายต้นทุน
กาหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิต
กันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปให้ได้ร้อยละ 15 ซึ่งจะมีต้นทุนในอุดมคติ
479,371.33 บาท
3.3 การออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปใหม่
การออกแบบอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ กและคอนกรี ต
อัดแรงในประเทศไทย ใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งการออกแบบ
และข้อก าหนดวั สดุของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (วสท.) มาโดยตลอด โดยใช้ ก รอบของ
American Concrete Institute (ACI) เป็ น ต้ น แ บ บ ซึ่ ง ก า ร
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก ด้วยวิธีห น่ วยแรงใช้ งาน
(working stress design) แ ล ะ วิ ธี ก า ลั ง (strength design
method) ได้รับความนิยมจากวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง มี รายงานวิ จัย ว่าการออกแบบด้ วยวิ ธีก าลังประหยั ด
มากกว่าวิธีหน่วยแรงใช้งาน [3] สอดคล้องกับรายงานการศึกษา
เปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างการใช้
ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานกับทฤษฎีกาลังประลัย (มาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ACI 318-89) ทาการ
เปรียบเทียบเฉพาะปริมาณเหล็กเสริมในองค์อาคารเสาและคาน ใน
อาคารตัวอย่างสูง19 ชั้น และ 22 ชั้น ที่ได้ทาการก่อสร้างจริง โดย
อาศัยหลักการตามข้อกาหนดและมาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น ผล
การศึกษาออกแบบอาคารตัวอย่างสูง 19 ชั้น และ 22 ชั้น พบว่า
อาคารที่ออกแบบตามทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานมีปริมาณเหล็กเสริม
มากกว่าอาคารที่ออกแบบทฤษฎีกาลังประลัย [4]
ดังนั้นฝ่ายออกแบบเลือกใช้วิธีกาลังในการออกแบบกัน
สาดคอนกรีตส าเร็จรูป โดยกันสาดคอนกรีตส าเร็จรูป มี ลักษณะ
คล้ายกับพื้นยื่น (cantilever slab) มีลักษณะการโก่งของพื้นชนิดนี้
มากสุดที่ปลายของพื้นยื่น ดังนั้นเหล็กเสริมหลัก (เหล็กเสริมเอก)
ต้องอยู่ด้านบน (ได้จากการคานวณโดยวิธีหน่วยแรงปลอดภัยหรือ

ตารางที่ 2 ปริมาณและระยะห่างเหล็กเสริมหลักในกันสาด
คอนกรีตสาเร็จรูป
ขนาดเหล็กเสริมและ
ระยะห่างของเหล็ก
เสริม (เซนติเมตร)
RB 6 SR 24 @
RB 8 SR 24 @
RB 9 SR 24 @
RB 10 SR 24 @
RB 12 SR 24 @

การออกแบบโดยวิธีกาลัง
กาลังประลัยคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
180 210 240 280 320
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
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จึงนาทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้นตรงควบคุมการตัดเหล็กเสริม เริ่มจาก
การถอดแบบหาขนาดความยาว รูปร่าง และจานวนเหล็กเสริมที่
ต้องการ ดังตารางที่ 5 นามาสร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรม
เชิงเส้นตรงให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
สมการเป้าหมาย ข้อจากั ด และตัวแปรไม่เป็นลบ มีรายละเอียด
ดังนี้

ตารางที่ 3 ข้อมูลการออกแบบเหล็กเสริมต้านทานการยืดหดตาม
ข้อกาหนดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การออกแบบ
อัตราส่วนของเนื้อที่
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าตัดเหล็กเสริม
ต้านทานการยืดหด วิธีหน่วยแรงใช้งาน
วิธีกาลัง
1. แผ่นพื้นที่ใช้
0.0025
0.0025
เหล็กเส้นกลม SR 24
2. แผ่นพื้นที่ใช้เหล็ก
0.0020
0.0020
ข้ออ้อย SD 30
3. แผ่นพื้นที่ใช้เหล็ก
0.0018
0.0018
ข้ออ้อย SD 40
4. แผ่นพื้นที่ใช้เหล็ก
0.0018x4,000/5,000
ข้ออ้อย SD 50
5. ระยะเรียงห่างกัน 3 เท่าของความ 5 เท่าของความหนา
ไม่เกินกว่า
หนาพื้นหรือ
พื้น และไม่เกิน
30 ซม. และ
40 ซม.
ขนาดเหล็กต้องไม่
เล็กกว่า 6 มม.
ตารางที่ 3 (ต่อ)

m

สมการเป้าหมาย MinZ = c j x j
j=1

ข้อจากัด

ij j

 d j ;1,...........,n

ตัวแปรไม่ติดลบ x j  0 และเลขจานวนเต็ม
โดยที่ Z คือ สมการเป้าหมาย
aij คือ จานวนชิ้นส่วนของการตัดเหล็กเสริม li โดยวิธีการ
ตัดที่ j
cj คือ ต้นทุนของการตัดวัสดุ Xj ในสมการเป้าหมาย
di คือ จานวนที่ต้องการของขนาดความยาว li
xj คือ การตัดวัสดุที่เป็นทางเลือกซึ่งต้องตัดสินใจ
ตารางที่ 5 ขนาดและจานวนของเหล็กเสริม RB 6 SR 24 สาหรับ
การผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป 486 ชิ้น

รายละเอียด
เหล็กเสริมหลัก
เหล็กกันร้าว
เหล็กเสริมหูหิ้ว
เหล็กเสริมยึดเหล็กแผ่น

ตารางที่ 4 ปริมาณและระยะห่างเหล็กเสริมต้านทานการยืดหดใน
กันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป

RB 6 SR 24 @
RB 8 SR 24 @
RB 9 SR 24 @
RB 10 SR 24 @
RB 12 SR 24 @

a x
j=1

การออกแบบ
อัตราส่วนของเนื้อที่
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าตัดเหล็กเสริม
ต้านทานการยืดหด วิธีหน่วยแรงใช้งาน
วิธีกาลัง
6. อัตราส่วนของเนื้อที่
0.0014
หน้าตัดเหล็กเสริม
ต้านทานการยืดหดต้อง
ไม่น้อยกว่า

ขนาดเหล็กเสริมและ
ระยะห่างของเหล็ก
เสริม (เซนติเมตร)

m

RB 6 SR 24
ขนาดความยาว
ต่อท่อน (เมตร)
2.15
1.25
0.45
0.45

จานวน
(ท่อน)
3,402
10,206
972
3,888

3.5 การเลือกวัสดุก่อสร้างในการผลิต
การผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปเกี่ยวข้องกับคอนกรีต
ผสมเสร็จ เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็ก หน่วยงานจัดซื้อควร
พิ จ ารณาราคาที่ จ าหน่ าย (ตารางที่ 6) คุ ณ ภาพ และการจั ด หา
วัตถุดิบที่ง่าย เช่น ไม่เลือกใช้เหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD 50 หรือ
ขนาด RB 8 SR 24 และ RB 10 SR 24 ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาด
ทั่วไป ต้องสั่งซื้อจากโรงงานผลิตโดยตรง หรือคอนกรีตที่ค่ากาลัง
อัด ประลั ย ต่ าจะมี ราคาจาหน่ ายถู กกว่ าคอนกรี ต ที่ มี ค่ าก าลั งอั ด
ประลัยสูง จากข้อมูลปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการผลิตกันสาด
คอนกรีตสาเร็จรูป แล้วพิจารณาเลือกสถานที่ผลิตหรือจาหน่ายที่มี
ราคาประหยัด เช่น คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานคอนกรีตทั่วไป มี
ราคาจ าหน่ า ยถู ก กว่ าโรงงานคอนกรี ต ผสมเสร็จ ตราซี แ พค ดั ง
ตารางที่ 6

การออกแบบโดยวิธีกาลัง
กาลังประลัยคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
180 210 240 280 320
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

3.4 การควบคุมการใช้เหล็กเสริม
การใช้ งานเหล็ ก เสริ ม ต้ อ งมี ก ารตั ด ดั ด งอ ต่ อ ทาบ จึ ง
ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุ เพื่อลดการสูญเสียเหล็กเสริมให้ล ดต่าลง
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คุณภาพและหน้าที่ทางานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ราคาถูกลง
หรือไม่ จัดหาได้ง่ายหรือไม่ [8] โดยจาลองการผลิตกันสาดคอนกรีต
สาเร็จรูปเริ่มจากการตัดและดัดเหล็กเสริม การประกอบเหล็กเสริม
การประกอบแบบหล่อ การเทคอนกรี ตลงแบบหล่อ การถอดแบบ
หล่อ (รูปที่ 3)

ตารางที่ 6 ราคาวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดลาปาง เดือนกรกฎาคม
2563
รายการ
หน่วย ราคา (บาท)
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =180 ksc
ลบ.ม. 2,033.00
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =210 ksc
ลบ.ม. 2,075.80
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =240 ksc
ลบ.ม. 2,118.60
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =280 ksc
ลบ.ม. 2,204.20
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =300 ksc
ลบ.ม. 2,257.70
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =320 ksc
ลบ.ม. 2,321.90
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =350 ksc
ลบ.ม. 2,396.80
(cylinder) ตราซีแพค
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =180 ksc
ลบ.ม. 1,920.00
(cylinder)
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =210 ksc
ลบ.ม. 1,980.00
(cylinder)
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =240 ksc
ลบ.ม. 2,120.00
(cylinder)
คอนกรีตผสมเสร็จ fc' =280 ksc
ลบ.ม. 2,270.01
(cylinder)
RB 6 SR 24 ความยาว 10 เมตร
ตัน
19,801.81
RB 9 SR 24 ความยาว 10 เมตร
ตัน
18,120.86
RB 12 SR 24 ความยาว 10 เมตร
ตัน
17,451.82
RB 15 SR 24 ความยาว 10 เมตร
ตัน
17,359.20
RB 19 SR 24 ความยาว 10 เมตร
ตัน
18,000.00
DB 12 SD 30 ความยาว 10 เมตร
ตัน
16,721.10
DB 16 SD 30 ความยาว 10 เมตร
ตัน
18,373.32
DB 12 SD 40 ความยาว 10 เมตร
ตัน
18,747.90
DB 16 SD 40 ความยาว 10 เมตร
ตัน
19,685.70
DB 20 SD 40 ความยาว 10 เมตร
ตัน
19,914.31
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18
กก.
36.00
ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดลาปาง เดือนกรกฎาคม ปี 2563
(ราคาเงินสดรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) [7]

รูปที่ 3 ชิ้นส่วนกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปหลังจากถอดแบบหล่อ
3.7 การประเมินคุณค่า
วิศ วกรรมคุ ณ ค่ าในงานผลิต กั น สาดคอนกรีต สาเร็ จรู ป
โดยมุ่ งลดต้ น ทุ น ให้ ต่ าลง (C) แต่มี ป ระโยชน์ ใช้ส อย (F) เท่ าเดิ ม
สามารถเขียนเป็นสูตรคุณค่า คือ V = F/C
เมื่อ V หมายถึง คุณค่า (value) ถ้าค่า V มีค่ามากกว่า 1.00
แสดงว่า มีคุณค่าเพิ่มขึ้น (F > C) ช่วยลดต้นทุนการผลิต
F หมายถึง ค่ าใช้จ่ ายที่ ตั้ งเป้ าหมาย ในที่ นี้ มี ค่ าเท่ ากั บ
464,739.75 บาท
C หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง (cost) ของกั น สาด
คอนกรีตสาเร็จรูป โดยคานวณจากต้นทุนการผลิต

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกัน
สาดคอนกรีตสาเร็จรูป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 วิธีการลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปมุ่งเน้น
ไปที่ต้นทุนด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงและมีค่าใช้จ่ายจานวน
มากที่ สุ ด ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน 3 ฝ่ า ย ประกอบด้ วย
1) หน่วยงานออกแบบ ทาหน้าที่ออกแบบให้ใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุด
และมีราคาถูก โดยเลือกใช้การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีกาลัง เลือกค่ากาลังอัดคอนกรีตประลัยและเหล็กเสริมขนาด
ต่าง ๆ 2) หน่วยงานจัดซื้อ ทาหน้าที่เลือกวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่าย และ
3) หน่วยงานผลิต ทาหน้าที่ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ควบคุมการตัดเหล็กเสริมด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง
4.2 วิศวกรรมคุณค่าในการลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีต
สาเร็จรูป โดยทากิจกรรมผ่านหน่วยงานออกแบบ หน่วยงานจัดซื้อ

3.6 การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
การทดสอบผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปโดยนาข้อมูลที่
ได้มาหล่อชิ้นตัวอย่างกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปเพื่อหาข้อดีข้อเสีย
และทดสอบความแข็ งแรงของตั ว อย่ าง หั ว ใจของขั้ น ตอนนี้ คื อ
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คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น ลวดผูกเหล็กเท่ากับ 563,966.27
บาท กาหนดเป้าหมายที่จะลดต้นทุนด้านวัตถุดิบให้ได้ร้อยละ 15
โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
มีวิธีการเพิ่มคุณค่าโดยลดต้นทุนให้ต่าลง แต่ประโยชน์การใช้สอย
เท่ าเดิ ม ท าให้ มี คุ ณ ค่ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู งขึ้น ใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
จานวนการผลิตมาก มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ราคาค่อนข้างสูง ฯลฯ
โดยท ากิ จ กรรมผ่ า นหน่ ว ยงานออกแบบ หน่ วยงานจั ด ซื้ อ และ
หน่วยงานผลิต ได้ข้อสรุปในลดต้นทุนด้านวัตถุดิบสาหรับผลิตกัน
สาด คือ ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลัง ใช้
คอนกรีตกาลังอัดประลัยต่า เลือกใช้เหล็กเสริมหลักและเหล็กกัน
ร้าวขนาดเล็กและขนาดเดียวกัน และการควบคุมการตัดเหล็กเสริม
ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง โดยสามารถลดต้นทุนด้านวัตถุดิบได้ร้อย
ละ 18.81 มากกว่าเป้าหมายที่ต้องการ และคานวณคุณค่าเท่ากับ
1.04 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่ า 1.00 แสดงว่ า มี คุ ณ ค่ า สู ง ความสู ญ เสี ย
วัตถุดิบต่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการลดต้นทุนวัตถุดิบของการผลิต
ตารางที่ 7 ราคารวมของต้นทุนการผลิตและคุณค่าของการเลือกใช้
กันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป คือ กันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปมีน้าหนัก
เหล็กเสริม
ชิ้นส่วนลดลง เลือกใช้ค่ากาลังอัดคอนกรีต ต่าควบคู่กับเหล็กเสริม
ขนาดเล็กกอปรกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
ขนาดเหล็กเสริม
เป้าหมาย
ต้นทุน
คุณค่า
วิธี ก าลั ง โครงสร้ า งถู ก ออกแบบให้ ห น่ ว ยแรงที่ เกิ ด จากน้ าหนั ก
ของต้นทุน (F) การผลิต (C)
บรรทุกขณะใช้งานมีค่าไม่เกินค่าที่ยอมให้ ซึ่งต่างกับการออกแบบ
(บาท)
(บาท)
(V)
โครงสร้างคอนกรีตเสริ มเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานที่ พิจารณา
RB 6 SR 24
479,371.33 457,874.22 1.04
เงื่อนไข ณ เวลาใช้งาน ล้วนส่งผลต่อความต้องการปริมาณเหล็ก
RB 9 SR 24
479,371.33 494,476.06 0.96
เสริมหลักและเหล็กกันร้าวลดน้อยลง สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่
RB 12 SR 24
479,371.33 544,203.95 0.88
รายงานว่า การออกแบบด้วยวิธีกาลังให้ความประหยัดมากกว่าวิธี
หน่วยแรงใช้งาน แต่เมื่อน้าหนักบรรทุกจรเพิ่มมากขึ้นผลต่างนี้จะมี
แนวโน้ ม ลดน้ อ ยลง [1] ส่ ว นปั จ จั ย รองที่ มี ผ ลต่ อ การลดต้ น ทุ น
หูหิ้ว RB 9 SR 24 0.35 m
วัตถุดิบของการผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป คือ การควบคุมการ
24
ใช้วัสดุของฝ่ายผลิตให้น้อยที่สุด คือ การควบคุมการตัดเหล็กเสริม
0.45 m
ด้วยโปรแกรมแกรมเชิงเส้นตรง ซึ่ง ตรงกับรายงานวิจัย ที่ว่าการ
ประยุกต์ใช้กาหนดการเชิงเส้นในการวางแผนตัดเหล็กเสริมสาหรับ
0.10 m
1.35 m การผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสาเร็จรูปสี่เหลี่ยม สามารถลด
RB 6 SR 24 @ 0.10 m
ปริ ม าณเหล็ ก เสริ ม ได้ สู งสุ ด ร้ อ ยละ 4.76 [8] และโปรแกรมเชิ ง
RB 6 SR 24 @ 0.225 m
เส้นตรงสามารถใช้ในการคานวณเพื่อควบคุมการตัดเหล็กเสริมและ
เหล็กรูปพรรณสาหรับก่อสร้างบ้านลอยน้า โปรแกรมเชิงเส้นตรง
0.10 m
แบบเลขจ านวนเต็ ม มี ก ารสู ญ เสี ย เหล็ ก เสริ ม ร้ อ ยละ 5.68 และ
0.08 m
1.25 m
สู ญ เสี ย เหล็ ก รูป พรรณร้อ ยละ 14.39 น้ อ ยกว่ าการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง [9]
0.08 m

และหน่วยงานผลิต โดยการออกแบบกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูปใหม่
ด้วยวิธีกาลัง เลือกใช้ค อนกรีตกาลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่ อ
ตารางเซนติเมตร ซึ่งมีราคาต่าสุดเมื่อซื้อจากร้านค้าทั่วไป ผลการ
พิจารณาการใช้ เหล็กเสริมทั้ง 17 ทางเลือก คานวณการตัดเหล็ก
เสริม ด้ ว ยโปรแกรมเชิ งเส้ น ตรง และเมื่ อ น าข้ อ มู ล ทั้ งหมดได้ แ ก่
คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กแผ่น และลวดผูกเหล็ก มาคานวณต้นทุน
การผลิต พบว่า ขนาดเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 เหมาะสมที่สุด
รองลงมาคื อ เหล็ ก เส้ น กลม RB 9 SR 24 และ เหล็ ก เส้ น กลม
RB 12 SR 24 ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งต้นทุนต่าสุดที่คานวณได้นี้
(457,874.22 บาท) ลดลงร้อยละ 18.81 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน
ปัจจุบัน (563,966.27บาท) ดังนั้นผลการออกแบบกันสาดคอนกรีต
สาเร็จรูปใหม่ ที่ใช้คอนกรีตกาลังอัดประลัย 180 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร และเหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 แสดงดังรูปที่ 4

6. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 4 รายละเอียดครีบกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กทีผ่ ่านการ
ออกแบบโครงสร้างใหม่ (concrete strength 180 ksc)

[1] เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์, “การก่อสร้างโดยใช้ระบบ
โครงสร้างคอนกรีตสาเร็จรูป,” พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : พรอส
เพอริตี้ คอนกรีต, 2555.
[2] บริษัท อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด,” COST PLANNING การ
วางแผนต้นทุน,” พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ : APPA Printing
Group, 2557.

5. สรุปและอภิปรายผล
วิ ศ วกรรมคุ ณ ค่ า เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต กั น สาดคอนกรี ต
สาเร็จรูป โดยเน้นไปที่วัตถุดิบสาหรับผลิตกันสาดคอนกรีตสาเร็จรูป
ขนาด 1.35x1.25 เมตร จานวน 486 ชิ้น มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ เช่น
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สมิทธากร. (18 มีนาคม 2558). การเปรียบเทียบการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธี
กาลัง. สืบค้นจาก
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~swatanac/publica
tion/WSD-SDM.pdf
[4] สุนทร ภิรมย์ศาสตร์กลุ , วุฒิ เจริญกุล, โชคดี เพชรทอง และ
เบญจนุช จันทร์. (1 มีนาคม 2563). กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้มาตรฐาน วสท.
กับ ACI. สืบค้นจาก
https://skisuk2.wordpress.com/assignment/ปริญญา
นิพนธ์/
[5] ชาญชัย จารุจินดา. “การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก,” พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์บุญเลิศการพิมพ์,
2537.
[6] วินิต ช่อวิเชียร. “การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีกาลัง,” พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจากัด ป.
สัมพันธ์พาณิชย์, 2540.
[7] สานักงานเศรษฐกิจการค้า สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.
(1 กรกฎาคม 2563). ราคาวัสดุกอ่ สร้างของจังหวัดลาปาง.
สืบค้นจาก
http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/Select
_month_regionCsi.asp?region=3
[8] เถลิง พลเจริญ และสุรเชษฐ์ บางเมือง, “การลดต้นทุนโดยใช้
เทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษาเครื่องทาน้าอุ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี,” การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ,
17-19 ตุลาคม 2555 : หน้า 1031-1036.
[9] ศรายุทธ มาลัย, หฤทัย ไทยสุชาติ และชัย ชัยนันตา,
“การวางแผนการตัดเหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณด้วย
โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจานวนเต็มสาหรับก่อสร้างบ้าน
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การออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกสาหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
The Design and Construction of A Handicapped Rocking Tricycle
Powered by Photovoltaic
เจริญ จันทร์ทาโล1 และ ชาญณรงค์ น้อยบางยาง2
1สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
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2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกสาหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขา
พิการ ทาให้คนขาพิการนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สะดวกขึ้น ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้โดยไม่เป็นภาระของบุคคลรอบข้างมาก
จนเกินไป โดยรถสามล้อโยกนี้ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้โซล่าเซลล์ขนาด 18 โวลต์ มีกาลังไฟฟ้า 150 วัตต์ เป็นตัวเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปชาร์จประจุให้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ แล้วผ่านภาคควบคุมทวีแรงดันเป็น 24 โวลต์ เพื่อ
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับชุดขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่า นขนาด 24 โวลต์ และมีกาลังไฟฟ้า 350 วัตต์
โดยใช้มอสเฟสเป็นอุปกรณ์กาลังและไอซี MC33035 เป็นอุปกรณ์ภาคควบคุมการขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน โดยมีน้าหนัก
โครงสร้างรวมแบตเตอรี่ที่ 100 กิโลกรัม เมื่อทดสอบการขับขี่โดยผู้ขับขี่มี น้าหนักที่ 70 กิโลกรัม สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด ที่ 26
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระยะทางได้ 24 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแรงดันเต็มประจุแบตเตอรี่ และสามารถขับขี่ขึ้นทางลาดชันได้ไม่เกิน 12 องศา
คาสาคัญ: รถสามล้อโยก, พลังงานไฟฟ้า, คนพิการ, เซลล์แสงอาทิตย์

Abstract
Design and construction of a tricycle electric energy for disabled. It was created to improve the quality of life
for disabled and makes the disabled able to live as normal as a person and can be used as a travel vehicle without the
burden of too many people. Tricycle electric energy for disabled used renewable energy from the sun. Using a solar
cell size 18 volt and power 150 watt. It converts solar energy into electricity to charge the battery size 12 volt and
through the control sector in order to increasing the voltage to 24 volts for source of tricycle electric energy for
disabled drive dc brushless motor size 24 Volt and power 350 watt. MOSFET is power electronics and MC33035 control
device brushless motor. A total weight of tricycle electric energy for disabled included battery have 100 kg. Results test
for tricycle electric energy for disabled have to weight of driver 70 kg can be run max speed to 26 km/hr at distance 24
km for full charge and can drive up the slope up to 12 degrees
Keywords: Tricycle, Electric Energy, Disabled, Solarcell
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1. บทนา

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย

ปัจจุบันประเทศไทยมียอดการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
ทาให้มีผู้พิการเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่สนใจคือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
อวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป
กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการ
ของระบบประสาท มีความลาบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาในสภาพปกติและต้องอาศัยการฝึกฝน การใช้
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอานวยความสะดวกเข้า
ช่ ว ย โดยเครื่อ งมื อ อ านวยความสะดวกในปั จ จุ บั น มี ห ลากหลาย
รูปแบบ และมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึง
ไม่ ส ามารถหาอุ ป กรณ์ เหล่ า นี้ ม าใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ท าให้ ไม่
สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้โดยสะดวกต้องอยู่แต่บ้านอาจทาให้
เกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ าตามมา ซึ่งถ้ าคนกลุ่ ม นี้มี โอกาสเดิ น ทางไปยั งที่
ต่างๆ ได้สะดวกก็จะทาให้ได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้น สภาพจิตใจ
ก็จะดีขึ้น แต่ยังขาดเครื่องอานวยความสะดวกที่สามารถเดินทางได้
ไกลขึ้นกว่าที่เคย และสามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือ
ตลอดเวลา
ดั งนั้ น จึ งได้ เสนอที่ จ ะท ายานพาหนะที่ ส ามารถอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับผู้พิการทางขา โดยได้จัดทารถสามล้อ
โยกสาหรับผู้พิการทางขาและได้ออกแบบนาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ ในการผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า ซึ่ งพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ เป็ น อี ก หนึ่ ง
พลังงานที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไป
จากโลกใบนี้ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นพลังงาน
สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องอานวยความสะดวก
ที่ออกแบบสร้างให้กับผู้พิการคือ “รถสามล้อโยกสาหรับคนพิการที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ” ซึ่งจะอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน ลดความเมื่อยล้ าในการโยกด้วยมื อ สามารถเดิ นทางได้
ระยะทางมากขึ้น โดยรถสามล้อโยกจะสามารถประจุไฟฟ้าเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ ได้ทั้งจากไฟฟ้าที่บ้านและพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ
นาพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปขับเคลื่อนและควบคุม ระบบต่างๆ จึงไม่มี
ส่ ว นเหลื อ ทิ้ งให้ เป็ น มลพิ ษ ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และเป็ น ต้ น แบบของ
รถสามล้อโยกสาหรับผู้พิการในปัจจุบันได้

3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการพัฒนาและออกแบบ
รถสามล้อโยกไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรง
ถ่าน (Brushless DC Motor) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลปริญญานิพนธ์ของ
กลุ่ม นายนลิน สุขไสยา นายชาคริต โชติพ่วง และนายภุชงค์ เกตุ
สุวรรณ์ ปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา พ.ศ.2559 จากเดิมรถสามล้อ
โยกไฟฟ้า มีมอเตอร์ในการขับเคลื่อนแบบล้อหน้าซึ่งมีขนาดเพียงแค่
24 โวลต์ 250 วัตต์ และยังไม่สามารถขับรถขึ้นเนินได้[1]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดและลดปัญหาข้างต้นที่ได้
กล่ าวมา จึ งได้ ใช้ ม อเตอร์ ไฟฟ้ า ที่ มี ก าลั งมากขึ้ น โดยใช้ ม อเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ พร้อมชุดภาคควบคุมและภาคกาลัง
ขึ้นมาใหม่โดยได้เพิ่มชุดกาลังให้สามารถขับขึ้นเนินได้โดยที่ภาคกาลัง
ไม่ไหม้หรือร้อนจนเกินไป และทางผู้จัด ทาได้มีการเพิ่มขนาดของโซ
ล่าเซลล์ซึ่ งจากเดิม มี อยู่ ที่ 120 วัต ต์ เป็ น 150 วัต ต์ เพื่ อ เพิ่ มการ
ชาร์จจากโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มชุดวัดระดับแรงดันเพื่อ
บอกระดั บ การท างานของแบตเตอรี่ และเพิ่ ม ตั ว GPS เพื่ อน ามา
รองรับการทางานให้รู้ว่าผู้พิการอยู่ในพิกัดใด โดยสามารถบอกพิกัด
ผ่านมือถือได้
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกสาหรับคน
พิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

รูปที่ 1 โครงสร้างรถสามล้อโยกสาหรับคนพิการพลังงานไฟฟ้า

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 สามารถใช้พ ลั งงานไฟฟ้ าจากเซลล์แ สงอาทิ ต ย์จ่ ายให้ กั บ
มอเตอร์
2.2 กาหนดน้ าหนั กโดยร่วมของรถสามล้อ โยกพลั งงานไฟฟ้ า
สาหรับคนพิการทั้งหมดไม่เกิน 200 กิโลกรัม
2.3 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ข นาด 12 โวลต์ 5
แอมป์ชั่วโมง จานวน 9 ลูก

จากงานวิจัยได้คานวณหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้
แปรงถ่าน ได้ประสิท ธิภ าพในการส่งจ่ายกาลังของมอเตอร์ที่ 90
เปอร์เซ็นต์ ได้ค่ากาลังมอเตอร์ที่ต้องใช้งาน เท่ากับ 274.48 วัตต์
3.3 ขั้ น ตอนการประกอบรถสามล้ อ โยกส าหรั บ คนพิ ก ารที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ประกอบด้ วยขั้ น ตอนการท าฐานเพื่ อ ยึด แผงโซล่ าเซลล์ การ
ออกแบบที่ยึดแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟไปเลี้ยง วงจรควบคุม
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านดังรูปที่ 2
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รูปที่ 4 วงจรภาคกาลังไฟฟ้า
รูปที่ 2 รถสามล้อโยกสาหรับคนพิการพลังงานไฟฟ้า

จากรูปที่ 4 การทางานของมอสเฟสนั้นจะมีการทางานเป็น
คู่ๆ สลับกันไป โดยเมื่อมอสเฟสตัวที่ 1(Q13) ทางาน มอสเฟสตัวที่
2(Q14) จะหยุดทางาน เมื่อมอสเฟสตัวที่ 3(Q15) ทางาน มอสเฟส
ตัวที่ 4(Q16) ก็จะหยุดทางานตาม และเมื่อมอสเฟสตัวที่ 5(Q17)
ทางานนั้น มอสเฟสตัวที่ 6(Q18) ก็จะหยุดทางาน โดยการทางานนี้
จะท างานแบบสลั บ กั น ถ้ า มอสเฟสท างานพร้ อ มกั น ก็ จ ะท าให้
มอสเฟสเสียหาย สายทั้ง 3 เส้นของมอเตอร์นั้นจะไปต่อยังขา 3 ของ
มอสเฟสตัวที่ 1(Q13) 3(Q15) 5(Q17) เพื่อให้มอเตอร์ทางาน

3.4 การประกอบชุดควบคุมการทางาน
โดยนาแผ่นวงจรพิมพ์มาประกอบเข้ากับกล่องควบคุมและ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานดังรูปที่ 3

4.2 วงจรภาคควบคุม[3]

รูปที่ 3 การประกอบกล่องควบคุมการทางาน

4. การออกแบบวงจรภาคกาลัง วงจรภาคควบคุมและ
วงจรภาคขับ
4.1 วงจรภาคกาลัง[2]
รูปที่ 5 วงจรภาคควบคุม
การทางานของชุดควบคุมนั้น จะรับไฟเข้ามาผ่านจุด Vcc
เพื่ อ ป้ อ นไฟไปเลี้ ย งวงจร 12 โวลต์ และ 5 โวลต์ โดยตั ว ไอซี
MC33035 นั้ น จะใช้ ไฟเลี้ ย งแต่ ล ะจุ ด ต่ า งกั น โดยไฟเลี้ ย งตั ว ไอซี
MC33035 นั้ น จะอยู่ ที่ 12 โวลต์ จะไปเลี้ย งที่ ขา 17, 18 ของไอซี
MC33035 โดยไอซี MC33035 จะรับสัญ ญาณจากภาค Hall ของ
มอเตอร์ เพื่ อ สร้างสัญ ญาณ PWM และส่ งออกมายังขา 2, 1, 24
ของไอซี MC33035 ซึ่งเป็นสัญญาณด้าน Top ของไอซี MC33035
เมื่อสัญญาณคลื่นสีเ่ หลี่ยมของไอซี CD4049D โดยสัญญาณของขา 2
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ของไอซี MC33035 จะถูกส่งไปขยายสัญญาณเข้ามาที่ขา 1 ของไอซี
ตัว CD4049D เพื่อส่งสัญญาณออกไปขา 2 ของไอซี CD4049D เพื่อ
เตรียมส่งออกไปยังภาคไดร์เวอร์ โดยขา 1 ของไอซี MC33035 จะ
ถูกส่งไปยัง ขา 5 ของไอซี CD4049D เพื่อขยายสัญญาณโดยจะส่ง
สั ญ ญาณออกออกมาที่ ข า 4 ของไอซี CD4049D เพื่ อ เตรี ย มส่ ง
สัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์ ส่วนขา 24 ของไอซี MC33035 นั้น
จะถูกส่งสัญญาณไปยังขา 7 ของไอซี CD4049D เพื่อขยายสัญญาณ
ออกมาและส่งสัญญาณออกไปยังขา 6 ของไอซีตัวที่ 2 เพื่อเตรียมส่ง
สัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์
สั ญ ญ าณ ด้ า น Bottom ของขา 21 20 19 ของไอซี
MC33035 จะถูกส่งสัญญาณออกไปยังภาคไดร์เวอร์เพื่อนาไปขยาย
สัญญาณและไปขับกาลังของมอเตอร์
ขา 15 ของไอซี MC33035 นั้ น จะส่งไฟออก 6V เพื่ อไป
เลี้ ย งยังตั วคั น เร่งมอเตอร์เพื่ อปรั บ ลด ความเร็ว ของมอเตอร์ แ ละ
แรงดั น ที่ อ อก ขา 8 ของไอซี MC33035 เพื่ อ ให้ ม อเตอร์ ป รั บ ลด
สัญญาณแรงดันของมอเตอร์ให้เร็วหรือช้าลง

เกตด้าน High Mosfet/Driver จากจุด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 5, 6
ไปเข้ายังจุด JP 10 เพื่อ ส่งสั ญ ญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี
IR2110 ตั ว ที่ 3 เพื่ อ ขั บ เกต โดยสั ญ ญาณจากขาที่ 7 ของไอซี
IR2110 ตัวที่ 3 ส่งออกไปขับมอสเฟสชุดที่ 3 ยังขาเกต (ขา 1) ของ
มอสเฟสเพื่อเป็นการขับเกตด้าน High Mosfet/Driver
โดยมอสเฟสขา D(ขา2) ของมอสเฟสมอสเฟสทั้งหมดนั้น
จะจ่ า ยไปเลี้ ย งตั ว มอสเฟสอยู่ 24 โวลต์ เพื่ อ เอาไปเลี้ ย งยั ง ตั ว
มอสเฟส ส่วนขา S(ขา 3) ของมอสเฟสชุดที่ 1 นั้นจะต่อเข้ากับขา 5
ของไอซี IR2110 ตัวที่ 1 ส่วนขา S(ขา 3) ของมอสเฟสชุดที่ 2 นั้นจะ
ต่อเข้ากับขา 5 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 2และ ส่วนขา S (ขา 3) ของ
มอสเฟสชุดที่ 3 นั้นจะต่อเข้ากับขา 5 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 3 จาก
จุดของ JP5 หรือ จากขาที่ 1 ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัวที่ 1 จะถู ก
ส่งออกไปยั งจุ ด TA ของภาคก าลั ง จุ ด ของ JP6 หรือ จากขาที่ 1
ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัวที่ 1 นั้ น จะถูก ส่งออกไปยังจุด TB ของ
ภาคกาลัง และ ของ JP7 หรือจากขาที่ 1 ของไอซีเบอร์ IR2110 ตัว
ที่ 3 จะถู ก ส่ ง ออกไปยั ง TC ของภาคก าลั ง เพื่ อ ส่ ง ออกไปขั บ
สัญญาณ Low Mosfet

4.3 วงจรภาคขับ

5. ผลการวิจัย
5.1 ทดสอบการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
โดยสัญญาณที่ได้จากเฟสของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรง
ถ่านในแต่ละเฟส ที่เฟส A, B และ C เป็นดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 สัญญาณเฟส A,B และ C ของ Brushless DC Motor

รูปที่ 6 วงจรภาคไดร์เวอร์
การท างานของภาคไดร์ เวอร์ นั้ น จะรั บ ไฟจากภาคชุ ด
ควบคุ ม ที่ 12 โวลต์ เพื่ อ ให้ ตั วไอซีทั้ ง 3 ตั วนั้ น ท างาน โดยจะรั บ
สัญญาณจากจุด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 1, 2 ไปเข้ายังจุด JP 8 เพื่อ
ส่งสัญ ญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 1 เพื่อขั บ
เกต โดยสัญญาณจากขาที่ 7 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 1 ส่งออกไปขับ
มอสเฟสชุดที่ 1 ยังขาเกต (ขา 1) ของมอสเฟสเพื่อเป็นการขับเกต
ด้าน High Mosfet/Diver
จากจุ ด TO-MOS-DIVER-IN ที่ 3, 4 ไปเข้ า ยั งจุ ด JP 9
เพื่อส่งสัญญาณออกไปยังขา 10, 12 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 2 เพื่อ
ขับเกต โดยสัญญาณจากขาที่ 7 ของไอซี IR2110 ตัวที่ 2 ส่งออกไป
ขับมอสเฟสชุดที่ 2 ยังขาเกต (ขา 1) ของมอสเฟสเพื่อเป็นการขับ

สั ญ ญาณที่ ไ ด้ จ ากการขั บ เกตของไอซี แ ต่ ล ะเฟสโดย
สัญญาณที่ได้จากเกตของไอซีเบอร์ IR2110 ที่ไอซีตัวที่ 1, 2 และ 3
เป็นดังรูปที่ 8
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ของความเร็วเทียบกับเวลาระหว่างแบบมี
โหลดและไม่มีโหลด

รูปที่ 8 สัญญาณการขับเกตของไอซีเบอร์ IR2110
5.2 ผลการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
ทาการทดสอบวงจรชุดควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่าน เพื่อให้
ชุดควบคุมสามารถขับตัวมอเตอร์แบบไร้ แปลงถ่านได้ โดยการใช้
แบตเตอร์รี่ขนาด 12 โวลต์ 5 แอมป์ชั่วโมง จานวน 9 ลูก โดยต่ อ
แบบขนานทั้งหมด และใช้วงจรทวีแรงดันให้มีแรงดันสูงขึ้นเป็น 24
โวลต์ และได้กระแสที่มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟ 24 โวลต์ ให้กับ
วงจรชุดควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน แล้วทาการทดสอบการ
ทางานของรถสามล้อโยกไฟฟ้า เพื่ อทราบถึงคุณ สมบัติของการใช้
งานของรถสามล้อโยกไฟฟ้าและการทดสอบต่างๆ ของรถสามล้อ
ไฟฟ้า โดยแบ่งวิธีการทดสอบและผลการทดลองความแตกต่างของ
แรงดันในขณะที่มีโหลดและไม่มีโหลด ได้ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10

6. บทสรุป
6.1 สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการทดสอบการทางานของรถสามล้อโยกไฟฟ้า โดยเริ่มจาก
ทดสอบความเร็วเฉลี่ยของรถสามล้อโยกไฟฟ้าเทียบกับเวลาในแบบ
ที่มีโหลดและไม่มีโหลด ด้วยการออกตัวรถโดยบิดคันเร่งสูงสุด โดย
ความเร็ ว ที่ ไ ด้ แ บบไม่ มี โ หลดนั้ น จะได้ ค วามเร็ ว สู ง สุ ด อยู่ ที่ 58
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแบบมีโหลดนั้นจะได้ความเร็วสูงสุดที่ 24
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการทดสอบสอบแบบมีโหลดต่อการชาร์จ
แรงดันเต็มประจุ จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง 24 กิโลเมตร และผลกา
ทดสอบนั้ น รถสามล้ อ โยกไฟฟ้ าสามารถขึ้ น เนิ น ได้ สู งสุ ด อยู่ ที่ 12
องศา เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่มีองศามากกว่านั้น
ได้ และจากการทดสอบการชาร์จไฟบ้านที่แรงดัน 14.15 โวลต์ จ่าย
กระแสที่ 10 แอมป์ จากเครื่องชาร์จ จะใช้เวลาในการชาร์จประจุอยู่
ที่ 62 นาทีต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
6.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกสาหรับ
คนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ คือ
6.2.1 รถสามล้อโยกไฟฟ้านี้ขับขี่ขึ้นทางลาดชันที่มีองศามากกว่า
12 องศาไม่ได้
6.2.2 การขึ้นทางลาดชันที่ 12 องศานั้น แรงดันที่แบตเตอรี่แต่
ละลูกต้องสูงกว่า 12 โวลต์ ดังนั้นหากต้องขับขี่ขึ้นทางลาดชัน ควร
ต้องมีการชาร์จแรงดันให้แบตเตอรี่มีค่าแรงดันมากกว่า 12 โวลต์
6.2.3 หากต้องการให้วิ่งขึ้นบนทางลาดชันที่มากกว่า 12 องศา
นั้ น ควรต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาในเรื่ อ งของก าลั งมอเตอร์ แ ละชุ ด ก าลั ง
มอสเฟสให้มากขึ้นเพื่อที่ให้รถสามล้อโยกนี้สามารถขึ้นทางลาดชันที่
มากกว่า 12 องศาได้

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของแรงดันเทียบกับเวลาแบบไม่มโี หลด
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรูปแบบของโบราณสถาน
กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Using Information Technology and Computer for Designing Historical Site
Model: Case study of Wat Baromphuttaram Phranakon si Ayutthaya Province.
บุญล้า สุนทร
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน 2) เพื่อเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการวิจัยเป็นการนาข้อมูลจากการสารวจสภาพจริงในปัจจุบันและข้อมูลจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์มาเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ทาการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3DMAX และทาการตกแต่ง
โมเดลด้วยโปรแกรม COREL DRAW ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ได้แบบแปลนและตัวแบบของวัดบรมพุทธารามประกอบด้วยพระ
ปรางค์ 2 องค์ พระวิห าร และอุโบสถของวัด บรมพุ ท ธาราม 2) ส าหรับ ในการเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
Facebook.com บุญล้า สุนทร เพจ Wat Baromphuttaram
ค้าส้าคัญ: โบราณสถาน, พระปรางค์, วิหาร, อุโบสถ

Abstract
This research was an experimental research with the following objectives: 1) to draw layout and construct
model of Watborombhuddaram 2) to disseminate this local technology to information technology. The research
methodology involved the study of paper of history and discovery present location. Those all information draws 2
dimension and 3 dimensions by AutoCAD program. After complete drawing to construct model of
Watborombhuddaram by 3DsMAX and CorelDRAW program. The research outcomes can be summarized as follows.
Firstly, to complete drawing and model of Watborombhuddaram consist of 2 Pagodas, 1 Sanctuary and 1 chapel.
Secondly, to disseminate this research local technology to information technology by website Facebook.com บุ ญ ล้ า
สุนทร page. Wat Wat Baromphuttaram.
Keywords: ancient remains, Pagoda, Sanctuary, chapel
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ศาสตร์และคณะ.2533)[4] อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยถ่ ายภาพและท ารังวัด โดยการวั ดระยะขนาดต่ างๆ ของพระ
ปรางค์ วิหารและพระอุโบสถ นาข้อมูลที่ได้เขียนแบบโครงร่างแบบ
คร่าว ๆ ก่อนที่จะนาได้ลงพื้นที่สารวจระยะที่ถูกต้อง นาแบบโครง
ร่างที่ได้เขียนไว้นามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยทาการวัดระยะขนาดของ
โบราณสถาน ท าการเขี ย นแบบแปลนของโบราณสถานด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทาการเขียนแบบ 2 มิติ โดยการนาข้อมูล
จากลงพื้นที่มารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมติฐาน แล้วนามาเขียน
เป็ น แบบ 2 มิ ติ ด้วยคอมพิ วเตอร์โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบแปลนและตัวแบบของโบราณสถาน
และเพื่ อ เผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. บทน้า
ในอดีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ามา
ก่อนจึงได้โบราณสถานต่างๆ อยู่ทั่วไปทั้งในตั วเมือง และอาเภอรอบ
นอก โบราณสถานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 200 ปี ได้ถูกทาลายจาก
ข้าศึกที่ได้มารุกราน จากการที่ต้องการสร้างเมืองใหม่ให้เร็วที่สุดและ
บุ ค คลที่ รู้เท่ าไม่ ถึ งการณ์ พ ร้อ มกั บ ความจ าเป็ น ในเรื่อ งของความ
เป็นอยู่ในยุคแพ้สงคราม ยุคสงครามโลก และสภาวะข้าวยากหมาก
ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ โบราณสถานต่ า ง ๆ ทั้ ง ในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั งหวั ด อื่ น ๆ (ส านั ก งานโบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา. 2542)[1] ปัจจุบัน
ได้มีหน่วยงานของทางราชการและเอกชนได้มีการอนุรักษ์โบราณ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงโบราณสถานเป็นสิ่ง
หนึ่งเหลือเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่สิ่งก่อสร้างที่เหลือให้เห็นเหลือแต่ซาก
ปรั ก หั ก พั ง เศษอิ ฐ และฐานโครงสร้ า ง ท าให้ ผู้ ที่ ท าศึ ก ษาและ
นักท่องเที่ยวได้มีการจินตนาการไปต่าง ๆ นา ๆ (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.2542)[2] จากที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น โบราณสถานที่ได้สร้างในสมัยมีโครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่
เป็นภูมิปัญญาของชุมชนในสมัยนั้น เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ของบรรพชนและบรรพบุรุษทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในด้ า นงานก่ อ สร้ า งและ
สถาปัตยกรรมของโบราณสถานเพื่อสร้างแบบแปลนและโมเดล และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(สานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติที่ 3 )[3] ได้มี ผู้
ศึ ก ษามาก่ อ นแล้ ว แต่ ยั ง ขาดการรวบรวมให้ เป็ นระเบี ย บ
ความสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือการรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ
ของประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมไว้ในที่
เดียวกันโดยมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ โดย
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวม คื อ คอมพิ ว เตอร์ กล้ อ ง
ถ่ายภาพ เครื่องมือวัดระยะ และสารวจพื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยได้สอน
อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในมีโบราณสถาน
อยู่ ห ลายแห่ งเช่ น วั ด สิ งหาราม วั ด บรมพุ ท ธาราม วั ด สวนหลวง
ค้ า งคาว เป็ น ต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการส ารวจและศึ ก ษาข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ได้พบว่าวัดที่มีโบราณสถานที่สามารถจะทาการสร้าง
รูป แบบให้ส มบู รณ์ ได้และมี ความสาคัญ คือ เป็ นที่ ตั้งบ้ านเดิมของ
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวง เป็น
ราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา คือ สมเด็จพระเพทราชา ผู้ที่ขับไล่
ต่างชาติชาวยุโรปที่มีแผนที่จะยึดกรุงศรีอยุธยาและทาให้ต่างชาติ
ชาวยุโรปนั้นไม่กล้ามารุกรานเป็นเวลาร้อยกว่าปี ซึ่งถือพระองค์ท่าน
มีวิจารณาญาณที่มองภัยมาจากต่างชาติชาวยุโรป โดยโบราณสถาน
นั่นคือ วัดบรมพุทธารามนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสารวจโบราณสถานต่างๆ
ภายในวัดประกอบด้วย พระปรางค์จานวน 2 องค์ พระอุโบสถ 1
หลั ง พระวิ ห าร 1 หลั ง ในวั ด บรมพุ ท ธาราม (ศู น ย์ ศึ ก ษาประวั ติ

2.ขอบเขตการวิจัย
2.1 ศึกษาโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรณีศึกษา วัดบรมพุทธาราม
2.2 ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจาลอง 2 มิติและ 3 มิติ โดยใช้
คอมพิวเตอร์

3.วิธีด้าเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยประวัติศาสตร์เชิงคุณ ภาพโดยการ
สารวจจากบริเวณพื้นที่จริงของโบราณสถาน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
เป็นลาดับขั้นดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2. เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน
3. ดาเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่
สัมผัสโบราณสถาน
4. เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5. สร้างโมเดลของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากงานวิจัยประวัติโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่ยังขาดการรวบรวมให้
เป็นระเบียบ ความสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การรวบรวมเอาองค์
ความรู้ ต่ า งๆ ของประวั ติ โ บราณสถานในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกต่อ
การศึกษาเรียนรู้ โดยอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บรวบรวม คือ
1. คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสามมิติ
2. กล้องถ่ายภาพ เพื่อการเก็บภาพประกอบการวิจัย
3. เครื่องมือวัดระยะ เพื่อการวัดขนาดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลใช้ใน
การวิจัย
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3.2 เขียนแบบโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน
สาหรับการขียนแบบโครงร่างก่อนที่จะนาได้ลงพื้นที่สารวจระยะ
ที่ถูกต้องเครื่องที่ใช้ในการเขียนแบบโครงร่างประกอบด้วย กล้องวัด
ระยะ ตลับเมตร กระดาษเขียนแบบ ดินสอ เป็นต้น โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ลงพื้ น ที่ ใช้ ต ลั บ เมตรวั ด ระยะต่ า งๆ ของโบราณสถานที่
สามารถวัดได้และใช้กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์
2. ใช้ดินสอวาดแบบโครงร่างและเขียนขนาดของโบราณลงใน
กระดาษเขียนแบบ
3. ทาเช่นเดียวกันกับโบราณอื่น ๆ
4. ได้โครงร่างทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน

3.5 สร้างตัวแบบของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลังจากการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2010 ที่เป็น
แบบ 2 มิติ เพื่อทาเป็นแบบ 3 มิต มีขั้นตอนดังนี้
1. โปรแกรม AutoCAD 2010 ที่ เป็ น แบบ 2 มิติ แล้วจะต้ อ ง
นามาขึ้น ทาเป็นแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม
3DsMAX 2009 จะได้โบราณสถานเป็นแบบภาพ 3 มิติ
2. โปรแกรม 3DsMAX 2009 เมื่อขึ้นรูปเป็นโบราณสถานเป็น
แบบภาพ 3 มิ ติ แล้ ว จึ งน าภาพ 3 มิ ติ ที่ ไ ด้ นั้ น มาใช้ โ ปรแกรม
3DsMAX 2009 + Plug-in เพื่อสร้างเป็นภาพ 3 มิติ อีกครั้งหนึ่ง
3. เมื่อสร้างภาพ 3 มิติ ที่ได้จากโปรแกรม 3DsMAX 2009 +
Plug-in และจึงนาภาพที่ได้มาตกแต่งภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์โดย
การใช้โปรแกรม CorelDraw15 ดังภาพที่ 2

3.3 ด้าเนินตรวจสอบวัดระยะและขนาดของโครงสร้างแบบไม่
สัมผัสโบราณสถาน
การนาแบบโครงร่างที่ได้เขียนไว้นามาใส่ขนาดที่ถูกต้อง โดยทา
การวัดขนาดของโบราณสถานประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
AutoCAD 2010 เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เขี ย นรู ป ทรงของโบราณสถานด้ ว ยโปรแกรม AutoCAD
2010 แบบ 2 มิติ
2. นาขนาดที่วัดได้จากแบบโครงร่างมาลงในแบบที่เขียนด้วย
โปรแกรม AutoCAD 2010
3. ทาเช่นเดียวกันกับโบราณอื่น ๆ
4. ได้ แ บบ 2 มิ ติ ที่ เ ขี ย นด้ ว ยโปรแกรม AutoCAD 2010
สถาปัตยกรรมของโบราณสถาน
3.4 เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทาการเขียนแบบ 2 มิติ โดยการนาข้อมูลจากการลงพื้นที่ ใน
การวัดหาระยะ และขนาดต่ างๆ ของโบราณสถาน มาเขียนไว้ใน
คอมพิวเตอร์ โดยนามารวบรวมและวิเคราะห์ ตามสมมติฐานและ
นามาเขียนเป็น แบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม
AutoCAD 2010 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 ภาพสามมิติ
3.6 เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ โดยใช้ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ Facebook.com
บุญล้า สุนทร เพจ Wat Baromphuttaram

4. ผลการด้าเนินการวิจัย
4.1 พระปรางค์ ปรางค์องค์ที่ 1 มีสภาพทรุดโทรมคงเหลือแค่ 3
ชั้น เท่านั้น คือ ชั้นฐานเขียง ชั้ นฐานปัทม์และชั้นเท้าสิงห์ แต่ที่จะ
เห็นมากกว่า ปรางค์องค์ที่ 2 คือ จะมีราวระเบียงบนชั้นฐานปัท ม์
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูล ได้นามาเขียนแบบ 2 มิติและ
สร้างโมเดล 3 มิติ
รูปที่ 3 เป็นสภาพปัจจุบันของพระปรางค์วัดบรมพทุธาราม องค์
ที่ 1.2 และจากรูปที่ 3 นามาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
ได้ดังนี้
รูปที่ 4 ภาพ 2 มิติ ผังพระปรางค์วัดบรมพุทธาราม
รูปที่ 5 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 1 แบบไม่มีราวระเบียง
รูปที่ 6 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 2 มีราวระเบียง
และจากภาพ 2 มิติ สามารถทาเป็นภาพ 3 มิติ ดังรูปที่ 7
รู ป ที่ 7 ภาพ 3 มิ ติ ที่ เ ขี ย นด้ ว ย AutoCAD หลั ง จากท าด้ ว ย
3DsMax ได้รูปที่ 8

รูปที่ 1 พระปรางค์วัดบรมพุทธาราม
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รูปที่ 8 รูปทัศนียภาพที่เขียนด้วย 3DsMax

รูปที่ 6 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 2 มีราวระเบียง

รูปที่ 7 ภาพ 3 มิติที่เขียนด้วย AutoCAD
รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันของพระปรางค์วัดบรมพทุธาราม องค์ที่ 1.2

รูปที่ 8 รูปทัศนียภาพที่เขียนด้วย 3DsMax
รูปที่ 4 ภาพ 2 มิติ ของผังพระปรางค์วัดบรมพุทธราม

หลังจากทาทัศนีภาพด้วยโปรแกรม 3DsMax ได้ตกแต่งด้วย
โปรแกรม CorelDraw ได้รูปที่ 9

รูปที่ 9 ทัศนียภาพที่ตกแต่งด้วยโปรแกรม CorelDraw แล้ว
รูปที่ 5 ภาพ 2 มิติ พระปรางค์องค์ที่ 1 แบบไม่มีราวระเบียง
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249

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาหรับรูปที่ 10 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพโบราณสถาน
ปัจจุบันและภาพจาลองขึ้นใหม่ด้วยกระบวนการดังกล่าวมา

รูปที่ 13 รูปด้านซ้ายพระวิหาร

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบภาพพระปรางค์ปัจจุบันและภาพจาลองใน
อดีต
4.2 วิหาร ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้
เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้างหลังช่วงบนที่
ไม่พบหลักฐานใดๆ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนามาเขียนแบบ 2 มิติ
และสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี้

รูปที่ 14 รูปด้านหน้าพระวิหาร

รูปที่ 15 รูปด้านหลังพระวิหาร
รูปที่ 11 พระวิหารภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน

รูปที่ 16 ตัวแบบ 3 มิติ ของพระวิหาร

รูปที่ 12 ผังพื้นพระวิหาร

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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รูปที่ 17 ทัศนียภาพของพระวิหาร
รูปที่ 20 พระอุโบสถภายในวัดบรมพุทธาราม ในปัจจุบัน

รูปที่ 18 ทัศนียภาพของพระวิหารหลังจากการตกแต่ง

รูปที่ 21 ผังพื้นอุโบสถจากการเขียนแบบ

รูปที่ 19 การเปรียบเทียบภาพพระวิหารปัจจุบันกับภาพจาลองใน
อดีต

รูปที่ 22 รูปด้านซ้าย-ขวา อุโบสถจากการเขียนแบบ

4.3 อุโบสถ ผู้วิจัยพบว่ายังคงมีโครงสร้างตัวอาคารหลงเหลือให้
เห็นถึงรูปแบบอาคารได้อย่างชัดเจน เว้นแต่โครงสร้างหลังช่วงบนที่ไม่
พบหลักฐานใด ๆ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลนามาเขียนแบบ 2 มิติ
และสร้างโมเดล 3 มิติ ดังนี้
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251

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

รูปที่ 27 การเปรียบเทียบภาพวัดบรมพุทธารามปัจจุบันและภาพ
จาลองในอดีต
4.4 เผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้ วยคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซด์ Facebook.com บุญล้า สุนทร
เพจ Wat Baromphuttaram

รูปที่ 23 รูปด้านหน้า-หลัง อุโบสถจากการเขียนแบบ

รูปที่ 24 รูปแสดงทัศนียภาพจากอุโบสถการเขียนแบบ 3 มิติ

รูปที่ 28 ทัศนียภาพของวัดบรมพุทธารามจากการเขียนแบบ 3 มิติ
ทางเว็บไซด์

5. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์
1. ศึกษาโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรณีศึกษา วัดบรมพุทธาราม
ในการดาเนินการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับโบราณ
สถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดมีข้อมูลที่น้อยมาก ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง
2. ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจาลอง 2 มิติและ 3 มิติ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ มีกระบวนการสร้างแบบดังนี้
2.1 ศึกษาสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน
2.2 เขียนโครงร่างสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน
2.3 ตรวจสอบวั ด ระยะและขนาดของโครงสร้ า งแบบไม่
สัมผัสโบราณสถาน
2.4 เขียนแบบแปลนของโบราณสถานด้วยโปรแกรม Auto
CAD 2 มิติ และ 3 มิติ
2.5 สร้างโมเดลของโบราณสถานด้วยโปรแกรม 3DsMax
2.6 สร้างทัศนียภาพของโบราณสถานด้วยโปรแกรม Corel
Draw

รูปที่ 25 ทัศนียภาพอุโบสถจากการเขียนแบบ 3 มิติ

รูปที่ 26 การเปรียบเทียบภาพอุโบสถวัดบรมพุทธารามปัจจุบันและ
ภาพจาลองในอดีต
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6. สรุปผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการสามารถผลได้ดังนี้
1. ได้แบบแปลนของ พระปรางค์ 2 องค์
2. ได้แบบแปลนของ พระวิหาร 1 หลัง
3. ได้แบบแปลนของ พระอุโบสถ 1 หลัง
4. ได้แบบ 3 มิติ ของ พระปรางค์ 2 องค์
5. ได้แบบ 3 มิติ ของ พระวิหาร 2 หลัง
6. ได้แบบ 3 ของ พระอุโบสถ 1 หลัง
7. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
เว็บไซต์ เว็บไซด์ Facebook.com บุญล้า สุนทร เพจ Wat Baromphuttaram

7.ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้เป็นลักษณะภาพจากคอมพิวเตอร์ที่ภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งในการพัฒ นาการวิจัยครั้งต่อไปควรสร้างเป็น
ลักษณะตัวโมเดลที่จาลองให้จริง จะทาให้เห็นภาพที่เป็นชิ้นงานแต่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินทาที่สูงจะเป็นตัวแปรสาคัญ และควรจะทาให้
เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9.เอกสารอ้างอิง
[1] คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ประชุม
พงศาวดารฉบั บ กาญจนาภิ เษก เล่ ม 3. กรุ ง เทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2542.
[2] คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ประชุม
พงศาวดารฉบั บ กาญ จนาภิ เ ษก เล่ ม 5. กรุ ง เทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2542.
[3] สานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา.
ประวัติพื้นที่ตั้งสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและหออู่ทอง.
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[4] ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และคณะ. กรุงศรีอยุธยา:อู่อารยธรรม
ไทย. พระนครศรีอยุธยา. 2533.
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การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิลม์ บางเซอร์โคเนียมไนไตรด์สาหรับชั้นเคลือบสวยงาม
Preparation and Characterization of ZrN Thin Film for Decorative Coating
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บทคัดย่อ
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) โครงสร้างนาโนถูกเคลือบบนแผ่นซิลิคอนและสเตนเลสที่ใช้เป็นวัสดุรองรับ ด้วยวิธีรีแอคตีฟ
ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของเวลาการเคลือบ ในช่วง 30 – 150 นาที ที่มีต่อโครงสร้างและสีของฟิล์ม โดยฟิล์มทั้งหมดถูกนาไป
ศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ความหนา โครงสร้างจุลภาค
และลักษณะพื้นผิวศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) และ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) องค์ประกอบ
ทางเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS) สีของฟิล์มวัดด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ผลการศึกษา
พบว่าฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนต์เตอร์คิว (fcc) ระนาบ (111), (200), (220), (311) และ (222)
มีโครงสร้างผลึกระดับนาโน โดยขนาดผลึกมีค่าในช่วง 9.6–16.3 nm ส่วนค่าคงที่แลตทิซมีค่าในช่วง 4.592-4.621 Å ทั้งนี้ฟิล์มที่เคลือบได้
มีเซอร์โคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรตามเวลาการเคลือบ ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น
ตามตามเวลาการเคลือบ จาก 138 เป็น 653 nm และ 0.4 เป็น 0.8 nm ตามลาดับ สาหรับสีของฟิล์มบางที่เคลือบได้เมื่อวัด สีด้วยระบบ
CIE L*a*b* พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับสีของทองคา 24K เหมาะสาหรับงานเคลือบสวยงาม
คาสาคัญ: ฟิล์มบาง เซอร์โคเนียมไนไตรด์ เวลาการเคลือบ สปัตเตอริง รีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง

Abstract
Nano-crystalline zirconium nitride (ZrN) thin films were deposited on Si wafer and stainless-steel substrates by
reactive DC magnetron sputtering method. The effect of the deposition time, in the range of 30 – 150 minutes, on
the structure and color of the films was investigated. The as-deposited films were characterized by several techniques.
The crystal structure was characterized by X-ray Diffraction (XRD) technique. The thickness, microstructure, and surface
morphologies were evaluated by Field Emission Scanning (FE-SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM) techniques,
respectively. The chemical composition was measured by Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) technique. The
film’s color was measured by the color spectrophotometer. The results showed that the as-deposited ZrN films had
face center cubic (fcc) structure with the planes of (111), (200), (220), (311), and (222). The as-deposited films exhibited
a nanostructure with a crystal size in the range of 9.6 - 16.3 nm. The lattice constant was in the range of 4.592 - 4.621 Å.
The as-deposited thin films are composed of zirconium and nitrogen in different ratios depending on the deposition
time. The thickness and roughness of films were increased with increasing of the deposition time from 138 to 653 nm
and 0.4 to 0.8 nm, respectively. The color of the as-deposited thin film was measured in the CIE L*a*b* system was
close to the color of 24K gold suitable for decorative coating.
Keywords: Thin films, zirconium nitride, deposition time, sputtering, reactive magnetron sputtering.
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ประกอบด้ วยเครื่องสู บแบบแพร่ไอโดยมีเครื่องสูบ กลโรตารีเป็ น
เครื่องสูบท้าย การวัดความดันในห้องเคลื อบใช้มาตรวัดความดัน
ชนิด Compact Full Range Gauge ของ PFEIFFER รุ่น PKR251
โดยใช้ส่ วนควบคุ ม และแสดงผลของ PFEIFFER รุ่น TPG262 ใน
การเคลือบฟิล์มใช้แก๊ส 2 ชนิดได้แก่แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็น
แก๊สสปัตเตอร์ และแก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา
โดยควบคุมการจ่ายแก๊สผ่านเครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ
MKS รุ่น type247D

1. บทนา
นวัตกรรมด้านวัสดุอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือการปรับปรุงสมบัติ
เชิงผิวของวัสดุให้มีสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจอย่ า งมากทั้ งจากภาคอุ ต สาหกรรมและนั ก วิ จั ย คื อ
การเคลื อ บสารที่ เหมาะสมบนผิ ว วั ส ดุ ในลั ก ษณะฟิ ล์ ม บางด้ ว ย
เทคนิคการเคลือบในสุญ ญากาศ (vacuum coating technique)
โดยเฉพาะการเคลือบด้วยวิธี PVD (Physical Vapor Deposition)
ซึ่งเป็นวิธีเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สาคัญการเคลือบวิธีนี้ไม่ใช้
สารเคมีในกระบวนการเคลือบจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วงที่ผ่านมาภาคอุสาหกรรมและนักวิจัยสนใจฟิล์มบางไนไตรด์
ของธาตุทรานซิชันชนิดต่าง ๆ เนื่องจากมีสมบัติที่ดีหลายด้าน ทั้งนี้
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) เป็นฟิล์มบางชนิดหนึ่งทีน่ ่าสนใจเพราะ
มีสมบัติ เด่นหลายด้าน เช่น มีความแข็งสูงประมาณ 23.5 GPa มี
การสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดสูงถึง 80% มีค่าสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าต่าประมาณ 13.6   cm มีเสถียรภาพทางความร้อน [1]
และทนการกัดกร่อนได้ดี [2] ที่สาคัญมีสีทองเหมาะสาหรับใช้กับ
งานเคลื อ บสวยงาม (decorative coating) [3] แต่ เซอร์โคเนี ย ม
เป็นธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง (ประมาณ 2980 OC) และไวปฏิกิริยา
จึงยากต่อการเคลือบฟิล์มเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีปกติ
การเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทาได้หลายวิธีแต่ทนี่ ิยมคือ
วิธีรีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริงเนื่องจากสามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิห้อง
อีกทั้งไอออนปริมาณมากที่เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งระดมยิงไปยัง
ชั้นฟิล์มบนวัสดุรองรับยังช่วยปรับโครงสร้างผลึกของฟิล์มด้วย [4]
นอกจากนี้การปรับโครงสร้างฟิล์มยังทาได้ง่ายโดยการปรับเงื่อนไข
การเคลือบ เช่น ความดัน อั ตราไหลแก๊ส กาลังสปัตเตอริง ศัก ย์
ไบแอส ทาให้สามารถขยายขนาดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ไม่ยุ่งยาก
ทั้งนี้โดยทั่วไปโครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม บางที่เตรียมด้วย
วิธีรีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริง จะขึ้นกับเงื่อนไขการเคลือบ [5] ทาให้
การศึ ก ษาผลของเงื่ อ นไขการเคลื อ บด้ ว ยวิ ธี นี้ จึ ง ยั งส าคั ญ และ
จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ไป บทความวิ จั ย นี้ เป็ น การรายงานผลการ
เตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ
ฟิล์มทั้งหมดถูกนาไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค GI-XRD
ความหนา ลั ก ษณะพื้ น ผิ ว โครงสร้ า งจุ ล ภาคศึ ก ษาด้ วยเทคนิ ค
FS-SEM และ AFM ส าหรับ องค์ ป ระกอบทางเคมี วิ เคราะห์ ด้ ว ย
เทคนิค EDS และสุดท้ายวัดสีของฟิล์มด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตร
โฟโตมิ เตอร์ ผลการศึ ก ษานี้ ส ามารถน าไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
สาหรับการวิจัยด้านการเคลือบสวยงามต่อไป

รูปที่ 1 ไดอะแกรม พลาสมาและลักษณะของเครื่องเคลือบ
ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มเริ่มจากนาวัสดุรองรับ เข้าห้องเคลือบ
โดยจั ด วางให้ ห่ างจากหน้ าเป้ าสารเคลื อ บ 12.0 cm จากนั้ น ลด
ความดันในห้องเคลือบจนได้ความดันพื้ น เท่ากับ 5.0x10-5 mbar
แล้วจ่ายแก๊สที่ใช้เคลือบโดยกาหนดให้อัตราไหลแก๊สอาร์กอนและ
แก๊ ส ไนโตรเจนเท่ า กั บ 20.0 sccm และ 1.5 sccm ตามล าดั บ
โดยคุ ม ความดั น รวมขณะเคลื อ บให้ ค งที่ เท่ ากั บ 6.0x10-3 mbar
ฟิล์มแต่ละชุดใช้กาลังสปัตเตอริง (ผลคูณของศักย์ไฟฟ้าและกระแส
ของแคโทด) ให้คงที่ สาหรับเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้
คื อ เวลาการเคลื อ บ ซึ่ ง มี ค่ าเท่ า กั บ 30, 60, 90, 120, 150 min
ตามลาดับ สาหรับเงื่อนไขการเคลือบฟิล์มทั้งหมดสรุปดังตารางที่ 1

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมฟิล์มบาง
งานวิจัยนี้เตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟ
ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเครื่องเคลือบในสุญญากาศ (รูปที่ 1)
ซึ่งติดตั้งเป้าเซอร์โคเนียม (99.97%) แบบแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.0 cm หนา 3.0 mm ที่แคโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้า
แรงสู ง กระแสตรง (3A, 1000 V) ระบบเครื่ อ งสู บ สุ ญ ญากาศ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิลม์ บางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
พารามิเตอร์การเคลือบ
รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ
Zr (99.97%)
อุณหภูมิวสั ดุรองรับ
อุณหภูมหิ ้อง
ระยะจากเป้าถึงวัสดุรองรับ
12.0 cm
ความดันพื้น
5.0x10-5 mbar
ความดันรวมขณะเคลือบ
6.0x10-3 mbar
กาลังสปัตเตอริง
 85 W
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน
20 sccm
1.5 sccm
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
เวลาเคลือบ
30, 60, 90, 120, 150 min

30 min

60 min

90 min

120 min

150 min

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
ที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ
3.2 โครงสร้างผลึก
ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
ที่ได้ทั้งหมดด้วยเทคนิค GI-XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
ที่มุมประมาณ 33.56O-33.75O, 38.99O-39.19O, 56.34O-56.60O,
67.39O-67.60O และ 70.77O-71.02O (รูปที่ 3) ซึ่งตรงกับรูปแบบ
การเลี้ ย วเบนรั งสี เอกซ์ ข องสารประกอบเซอร์ โคเนี ย มไนไตรด์
ตามฐานข้อ มู ล JCPDS เลขที่ 78-1420 ซึ่ งมี โครงสร้างผลึ ก แบบ
เฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), (200), (220), (311) และ
(222) ทั้ งนี้ ฟิ ล์ ม ที่ ได้มี สี ท องทุ ก เงื่อ นไขการเคลื อ บสอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของ Benia et al. [6] และ Lamni et al. [7] ซึ่ งพบว่ า
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่มีสี เหลืองทองต้องมีองค์ประกอบ
ทางเคมี แบบ stoichiometric และมี ระนาบ (200) ในโครงสร้าง
ผลึกของฟิล์ม
ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้น ความเข้มของ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกระนาบ
เนื่องจากเมื่อใช้เวลาการเคลือบนานขึ้น อะตอมสารเคลือบ (ZrN)
ที่ได้จะวิ่งเข้าชนวัสดุรองรับอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทาให้เกิดความร้อน
สะสมที่ฟิล์มซึ่งกาลังก่อตัว ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างผลึกดีขึ้น
ซึ่งพิจารณาจากความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่สูงขึ้น
ตามเวลาการเคลื อ บ โดยเรี ย กความร้อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ลั ก ษณะนี้ ว่ า
“plasma heating effect” ซึ่ ง มี ผ ลคล้ า ย กั บ การให้ ค วามร้ อ น
โดยตรงแก่ฟิล์มบางขณะเคลือบด้วยวิธีต่าง ๆ [4,8]
สาหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้
จากสมการของ Scherrer ซึ่งพิจารณาจากทุกระนาบ เมื่อเวลาการ
เคลือบเพิ่มขึ้น พบว่าฟิล์มทีเ่ ตรียมได้มีโครงสร้างผลึกในระดับนาโน
โดยขนาดผลึกมีค่าอยู่ในช่วง 9.6-16.3 nm และมีค่าคงที่แลตทิช
อยู่ในช่วง 4.592-4.621 Å ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กั บ ค่ า คงที่ แ ลตทิ ช ของสารประกอบเซอร์ โ คเนี ย มไนไตรด์
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.585 Å ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 78-1420

2.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง
ฟิล์มทั้งหมดที่ได้นาไปศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ
ดังนี้ (1) โครงสร้างผลึกศึกษาด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer
ของ Bruker รุ่ น D8 ตรวจวั ด แบบ 2-scan ด้ ว ยมุ ม ตกกระทบ
เฉียงเท่ากับ 2O (2) ขนาดผลึก คานวณจากรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer (3) ความหนา ลักษณะพื้นผิว
และโครงสร้างจุลภาค ศึกษาด้วยเครื่อง FE-SEM (Field Emission
Scanning Electron Microscope) ของ Hitachi รุ่น s4700 และ
AFM (Atomic Force Microscope) ข อ งVeeco Instruments
รุ่ น Nanoscope IV (4) องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องฟิ ล์ ม ศึ ก ษา
ด้ ว ยเท ค นิ ค EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)
ของ EDAX ซึ่ ง ต่ อ พ่ ว งกั บ เครื่ อ ง SEM ของ LEO รุ่ น 1450VP
(5) สีของฟิล์มวัดด้วยเครื่องคัลเลอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Color
Spectrophotometer) ข อ ง Hunter Associates Laboratory
รุ่น Ultrascan XE ตามระบบ CIE L*a*b*

3. ผลและอภิปรายผล
3.1 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้บนแผ่นซิลิคอนและ
สเตนเลสในงานวิจัยนี้ พบว่าฟิล์มที่ได้ทั้งหมดมีลักษณะเรียบเนียน
มีก ารสะท้ อ นแสงดี สี เหลือ งทองและมีค วามสว่างที่ แตกต่ างกั น
ตามเวลาที่เคลือบ ดังแสดงในรูปที่ 2 สาหรับค่าอัตราเคลือบของ
ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ (คานวณจาก
ความหนาของฟิล์มหารด้วยเวลาเคลือบ) พบว่ามีค่าค่อนข้างคงที่อยู่
ในช่วง 4.4 – 4.9 nm/min แสดงให้เห็นว่าอัตราการสปัตเตอร์ของ
เป้าเซอร์โคเนียมออกมารวมกับไนโตรเจนแล้วฟอร์มตัวเป็นอะตอม
ของเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับเวลาการเคลือบ
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รูปที่ 3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทเี่ ตรียมได้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ
ตารางที่ 2 ค่าคงที่แลตทิซและขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทเี่ ตรียมได้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ
ค่าคงที่แลตทิซ (Å)
ขนาดผลึก (nm)
เวลาเคลือบ
(นาที)

ZrN(111)

ZrN(200)

ZrN(220)

ZrN(311)

30
60
90
120
150

4.596
4.603
4.613
4.621
4.615

4.594
4.607
4.615
4.617
4.616

4.596
4.602
4.609
4.615
4.611

4.592
4.596
4.602
4.605
4.604

ZrN(222) ZrN (111) ZrN (200) ZrN(220)

4.595
4.594
4.601
4.608
4.602

3.3 ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนาฟิล์ม
รูปที่ 4 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่ได้
เปลี่ย นไปตามเวลาใช้เคลื อบ โดยที่ เวลาเคลื อบเท่ ากับ 30 นาที
สารเคลื อ บที่ ฟ อร์ ม ตั ว เป็ น ชั้ น ฟิ ล์ ม บนผิ ว หน้ า ของวั ส ดุ ร องรั บ มี
ลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กกระจายตัวสม่าเสมอทาให้ผวิ หน้าของฟิล์ม
มีค วามเรีย บสู ง มี ค่ าความหยาบผิว (Rrms) เพี ยง 0.41 nm และ
เมื่อใช้เวลาเคลือบเพิ่มเป็น 90 และ 150 นาที พบว่าสารเคลือบเริ่ม
รวมตัวกันโตขึ้นมี จากเกิดความร้อนสะสมที่ชั้นฟิล์มที่กาลังโตขึ้น
เนื่องจากการวิ่งชนในลักษณะการระดมยิงของอะตอมสารเคลือบ
[4] ซึ่งส่งผลให้ผิวหน้าของฟิล์มมี ลักษณะคล้ายภูเขา (แหลมสูง)

15.97
14.56
16.27
15.96
15.96

14.54
15.33
14.05
15.90
15.61

11.28
11.71
11.86
12.52
11.56

ZrN (311) ZrN (222)

10.62
10.28
9.65
9.74
9.55

10.84
11.35
10.05
10.83
11.08

และหุบเขา (ร่องลึก) กระจายตัว อยู่ทั่วบริเวณผิวหน้าของฟิล์มทา
ให้ความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.72 nm และ 0.85 nm
รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางจากการศึกษา
ด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าผิวหน้าฟิล์มทั้งหมดมีลักษณะราบเรียบ
เกรนของฟิล์มใหญ่ขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับผลจากเทคนิค AFM
จากภาพตัด ขวางพบว่าฟิ ล์ม ที่ ได้มี โครงสร้างแบบคอลัม นาร์โดย
ฟิล์มที่ได้มีลักษณะแน่นทึบและไม่พบช่องว่างภายในเนื้อฟิล์ม
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลของเวลาเคลือบต่อความหนาฟิล์มพบว่า
ฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้นตามเวลาเคลือบที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเพิ่มเวลา
เคลือบจาก 30 นาที เป็น 150 นาที ความหนาของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น
จาก 138 nm เป็น 653 nm ตามลาดับ ดังแสงในตารางที่ 3
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(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพลักษณะพื้นผิวจากเทคนิค AFM ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทเี่ ตรียมได้เมือ่ แปรเวลาเคลือบ
(ก) 30 นาที (ข) 90 นาที (ค) 150 นาที

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพโครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทเี่ ตรียมได้เมื่อแปรเวลาเคลือบ
(ก) 30 นาที (ข) 90 นาที (ค) 150 นาที
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ตารางที่ 3 ความหนา อัตราเคลือบ ความหยาบผิวและองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ทไี่ ด้เมื่อแปรค่าเวลาเคลือบ
ความหนา
อัตราเคลือบ
ความหยาบผิว (nm)
องค์ประกอบทางเคมี (%at)
เวลาเคลือบ
Zr:N
(nm)
(nm)
(นาที)
Ra
Rrms
Zr
N
30
138
4.6
0.32
0.41
41.4
58.6
0.71
60
283
4.7
0.50
0.65
46.4
53.6
0.87
90
443
4.9
0.57
0.72
47.6
52.4
0.91
120
526
4.4
0.64
0.80
48.1
51.9
0.93
150
653
4.4
0.68
0.85
49.9
50.1
1.00
เพิ่มเป็น 77.16 เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มเป็น 150 นาที แสดงว่าฟิล์มมี
ความสว่างมากขึ้น ทานองเดียวกับค่า a* และ b* ซึ่งพบว่าที่เวลา
เคลือบต่า ค่า a* เท่ากับ 2.93 ส่วน b* เท่ากับ 35.61 และ ค่า a*
มี ค่ า เท่ า กั บ 4.31 ขณะที่ ค่ า b* มี ค่ า เท่ า กั บ 26.74 เมื่ อ เวลา
เคลื อ บเพิ่ ม เป็ น 150 นาที จากรู ป ที่ 7 พบว่ า เมื่ อ เวลาเคลื อ บ
เพิ่มขึ้นสีของฟิล์มที่ได้มีค่าใกล้เคียงสีของทอง 24K (L* = 79.80,
a* = 7.83, b* = 27.93) [9] หากพิจารณาองค์ประกอบทางเคมี
กับสีของฟิล์มที่ได้ พบว่าฟิล์มชุดที่เคลือบด้วยเวลาเคลือบในช่วง
90 นาที จนถึ ง 150 นาที ซึ่ งมี สี ท องที่ ใกล้ เคี ย งทอง 24K จะมี
อัตราส่วนของ Zr/N ใกล้เคียงกันคือประมาณ 0.91-1.00 แสดงว่า
ฟิ ล์ ม ที่ ได้ เป็ น แบบ stoichiometric จะให้ สี เหลื อ งทองใกล้ เคี ย ง
สีของทอง 24K
รูปที่ 6 องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
ทีเ่ ตรียมได้เมื่อแปรเวลาเคลือบ
3.4 องค์ประกอบทางเคมีและสีของฟิล์ม
สาหรับองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์
จากการวิเคราะห์เทคนิค EDS พบว่าฟิล์มที่ได้มีเซอร์โคเนียมและ
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่ต่างกันแปรตามเวลาเคลือบ
(รูปที่ 6) โดยปริมาณเซอร์โคเนียมจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเคลือบ
จาก 4.14% เป็ น 49.9% ขณะที่ ป ริ ม าณไนโตรจนลดลงจาก
58.6% เป็น 50.1% และยังพบว่าอัตราส่วนของเซอร์โคเนียมต่อ
ไนโตรเจน (Zr/N) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.71 เป็ น 1.00 ตามเวลา
เคลือบ โดยฟิล์มที่ใช้เวลาเคลือบมากกว่า 90 นาที พบว่าอัตราส่วน
ของ Zr/N จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้หนึ่ง (ประมาณ 0.91 - 1.00)
แสดงให้เห็นว่าฟิล์ม ที่ได้ เป็นแบบ stoichiometric สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mahshad และคณะ [5]
รูปที่ 7 แสดงค่าสีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้
จากการวั ดด้ ว ยเครื่ องคั ล เลอร์ส เปคโตรโฟโตมิ เตอร์ ตามระบบ
CIE L*a*b* โดย ค่ า L* บอกถึ งความสว่ า ง มี ค่ า ตั้ งแต่ 0-100
ส่วนค่า a* บอกสีจากสีเขียว (-a*) ถึงสีแดง (+a*) และสุดท้าย
ค่า b* บอกสีจากสีน้าเงิน (-b*) ถึงสีเหลือง (+b*) งานวิจัยนี้พบว่า
ค่า L*a*b* ของฟิล์มที่ได้แปรตามค่าเวลาเคลือบ โดยฟิล์มที่เตรียม
ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบต่า (30 นาที) ค่า L* มีค่าเท่ากับ 67.33 และ

รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ทเี่ คลือบได้กบั ทอง 24K
4. สรุป
งานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟิล์ม บางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ ด้วย
วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงซึ่งมีสีทองที่สวยงามได้สาเร็จ
โดยฟิ ล์ ม บางที่ เคลื อ บได้ มี ค วามหนาในช่ วง 138-653 nm และ
มีขนาดผลึกในช่วง 9.6-16.3 nm ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่
ได้ มี โครงสร้า งผลึ ก แบบเฟซเซนต์ เตอร์คิ ว (fcc) ระนาบ (111),
(200), (220), (311) และ (222) และมีโครงสร้างผลึกในระดับนาโน
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โดยขนาดผลึกมี ค่าอยู่ ในช่ วง 9.6-16.3 nm ส่วนค่าคงที่ แลตทิ ซ
ของฟิล์มมีค่าในช่วง 4.592-4.621 Å ทั้งนี้ฟิล์มที่เคลือบได้ทั้งหมดมี
เซอร์โคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ
แปรตามเวลาการเคลือบ เมื่อวัด สีของฟิล์มที่เตรียมได้ทั้งหมดตาม
ระบบ CIE L*a*b* พบว่าฟิ ล์มที่ใช้เวลาเคลือบมากกว่า 90 นาที
จะมีค่า สีใกล้เคียงกับสี ของทองคา 24K โดยมีระนาบ (200) เป็ น
preferred orientation และมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี เ ป็ น แบบ
stoichiometric (อัตราส่วน Zr/N ประมาณ 1)
อย่างไรก็ดีผลการวิจัยครั้งนี้ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการวิจัย
ทั้งนี้ควรวิจัยในเชิงลึกทั้งในประเด็นผลของเงื่อนไขการเคลือบอื่น ๆ
ที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มที่ได้ เพิ่มเติม เช่น อัตราส่วนของแก๊สที่ใช้
ในการเคลือบ การให้ความร้อนขณะเคลือบหรือภายหลังการเคลือบ
การไบแอส ความดั น พื้ น ความดั น ร่ ว มขณะเคลื อ บ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังควรศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มที่เตรียมได้เพิ่มเติม
เช่น ความแข็ง สมบัติด้านไทรโบโลยี ตลอดจนความสามารถในด้าน
การต้านทานการขูดขีด ขัดสี กัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชัน และ
เพื่อการประยุกต์ใช้จริงทางอุตสาหกรรมควรศึกษาวิจัยและพัฒนา
ในส่ วนของเทคนิ คการเคลือ บฟิ ล์ม บางเซอร์โคเนี ยมไนไตรด์ บ น
ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เหล็ก สเตนเลส
รวมถึงชิ้นงานที่มีรูปทรงสามมิติ ตลอดจนการนาไปทดสอบการใช้
งานจริงต่อไป
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Model Development of Chanthaburi Puzzle Rings
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยผู้วิจัยได้
ทดลองสร้างแบบร่างของกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีรูปแบบใหม่ 3 แบบโดยยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว้
โดยผลการวิจัยพบว่ากลไกของแหวนกลนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 คู่ โดยมีกลไก 1 คู่หลักที่ถือเป็นแก่นหลักของกลไกคือวงแหวนคู่กลางที่
ประกบกัน เป็นลักษณะของเลข 8 โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับ รูป แบบของวงแหวนคู่นอกจากเดิมที่ มี ลักษณะโค้งเป็นลักษณะพาราโบลาให้
กลายเป็นเส้นตรง ทาให้สามารถพลิกแพลงให้เกิดรูปแบบใหม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 1 รูปแบบ โดยการสลับด้านของวงแหวนเส้นตรงคู่นอกให้
สลับกันแล้วจึงประกอบกลไกตามเดิม นอกจากนี้ในกระบวนการขึ้นรูปกลไกยังสามารถทาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และเมื่ อเติมส่วนประกอบที่เป็น
หน้าแหวนเข้าไปเพิ่มแล้วพบว่าสามารถทาให้ผู้ใช้งานแหวนกลสามารถเข้าใจและประกอบกลไกของแหวนกลได้ง่ายขึ้นและสามารถเพิ่มรูปแบบ
ของแหวนกลให้มีลักษณะที่แตกต่างจากแหวนกลจังหวัดจันทบุรีรูปแบบดั้งเดิมได้โดยยังสามารถคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของแหวนกลที่เมื่อถอด
แยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่
คาสาคัญ: แหวนกลจังหวัดจันทบุรี เครื่องประดับภูมิปัญญา การพัฒนา

Abstract
This research aims to develop Chanthaburi Puzzle Rings model which can form various different patterns. The
researcher had created prototype of 3 new types of Chanthaburi Puzzle Rings while maintaining original attractiveness
and identity of Chanthaburi Puzzle Rings. The research results showed that the Puzzle Rings can be divided into two
pairs, with one main pair (the middle bands) as the core mechanism, forming 8-figure shape. The researcher has
adjusted patterns of the bands from the original parabolic curve to straight line, making it possible to create one more
new pattern from the original format by switching the straight outer bands and then reassemble the Puzzle Rings.
Moreover, in the production process, the new Puzzle Rings can be molded easier than the original forms. When adding
ring face components, it was found that wearer can understand and assemble the Puzzle Rings easier. In addition, the
rings can be formed in more patterns than the original form while maintaining the attractiveness and uniqueness of the
Chanthaburi Puzzle Rings which, when separated, the bands of the Puzzle Rings are still clinging onto one another.
Keywords: Chanthaburi Puzzle Rings, Indigenous knowledge jewelry, Development
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ขุนนางตุรกีท่านหนึ่งต้องการทดสอบความซื่อสัตย์ของภรรยาที่มีต่อ
ตนเองในขณะที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่หลายวัน
โดยว่าจ้างช่างทาแหวนกลให้ภรรยาสวมในช่วงเวลาที่ตนเองไม่อยู่
โดยไม่ได้สอนวิธีการถอดประกอบกลไกให้กับภรรยา หากภรรยา
ถอดแหวนออกจากนิ้ว วงแหวนก็จะหลุดออกจากกัน [8] ลักษณะ
ของแหวนกลของประเทศตุ รกีนั้ น มี ลัก ษณะกลไกที่ เมื อ นกั น กั บ
กลไกของแหวนกลจังหวั ดจั น ทบุ รีแ ต่ แ ตกต่ างกัน ที่ ลัก ษณะของ
แหวนกลตุ รกี นั้น เมื่ อประกอบตั วแหวนแล้ววงแหวนแต่ล ะวงจะ
แนบสนิทติดกันไม่มีช่องว่างระหว่างวงแหวนแต่ละวงและในส่วน
ของหน้ า แหวนจะไม่ มี ก ารตกแต่ งหน้ า แหวนมากนั ก เนื่ อ งจาก
ลั ก ษณะกลไกของแหวนเองที่ ไม่ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งวงแหวน ซึ่ ง
แตกต่ างกั บลั กษณะของแหวนกลจั งหวัด จัน ทบุ รีที่เมื่ อประกอบ
วงแหวนเข้าด้วยกันแล้วจะพบว่าบริเวณก้านแหวนจะแนบสนิทกัน
แต่บริเวณกลไกทางด้านบนจะพบว่ามีระยะห่างระหว่างวงแหวนแต่
ละวงอย่างชัดเจนแสดงดังรูปที่ 1

1. บทนา
แหวนกลจังหวัดจันทบุรีเป็นเครื่องประดับที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของชาวจันทบุรีและสามารถหาซื้อได้เฉพาะจังหวัดจันทบุรีเพียง
จังหวัดเดียวเท่านั้น ลักษณะเด่นของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี คือ
แหวนที่เกิดจากการขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 หรือ 8 วง จนเกิด
เป็นแหวนที่สมบูรณ์ เมื่อถอดแยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วง
แหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ และมีลักษณะที่เด่นแตกต่างจาก
แหวนกลที่อื่นๆคือแหวนกลจังหวัดจันทบุรีจะมีหน้าแหวนเป็นรูป
สัตว์หรือลวดลายอื่นๆ แหวนกลจังหวัดจันทบุรีประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก
โดยนายหยี เจียระไน อดีตช่างทองชาวจันทบุรีที่ได้ประดิษฐ์คิดค้น
รูปแบบแหวนกลที่มีความแปลกใหม่คือ ตกแต่งหน้าแหวนด้วยรูปปู
หลังจากที่เคยเห็ นรูป แบบแหวนของฝรั่งเมื่อ ครั้งประกอบอาชี พ
ช่างทองที่กรุงเทพมหานคร ด้วยความแปลกใหม่ของหน้าแหวนรูป
ปูนี้ จึงเป็นจุดกาเนิดแหวนกลจังหวัดจันทบุรี [1] ต่อมานายสายัณห์
ภูมิภักดิ์ ซึ่งมีความสนใจในการทาแหวนกลจังหวัดจันทบุรีได้มาฝาก
ตัว เป็ น ลูก มื อ ของนายหยี ด้ วยความขยั น และสนใจประกอบกั บ
พื้นฐานความสามารถด้านช่างทองที่สั่งสมมาเป็นเวลานานของนาย
สายัณห์ จึงทาให้นายสายัณห์เข้าใจกระบวนการในการทาแหวนกล
จังหวัดจันทบุ รีจนสามารถต่อยอดเป็นแหวนแบบอื่น ๆ อีกหลาย
แบบ ในเวลาต่อมานายสายัณห์ก็แยกตัวจากนายหยีมาเปิดร้านรับ
ทาแหวนกลของตนเองและได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีให้กับสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม เทคนิคการ
ทาแหวนกลจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นความลับของ
ครอบครัว การสืบทอดจึงเป็นเพียงภายในครอบครัวเท่านั้นจึงทาให้
ปั จ จุ บั น เหลื อ ช่ า งที่ รั บ ท าแหวนกลในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เพี ย ง 2
ครอบครัวคือ 1) ครอบครัวของคุณชูเกียรติ เนียมทอง ซึ่งรับทางาน
แหวนกลจากลู ก ค้าผู้ ส วมใส่ โดยตรง และ 2) ครอบครัว ของคุ ณ
มณฑา ภูมิภักดิ์ ช่างทาแหวนกลจังหวัดจันทบุรี และเป็นเจ้าของ
ร้านจาหน่ายแหวนกลจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
อย่ า งยิ่ งส าหรั บ เทคนิ ค และภู มิ ปั ญ ญาการท าแหวนกลจั งหวั ด
จันทบุรีที่อาจเลือนหายไปหากไร้ผู้สืบทอด
แหวนกลมี วิวั ฒ นาการมาตั้ งแต่ ศ ตวรรษที่ 15 ด้ วยการสร้า ง
กลไกของแหวน 2 วงขัดกันอย่างง่าย และพัฒนาความเป็นกลไก
ด้วยวงแหวน 3 วง และ 4 วง จนถึงปัจจุบันคือ 12 วง [2] แต่เดิม
ช่ า งฝี มื อ ออกแบบแหวนกลด้ ว ยหลั ก ความเชื่ อ ทางศาสนาและ
พิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้สวมใส่ชาวคริ สต์นิยมใช้แหวนกลในพิธี
แต่งงาน ด้วยรูปแบบการทาแหวนสองวงเกี่ยวกัน และฝังตุ๊กตารูป
โครงกระดูกลงในบริเวณหัวแหวนเพื่อแสดงถึงคามั่นสัญญาของบ่าว
สาวว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อคู่แต่งงานของตนตราบจนวันสุดท้าย
ของชีวิต ต่อมาแหวนกลพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบเนื่องด้วย
อิทธิพลของความแตกต่างกันด้านเผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ สังคม
วัฒ นธรรม ดั งเช่ น การสลั ก ข้ อ ความภายในขอบแหวนเพื่ อ การ
สื่ อ สาร เป็ น ต้ น [3-6] ส าหรั บ รากฐานของกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีนั้นสันนิษฐานได้ว่ามาจากกลไกของแหวนกลของ
ประเทศตุรกี [7] ซึ่งมีลักษณะกลไกที่เหมือนกันโดยมี ตานานเล่าว่า

แหวนกลประเทศตุรกี

แหวนกลจังหวัดจันทบุรี

รูปที่ 1 ลักษณะกลไกแหวนกลประเทศตุรกี และแหวนกลจังหวัด
จันทบุรี
นอกจากลักษณะของกลไกที่ดูแตกต่างกัน แล้วสิ่งที่ แหวนกล
จังหวัดจันทบุรีมีความแตกต่างจากแหวนกลประเทศตุรกีคือส่วน
ของหัวแหวนหรือหน้าแหวนที่แหวนกลจังหวัด จันทบุรีจะมีส่วนที่
เป็ น หั วแหวนที่ เป็ นรูป ร่างต่ างๆโดยรูป แบบดั้ งเดิม ของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีจะมีหน้าแหวนเป็นรูปปู หรือปลา แต่ในปัจจุบันได้มี
การพัฒ นาให้มีห น้าแหวนเป็น รูป แบบต่างๆเช่น สัตว์ป ระจาราศี
และในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาให้ มี ดี ไซน์ ห น้ าแหวนใหม่ เป็ น ชื่ อ นามสกุล ของผู้สั่งผลิต [9] แม้ว่าแหวนกลจังหวัดจันทบุรีจะมีการ
พัฒนารูปแบบหน้าแหวนที่มีรูปแบบใหม่แตกต่างจากในสมัยของ
นายหยี แต่สิ่งที่พบคือ กลไกและรูปแบบของแหวนกลยังคงเดิมคือ
เมื่ อ ประกอบวงแหวนแต่ ล ะวงเข้ า ด้ ว ยกั น ผู้ ส วมใส่ ไม่ ส ามารถ
ประกอบเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เมื่อประกอบกลับ
สมบูรณ์แล้วใช้งานได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และอีกปัญหาที่พบ
คือเนื่องจากการประกอบกลไกที่ซับซ้อน ยากต่อการประกอบทาให้
ผู้สวมใส่ไม่กล้าถอดกลไกของแหวนกล จึงมักจะให้ช่างใช้เชือกมัด
หรือใช้โลหะล็อคแหวนกลติดกัน ด้วยเหตุผลคือกังวลว่าเมื่อกลไก
หลุดออก ตนเองจะไม่สามารถประกอบกลับได้
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ผู้ วิ จั ย จึ งมี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นารู ป แบบกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยยังคงเสน่ ห์
และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว้

5. พั ฒ นาต้ น แบบ (prototype) โดยท าการสร้ า งต้ น แบบด้ ว ย
โลหะเงินโดยใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยมือซึ่งเป็นวิธีที่ช่างทาแหวนกลใช้
ในการผลิตจริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5. ผลการวิจัย

เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบกลไกของแหวนกลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีไว้

5.1 ลักษณะกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
การสร้างกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี เริ่มจากการดัดและ
สานเส้นโลหะจานวน 4 เส้นให้กลายเป็นกลไกก่อนแล้วจึงทาการ
ดัดโค้งโลหะที่สานแล้วดังกล่าวให้กลายเป็นวงแหวนซึ่งโลหะที่นิยม
นามาผลิตแหวนกลมี 2 ชนิดคือ ทองคา และเงิน ซึ่ งเป็ นโลหะที่
นิยมนามาใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ เพราะมีความสวยงาม แวววาว
มีค วามความแข็ง และความยื ด หยุ่ น ที่ เหมาะสมใน และมี ค วาม
ทนทาน โลหะทั้ง 2 ชนิดจึงเหมาะที่นามาใช้ในการผลิตแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี
กลไกของแหวนกลจั งหวั ด จั น ทบุ รีป ระกอบไปด้ วยวงแหวน
ทั้งหมดจานวน 4 วงคล้องต่อกันเมื่อถอดแยกแหวนกลออกจากกัน
จะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ โดยลักษณะของแหวน
กลเมื่อประกอบกันแสดงดังรูปที่ 2

3. ขอบเขตของการวิจัย
สร้างแบบร่าง 3 แบบ และพัฒ นารูปแบบกลไกของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี ให้ได้ ต้นแบบแหวนกลที่มีกลไกที่ช่วยให้ผู้สวมใส่
สามารถประกอบแหวนกลจันทบุรี หลังจากแยกวงแหวนออกจาก
กันได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของแหวนได้แต่ยังคง
เอกลักษณ์เดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี คือแหวนที่เกิดจากการ
ขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 วง จนเกิดเป็นแหวนที่สมบูรณ์ เมื่อถอด
แยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกัน
อยู่
4. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research)
เพื่อการพัฒนารูปแบบแหวนกลจังหวัดจันทบุรีและทักษะพื้นฐาน
ของผู้ ส วมใส่ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ก ารใช้ งานแหวนกลเดิ ม ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรม ศึ ก ษากระบวนการออกแบบและผลิ ต
แหวนกลจังหวัดจันทบุรี
2. ออกแบบภาพร่างและพัฒนารูปแบบแหวนกลเป็นภาพร่าง 3
มิติ โดยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือส่วนของกลไก และส่วน
ของหน้าแหวน โดยส่วนของกลไกจะออกแบบโดยเน้นการรักษา
เอกลักษณ์ ของกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี สาหรับ
หน้าแหวนผู้วิจัยทาการออกแบบโดยกาหนดให้มีความเป็นไทยเพื่อ
สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างฝีมือเครื่องประดับไทย
3. วิเคราะห์ เลือ กแบบ โดยประเมิน จากความเป็น ไปได้ในการ
ผลิต การรักษาเอกลักษณ์ของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ทาการสร้าง
แบบจาลอง 3 มิติด้วยซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบเครื่องประดับ
และสร้างต้นแบบเรซิ่นด้วยเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (rapid
prototype) เพื่อทดสอบการประกอบกลไก
4. ศึกษาประสิทธิภาพของแหวนกลที่ผู้วิจัยพัฒนาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จานวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องประดับ 2 ท่าน และ ช่างทา
แหวนกลจานวน 1 ท่าน โดยประเมินใน3หัวข้อคือ ความเป็นไปได้
ในการผลิต ความสวยงาม และการรักษาเอกลักษณ์ของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรี

รูปที่ 2 ลักษณะแหวนกลเมื่อประกอบวงแหวนเข้าด้วยกัน
เมื่ อ พิ จ ารณากลไกของแหวนกลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ล้ ว พบว่ า
สามารถแบ่งกลไกออกได้เป็น2คู่ คือกลไกของแหวนกลคู่ใน และคู่
นอก โดยลักษณะของกลไกวงแหวนคู่ในเมื่อประกอบเป็นกลไกแล้ว
จะมีลักษณะเหมือนตัวเลข 8 ซึ่งหากเมื่อประกอบกลไกแล้วส่วนที่
เป็ น ช่ อ งว่ า งจะเป็ น พิ้ น ที่ ส าหรั บ สอดกลไกวงแหวนคู่ น อกที่ มี
ลักษณะโค้งคล้ายพาราโบล่า ซึ่งในบางกรณีช่างทาแหวนกลอาจดัด
เป็นลักษณะมุมแหลมแทนรูปพาราโบล่าเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เข้ากับรูปทรงของหน้าแหวนที่จะประกอบลงไป จากการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับช่างผลิตแหวนกลจันทบุรีทาให้พบว่ากลไก
ของแหวนกลคู่ ในถื อ ได้ ว่ าเป็ น กลไกส าคั ญ ของแหวนกลจั งหวั ด
จันทบุรี ในกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะรักษารูปทรง
เดิมของกลไกคู่ในของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่มีรูปร่างคล้ายเลข 8
ไว้ และเลือกทาการทดลองพัฒนาในส่วนของกลไกวงแหวนคู่นอก
กลไกของแหวนกลจังหวัจันทบุรีแสดงดังรูปที่ 3

กลไกวงวงแหวนคู่ใน

กลไกวงแหวนคู่นอก

รูปที่ 3 ลักษณะแหวนกลเมื่อประกอบวงแหวนเข้าด้วยกัน
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5.2 การพัฒนารูปแบบกลไก
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบกลไกจากการวิเคราะห์รูปแบบของกลไกแหวน
กลจังหวัดจันทบุรีอย่างละเอียดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผู้วิจัยกับช่างทาแหวนกลจังหวัดจันทบุรี จานวน 2 ท่าน ผู้วิจัย
พบว่าลักษณะกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่สามารถปรับเปลี่ยน

และสร้างความแตกต่างจากรูป แบบกลไกแบบเดิมคื อวงแหวนคู่
นอกที่มีความเป็นไปได้ที่ จะสามารถปรับ เปลี่ยนรูปแบบลักษณะ
ของวงแหวนคู่นอกซึ่งนาไปสู่รูปแบบกลไกที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบกลไกออกมาทั้งหมด 3 รูปแบบดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รูปแบบกลไกที่ผู้วิจัยพัฒนาและผลการวิเคราะห์กลไก
รูปแบบกลไก

คาอธิบายรูปแบบ
รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ นเลข 8 ยั ง ยึ ด รู ป แบ บ กลไก
แบบเดิมแต่ดัดแปลงวงแหวนคู่ด้าน
นอกส่วนล่างให้มีลักษณะเหมือนกับ
กลไกทางด้ า นบน โดยจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าแหวนโดยใช้
ประโยชน์ จ ากการพลิ ก วงแหวนคู่
นอกด้ า นล่ า งสลั บ กั บ ด้ า นบนเพื่ อ
เปลี่ยนหน้าแหวน

รูปแบบกลไกแบบที่ 1
รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ นเลข 8 ยั ง ยึ ด รู ป แบ บ กลไก
แบบเดิมแต่ดัดแปลงวงแหวนคู่ด้าน
นอกโดยเพิ่ ม ส่ ว นดั ด โค้ ง ลั ก ษณะ
พาราโบลาเพิ่ ม ขึ้ น รอบวงแหวนคู่
นอกทั้ ง2 วง จ านวน 3 จุ ด รอบวง
โดยมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม รู ป แบบ
ข อ ง ห น้ า แ ห ว น ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มากขึ้น
รูปแบบกลไกแบบที่ 2
รูปแบบกลไกของวงแหวนคู่กลางที่
เป็ นเลข 8 ยั ง ยึ ด รู ป แบ บ กลไก
แบบเดิ ม แต่ ป รั บ รู ป แบบของวง
แหวนคู่นอกจากเดิมที่มีลักษณะโค้ง
ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง ก า ร
ปรับเปลี่ย นรูปแบบของหน้ าแหวน
ใช้การพลิ กการจับ คู่ ของวงแหวนคู่
เส้นตรงก่อนการประกอบกลไก

ผลการวิเคราะห์
จากทดลองสร้ า งต้ น แบบพบว่ า
รูปแบบกลไกรูปแบบที่ 1 ไม่สามารถ
ผลิตได้เนื่องจากกระบวนการดัดวง
แหวนคู่นอกให้มีส่วนโค้งเหมือนกัน
ทั้ งส่ ว นบนและส่ ว นล่ า งท าได้ ย าก
และไม่ ส ามารถท าให้ มี ข นาด ที่
เท่ า กั น พอดี ท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคใน
การประกอบ นอกจากนี้ ก ารที่
รูปแบบของวงแหวนคู่นอกมีส่วนโค้ง
ที่ยื่นออกในส่วนด้านล่าง ทาให้เกิด
ความไม่สะดวกสบายในการสวมใส่
เนื่องจากส่วนโค้งค้าข้อนิ้วของผู้สวม
ใส่ทาให้งอนิ้วได้ลาบาก
จากทดลองสร้ า งต้ น แบบพบว่ า
รูปแบบกลไกรูปแบบที่ 2 การสร้าง
ส่วนดัด โค้ งเพิ่ ม ที่ จุ ด ที่ วางลวดลาย
ทั้ง 3 จุดเพื่ อสร้างให้กลไกสามารถ
ล็อคได้แน่นหนายิ่งขึ้น ผลที่ได้แม้ว่า
กลไกจะล็อคได้แน่นหนา แต่กลับทา
ให้การถอดประกอบยากขึ้นกว่าเดิม
และนอกจากนั้ น การที่ จ ะต้ อ งดั ด
ส่วนโค้ งเพิ่ มที่ จุดวางลวดลายทั้ ง 3
ทาให้การสร้างกลไกทาได้ยากเพราะ
จาเป็นจะต้องดัดส่วนโค้งทั้ง 3 จุดให้
มีขนาดเท่ากัน
จากทดลองสร้ า งต้ น แบบพบว่ า
รูปแบบกลไก รูปแบบที่ 3 สามารถ
ทาการถอดประกอบได้ง่ายขึ้น และ
สามารถพลิ ก แพลงให้ เกิ ด รู ป แบบ
ให ม่ ได้ เพิ่ ม ขึ้ น ม าก ก ว่ า เดิ ม 1
รูปแบบ นอกจากนี้กระบวนการขึ้น
รูปกลไกก็สามารถทาได้ง่าย

รูปแบบกลไกแบบที่ 3

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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จากรูปแบบของกลไกแหวนกลทั้ง 3 แบบ ในตารางที่ 1 ผู้วิจัยให้
คุณชูเกียรติ เนียมทองช่างทาแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ทดลองสร้าง
แบบต้น แบบของกลไกของรูป แบบทั้ ง 3 แบบ และประเมินความ
เป็ น ไปได้ ในการผลิ ต จากการวิ เคราะห์ รูป แบบกลไกทั้ ง 3 แบบ
พบว่ารูปแบบกลไกแบบที่ 3 มีความเป็นไปได้ในการผลิตมากที่สุด
และยั ง สามารถท าการถอดประกอบได้ ง่ า ยขึ้ น กว่ า เดิ ม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบกลไกดั้งเดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
รูปแบบกลไกที่ผู้วิจัยเลือกเพื่อพัฒนาและต่อยอดคือ รูปแบบกลไก
แบบที่ 3

รูปที่ 5 รูปแบบกลไกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการ
พัฒนาจากงานวิจัยนี้

5.3 เทคนิคการวางหน้าแหวน
ลั ก ษณะรู ป แบบของหน้ า แหวนผู้ วิ จั ย ยั งยึ ด ลั ก ษณะการวาง
โครงสร้างของหน้าแหวนอิงตามลักษณะการวางหน้าแหวนแบบเดิม
โดยวงแหวนคู่กลางที่เป็นเลข 8 จะทาการวางองค์ประกอบลายหลัก
ไว้ บ นแหวน1วง และอี ก หนึ่ ง วงปล่ อ ยว่ า งไว้ เ พื่ อ ท าให้ ส ามารถ
ประกอบกลไกได้ สะดวก แหวนบนวงแหวนแสดงดั งรูป ที่ 4 และ
เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การถอดประกอบผู้ วิจั ย ได้ เลื อ กที่ จ ะออกแบบหน้ า
แหวนให้มีความสมมาตรแตกต่างจากหน้าแหวนรูปแบบเดิม ในส่วน
ของวงแหวนคู่นอกเลือกใช้ลาดลายแบบเดียวกันซึ่งแตกต่างจากแบบ
ดั้งเดิมที่มีการแยกลายไม่เหมือนกัน

7. อภิปรายผล
รูปแบบกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเกิดจากการขัดกันของ
วงแหวน 4 วง และเมื่อแยกออกวงแหวนก็ยังคล้องกันเช่นเดิมโดย
แหวนทั้ง 4 วงจะถูกจัดเป็นคู่ 2 คู่ซึ่งหากพิจารณาพบว่าวงแหวนที่มี
ลัก ษณะคล้ ายกั น จะไม่ ค ล้ อ งกั น เองซึ่ งเป็ น จุ ด ที่ ช่วยในการแยกคู่
แหวนในการประกอบ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าคู่ของวงแหวนกลที่
เป็นตัวควบคุมกลไกหลักของแหวนกลคือคู่วงแหวนที่ประกบกันเป็น
เลขแปดซึ่ งถู ก จั ด ต าแหน่ งเป็ น วงแหวนคู่ ก ลางเพราะฉะนั้ น หาก
ต้องการพัฒนารูปแบบแหวนกลโดยยังยึดรากฐานเดิมของแหวนกล
จึงจาเป็นต้องเก็บคู่แหวนที่ประกบกันเป็นเลข 8 ไว้ โดยเน้นพัฒนาที่
รูปแบบของวงแหวนคู่นอก

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รูปแบบดั้งเดิม

การพัฒนาในส่วนของรูปแบบของหน้าแหวนยังเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ ส ร้ า งความสนใจและตอบสนองกั บ รู ป แบบการเลื อ กซื้ อ
เครื่องประดับของผู้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบเดิมของหน้า
แหวนกลนั้นมีขนาดที่ค่อนข้า งใหญ่และมีรูปทรงที่ค่อนข้างโบราณ
จึงสมควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบหัวแหวน นอกจากนี้
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐ เอกชนควรมีการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดรูปแบบและกระบวนการผลิตแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
สืบต่อภูมิปัญญาในการผลิตแหวนกลจังหวัดจันทบุรีต่อไปเนื่อ งจาก
ในปั จจุ บั น มีผู้ ที่ ส ามารถผลิต แหวนกลได้ เหลือ เพี ย ง 2 ครอบครั ว
เท่านั้น

รูปแบบใหม่

รูปที่ 4 เทคนิคการวางหน้าแหวน
6. สรุปผล
จากการทดลองออกแบบและปรับรูปแบบกลไก เมื่อปรับรูปแบบ
ของวงแหวนคู่ น อกจากเดิ ม ที่ มี ลั ก ษณะโค้ ง เป็ น พาราโบลาให้
กลายเป็นเส้นตรง ทาให้สามารถพลิกแพลงให้เกิดรูปแบบหน้าแหวน
ใหม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 1 รูปแบบ โดยการสลับด้านของวงแหวน
เส้นตรงคู่นอกให้สลับกันแล้วจึงประกอบกลไกตามเดิม นอกจากนี้
กระบวนการผลิตด้วยการขึ้นรูปแหวนกลด้วยช่างฝีมือสามารถทาได้
ง่ายขึ้ น กว่ า กลไกรูป แบบเดิ ม โดยรู ป แบบกลไกแหวนกลจั งหวั ด
จันทบุรีที่ได้รับการพัฒนาแล้วแสดงดังรูปที่ 5

9. เอกสารอ้างอิง
[1] คณ ะกรรมฝ่ า ยประมวลการและจดหมายเหตุ . 2544.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญ ญาจั งหวั ด จั น ทบุ รี . กรุ งเทพมหานคร :อั ม ริ น ทร์ พ ริ้ น
ติ้งกรุ๊ฟ.
[2] ผู้จัดการออนไลน์. (6 กันยายน 2561). แหวนกล สวยซับซ้อน
แห วนท ามื อสุ ด ค ล าส สิ กแ ห่ งเมื องจั น ท์ . สื บ ค้ น จ าก
https://mgronline.com/travel/detail/9610000088654?
fb_comment_id=2292131847495138_2293936973981
292

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

265

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

[3] Church, R. 2011. Rings. 1st ed. Hong Kong : V&A
Publishing.
[4] Lambert, S. 1998. The ring design : past and present.
1st ed. Singapore : ProVision Pte Ltd.
[5] Scarisbrick, D. 2 0 0 7 . Ring jewelry of power, love
and loyalty. 1 st ed. China : C&C offset Printing
Co.,Ltd.
[6] Tait, H. 2 0 0 1 . 7 0 0 0 years of Jewellery. Italy :
Milanostampa SpA.
[7] ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข. (31 พฤษภาคม 2561). แหวนของเรา
แต่เพียงผู้เดียว. สืบค้นจาก
https://readthecloud.co/master-9/
[8] Puzzle Ring Store. (8 สิ งห า ค ม 2 5 6 3 ). History of
Puzzle Rings. สื บ ค้ น จ า ก
http://www.puzzlering.com/History-of-Puzzle-Ringss/40.htm
[9] อาศิรา พนาราม. (23 สิงหาคม 2563). ทายาทแหวนกล แปร
ทั ก ษ ะ โ บ ร า ณ สู่ ผ ล ง า น ร่ ว ม ส มั ย . สื บ ค้ น จ า ก
http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial
/16598

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

266

ภาคโปสเตอร์

PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563

ภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ST)

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์
ทีเ่ ตรียมด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีสปัตเตอริง
Effect of Oxygen Gas Flow Rate on the Structure of TiO2 Thin Film
Prepared by Reactive DC Sputtering Technique
ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ 1,4* อดิศร บูรณวงศ์ 2,4 และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ 3,4

1ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP), สบว., กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
1Email: siriwat.aru@gmail.com; 2Email: adisornb@buu.ac.th; 3Email: nirun@buu.ac.th
2ภาควิชาฟิสิกส์

บทคัดย่อ
ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ถูกเคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm ต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มบางที่เคลือบได้
โดยโครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GI-XRD ลักษณะพื้นผิวและความหนาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FE-SEM ผลการศึกษาพบว่าอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนขณะเคลือบส่งผลอย่างชัดเจนต่อโครงสร้างฟิล์มบาง โดยฟิล์มบางทั้งหมดที่เคลือบได้ คือไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นเฟสผสม
ของรูไทล์/อนาเทส โดยพบเฟสอนาเทสระนาบ (101) รูไทล์ระนาบ (110) และ (211) ขนาดผลึกเฟสอนาเทสมีค่าในช่วง 23.6 ถึง 27.4 nm
และเฟสรูไทล์มีค่าในช่วง 13.1 ถึง 21.3 nm ความหนาฟิล์มมีค่าลดลงจาก 188 เป็น 153 nm ตามการเพิ่มของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
คาสาคัญ: ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์ อัตราไหลแก๊สออกซิเจน สปัตเตอริง รีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง

Abstract
Titanium dioxide (TiO2) thin films were deposited on glass slides and Si-wafers by reactive DC magnetron
sputtering technique. The effect of O2 gas flow rates, ranging from 5 to 20 sccm, on the crystal structure, the surface
morphology and the thickness of as-deposited films were investigated. The crystal structure was analyzed by GI-XRD
technique. The surface morphology and thickness were observed by FE-SEM technique. The results revealed that the
structure of TiO2 films are obviously depended on the O2 gas flow rate during the deposition process. All films in this
work were TiO2 with the mixed phase of rutile/anatase which showed orientation of TiO2 structure corresponding to
anatase (101) and rutile (110) and (211). The crystal size of films was ranging from 23.6 to 27.4 nm for anatase and 13.1
to 21.3 nm for rutile. The thickness of films was decreased from 188 to 153 nm with increasing of O2 gas flow rates.
Keywords: Thin films, titanium oxide, oxygen gas flow rate, sputtering, reactive magnetron sputtering.

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

267

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ระดมยิง (bombard) ไปที่ผิวหน้าของวัสดุรองรับหรือฟิล์มบาง หรือ
ที่เรียกว่าเป็นการระดมยิงด้วยไอออน (ion bombardment) ซึ่งทา
ให้เกิดความร้อนในเนื้อฟิล์มขณะที่ฟิล์มเริ่มก่อตัวและโตขึ้นบนวัสดุ
รองรับ ปรากฎการณ์ นี้ เรียกว่า ความร้อนจากพลาสมา (plasma
heating effect) ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังงานในการเตรียมฟิล์มแนวทาง
หนึ่งเทียบเท่าการให้ความร้อนในการเตรียมฟิล์ม [13] กรณีนี้ทาให้
สามารถเตรียมฟิล์มบางที่มีโครงสร้างเป็นแบบผลึกบนวัสดุรองรับที่
ไวต่อความร้อนที่อุณหภูมิห้องได้
ทั้งนี้มี งานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ให้ เห็ นว่า โครงสร้างของฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงได้ นั้นสัมพันธ์กับ
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเคลือบ เช่น อุณหภูมิวัสดุรองรับ [1]
เวลาเคลือบ [2] อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน [7] ความดันรวม [1112] ความดั น ย่ อ ยแก๊ ส ออกซิ เจน [14] รวมถึ ง การให้ ค วามร้ อ น
ภายหลังเคลือบอีกด้วย [11] โดยช่วงก่อนหน้านี้มงี านวิจัยหลายเรื่อง
ที่รายงานผลของพารามิเตอร์การเคลือบต่อโครงสร้างของฟิล์ม เช่น
Mardare และคณะ[1] ได้ เตรี ย มฟิ ล์ ม ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ บ น
กระจกและผลึกควอตซ์ด้วยเทคนิคดีซีรีแอคตีฟสปัตเตอริง โดยแปร
ค่าอุณ หภูมิ ของวัสดุ รองรับในช่วง 70 - 450 °C เพื่อศึ กษาผลของ
อุณหภูมิวัสดุรองรับต่อโครงสร้างของฟิล์มซึ่งพบว่าเมื่อให้อุณหภูมิ
วัสดุรองรับเท่ากับ 250 °C และ 350 °C ฟิล์มบางที่ได้มีโครงสร้าง
เฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์ ส่วนที่อุณหภูมิสูง 400 °C ฟิล์มบางที่
เตรียมได้มีโครงสร้างเฟสเป็นแบบรูไทล์
นอกจากนี้ Cruz และคณะ [2] ได้ ศึ กษาการเตรีย มฟิ ล์ ม บาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปร
ค่าเวลาการเคลื อบในช่ วง 30 - 120 min เพื่ อศึ กษาผลของความ
หนาฟิ ล์ มต่ อสมบั ติ โฟโตคะตะไลติ กของฟิ ล์ มบางซึ่ งพบว่ าสมบั ติ
สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มที่เตรียมได้จะเปลี่ยนแปลงตามความ
หนาของฟิ ล์ ม บาง ส่ ว น Tuckute และคณะ [7] ได้ เตรี ย มฟิ ล์ ม
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ด้ วยเทคนิ ค พั ล ส์ ดี ซี รี แอคตี ฟ แมกนี ตรอน
สปัตเตอริงบนแก้วบอโรซิลิเกต โดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอน
ในช่ ว ง 0.0 - 12.5 sccm เพื่ อ ศึ ก ษาผลของอั ต ราการไหลแก๊ ส
ต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติสมบัติโฟโตคะตะไล
ติ ก ของฟิ ล์ มที่ ได้ จากรายงานพบว่ า อั ตราการไหลแก๊ สอาร์กอน
ส่งผลอย่างชัดเจนต่อระนาบผลึ ก ขนาดผลึ ก รวมความหนาฟิ ล์ ม
โดยฟิล์มที่ได้มี โครงสร้างแบบอนาเทสที่ ระนาบ (101) และ (112)
ส่วนความหนาฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอัตราการไหลของ
แก๊สอาร์กอน นอกจากนี้ Buranawong และคณะ [11] ซึ่งได้ศึกษา
การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซี

1. บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาหรือการสังเคราะห์วัสดุที่มีสมบัติเฉพาะทาง
กาลังได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในรูปของ
ฟิล์มบางก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องจาก
นั กวิ จั ยทั่ วโลก เนื่ องจากเป็ น วั สดุ ห รือฟิ ล์ มบางที่ มี สมบั ติ ดี เยี่ ยม
หลายประการ เช่น มีการส่งผ่านแสงสูง มีค่าแถบพลังงานกว้าง มี
เสถียรภาพทางเคมีที่ดีและมีค่าดัชนีหักเหสูง [1-3] ทาให้ฟิล์มบาง
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ถูกน าไปใช้ ในงานด้านต่ าง ๆ มากมาย เช่ น
หัววัดแก๊ส [3] ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ [4] โฟโตคะตะไลซิส [5] และ
เซลล์สุริยะ [6] เป็นต้น
โดยทั่ วไปไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ที่ พ บตามธรรมชาติ นั้ น อาจมี
โครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน เฟสเดี่ยวหรือเฟสผสมของโครงสร้าง
ผลึกทั้งสามแบบ คือ เฟสบรูไกท์ ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก
เฟสรูไทล์และเฟสอนาเทส ซึ่งมีโครงสร้างแบบเททระโกนอล ทั้งนี้
เฟสเหล่ านี้ มีความเหมาะสมกั บการประยุกต์ ใช้งานที่ ต่างกัน เช่ น
เฟสอนาเทสมีสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (โฟโตคะตะไลติก) ที่
ดีจึงนิยมนาไปใช้เป็นเซลล์สุริยะ หรือ หัววัดแก๊ส ส่วนเฟสรูไทล์ มี
สภาพต้ า นทานและค่ า คงที่ ไดอิ เล็ ก ทริ ก สู งจึ งเหมาะกั บ การใช้
เป็นตัวเก็บประจุในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [1,7]
การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถทาได้หลายวิธี
แต่ที่ได้รับความสนใจคือการเตรียมด้วยวิธีการเคลือบในสุญญากาศ
(vacuum deposition) ด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ ซึ่งมี 2 วิธีหลัก
ได้ แ ก่ วิ ธี ร ะเหยสาร (evaporation) [8-10] และ วิ ธี ส ปั ต เตอริ ง
(sputtering) [1-3,7,11] ซึ่งวิธีสปัตเตอริงเป็ นวิธีการเตรียมฟิ ล์มที่
ได้รับความนิยมเนื่องจากฟิล์มที่เตรียมจากวิธนี ี้มีความสม่าเสมอของ
พื้ น ผิ ว สู ง เนื้ อ ฟิ ล์ ม แน่ น มี ก ารยึ ด เกาะกั บ วั ส ดุ ร องรั บ ดี [11]
โดยทั่วไปฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงจะมี
โครงสร้างแบบอสัณฐาน ซึ่งถ้าต้องการฟิล์มที่เป็นผลึกก็จาเป็นต้องมี
การให้ความร้อนในกระบวนการเตรียมฟิ ล์ม เช่น ถ้าต้องการเฟส
อนาเทสต้องให้ความร้อนแก่ฟิล์มทีอ่ ุณหภูมิประมาณ 400°C [12]
ดังนั้นเห็นว่าเฟสของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เตรียมได้นั้น
ส่วนหนึ่งขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ แต่การใช้ความร้อนสูง
อาจไม่เหมาะกับการเตรียมฟิล์มบางบนชิ้นงานที่ไวต่อความร้อน ทา
ให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมฟิล์ม โดย
แนวทางห นึ่ ง ซึ่ ง ให้ ผลเที ย บเท่ าการให้ ความร้ อ น แก่ ฟิ ล์ ม
คือ การเพิ่มสนามแม่เหล็กความเข้มสูงในกระบวนการเคลือบฟิล์ม
โดยสนามแม่เหล็กนี้จะช่วยกักเก็บไอออนและอิเล็กตรอนที่เกิดจาก
กระบวนการสปัตเตอริง ซึ่งทาให้มีไอออนในปริมาณที่มากพอซึ่งจะ
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แมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดันรวมขณะเคลือบในช่วง
3.0x10-3 ถึง 7.0x10-3 mbar และนาฟิล์มที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 100
- 300°C เพื่ อศึ กษาผลของความดัน รวมและอุณ หภู มิ อบอ่อน ต่ อ
โครงสร้างและสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบาง จากงานวิจัยนี้พบว่าที่
ความดั น รวมต่ า (3.0x10-3 mbar) ได้ ฟิ ล์ ม บางเฟสรู ไทล์ แต่ เมื่ อ
ความดันรวมสูงขึ้น ฟิล์มที่ได้เป็นเฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์ และยัง
รายงานว่าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มโดยการอบอ่อนนั้นทาให้ฟิ ล์ม
เป็นเฟสรูไทล์ มากขึ้น ส่วน Ratova และคณะ [12] ได้เตรียมฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีสมบัติโฟโตคะตะไลติคด้วยเทคนิคพัลส์ดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดันรวมขณะเคลือบในช่วง
1.5x10-2 ถึง 5.0x10-2 mbar ที่อุณหภูมิห้อง โดยผลการศึกษาพบว่า
ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีเฟสผสมของรูไทล์/อนาเทสที่ความดันรวมต่า
ในช่ ว ง 2.5 x10-2 ถึ ง 3.0x10-2 mbar แต่ เมื่ อ ความดั น รวมขณะ
เคลื อ บสู งกว่ า 4.0x10-2 mbar พบว่ าได้ ฟิ ล์ มบางเฟสอนาเทสซึ่ ง
สามารถแสดงสมบั ติ โฟโตคะตะไลติ คได้ ตามต้ องการ นอกจากนี้
Horprathum และคณะ [14] ได้เตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์
ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยแปรค่าความดัน
ย่อยแก๊สออกซิเจนในช่วง 4.8x10-4 ถึง 5.0x10-3 mbar เพื่อศึกษา
ผลของความดั น ย่ อ ยแก๊ สออกซิ เจนต่ อสมบั ติ เชิ งแสงและสมบั ติ
ไฮโดรฟิลิกของฟิล์มที่เตรียมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้รายงานว่าฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์ สามารถเตรียมได้ที่เงื่อนไขความดัน
ย่อยของแก๊สออกซิเจนมีค่าต่า (4.8x10-4 mbar) และเมื่อความดัน
ย่อยแก๊สออกซิเจนสูงขึ้นฟิล์มที่ได้จะเป็นเฟสผสมของอนาเทส/รูไทล์
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าการศึกษาผล
ของพารามิเตอร์การเคลือบที่มีต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียม
ไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนใน
กระบวนการเคลื อ บด้ ว ยวิ ธี ส ปั ต เตอริ งนั้ น ยั งคงจ ากั ด ดั งนั้ น
การศึ ก ษาเพื่ อ หาเงื่ อ นไขที่ เหมาะสมส าหรั บ เตรี ย มฟิ ล์ ม บาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีเฟสตามต้องการสาหรับการประยุกต์ ใช้
งานในด้ า นต่ าง ๆ จึ งยั งคงมี ค วามส าคั ญ มากที่ ต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ไป
บทความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการศึกษากระบวนการเตรียมฟิล์ม
บางไทเทเนี ยมไดออกไซด์ จากเทคนิ ครีแอคตี ฟดี ซี สปั ต เตอริง ซึ่ ง
เตรียมบนกระจกสไลด์ และซิ ลิ กอนที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อง โดยตั วแปรที่
ศึกษาคือค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm เพื่อ
ศึ ก ษาผลของอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนที่ มี ต่ อ โครงสร้ างผลึ ก
ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มบางที่เคลือบได้ สาหรับใช้เป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการเตรี ย มฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ มี
โครงสร้างหรือสมบัติตามต้องการต่อไป

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมฟิล์มบาง
ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ในงานวิจัยนีเ้ ตรียมจากเครื่องเคลือบ
ระบบดีซีรีแอคตีฟสปัต เตอริง (รูปที่ 1) โดยห้องเคลือบมีลักษณะ
เป็นทรงกระบอก ระบบปั๊มสุญญากาศประกอบด้วยปั๊มแบบแพร่ไอ
ซึ่งมีปั๊มกลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย ความดันในห้องเคลือบถูกวัด
ด้วยมาตรวัดความดันของ PFEIFFER ใช้หัววัดความดันรุ่น PKR251
Compact Full Range Gauge และชุ ด แส ดงผลรุ่ น TPG262
เครื่องเคลือบติดตั้งเป้าสารเคลือบไทเทเนียมความบริสุทธิ์ 99.97%
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.4 cm ที่คาโทด (ซึ่งอยู่ด้านบนของห้อง
เคลือบ) พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้า กระแสตรงแรงดันสูง (3 A 1000 V)
ในกระบวนการเคลื อ บใช้ แ ก๊ ส อาร์ ก อนความบริ สุ ท ธิ์ 99.999%
เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และใช้แก๊สออกซิเจนความบริสุทธิ์ 99.999%
เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา โดยจ่ายแก๊สผ่านชุดควบคุมการไหลของมวล
(mass flow controller) ของ MKS type247D
สาหรับกระบวนการการเคลือบฟิล์มบางของแต่ละเงื่อนไขนั้น
เริ่ม จากการน าวัส ดุรองรับ ที่ ท าความสะอาดแล้วเข้าห้ อ งเคลือ บ
โดยจัด วางวัสดุรองรับบนแท่นวางให้ห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบ
เป็ น ระยะ 10.0 cm จากนั้ น ลดความดั น ในห้ อ งเคลื อ บลงจนได้
ความดั น พื้ น เท่ า กั บ 5.0x10-5 mbar แล้ ว จ่ า ยแก๊ ส อาร์ ก อนเข้ า
ห้อ งเคลื อบด้ วยอั ต ราไหลเท่ ากับ 10.0 sccm โดยความดั นรวม
ขณะเคลือบถูกควบคุมให้คงเท่ากับ 5.0x10-3 mbar การเคลือบใช้
ก าลั ง สปั ต เตอริ ง ประมาณ 200 W และเวลาเคลื อ บ 60 min
สาหรับ พารามิเตอร์ที่ กาหนดให้เป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้คือ
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.0, 10.0, 15.0 และ
20.0 sccm พารามิเตอร์การเคลือบทั้งหมดสรุปดังตารางที่ 1
2.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง
ฟิ ล์ ม บางที่ เคลื อ บได้ ทั้ งหมดถู ก น าไปศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะ
ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง
ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer;
XRD) ของ Burker รุ่น D8 ใช้รังสีเอกซ์จาก Cu-K ( = 1.540 Å)
ซึ่ ง ตรวจวั ด แบบ 2-scan ด้ ว ยมุ ม ตกกระทบเฉี ย ง (grazing
incident angle) เท่ากับ 2° โดยตรวจวัดมุมเลี้ยวเบน 2 ในช่วง
20o ถึ ง 80o (2) ขนาดผลึ ก ค านวณจากรู ป แบบการเลี้ ย วเบน
รังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer (3) โครงสร้างจุลภาค ลักษณะ
พื้ น ผิ ว และภาคตั ด ขวางของฟิ ล์ ม บางถู ก ตรวจสอบด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning
Electron Microscopy; FE-SEM) ของ Hitashi รุ่น s4700
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และอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนแสดงในรู ป ที่ 3 ทั้ งนี้ ผ ลที่ ไ ด้
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Du และคณะ (2012) ซึ่ งรายงานว่ า
อัตราเคลื อบมี ค่าลดลง เมื่ ออัตราส่วนระหว่างแก๊ส ออกซิเจนต่ อ
แก๊สอาร์กอน (O2:Ar) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่อัตราเคลือบลดลง
เมื่ อ ปริม าณแก๊ส ไวปฏิ กิริย า (แก๊ส ออกซิ เจน) ในระบบเพิ่ ม ขึ้ น นี้
อาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า target poisoning ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อผิวหน้าของเป้าสารเคลือบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอะตอม
ของแก๊สออกซิเจน ทั้งนี้อัตราเคลือบขึ้นกับ 2 ปริมาณหลัก ได้ แก่
อัต ราการสปั ต เตอริง (sputtering rate) และ อัต ราการกัด เซาะ
(Etching rate) ของแก๊สอาร์กอน [15]

รูปที่ 1 ไดอะแกรมของครื่องเคลือบระบบดีซีรีแอคตีฟสปัตเตอริง
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์
พารามิเตอร์การเคลือบ
รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ
Ti (99.97%)
อุณหภูมิวสั ดุรองรับ
อุณหภูมหิ ้อง
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ
10.0 cm
ความดันพื้น
5.0x10-5 mbar
ความดันรวมขณะเคลือบ
5.0x10-3 mbar
กาลังสปัตเตอริง
200 W
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน
10 sccm
5, 10, 15, 20 sccm
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
เวลาเคลือบ
60 min

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน

3. ผลและอภิปรายผล
3.1 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม
เมื่ อ พิ จ ารณาด้ ว ยตาเปล่ า พบว่ า ฟิ ล์ ม บางที่ เ คลื อ บได้ บ น
กระจกสไลด์มีลักษณะใสและโปร่งแสง (ส่งผ่านแสงได้ดี) (รูปที่ 2)
โดยสีของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน
ขณะเคลือบ สาหรับอัตราเคลือ บของฟิล์มบางซึ่งคานวณได้จาก
ความหนาต่ อ เวลาที่ ใ ช้ เ คลื อ บ พบว่ า เมื่ อ อั ต ราการไหลของ
แก๊สออกซิเจนเพิ่ม ขึ้น อัต ราเคลือบมีค่าลดลงจาก 3.1 nm/min
เป็ น 2.5 nm/min โดยกราฟความสั ม พั น ธ์ระหว่างอั ตราเคลื อ บ

รูปที่ 3 อัตราเคลือบของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้
เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
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3.2 โครงสร้างผลึก
สาหรับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียม
ไดออกไซด์ที่ เตรีย มได้ แสดงในรูป ที่ 4 ผลการศึ กษาพบว่าอั ตรา
การไหลแก๊สออกซิเจนในกระบวนการเคลือบมีผลต่อโครงสร้างผลึก
ของฟิล์ม บางที่เตรียมได้ โดยเมื่ อใช้อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
เท่ากับ 5 sccm พบว่าฟิล์ม บางที่ได้เป็ นเฟสรูไทล์ โดยมี รูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 27.2° และ 54.1° ซึ่งตรงกับ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างแบบรูไทล์ระนาบ
(110) และ (211) ตามลาดับ (ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920)
เมื่อใช้อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่ มสูงขึ้นพบว่าฟิล์มบางที่ ได้
มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบผสมของอนาเทส/รูไทล์ สาหรับอัตราการ
ไหลแก๊สออกซิเจนที่ 10 sccm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่
มุ ม ประมาณ 25.1°, 27.3° และ 54.2° ซึ่ งตรงกั บ สารประกอบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101)
รู ไ ทล์ ร ะนาบ (110) และ (211) ตามล าดั บ (ฐานข้ อ มู ล JCPDS
เลขที่ 89-4920) ขณะทีเ่ งื่อนไขอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ
15 sccm พบรูป แบบการเลี้ ย วเบนรังสี เอกซ์ ที่ มุ ม 25.2°, 27.2°
และ 54.1° ซึ่ ง ตรงกั บ สารประกอบไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ มี
โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) รูไทล์ระนาบ (110) และ
(211) ตามล าดั บ (ฐานข้ อ มู ล JCPDS เลขที่ 89-4920) ส่ ว นที่
เงื่อนไขอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูงสุดที่ 20 sccm พบรูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.2°, 27.2° และ 54.0° ซึ่งยังคงตรง

กับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเท
สระนาบ (101) รู ไ ทล์ ร ะนาบ (110) และ (211) ตามล าดั บ
(ฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920) โดยจากการวิเคราะห์รูปแบบ
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง พบว่าฟิล์มบางในงานวิจัยนี้
เป็ นฟิ ล์ม บางที่มี ความเป็ น ผลึกสู งในทุก เงื่อนไขการเคลือบ ทั้ งนี้
เนื่ องจากการใช้ส นามแม่ เหล็ก ความเข้มสูง ในระบบเคลื อบฟิ ล์ ม
ทาให้เกิดปรากฏการณ์ ความร้อนจากพลาสมา (plasma heating
effect) ซึ่งเทียบเท่าการให้ความร้อนขณะเคลือบฟิล์ม [13]
นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนขณะเคลือบ
เพิ่มขึ้น โครงสร้างของฟิล์มที่เตรียมได้มีแนวโน้มเป็นแบบอนาเทส
มากขึ้ น ซึ่ งผลที่ ได้ ในงานวิจัย นี้ ส อดคล้อ งกั บ งานวิจั ย หลายงาน
ก่อนหน้านี้ [15,16] ทั้งนี้เนื่องจากพลังงานของอะตอมสารเคลือบ
(ไทเทเนียม) นั้นสัมพันธ์กับโอกาสของการชนกันระหว่างอนุภาคใน
ห้องเคลือบ ดังนั้นเมื่ออะตอมของแก๊ส ออกซิเจนในระบบมากขึ้น
จะทาให้อนุภาคเหล่านี้ สูญ เสียพลังงานจากการชนมากขึ้น ทาให้
พลังงานของอะตอมสารเคลือบมีค่าต่าลงซึ่งเหมาะสมต่อการฟอร์ม
ตัวเป็นฟิล์มบางที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสมากขึ้น [17]
สาหรับขนาดผลึก ซึ่งคานวณได้จากสมการของ Seherrer ใน
งานวิจั ย นี้ พ บว่ า ขนาดผลึ ก ของเฟสอนาเทสระนาบ (101) มี ค่ า
ในช่วง 23.6 – 27.4 nm ส่วนเฟสรูไทล์ระนาบ (110) มีค่าในช่วง
13.1 – 21.3 nm และเฟสรูไทล์ระนาบ (211) มีค่าในช่วง 17.7 –
20.7 nm รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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รูปที่ 4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ตารางที่ 2 ขนาดผลึก ความหนา และอัตราเคลือบของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ทเี่ ตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ขนาดผลึก (nm)
ความหนาฟิล์ม
อัตราเคลือบ
(sccm)
(nm)
(nm/min)
อนาเทส (101) รูไทล์ (110)
รูไทล์ (211)
5
13.1
18.6
188
3.1
10
23.6
18.8
20.7
166
2.8
15
27.4
21.3
17.7
158
2.6
20
27.4
18.9
17.7
153
2.5
3.2 ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนาฟิล์ม
ลั ก ษณะพื้ น ผิ ว และภาคตั ด ขวางของฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย ม
ไดออกไซด์ที่ได้เมื่อใช้ อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่ต่างกัน 4 ค่า
คือ 5, 10, 15 และ 20 sccm ซึ่ งตรวจสอบจากเทคนิ ค FE-SEM
ดังแสดงในรูป ที่ 5 พบว่าลักษณะพื้ น ผิวของฟิ ล์ มบางไทเทเนีย ม
ไดออกไซด์ในแต่ละเงื่อนไขมีความแตกต่างกัน โดยฟิล์มที่ถูกเคลือบ
ด้ ว ยอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนต่ า (5 และ10 sccm) เกรนมี
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกลมมนขนาดเล็กกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั่วผิวหน้าฟิล์ม เนื้ อฟิล์มที่ได้มีลักษณะแน่นทึบ เมื่อ อัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น (15 และ 20 sccm) พบว่าเกรนมีลักษณะ
ขนาดเล็กเรียวแหลมซึ่งเป็นลักษณะของเฟสอนาเทสผสมกับเกรนที่

เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของเฟสรูไทล์ ทาให้ผิวหน้า
ของฟิล์มเริ่มขรุขระเนื่องจากเกิดร่องลึกระหว่างเกรน สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้
โดยพบว่าที่อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูง ฟิล์มที่ได้ เป็นเฟสผสม
ของเฟสรูไทล์และเฟสอนาเทส ผลของการวิเคราะห์ภาคตัดขวางยัง
แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางที่เตรียมได้เริ่มมีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์
เมื่ อพิ จ ารณาผลของผลของอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนต่ อ
ความหนาฟิ ล์ ม พบว่ า ฟิ ล์ ม มี ค วามหนาลดลงเมื่ อ อั ต ราการไหล
แก๊สออกซิเจนขณะเคลือบสูงขึ้น โดยเมื่อเพิ่ มอัตราการไหลของ
แก๊สออกซิเจนจาก 5, 10, 15 และ 20 sccm ความหนาของฟิล์ม
มีค่าลดลงที่ 188, 166, 158 และ 153 nm ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้เมื่อแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
(ก) 5 sccm (ข) 10 sccm (ค) 15 sccm (ง) 20 sccm
1 8 8 ถึ ง 1 5 3 nm ต า ม ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งอั ต ร า ก า ร ไห ล
4. สรุป
แก๊สออกซิเจน
งานวิ จั ย นี้ ส ามารถเตรี ย มฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไดออกไซด์
(TiO2) บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคตีฟดี ซี
แมกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง เพื่ อ ศึ ก ษาผลของอั ต ราการไหลแก๊ ส
ออกซิเจนในช่วง 5 ถึง 20 sccm ผลการศึกษาพบว่าอัตราการไหล
แก๊ ส ออกซิ เจนในขณะเคลื อ บส่ งผลต่ อ โครงสร้ า งของฟิ ล์ ม บาง
อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ ฟิ ล์ ม บางทั้ ง หมดที่ เคลื อ บได้ เป็ น ฟิ ล์ ม บาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีความเป็นผลึกสูง และเฟสเปลี่ยนไปตาม
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน โดยเป็นเฟสผสมของรูไทล์/อนาเทส
ซึ่งได้เฟสอนาเทสระนาบ (101) รูไทล์ระนาบ (110) และ (211)
โครงสร้ า งผลึ ก ของฟิ ล์ ม บางเปลี่ ย นไปตามอั ต ราการไหลแก๊ ส
ออกซิเจน โดยเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นฟิล์มที่ได้จะมี
โครงสร้างแบบอนาเทสมากขึ้น ขนาดผลึกเฟสอนาเทสมีค่าในช่วง
23.6 ถึง 27.4 nm และเฟสรูไทล์มีค่าในช่ วง 13.1 ถึง 21.3 nm
ฟิ ล์ ม ที่ ถู ก เคลื อ บด้ ว ยอั ต ราการไหลแก๊ ส ออกซิ เจนต่ า เกรนมี
ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม ก้ อ นกลมมนขนาดเล็ ก ส่ ว นที่ อั ต ราการไหล
แก๊ สออกซิเจนสูง เกรนมีลักษณะเป็นเกรนขนาดเล็กเรียวแหลม
ผสมกับเกรนที่เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ความหนาฟิล์มมีค่าลดลงที่
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ประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการควบคุมเชื้อ Xanthomonas
oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการ
Efficiency of plant growth promoting bacteria to control Xanthomonas oryzae
pv. oryzae, a causal agent of rice bacteria leaf blight in laboratory
วราภรณ์ สุทธิสา1* อทิตยา ตุนก1 และ ศิรดา แก่นจันทร์1
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 19 ไอโซเลต ต่อการควบคุม
เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) สาเหตุของโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอย
และสารกรองเชื้อของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโของพืชต่อเชื้อ X. oryzae pv. oryzae ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่าเชื้อ
แบคทีเรียจานวน 6 ไอโซเลต ได้แก่ BWTM-MSU5, BWWM6-MSU, BWWM9-MSU, GCSR12, GCSE33 และ GCSR38 สามารถยับยั้งเชื้อ
Xoo ได้ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้งของเซลล์แขวนลอยระหว่าง 1.01-1.83 เซนติเมตร และของสารกรองเชื้อ ระหว่าง 1.55-2.00
เซนติเมตร ตามลาดับ ผลของสารสกัดหยาบสารกรองเชื้อของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 6 ไอโซเลต ต่อการยับยั้ง Xoo ด้วยวิธี agar well diffusion
พบว่าสารสกัดหยาบจากเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต GCSR33, GCSR38 และ BWWM6-MSU สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xoo ได้
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง 2.17, 1.67 และ 1.03 เซนติเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ: แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช, โรคขอบใบแห้งของข้าว, สารกรองเชื้อ

Abstract
This study aimed to test the effect of 19 isolates of plant growth promoting bacteria (PGPB) to control
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), the causative agent of rice bacterial leaf blight disease. The effect of cell
suspension and culture filtrate of PGPB to control Xoo was tested by paper disc diffusion method. The results show
that 6 isolates including BWTM-MSU5, BWWM6-MSU, BWWM9-MSU, GCSR12. GCSE33 and GCSR38 were able to inhibit
Xoo with the diameter of the inhibitory zone between 1.01-1.83 cm and 1.55-2.00 cm from cell suspension and culture
filtrate, respectively. Efficiency of crude extracts of 6 isolates of PGPB on inhibition of Xoo by agar well diffusion
method, it was found that GCSR33, GCSR38 and BWWM6-MSU crude extracts were able to inhibit growth of Xoo with
the diameter of the inhibitory zone 2.17, 1.67, and 1.03 cm, respectively.
Keywords: Plant growth promoting bacteria, Rice bacteria leaf blight, Culture filtrate
โรคในระยะนีส้ ังเกตได้ยาก อาการในระยะปักดาจะแสดงหลังปักดา
แล้วหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ใบที่เป็นโรคขอบใบมีรอยขีดช้า ต่อมา
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ แผลมีหยดน้าสีครีมคล้ายยางสนกลม ๆ
ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็นสีน้าตาลและหลุดไป
ตามลม น้าหรือฝน ซึ่งจะทาให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะ
ขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความ

1. บทนา
โรคขอบใบแห้ ง (Bacterial leaf blight) เป็ น โรคที่ ท าความ
เสีย หายกับ ข้าว ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงออกรวง ต้น กล้า
ก่ อ นน าไปปั ก ด าจะมี จุ ด เล็ ก ๆ ลั ก ษณะช้ าที่ ข อบใบล่ าง ต่ อ มา
ประมาณ 7-10 วัน จุดช้านี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตาม
ใบข้ าว ใบที่ เป็ น โรคจะแห้ งเร็วและสี เขี ยวจะจางลงเป็ น สี เทา ๆ
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diffusion และคัดเลือกเฉพาะไอโซเลตที่มีศักยภาพสาหรับทดสอบ
โดยวิธิ agar well diffusion

กว้างของใบ ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยักแผลนี้เมื่อนานไป
จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบที่เป็นโรคขอบใบจะแห้งและม้วนตามความ
ยาว ในบางกรณีที่เชื้อมีปริมาณสูงเข้าทาลายทาให้ท่อน้าท่ออาหาร
อุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉาและตายอย่างรวดเร็ว เรียกอาการ
ของโรคนี้ ว่ า ครี เ สก โดยมี เชื้ อ สาเหตุ ม าจาก Xanthomonas
oryzae pv. oryzae (Xoo) [1] เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าทาลาย
ข้าวได้ทุกช่วงระยะการเจริญโดยเข้าทางบาดแผลหรือทางช่ องเปิด
ธรรมดา เช่น รูคายน้า และปากใบ โดยเซลล์แบคทีเรียเข้ าไปเพิ่ม
ปริมาณในส่วนของช่องระว่างเซลล์ และเคลื่อนย้ายไปที่ท่อลาเลียง
น้า ซึ่งจะไปขัดขวางการลาเลียงน้าและอัตราการสังเคราะห์แสง
โดยเชื้อสามารถเข้ าท าลายทางบาดแผลได้ มากกว่าทางช่อ งเปิ ด
ธรรมชาติ การเข้าทาลายมีความสัมพันธ์กับบาดแผลของต้นข้าว
เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคเข้าทางบาดแผลหรือทางช่องเปิดธรรมชาติ
การป้องกันกาจัดโรคเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีเนื่องจากเห็นผลเร็ว
แต่การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อโรคพืชเป็นจานวนมากจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์และสั ตว์ สารเคมีเป็นพิษตกค้างใน
สภาวะแวดล้อม ผลิตผลเกษตร และมีผลกระทบต่อผู้บริโภค [2] จึง
ได้มีการนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาทดแทนการใช้สารเคมีเช่นงานวิจัย
ของ พัชราภรณ์ และสุพจน์ [3] ได้ศึกษาการนาแบคทีเรียปฏิปักษ์
Bacillus amyloliquefaciens S20A1 ที่ แยกได้ จ ากดิ น รอบราก
ข้ า วที่ ส ามารถผลิ ต สารทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง
แบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว
ได้ และพบว่ า สารกรองเซลล์ แ บคที เ รี ย ของแบคที เ รี ย B.
amyloliquefaciens S20A1 สามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค
พื ช ได้ ห ล า ย ส า ย พั น ธุ์ ได้ แ ก่ X. oryzae pv. oryzae, X.
axonopodis pv. glycines แ ล ะ X. campestris pv.
campestris สร้ า งบริ เ วณ ยั บ ยั้ ง 37.82 mm 30.86 mm และ
34.68 mm ตามลาดับ ขณะที่ Xie และคณะ [4] ได้ศึกษากิจกรรม
ของแบคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช (PGPR) ได้ แ ก่
Bacillus strain D13 ต่ อ การต้ า นเชื้ อ X. oryzae pv. oryzae
พบว่ า สารระเหยที่ D13 ผลิ ต ออกมามี ผ ลต่ อ การลดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีแ ละลดการเคลื่อนที่ของเซลล์ X. oryzae
pv. oryzae ได้
การวิจัยนี้จึงได้นาจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมา
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบ
แห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนา
เชื้ อจุ ลิ น ทรีย์ เหล่ านี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ป ระโยชน์ ในการส่ งเสริม การ
เจริญเติบโตของพืชในระดับแปลงปลูกรวมทั้งใช้สาหรับควบคุมโรค
ได้

3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
3.1 เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ
เชื้ อ แบคที เ รี ย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo)
สาเหตุโรคใบแห้งของข้าว ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักวิจัยและ
พัฒ นาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 19 ไอ
โซเลต ได้แก่ BWPD-KK12, BWPD-KK17, BWPD-KK22, BWPDKK23, BWPD-KK40, BWTM-MSU1, BWTM-MSU5, BWTMMSU6, BWTM2-MSU, BWTM6-MSU, BWTM8-MSU,
BWTM9-MSU, FDKF5, GCMR44, GCSR12, GCSR38, GCSR33,
SK313 และ TKM1 ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทาง
จุล ชี ว วิท ยา ภาควิ ชาชี ววิ ท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม
3.2 ประสิ ท ธิ ภ าพของเซลล์ แ ขวนลอยแบคที เรี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion
เตรี ย มเซลล์ แ ขวนลอยของเชื้ อ แบคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค Xoo โดยเลี้ยงใน
อาหาร nutrient glucose broth (NGB) โดยการเขย่าที่ความเร็ว
รอบ 150 รอบต่อนาที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อ
นามาเตรียมเซลล์แขวนลอยให้ได้ความเข้มข้น 108 CFU ต่อมิลิลิตร
จากนั้นนาไปทดสอบด้วยวิธี paper disc diffusion โดยการ swab
เชื้ อ สาเหตุ โรคลงบนจานอาหาร nutrient glucose agar (NGA)
จากนั้นวาง paper disc ที่ได้ทาการหยดเซลล์แขวนลอยของเชื้อ
แบคที เรี ย ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช แต่ ล ะไอโซเลต 10
ไมโครลิตรต่อแผ่น วาง 4 ไอโซเลตต่อจาน โดยใช้น้ากลั่นปลอดเชื้อ
เป็ น การควบคุ ม ทางลบ และใช้ ย าปฏิ ชี ว นะสเตรปโตมายซิ น
(streptomycin) เป็นการควบคุมทางบวก นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 - 72 ชั่ ว โมง สั งเกตบริ เวณยั บ ยั้ ง
(inhibition zone) แล้ววัดขนาด [5]
3.3 ประสิ ท ธิ ภ าพของสารกรองเชื้ อ แบคที เรี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion
เตรียมสารกรองเชื้อของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชโดยเลี้ยงในอาหาร nutrient glucose broth (NGB) โดย
การเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แยกเก็บส่วนใสมาทาการกรองด้วยแผ่น
กรองขนาด 0.2 ไมโครเมตร แล้วนาไปทดสอบด้วยวิธีการ paper
disc diffusion โดยการ swab เชื้ อ สาเหตุ โรคลงบนจานอาหาร

2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมการประเมินประสิทธิภาพของ
เซลล์ แขวนลอยและสารกรองเชื้ อ ของเชื้อแบคทีเรีย ส่งเสริมการ
เจริ ญ เติ บ โของพื ช ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย X. oryzae pv.
oryzae (Xoo) สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยวิธี paper disc
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nutrient glucose agar (NGA) จากนั้ น วาง paper disc ที่ ได้ ท า
การหยดสารกรองเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่
ละไอโซเลต 10 ไมโครลิตรต่อแผ่น ลงไป โดยวาง 4 ไอโซเลตต่อ
จาน และมี น้ ากลั่ น ปลอดเชื้ อ เป็ น การควบคุ ม ทางลบ และมี ย า
ปฏิ ชีวนะสเตรปโตมายซิน เป็ น การควบคุ ม ทางบวก น าไปบ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 - 72 ชั่ ว โมง สั งเกต
บริเวณยับยั้ง (inhibition zone) แล้ววัดขนาด [5]

4.2 ประสิ ท ธิ ภ าพของสารกรองเชื้ อ แบคที เรี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion
ประสิทธิภาพของสารกรองเชื้อแบคทีเรียทั้ง 19 ไอโซ ต่อการ
ยั บ ยั้ งเชื้ อ แบคที เรี ย Xoo ด้ ว ยวิ ธี paper disc diffusion พบว่ า
เชื้ อ ไอโซเลต BWTM-MSU5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคที เรี ย Xoo ได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางบริ เวณยั บ ยั้ ง
เท่ากับ 2.00 เซนติเมตร แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับการใช้สารปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน และเชื้อ
แบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ อี ก 5 ไอโซเลต ได้ แ ก่ BWM6-MSU, BWM9MSU, GCSR12, GCSR33 และ GCSR38 โดยมี เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
ของบริ เ วณ ยั บ ยั้ ง เท่ า กั บ 1.63, 1.83, 1.63, 1.94 และ 1.55
เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

3.4 การเตรียมสารสกัดหยาบและการทดสอบประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
ด้วยวิธีการ agar well diffusion
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไอโซเลตที่มี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อ Xoo ที่ได้จากขั้นตอนข้อ 3.2 ลงใน
อาหาร LB ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุในฟลาสก์ขนาด 500
มิลลิลิตร เขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนามาวัดค่าการดูดกลื นแสงที่
ความยาวคลื่น 600 นาเมตร ให้ได้เท่ากับ 0.2 หรือได้ความเข้มข้น
ของเซลล์ เท่ากั บ 108 CFU ต่ อมิ ลิลิต ร จากนั้ น นามาปั่น เหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที เก็บส่วนใสแล้ว
เติ ม ethyl acetate ในอั ต ราส่ ว น 1:1 น ามาระเหยด้ ว ยเครื่ อ ง
rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะได้สารสกัด
หยาบ (crude extract) [6] นาสารสกัดหยาบที่ได้มาละลาย 1%
DMSO แล้ วน าไปทดสอบการยับ ยั้ง Xoo ด้วยวิธีก าร agar well
diffusion ด้ ว ยการใช้ ส ารสกั ด หยาบของเชื้ อ แต่ ล ะไอโซเลต
ปริมาตร 50 ไมโครลิตรต่อหลุม โดยใช้ยาปฏิชีวนะสเตรปโตมายซิน
เป็นการควบคุมทางบวก และใช้น้ากลั่นปลอดเชื้อเป็นการควบคุม
ทางลบ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
สังเกตและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเซลล์แขวนลอยและสารกรองเชื้อของ
เชื้ อ แบคที เรีย ส่ งเสริม การเจริญ เติ บ โตของพื ช ต่ อ การยั บ ยั้ งเชื้ อ
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
ไอโซเลต
เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
(cm)1/
เซลล์แขวนลอย
สารกรองเชื้อ
BWPD-KK12
0.44±0.22 ghi
0.18±0.07 c
BWPD-KK17
0.83±0.73 efgh
0.32±0.16 c
BWPD-KK22
0.38±0.20 ghi
0.29±0.16 c
BWPD-KK23
0.30±0.00 hi
0.30±0.00 c
BWPD-KK40
0.35±0.13 ghi
0.25±0.11 c
BWTM-MSU1 0.84±0.51 defgh
0.47±0.02 c
BWTM-MSU5 1.30±0.20 bcde
2.00±0.00 a
BWTM-MSU6 0.74±0.42 efghi
0.80±0.15 bc
BWTM2-MSU 0.51±0.25 fghi
0.31±0.02 c
BWTM6-MSU 1.51±0.87 bcd
1.63±0.05 a
BWTM8-MSU 0.10±0.00 i
0.49±0.02c
BWTM9-MSU 1.83±0.81 ab
1.83±0.81 a
FDKF5
0.55±0.09 fghi
0.51±0.02 c
GCMR44
1.12±0.63 cdef
0.38±0.16 c
GCSR12
1.29±0.70 bcde
1.63±0.03 a
GCSR33
1.01±0.34 cdefg
1.94±0.11 a
GCSR38
1.57±0.12 bc
1.55±0.09 ab
SK313
0.28±0.04 hi
0.20±0.00 c
TKM1
1.18±0.52 bcdef 0.68±0.48 c
Steptomycin 2.30±0.48 a
1.79±0.37 a

4. ผลการวิจัย
4.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของเซลล์ แ ขวนลอยแบคที เรี ย ส่ งเสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas
oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ paper disc diffusion
ผลของเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย ทั้ง 19 ไอโซเลต ต่อการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xoo ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่าเชื้อ
ไอโซเลต BWM9-MSU มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย
Xoo ได้ ดี ที่ สุ ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง ไม่
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สาร
ปฏิ ชีวนะสเตรปโตมายซิน โดยมี เส้ น ผ่า ศู น ย์ ก ลางบริเวณยั บ ยั้ ง
เท่ากับ 1.83 เซนติเมตร และ 2.30 เซนติเมตร ตามลาดับและมี 7
ไอโซเลต ที่ มี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของบริ เวณยั บ ยั้ ง กว้ า งกว่ า 1
เซ น ติ เม ต ร ได้ แ ก่ BWTM-MSU5, BWTM6-MSU, GCMR44,
GCSR12, GCSR33, GCSR38 และ TKM1 โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 1.30, 1.51, 1.12, 1.29, 1.01, 1.57 และ
1.18 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติตามวิธี Least signification differences (LSD)

P= 0.05
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ของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช พบว่าไอโซเลต
BWWM9-MSU มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xoo ได้
ดีที่สุด และมีอีก 7 ไอโซเลต ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
กว้ า งกว่ า 1 เซนติ เมตร เมื่ อ ใช้ ส ารกรองเชื้ อ ของเชื้ อ แบคที เรี ย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช พบว่า ไอโซเลต BWTM-MSU5 มี
ประสิทธิภาพในการยั บยั้งเชื้อ Xoo ได้ดีที่สุด แต่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับเชื้อแบคทีเรียอีก 5 ไอโซเลต ได้แก่ BWM6MSU, BWM9-MSU, GCSR12, GCSR33 และ GCSR38 โดยมี
เส้ น ผ่าศู น ย์ กลางของบริเวณยั บ ยั้ง ระหว่าง เท่ ากับ 1.55 - 1.94
เซนติเมตร สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา และคณะ [7] ที่ได้ทา
การแยกและคั ด เลือ กเชื้อ แบคที เรีย ปฏิ ปั ก ษ์ ที่ มี ศั กยภาพในการ
ป้องกันกาจัดโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วย
วิธี paper disc diffusion พบว่าแบคทีเียปฏิ
รี ปักษ์จานวน 6 ไอโซ
เ ล ต ไ ด้ แ ก่ BMKM001, BKLS022, BKKN005, BKKN006,
BSKN004 และ BSKN030 มีป ระสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อสาเหตโรคได้ดีที่สุด และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของปาริชาติ
และคณะ [8] ที่ได้นาแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่แยกจากดิน
บริเวณรอบรากข้าว ได้แก่ TU-Orga1 มาประเมินประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชโดยเพิ่มการสร้าง indole-3-acetic
acid (IAA) และยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้งที่เกิดจากแบคทีเรีย
Xoo โดยเปรียบเที ย บกับ การใช้ สารเคมี bacbicure (Canoron)
พบว่าการคลุ กเมล็ดข้าวพัน ธุ์ สุพรรณบุ รี 2 ด้วย TU-Orga1 (106
cfu/ml) มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ข้าวมีปริมาณ IAA สะสม
เพิ่มขึ้นสูงสุด และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าข้าวอายุ 14 วัน
ให้มีความสูงต้น ความยาวราก และน้าหนักสดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยัง
มี ร ะดั บ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ Xoo สู ง สุ ด ถึ ง 11.3 มิ ล ลิ เมตร ขณะที่
bacbicure มีระดับการยับยั้ ง 8.2 มิลลิเมตร ในขณะที่ Hop และ
คณะ [9] ท าการคั ด เลื อ กแอคติ โนมายซิ ส ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ควบคุม Xoo สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว โดยพบว่าเชื้ อไอโซ
เล ต VN08-A-12 ค ว บ คุ ม Xoo ได้ ถึ ง 10 races ใน ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบัติการ และพบว่านอกจากจะลดขนาดความยาวแผลที่เกิด
จากเชื้อสาเหตุโรคแล้วยังลดความเสียหายของผลผลิตได้ด้วย
การทดสอบผลของสารสกัด หยาบสารกรองเชื้อของเชื้อ
แบคทีเรียส่งเริมการเจริญเติบโตของพืชในการยับยั้งการเจริญของ
Xoo ด้ วยวิธีการ agar well diffusion พบว่าสารสกั ดหยาบจาก
แบ ค ที เ รี ย ไอโซเลต BWWM6-MSU, GCSR33 และ GCSR38
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xoo ได้โดยมีความกว้าง
บริเวณยับยั้ง (inhibition zone) ระหว่าง 1.03 - 2.17 เซนติเมตร
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพั ช ราภรณ์ และสุ พ จน์ [3] ที่ ศึ ก ษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ป ฏิ ปั ก ษ์ Bacillus
amyloliquefaciens S20A1 ที่ ส ามารถผลิ ต สารทุ ติ ย ภู มิ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Xoo สาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าวได้ จึงได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการผลิต
ส า ร ทุ ติ ย ภู มิ พ บ ว่ า ส า ร ก ร อ งเซ ล ล์ ข อ งแ บ ค ที เรี ย B.
amyloliquefaciens S20A1 สามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค

4.3 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของเชื้อแบคทีเรียส่งเสริม
ก ารเจ ริ ญ เติ บ โต ข อ งพื ช ใน ก ารยั บ ยั้ งเชื้ อ แ บ ค ที เรี ย
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้ วยวิธีก าร agar well
diffusion
ผลของสารสกัดหยาบของสารกรองเชื้อของเชื้อแบคทีเรีย 6 ไอ
โ ซ เ ล ต ไ ด้ แ ก่ BWTM-MSU5, BWM6-MSU, BWM9-MSU,
GCSR12, GCSR33 และ GCSR38 ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xoo
ด้ ว ยวิ ธี ก าร agar well diffusion พบว่ า สารสกั ด หยาบของเชื้ อ
แบ ค ที เ รี ย ไอโซเลต GCSR33, GCSR38 และ BWWM6-MSU
สามารถยับ ยั้งการเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เรีย Xoo ได้ โดยมี ค วาม
กว้างของบริเวณยั บ ยั้งเท่ ากับ 2.17, 1.67 และ 1.03 เซนติ เมตร
ตามลาดับ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 1)
ตารางที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด หยาบของสารกรองเชื้ อ
แบคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้วยวิธีการ agar
well diffusion
ไอโซเลต
เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง
(cm)1/
BWTM-MSU5
0.63±0.15 ab
BWM6-MSU
1.03±0.40 ab
BWM9-MSU
0.00±0.00 b
GCSR12
0.00±0.00 b
GCSR33
2.17±0.76 ab
GCSR38
1.67±0.58 ab
Streptomycin
2.67±1.15 a
1/

ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติตามวิธี Least signification differences (LSD)

P= 0.05

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสารกรองเชื้อแบคทีเรีย
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ต่ อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ด้ วย วิ ธี ก า ร agar well
diffusion

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ แบคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของพืชต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค X. oryzae
pv. oryzae ด้วยวิธี paper disc diffusion เมื่อใช้เซลล์แขวนลอย
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พื ช ได้ ห ล า ย ส า ย พั น ธุ์ ได้ แ ก่ X. oryzae pv. oryzae, X.
axonopodis pv. glycines แ ล ะ X. campestris pv.
campestris โด ย มี บ ริ เ วณ ยั บ ยั้ ง 37.82, 30.86 แ ล ะ 34.68
มิลลิเมตร ตามลาดับ

[5]

6. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดสอบผลของเชื้อแบคที เรียส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบ
แห้ งในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
ระดับเรือนทดลองและในสภาพแปลงเพิ่มเติมก่อนนาไปประยุกต์ใช้
ต่อไป

[6]

[7]
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บทคัดย่อ
กระเทียมเป็นหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรที่มักพบการปนเปื้อนด้วยเชื้อรา มีแหล่งเพาะปลูกใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
จังหวัดลาปางเป็นพื้นที่หลักในการรับตัดแต่งกระเทียม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและศึกษาชนิดของราที่ ปนเปื้อนในกระเทียมตัดแต่ง
ของตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดยเก็บตัวอย่างกระเทียมจานวน 28 ตัวอย่าง จาก 27 แห่ง ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน การ
จาแนกชนิดของราอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ใช้เทคนิค slide culture เพื่อศึกษาราเส้นใยและสปอร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ลาดับเบส
บริเวณ ITS โดยใช้ไพร์เมอร์ ITS3 และ ITS4 และเทคนิค PCR เพิ่มปริมาณก่อนนาไปหาลาดับเบส ผลการศึกษาพบว่า คัดแยกราได้ 37 ไอโซเลต
จาแนกเป็น 6 สกุล ได้แก่ Fusarium sp., Curvularia sp., Chaetomium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., และ Trichoderma sp.
โดยพบ Fusarium sp. มากทีส่ ุด 21 ไอโซเลต และแต่ละหมู่บ้านพบราปนเปื้อนในกระเทียมอย่างน้อย 3 สกุล
คาสาคัญ: กระเทียมตัดแต่ง จังหวัดลาปาง Fusarium, Curvularia, Aspergillus

Abstract
Garlic is one of the agricultural products that are often contaminated with fungi. It has a large cultivation area
in the north of Thailand, with Lampang being the main area for garlic trimming. The present research aimed to isolate
and identify fungal species contaminated in trimmed garlic from Kluai Phae District, Muang Lampang, Lampang Province.
Twenty-eight garlic samples were collected from 27 places in 5 villages. Identification of fungal species were carried out
using both morphological and ITS sequence-based analysis. Fungal mycelium and spores were observed using slide
culture technique. Primers ITS3 and ITS4 were used to amplify fungal ITS region by PCR before sequencing. The results
revealed that 37 isolates were classified into 6 genera including Fusarium sp., Curvularia sp., Chaetomium sp.,
Penicillium sp., Aspergillus sp. and Trichoderma sp. Fusarium sp. was found in the highest number with 21 isolates. At
least 3 genera of fungi were found in garlic from each village.
Keywords: Trimmed garlic, Lampang province, Fusarium, Curvularia, Aspergillus
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ตารางที่ 1 แหล่งที่มาของกระเทียมและจานวนตัวอย่างที่เก็บจาก
แต่ละหมู่บ้าน

1. บทนา
กระเทียมจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะ
เป็ น พื ช ที่ ค นไทยนิ ย มใช้ เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของอาหาร
เพาะปลู ก มากในภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดย
จังหวัดลาปางมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมมากเป็นอันดับ 4 รองจาก
จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่ องสอน และพะเยา [1] หลั งการเก็บ เกี่ย ว
กระเทียมจะถูกตัดแต่ง มัด หรือแกะกลี บเพื่อเตรียมจาหน่าย ซึ่ง
ชุมชนในพื้นที่ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง เป็นแหล่งทา
กระเทียมตัดแต่งแหล่งใหญ่ของภาคเหนือ
ปัญหาที่มักพบในการผลิตกระเทียมมีทั้งด้านการเกิดโรคในแปลง
ปลูกและปนเปื้อนจากเชื้อราระหว่างเก็บรักษา สร้างความเสียหายกับ
ผลผลิตเป็นอย่างมาก ราที่มีรายงานพบในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว
เสมอได้แก่ ราในสกุล Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus
sp., Botrytis sp., Alternaria sp., Stemphyllium sp., Curvularia
sp., Colletotrichum sp. และ Rhizopus sp. [2-6] ราหลายชนิ ด
สามารถสร้างไมโคท็อกซิน (mycotoxin) ซึ่งเป็นสารเมทาบอไลต์ทุติย
ภูมิ มีฤทธิ์เป็ นพิ ษทั้งต่อคนและสัตว์ ส่งผลให้อาหารที่มีเชื้อราและ
สารพิ ษ จากเชื้ อ ราเหล่ า นี้ ป นเปื้ อ นเป็ น อาหารไม่ ป ลอดภั ย [7]
Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp. เป็นราสกุลหลักที่
สามารถสร้ างสารพิ ษ หลายชนิ ดเมื่ อปนเปื้ อนในอาหาร [8] ดั งนั้ น
กระเทียมและผลิตภัณฑ์จากกระเทียมจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ควรมี
การตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยเชื้อราอย่างสม่าเสมอ เพื่อเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและศึกษาชนิด ราที่พบใน
กระเทียมตัดแต่งในพื้ นที่ 5 หมู่บ้านของตาบลกล้วยแพะ อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นกระเทียมที่มาจากหลายแหล่งปลูกและ
ขายกระเทียมในภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจั งหวั ด ล าพู น ซึ่ งผลที่ ได้ ส ามารถใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ด้ านการ
ปนเปื้อนของราในกระเทียมของภาคเหนือ รวมทั้งใช้ศึกษาด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคหรือสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในผลิตผลทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พื้นที่เก็บตัวอย่าง
หมู่ 1
บ้านกล้วยหลวง
หมู่ 2
บ้านกล้วยแพะ
หมู่ 3
บ้านกล้วยม่วง
หมู่ 4
บ้านหัวฝาย

หมู่ 5
บ้านกล้วยกลาง

แหล่งทีม่ าของกระเทียม จานวนรวม
และจานวน (แห่ง)
(ตัวอย่าง)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (5)
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (1)
7
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน (1)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (3)
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (1)
6
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (1)
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน (1)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (1)
อ.เวียงแหน จ.เชียงใหม่ (1)
3
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน (1)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (1)
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (1)
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (1)
6
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1)
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (2)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (2)
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (1)
6
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน (1)
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (2)

2. วิธีการวิจัย
2.1 แหล่งที่มาของกระเทียมตัดแต่ง
ตั ว อย่ า งกระเที ย มตั ด แต่ ง ที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ได้ จ ากแหล่ ง ท า
กระเทียมตัดแต่งในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลาปาง
จ.ลาปาง ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกล้วยหลวง หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ หมู่ 3
บ้ า นกล้ ว ยม่ ว ง หมู่ 4 บ้ า นหั ว ฝาย และหมู่ 5 บ้ า นกล้ ว ยกลาง
หมู่บ้านละ 6 แห่ง ยกเว้นหมู่ 3 ที่มีบ้านรับมัดกระเทียมน้อยที่ สุด
เก็บ 3 แห่ ง แต่ละแห่งที่รับกระเทียมมาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว
นับเป็น 1 ตัวอย่าง ยกเว้น 1 บ้านจากหมู่ 1 ที่รับกระเทียมมาจาก 2
แหล่ ง เก็ บ 2 ตั ว อย่ า ง รวมจ านวนทั้ งหมด 28 ตั ว อย่ า ง แต่ ล ะ
ตัวอย่ างสุ่ มเก็ บกระเที ยมไม่น้ อยกว่า 1 กิ โลกรัม แหล่งเพาะปลู ก
กระเทียมที่นามาตัดแต่งและจานวนตัวอย่างที่เก็บแสดงในตารางที่ 1
และภาพตัวอย่างแหล่งทากระเทียมตัดแต่งแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แหล่งทากระเทียมตัดแต่ง หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ
อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
2.2 การแยกราจากกระเทียมตัดแต่ง
นากระเที ยมตั ดแต่ งจากแต่ ละแหล่ งปริมาณ 1 กิโลกรัมมาแกะ
กลี บ แล้ วสุ่ ม เลื อ กจ านวน 20 กลี บ ฟอกฆ่ าเชื้ อ พื้ น ผิ วโดยแช่ ใน
สารละลาย 1% sodium hypochlorite เขย่าเป็นเวลา 10 นาที แล้ว
ล้ างในน้ ากลั่ นนึ่ งฆ่ าเชื้ อ 3 ครั้ง จากนั้ นย้ ายกระเที ยมมาวางลงบน
อาหาร PDA ที่ มี chloramphenicol (50 mg/l) บ่ ม จานอาหารที่
อุ ณ หภู มิ ห้ องในที่ มื ดเป็ น เวลา 5-7 วั น ถ้ ามี ราเจริ ญ ออกมาจาก
กระเทียม แยกมาเพาะเลี้ยงต่อจนได้เชื้อบริสุทธิ์ บันทึกลักษณะโคโลนี
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กระเทียมเน่าเสียระหว่างการเก็บรัก ษา [2] F. oxysporum f. sp.
cepae, F. proliferatum และ F. verticillioides ยั ง พบเป็ นรา
สาเหตุ โ รคส าคั ญ ของกระเที ย มในสหรั ฐ อเมริ ก าและจี น [3]
Fusarium sp. ที่แยกได้ จากกระเทียมตัดแต่งทุกไอโซเลตเจริญได้
รวดเร็วในอาหาร PDA โคโลนี มีลักษณะฟู ละเอียด สีขาวหรือขาว
แซมม่วง สร้าง macroconidia รูปร่างโค้งหัวท้ายแหลมจานวนมาก
(รูปที่ 2) ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสบางส่วนบริเวณ ITS ระบุได้ว่า
ไอโซเลตส่วนใหญ่มีความเหมือนกับ Fusarium oxysporum
Curvularia sp. ที่แยกจากกระเทียมตัดแต่งเจริญเติบโตได้ดีใน
อาหาร PDA โคโลนีฟูสีเทาเข้ม สร้างสปอร์รูปไข่สีน้าตาล มีผนังกั้น
สปอร์เป็น 3-4 เซลล์ การวิเคราะห์ลาดับเบสยังไม่สามารถระบุชนิด
ได้ ราสกุล Curvularia เป็นราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด มีรายงาน
กล่ า วถึ ง ว่ า C. pallescens เป็ น หนึ่ ง ในราสาเหตุ โ รคเน่ า ของ
กระเทียมระหว่างเก็บรักษา [17] อย่างไรก็ตาม C. lunata พบบน
หัวกระเทียมในแปลงมากกว่าการตรวจพบหลังการเก็บเกี่ยว [5] ซึ่ง
แตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่พบมากถึง 5 ไอโซเลต
ราสกุ ล Aspergillus และ Penicillium มั ก พบปนเปื้ อ นใน
อาหารและผลิตผลทางการเกษตร หลายชนิดสามารถสร้างสารพิษ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [18] การศึกษาราจากกระเทียมหลังการเก็บ
เกี่ ยวมั กพบราสองสกุ ลนี้ เสมอ อาทิ A. niger, A. ochraceus, A.
awamori, A. flavus, P. chrysogenum, P. purpurogenum, P.
hirsutum และ P. alli [2, 3, 16, 19, 20, 21, 22, 23] Aspergillus
sp. จากกระเทียมเจริญเติบโตได้รวดเร็วในอาหาร PDA โคโลนีสีดา
ขอบสีขาว สปอร์รูปร่างกลมอยู่ต่อกันเป็นสายบนสเตอริกมา ลาดับ
เบสบริเวณ ITS ระบุ ได้ ว่า 2 ไอโซเลตที่ พบเป็ น A. niger และ A.
sydowii โคโลนีของ Penicillium sp. จากทั้ง 4 แหล่งมีลักษณะนุ่ม
ย่น ตรงกลางสีเขียวขอบสีขาว สปอร์ทรงกลมต่อกันเป็นลูกโซ่บน
phialide ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสของราสกุล Penicillium ยังใช้
ระบุชนิดไม่ได้ เพราะลาดับเบสไม่มีความจาเพาะเพียงพอ คาดว่า
อาจมีการปนเปื้อนระหว่างไอโซเลตจากการทา PCR
การตรวจพบ Chaetomium sp. และ Trichoderma sp. ใน
กระเที ย มมี ไ ม่ ม ากนั ก มี ร ายงานว่ า C. globosum ถู ก พบใน
ก ระ เที ย ม ร ะ ห ว่ า งเก็ บ รั ก ษ า ม าก ก ว่ า ใน แ ป ล งป ลู ก [5]
Chaetomium sp. ที่แยกได้จากกระเทียมตั ดแต่ง 4 ไอโซเลต ยัง
ไม่ส ามารถระบุ ชนิ ดได้ ราเจริญ เติบ โตได้รวดเร็วในอาหาร PDA
โคโลนี ที่ โ ตเต็ ม ที่ มี สี น้ าตาล มี hair รอบผนั ง ด้ า นนอกของ
perithecium ส่วน Trichoderma sp. ลักษณะโคโลนีสีเขียวรอบ
นอกสีขาว ค่อนข้างฟู สปอร์รูปร่างกลม การวิเคราะห์ ลาดับเบส
ระบุได้ ว่าเป็น T. harzianum ราทั้งสองสกุล เป็นราที่พบทั่วไปใน
ดิน และบางชนิดถูกนามาใช้ประโยชน์เป็นราปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งการ
เกิ ด โรคและจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในพื ชหลายชนิ ด อาจเป็ น ไปได้ ว่ า
กระเทียมได้รับราทั้งสองสกุลนี้โดยติดมาจากแปลงปลูก
การควบคุมราสาเหตุโรคของกระเทียมและหัวหอมระหว่างเก็บ
รักษาอาจทาได้หลายวิธี เช่น การจุ่มในสารเคมีหรือสารฆ่าเชื้อรา
การใช้น้าร้อนร่วมกับสารเคมี การเก็บรักษาพืชผักที่อุณหภูมิต่า ซึ่ง

2.3 การจาแนกชนิดรา
เพาะเลี้ยงราที่คัดแยกจากกระเทียมตัดแต่งด้วยเทคนิค slide
culture เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราเส้นใย ได้แก่ สี
โคโลนี การแตกแขนงของเส้น ใย ลั กษณะและรูป ร่ างของสปอร์
แล้ ว เปรี ย บเที ย บกั บ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของราตามที่ มี
รายงานไว้ [9-14]
การจ าแนกราด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ล าดั บ เบสบริ เ วณ ITS
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสกัด DNA ราเส้นใย การทา PCR
เพื่อเพิ่มปริมาณยีน ITS และการหาลาดับเบสแล้วนาลาดับเบสที่
ได้มาเทียบในฐานข้อมูล GenBank เพื่อระบุชนิด
การสกัด DNA ราเส้นใยใช้ชุดสกัด DNA สาเร็จรูป genomic
DNA isolation kit (Biohelix, บริ ษัท กิบไทย จากัด ) นา DNA ที่
สกั ดได้ เป็ น ต้ น แบบในการท าปฏิ กิ ริยา PCR ด้ วยเอนไซม์ Excel
Taq 5X PCR Master Dye Mix (SMOBIO, บริษัท กิบไทย จากัด )
ใช้ ไพร์เมอร์ 1 คู่ คื อ ITS3 (5'-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3')
และ ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') สภาวะส าหรั บ
PCR มี ดั ง นี้ initial denaturation 94 องศาเซลเซี ย ส 2 นาที
denaturation 94 องศาเซลเซีย ส 30 วิ นาที primer annealing
55 องศาเซลเซียส 30 วินาที extending 72 องศาเซลเซียส 15
นาที ทาปฏิกิริยาจานวน 30 รอบ และ final extending 72 องศา
เซลเซียส 1 นาที นา PCR product ที่ได้ส่งวิเคราะห์หาลาดับเบสที่
บริษั ท Macrogen แล้ วนาลาดับ เบสไปวิเคราะห์ เปรียบเที ยบใน
ฐ า น ข้ อ มู ล NCBI Genbank ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม Blastn
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) [15] เพื่ อ ระบุ ช นิ ด
ของรา

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ราปนเปื้อนในกระเทียมตัดแต่งสามารถคัดแยกได้จานวน 37
ไอโซเลต โดยแยกได้จากกระเทียมของบ้านหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่
4 และหมู่ 5 จานวน 10, 8, 4, 9 และ 6 ไอโซเลต ตามลาดับ เมื่อ
น ามาศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์
ร่วมกับการวิเคราะห์ ลาดับเบสบริเวณ ITS ของราขนาดประมาณ
300-400 คู่เบส จาแนกได้ 6 สกุล คือ Fusarium sp., Curvularia
sp., Chaetomium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., และ
Trichoderma sp. โดยพบจานวน 21, 5, 4, 4, 2 และ 1 ไอโซเลต
ตามลาดับ (ตารางที่ 2) กระเทียมจากหมู่ 4 บ้านหัวฝาย พบรา 5
สกุล ขณะที่หมู่บ้านอื่นพบ 3 สกุล และ Fusarium sp. เป็นเพียง
สกุลเดียวที่พบจากทุกหมู่บ้าน ทุกแหล่งเพาะปลูกกระเทียมที่ชุมชน
รับมาตัดแต่งพบราในกระเทียมอย่างน้อย 1 สกุล (ตารางที่ 3)
Fusarium sp. เป็นราเด่นที่พบในกระเทียมตัดแต่งของ ต.กล้วย
แพะ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาราจาก
กระเทียมที่เก็บไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอียิปต์ พบราจานวน 4 สกุล คือ
Aspergillus, Botrytis, Fusarium แ ล ะ Penicillium โ ด ย พ บ
Fusarium spp. มากที่ สุ ด [16] นอกจากนี้ มี การตรวจพบเชื้ อ F.
proliferatum ด้ วยความถี่ สูงสุดจากรา 8 ชนิ ดที่ แยกได้ จากกลี บ
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เป็นวิธีการที่ใช้กันมานาน แต่มักพบข้อจากัด บางประการ ส่วนวิธี
ทางเลือกที่พัฒ นาและมี รายงานการใช้เพิ่มขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยี
พลาสมา และการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ อย่างไรก็ตาม กรณีของพืช

อาหาร วิธีควบคุมเชื้อราที่น่าจะเหมาะสมที่สุดอาจเป็นการใช้สาร
สกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร [6]

ตารางที่ 2 ราที่แยกได้จากกระเทียมตัดแต่งจาก 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
แหล่งตัวอย่างกระเทียม
หมู่ 1 บ้านกล้วยหลวง
หมู่ 2 บ้านกล้วยแพะ
หมู่ 3 บ้านกล้วยม่วง
หมู่ 4 บ้านหัวฝาย
หมู่ 5 บ้านกล้วยกลาง

สกุลราที่แยกได้ (ไอโซเลต)
Fusarium sp. (7), Chaetomium sp. (2), Penicillium sp. (1)
Fusarium sp. (6), Penicillium sp. (1), Aspergillus sp. (1)
Fusarium sp. (2), Curvularia sp. (1), Trichoderma sp. (1)
Fusarium sp. (3), Curvularia sp. (2), Chaetomium sp. (2), Penicillium sp. (1), Aspergillus sp. (1)
Fusarium sp. (3), Curvularia sp. (2), Penicillium sp. (1)

ตารางที่ 3 ราที่แยกได้จากกระเทียมจาแนกตามแหล่งปลูกกระเทียมที่ชุมชน ต.กล้วยแพะ รับมาตัดแต่ง
สกุลราที่แยกได้ (ไอโซเลต)
แหล่งปลูกกระเทียมที่รับมา
รวม
Fusarium Curvularia Chaetomium Penicillium Aspergillus Trichoderma
(แห่ง)
(ไอโซเลต)
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (12)
11
2
1
1
15
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (2)
3
1
4
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (1)
1
1
อ.เวียงแหน จ.เชียงใหม่ (1)
1
1
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (1)
1
1
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1)
1
1
2
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (1)
1
1
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน (4)
1
1
1
1
1
1
6
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (5)
2
1
1
1
1
6
(ฉ) ด้านซ้ายของทุกภาพแสดงลักษณะโคโลนีที่เจริญบนอาหาร
PDA และด้านขวาแสดงลักษณะเส้นใยและสปอร์

4. สรุปผลการวิจัย
กระเทียมตัดแต่ง 28 ตัวอย่างจากพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.กล้วยแพะ
อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง แยกราปนเปื้ อนได้จานวน 37 ไอโซเลต
เ ป็ น ร า ใ น 6 ส กุ ล คื อ Fusarium sp., Curvularia sp.,
Chaetomium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., แ ล ะ
Trichoderma sp. โดยพบ Fusarium sp. มากที่สุด 21 ไอโซเลต
กระเทียมของแต่ละหมู่บ้านพบราอย่างน้อย 3 สกุล และกระเทียม
จากทุกแหล่งปลูกที่รับมาพบราอย่างน้อย 1 สกุล ผลการวิจัยที่ได้นี้
สามารถใช้ในการศึกษาเพื่อป้องกันหรือควบคุมราและสารพิษจาก
ราในกระเทียมซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสาคัญ เพื่อความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของคนไทยได้ต่อไป

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา 6 สกุลที่แยกจากกระเทียม
Fusarium sp. (ก), Curvularia sp. (ข), Chaetomium sp. (ค),
Penicillium sp. (ง), Aspergillus sp. (จ), และ Trichoderma sp.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์
และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้แก่ วงจรการพัฒนาระบบ SDLC ใน
การวิเคราะห์ระบบงาน โปรแกรม SolidWorks ในการพัฒนาโมเดลสามมิติ และ ADT Bundle ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และในทาการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.00 ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 54.00 ปริญญาตรี ร้อยละ 10.00 ปริญญาโท ร้อยละ 30.00 สูงกว่าปริญญาโท ร้อย
ละ 6.00 ในส่วนของช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี ร้อยละ 4.00 อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 50.00 อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ร้อยละ 18.00 อายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 28.00 ผู้สอบแบบสอบถามพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ( =4.48, S.D.=0.53) และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับดี ( =4.65, S.D.=0.57) ดังนั้นในภาพรวม
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์ อยู่ในระดับดี ( =4.56, S.D.=0.55)
และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมต้องการเห็นภาพมุมสูง และส่วนยอดของกุโบร์มากขึ้น
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน , รหั สเออาร์, กุโบร์, เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด ), ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, พระนครศรีอยุธยา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop an tour guide application using AR codes for the Tomb of
Sheikh Ahmad Qomi; 2) to evaluate user satisfaction after using the application. The research instruments were: 1)
Systems Development Life Cycle (SDLC) for system analysis; 2) SolidWorks program for creating 3-D models; and 3) ADT
Bundle for developing the application. The purposive sample consisted of 50 individuals to answer a questionnaire for
evaluating user satisfaction. The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, and standard
deviation.
The research results were found that 58.00% of total respondent ware females and 42.00% males. In terms
of educations, of all the respondents, 54.00 % had attained less than a bachelor’s degree, 10.00 % a bachelor’s degree,
30.00% a master’s degree, 4.00% higher than a master’s degree. And in terms of age groups, 4.00% of respondents
were in the 5-14 age group, 50.00% were in 15-24, 18.00% were in 25-34, and 28.00% were in 35 and over. Overall, user
satisfaction with the application performance was at a good level ( =4.48, S.D.=0.53) and user satisfaction with the
application service was at a good level as well ( =4.65, S.D.=0.57). Therefore, the development of tour guide
application using AR codes for the Tomb of Sheikh Ahmad Qomi was at a good level overall ( =4.56, S.D.=0.55).
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tourists and visitors have interesting suggestions that they want to see a high angle image and the top of the Tomb of
Sheikh Ahmad Qomi more.
Keywords: Application, Augmented Reality Code, Tomb, Sheikh Ahmad Qomi, Android Operating System, Phranakhon Si
Ayutthaya, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Mobile Network ไม่ ว่าจะเป็ น EDGE, 3G, GPRS หรือ Wireless
มาใช้ในการเชื่อมต่อกัน
มั ล ติ มี เ ดี ย เข้ า มี บ ทบาทในชี วิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น Computer,
Smartphone, Tablet, TV ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง สิ่ งพิ ม พ์ ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะมัลติมีเดียประเภทโมเดลสามมิติที่กาลังได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โมเดลสามมิติ
บนแอปพลิ เคชั น สามารถช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โบราณสถานแก่
นักท่องเที่ยวได้ดี เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงอธิบายความเป็นมา ใน
สถานการณ์จริงที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้เห็นโบราณสถานจริง และ
ยังสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาเชิงลึกของโบราณสถานมากขึ้ นผ่าน
โมเดลสามมิติ ทาให้เกิดความหลากหลายของการเข้าถึงข้อมูล ของ
โบราณสถาน อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจในโบราณสถาน
ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่าย เนื่องจากแทบทุกคน
มีอุ ป กรณ์ ป ระเภทสมาร์ท โฟน หรือแทบเล็ท ดั งนั้ น การประยุก ต์
โมเดลสามมิติเข้ากับแอปพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้โดยผ่านการแส
นก Marker ของ AR Code เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่สามารถแสดง
โมเดลสามมิติ จึงเป็นเรื่องไม่ไกลตัวที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ และยังเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีก
ด้วย

1. บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานสาคัญ
หลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือ สถานที่ฝังศพ (กุโบร์) เจ้าพระยาบวร
ราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ซึ่งเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีและท่าน
เฉกอะหมัด กุมมีนี้ ท่านเป็นต้นสกุลของไทยมุสลิมหลายนามสกุล
รวมถึงสกุลบุนนาค เป็นต้น และสกุลของเจ้าพระยาหลายท่านใน
ระยะเวลาต่อมา อาทิ เจ้าพระยาอภัยราชา (ชื่น) เจ้าพระยาชานาญ
ภั กดี (สมบุ ญ ) เจ้าพระยาเพชรพิ ไชย (ใจ) และมี บ รรดาศั ก ดิ์ เป็ น
สมเด็ จเจ้ าพระยาในสมั ย กรุงรัต นโกสิ น ทร์ถึง 3 ท่ าน คื อ สมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ (ทัต บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุ น นาค) รวมทั้ งเป็ น ต้ น สกุ ลของสายสกุ ลที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ปกครองประเทศตลอดมา สถานที่ฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด กุมมี) จัดเป็นแหล่งที่เที่ยว ศึกษา ค้นคว้า ที่น่าสนใจ
มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมากและมีการพัฒนาโดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ ขี ด ความสามารถในการท างานสู ง ขึ้ น ซึ่ ง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ บางรุ่ น นั้ น สามารถใช้ งานได้ เปรีย บเสมื อ นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ได้สะดวกสบาย
อีกทั้งมีการพั ฒ นาระบบปฏิ บัติ การ ที่สร้างขึ้นมาเพื่ อควบคุม การ
ทางานโทรศัพท์ให้เลือกใช้อยู่หลายระบบ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ 3 ค่ายใหญ่ คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบปฏิบัติการไอ
โอเอสและระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟนตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒ นาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานใน
ด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ เช่ น งานวิ จั ย ของ Antti Sarela, et al.
(2009) ได้ ท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การน าเอา Home-Base Care
Model มาใช้สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยในการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย เมื่อแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
ได้ แล้วทีมแพทย์ได้ทาการตรวจดูข้อมูลของผู้ป่วยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
โดยแอปพลิ เ คชั น นี้ จ ะมี ฟั ง ก์ ชั่ น ที่ ชื่ อ ว่ า Step Counter และ
Wellness Diary โดย Step Counter จะทาการเก็บการเคลื่อนไหว
ร่ า งกายของผู้ ป่ ว ย ส่ ว น Wellness Diary จะท าการเก็ บ ข้ อ มู ล
น้าหนัก ความดัน โลหิต ระดับน้าตาลในเลือด เวลาที่ทางาน และ
เวลาพั กผ่อน เพื่ อให้แพทย์ได้น าข้ อมูลเหล่านี้ม าท าการวิเคราะห์
สุขภาพของผู้ป่วย [2] อีกทั้งแอปพลิเคชันนี้ได้ใช้โปรแกรม Adobe
Flex ในการสร้ า งหน้ า จอการท างาน ซึ่ งการเชื่ อ มต่ อ การท างาน
ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น ได้มีการใช้เทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒ นาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ด้วยรหัสเออาร์
2.2 เพื่อประเมิน ผลความพึ งพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ที่
พัฒนาขึ้น

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กุ โ บร์ ข องเจ้ า พระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด กุมมี) แล้วนามาวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน
ช่วยบรรยายโบราณสภานด้วยรหัสเออาร์
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์
ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหั สเออาร์
สาหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3.3 ทดสอบแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวร
ราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์
3.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุ โบร์ ข องเจ้ า พระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมั ด กุ ม มี )
ด้วยรหัสเออาร์
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1. การวิเคราะห์ภ าพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา
Marker จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล (Marker
Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อ
นามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศั ย Marker เป็น
หลักในการทางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดย
ใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ใน ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based
AR)
2. การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ
Marker เทียบกับกล้อง
3. กระบวนการสร้ า งภาพสองมิ ติ จากโมเดลสามมิ ติ (3 D
Rendering) เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตาแหน่ง เชิง
3 มิติ ที่คานวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง
4.5 โปรแกรม Solidworks
เป็นซอฟแวร์ที่ สามารถออกแบบชิ้น งานได้ค รอบคลุมทุกกลุ่ม
อุต สาหกรรม และมีก ารพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ช่ว ยวิ ศวกรลด
ระยะเวลาในการออกแบบ และลดข้ อ ผิ ด พลาดจากการสื่ อ สาร
ระหว่ า งการออกแบบ ในทุ ก วั น นี้ มี วิ ศ วกรด้ า นการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากกว่ า พั น คนที่ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม Solidworks
4.6 ADT-Bundle
ชุดพัฒนา ADT-Bundle ประกอบด้วยโปรแกรม Eclipse และ
SDK สาหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
4.7 วงจรพัฒนาระบบ SDLC
วงจรการพั ฒ นาระบบคื อ กระบวนการในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ได้ โดยภายในวงจรจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงาน
หลัก ๆ คือ ด้านการวางแผน (Planning Phase) ด้านการวิเคราะห์
(Analysis Phase) ด้ า นการออกแบบ (Design Phase) ด้ า นการ
พัฒนา (Implementation Phase)
4.8 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนและ
แทบเล็ ท ที่ มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาดมากที่ สุ ด ในตอนนี้ และเป็ น
ซอฟแวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ค (Stack) ซึ่ง
รวมเอาระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร์ และแอพพลิเคชันที่สาคัณเข้า
ด้วยกัน เพื่อใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น [4]
เนื่องจากระบบปฏิบัติ Android เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด จึ ง
อนุ ญ าตให้ นั ก พั ฒ นาหรื อ ผู้ ที่ ส นใจสามารถดาวน์ โหลด Source
Code ได้ ทาให้มีผู้พัฒ นาจากหลาย ๆ ฝ่ายนา Source Code มา
ปรับแต่งและพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ ในแบบ
ฉบับของตนเองมากขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอน
ดรอยด์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 3 ประเภทดังนี้

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 โบราณสถาน
โบราณ สถานมีทั ้ง แบ บ โบ ราณ สถานที ่ม ีเ จ้า ของห รือ ผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สิน
ของแผ่น ดิน (มาตรา 24) โบราณวัต ถุแ ละโบราณสถานที ่เป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินต้องเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ
ข้อ ยกเว้น กรณีไ ม่อ าจหรือ ไม่ส มควรจะน ามาเก็บ รัก ษาใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เก็บรัก ษาไว้ได้เฉพาะในพิพิธภัณฑ์อื่น
วัด หรือสถานที่ทางราชการ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
ศิลปากร [1]
4.2 เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
เจ้า พระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุม มี (دمحا خیش
 )یحقเป็นมุสลิมชีอะหฺอิษนาอะชะรียะหฺ (สิบสองอิมาม) เกิดเมื่อ
พ.ศ. 2086 ณ ตาบลกุนี ( )ینوقในเมืองอัสตะราบาด ()دابآرتسا
ซึ่งปัจจุบันคือเมืองกอร์กัน ( )یآیسگตั้งอยู่แถบทะเลแคสเปียน ใน
ประเทศอิหร่าน
ในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้า ฯ ให้
ท่านเฉกอะหมัด กุมมี ซึ่งมีอายุ 87 ปี เป็นเจ้าพระยาบวรราชนายก
จางวางกรมมหาดไทย ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. 2174 รวม
อายุ 88 ปี สถานที่ ฝั ง ศพของท่ า นเฉกอะหมั ด ตั้ งอยู่ ใ นบริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.3 กุโบร์
สุ ส านหรื อ กู โ บร์ เป็ น สถานที่ ฝั งศพของมุ ส ลิ ม เป็ น สถานที่
สาธารณะที่สาคัญ อิสลามได้กาหนดกรอบแนวปฏิบัติ ต้องให้ ความ
เคารพ และให้เกียรติสุสานหรือกูโบร์ในฐานะที่เป็นสาธารณะสถาน
4.4 Augmented Reality Code
ความเป็ น จริงเสริม หรื อ ความเป็ น จริ งแต่ งเติ ม (อั งกฤษ: AR :
Augmented Reality Technology ) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ เชื่อมต่อต่ าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น การสร้าง
ข้ อ มู ล อี ก ข้ อ มู ล หนึ่ งที่ เป็ น ส่ ว นประกอบบนโลกเสมื อ น (virtual
world) เช่ น ภาพกราฟิ ก วิ ดี โ อ รู ป ทรงสามมิ ติ และข้ อ ความ
ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง
เทคโนโลยี AR แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ แบบที่ ใ ช้ ภ าพ
สัญลักษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ข้อมูลบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในทางเทคนิคแล้วภาพสัญลักษณ์ที่ใช้
จะนิยมเรียกว่า “Marker” หรืออาจจะเรียกว่า AR Code ก็ได้ โดย
ใช้ ก ล้ อ งเว็ บ แคมในการรั บ ภาพ เมื่ อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ เราใช้ ง านอยู่
ประมวลผลรูปภาพเจอสัญลักษณ์ที่กาหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพ
สามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น ซึ่งสามารถที่จะหมุนดูภาพที่
ปรากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา
ขั้นตอนการทาเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
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Android Open Source Project (AOSP) เป็ น ร ะ บ บ แ อ น
ดรอยด์ ป ระเภทแรกที่ บ ริษัท Google เปิด ให้ สามารถน า Source
Code ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
Open Handset Mobile (OHM) เป็ น แอนดรอยด์ที่ ได้ รับ การ
พั ฒ นาร่วมกั บ กลุ่ ม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่ งบริษั ท
เหล่ า นี้ จ ะพั ฒ นาระบบ Android ในแบบฉบั บ ของตนเอง โดยมี
รูปร่างหน้าตา การแสดงผล และฟังก์ชั่ นการทางานที่แตกต่างกัน
รวมไปถึงอาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบการใช้งานเป็น
ของแต่ละบริษัท และโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทนี้ก็จะได้รับสิทธิ์
ในบริการเสริม ต่าง ๆ ของกูเกิลที่เรียกว่า GMS (Google Mobile
Service) ซึ่ งเป็ น บ ริ ก ารเส ริ ม ที่ ท าให้ ระ บ บ แ อ น ด รอ ย ด์ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
Cooking หรือ Customize เป็นระบบแอนดรอยด์ที่นักพัฒ นา
นาเอา Source Code จากแหล่ งต่าง ๆ มาปรับแต่ งให้อ ยู่ในแบบ
ฉบับของตนเอง [3]

6. ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน ประวัติความเป็นมารวมถึง
ข้ อ มู ล ทางด้ า นสถาปั ต ยกรรมและโครงสร้ า ง โดยได้ รั บ ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลบลูปริ้นของโบราณสถานกุโบร์ของพระยาบวรราช
นายก (เฉกอะหมัด กุมมี) จากหน่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ งานช่าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการไปถ่ายภาพ
มุมต่าง ๆ ของกุโบร์ของพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)
และวั ด ขนาดส่ ว นต่ า ง ๆ ของกุ โบร์ แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าท าการ
คานวณสัดส่วนเพื่อขึ้นแบบชิ้นงานเป็นรายชิ้น เพื่อนาไปประกอบ
เป็นภาพสามมิติต่อไป
ผลของการวิจัยในส่วนของแอปพลิเคชัน ได้สร้างโมเดลแยกส่วน
ดังแสดงในรูปที่ 1

5. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวร
ราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วยรหัสเออาร์ เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์การ
ออกแบบและการพัฒนา
5.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
5.1.1 การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลของโบราณสถานกุ
โบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ทั้งทางด้าน
ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มารวมถึ ง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
สถาปั ตยกรรม โครงสร้าง โดยการไปขอความอนุ เคราะห์ ข้อมู ล
บลูปริ้นของโบราณสถาน และกุโบร์ของพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด กุมมี) จากหน่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ งานช่างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งไปถ่ายภาพและวัด
ขนาดส่วนต่าง ๆ ของกุโบร์จากสถานที่จริง
5.1.2 การวิเคราะห์ระบบ นาข้อมูลที่ได้ในส่วนของโบราณสถาน
และข้ อ มู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ มาวิเคราะห์ เพื่ อ ใช้ ในการออกแบบ
ระบบ โดยการคานวณสัดส่วนของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นกุ
โบร์ โดยแบ่งเป็น พื้น ประตู หน้าต่าง โครงสร้างหลัก ส่วนโดม จั่ว
เป็นต้น
5.1.3 การออกแบบระบบ การออกแบบระบบในส่วนของแอป
พลิ เ คชั น และเนื้ อ หาของการแสดงผลที่ เ ป็ น โครงสร้ า งทาง
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และออกแบบ Marker ที่จะใช้กับแอปพลิเคชัน
5.1.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยพัฒนาในส่วนของเนื้อหาที่
แสดงผลและช่วยบรรยายโบราณสถานด้วยรหัสเออาร์ โดยเริ่มจาก
การสร้างโมเดลแยกส่ว นของส่ วนต่ าง ๆ แล้ วน ามาประกอบเป็ น
โมเดลสามมิ ติ ข องกุ โบร์ และใช้ ชุ ด พั ฒ นา ADT-Bundle ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1 โมเดลแยกส่วนกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) 1

รูปที่ 2 โมเดลภาพสามมิติกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) 2
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อายุ 15-24 ปี ร้ อ ยละ 50.00 อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 25-34 ปี ร้ อ ยละ
18.00 อายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 28.00
7.2 ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
ตารางที่ 1 ผลประเมิ น ความพึ งพอใจด้ านประสิ ท ธิภ าพของแอป
พลิเคชัน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
S.D. แปลผล
1.ด้านเนื้อหา
4.57
0.43 ดีมาก
2.ด้ า นการน าเสนอรู ป แบบแอป
ดี
4.40
พลิเคชัน
0.57
3.ด้านภาพประกอบและตัวอักษร 4.35
0.53
ดี
4.ด้านระบบและการแสดงผล
4.58
0.54 ดีมาก
5.ด้านการทางานของระบบ
4.52
0.59
ดี
รวม 4.48
0.53
ดี
ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับ ดี ( 4.48) ด้ านระบบและการแสดงผลมี
ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( 4.58) รองลงมาคือ ด้านเนื้ อหา ( 4.57)
ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านภาพประกอบและตัวอักษร
( 4.35)

รูปที่ 3 โมเดลสามมิติกโุ บร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมัด กุมมี) ด้วยโปรแกรม Solidworks
7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ
หมั ด กุ ม มี ) ด้ ว ยรหั ส เออาร์ จากกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ เยี่ ย มชมกุ โบร์ ข องเจ้ า พระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด กุมมี) ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น
50 คน โดยใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ การสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดยแบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ส่วนที่
3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
โดยการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด [5]
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง
4.51 – 5.00
มีน้าหนักในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีน้าหนักในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีน้าหนักในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีน้าหนักในการตัดสินใจอยู่ในในระดับน้อย
1.0 – 1.50
มีน้าหนักในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

7.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันช่วยบรรยายกุโบร์ของ
เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี)
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
1.ด้านเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย
2.รูปแบบของแอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ
3.ภาพประกอบมีความน่าสนใจ
4.แอปพลิเคชันใช้งานไม่ซับซ้อน
5.แอปพลิเคชันให้ความรู้ มีประโยชน์
6.สามารถนาเอาเนื้อหาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ได้
7.ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ งานแอป
พลิเคชันโดยรวม
รวม

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามแอปพลิเคชันช่วย
บรรยายกุโบร์ของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ด้วย
รหัสเออาร์
จากการสารวจด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิ ง ร้อยละ 58.00 เป็ น เพศชาย ร้อยละ 42.00 ในส่วนของ
ระดั บ การศึ ก ษาผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่ า
ปริญ ญาตรี ร้อยละ 54.00 ปริญ ญาตรี ร้อยละ 10.00 ปริญ ญาโท
ร้อยละ 30.00 สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 6.00 ในส่วนของช่วงอายุ
ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี ร้อยละ 4.00 อยู่ในช่วง

4.57

S.D. แปลผล
0.65 ดีมาก

4.40

0.57

ดี

4.35
4.58
4.52

0.72
0.43
0.47

ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.57

0.65

ดีมาก

4.40

0.53

ดี

4.56

0.57

ดีมาก

ผลประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก ( 4.56) โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงทีสุดคือ แอปพลิเคชัน
ใช้ งานไม่ ซั บ ซ้ อ น ( 4.58) รองลงมาคื อ สามารถน าเอาเนื้ อ หา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ( 4.57) ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
คือ ภาพประกอบมีความน่าสนใจ ( 4.35)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทาส่วนบนสุดของส่วนที่เป็นโดมให้มีความละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น เพราะเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็น
ความละเอียดด้วยตาเปล่าจากพื้นราบได้ยาก
2. เพิ่มเติมข้อมูลส่วนของรูปภาพและประวัติการบูรณะกุโบร์ของ
พระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ในแอปพลิเคชัน
3. เพิ่มวิดีโอที่ได้จากการบินถ่ายโดยใช้โดรน เพื่อให้เห็นภาพมุม
สูง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อลาไย
Product Development of Ice Cream mixed with Longan Flesh
ภาสุรี ฤทธิเลิศ1* และ สุวิภา รุ่งเรือง1
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ps.rittilert@gmail.com

1*Email:

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณเจลาตินต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ และการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมลาไย โดยแปรผันปริมาณเจลาติน ที่ร้อยละ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 โดยน้าหนัก จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ พบว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณเจลาตินไม่มีผลต่อค่าสี และการขึ้นฟูของไอศกรีม ในขณะที่การเพิ่มปริมาณเจลาตินทาให้อัตราการละลายของไอศกรีมลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลาไยที่มีปริมาณ
เจลาตินร้อยละ 0.75 โดยให้คะแนนด้านสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณ ฑ์ มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิต (p≤0.05) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พื้น ฐานของผลิตภัณ ฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือก
(เจลาตินร้อยละ 0.75) พบว่าตัวอย่างมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 77.78, 0.88, 0.91, 3.47, 0.45
และ 16.52 ตามลาดับ การเติมเจลาตินมากขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้นเท่ากับ 3.85 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม
คาสาคัญ: ลาไย, เจลาติน, ไอศกรีม

Abstract
The objective of this research was to investigate the effect of gelatin content on physicochemical quality and
consumer acceptance of longan ice cream products by varying the gelatin content at 0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.0% by
weight. In physical quality studies, it was found that increasing the gelatin content did not affect the color and overrun
of ice cream, while increasing the gelatin content decreased the melting rate of ice cream with statistical significance
(p≤0.05). According to the consumer acceptance study, it was found that the consumer accepted 0.75% of the gelatin
content of longan ice cream, by grading for color, smoothness, mouth-coating, gumminess and overall product
inclination the most with statistical significance (p≤0.05). The analysis of the proximate composition of the selected
products (0.75% gelatin) found that the samples contained 77.78, 0.88, 0.91, 3.47, 0.45 and 16.52% content of moisture,
protein, fat, fiber, ash and carbohydrates, respectively. The addition of more gelatin resulted in a 3.85 times higher
protein content compared to the controlled formula.
Keywords: Longan fruit, Gelatin, Ice cream
1.1 ก รั ม ต่ อ 100 ก รั ม แ ล ะ ให้ พ ลั งงาน 60 กิ โล แ ค ล อ รี่
ต่อ 100 กรัม อีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุอีกด้วย เช่น
วิ ต ามิ น ซี เท่ า กั บ 84 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม โพแทสเซี ย ม
ฟอสฟอรั ส และแมกนี เซี ย มเท่ า กั บ 266, 21 และ 10 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่ อ 100 กรั ม ตามล าดั บ เป็ น ต้ น [1] นอกจากนี้ ใ นเนื้ อ ล าไย
มี ส ารป ระกอบ โพลี ฟี น อล ซึ่ ง เป็ นสารต้ า นอนุ มู ล อิ สระ [2]
ประเทศไทยมีการส่งออกลาไยสด ลาไยอบแห้ง ลาไยกระป๋อง และ
ลาไยแช่แข็ง ซึ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน [3] ในบางปี

1. บทนา
ลาไย (Dimocarpus longgan Lour.) เป็นผลไม้ที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปลูกมากทางภาคเหนือ
พันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุ์ดอ เนื่องจากเป็นพันธุ์เบา สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนพันธุ์อื่น และออกดอกติดผลสม่าเสมอ อีกทั้ง
เป็นที่ ต้องการของตลาด ลาไยเป็นผลไม้ที่มีคุ ณ ค่าทางโภชนาการ
โดยเนื้ อ ผล สดมี อ งค์ ป ระกอบ ของความชื้ น โปรตี น ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารทั้งหมด เท่ากับ 82.75, 1.31, 0.1, 15.14,
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ระดั บ 1 เป็ น เวลา 30 วิ น าที จากนั้ น น าผงเจลาติ น ผสมกั บ
น้ าตาลทราย คนให้ เข้ า กั น แล้ ว เติ ม ลงในน้ าล าไย คนให้ น้ าตาล
ละลายจนหมด นาน้าลาไยไปตั้งไฟด้วยการต้มในหม้อ 2 ชั้น คนให้
เจลาตินละลายจนหมด แล้ วเติมเกลือ จากนั้นเติมนมพาสเจอไรซ์
ให้ค วามร้อ นจนมี อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส แล้ วเติม ครีม เที ย ม
คนให้ละลาย นาไปพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 20 นาที แล้วทาให้เย็นทันที โดยแช่ในอ่างน้าเย็นจนมีอุณหภูมิ
48 องศาเซลเซียส จึงเติมโพลีเด็กซ์โตรส กัวร์กัม และวิปครีม แล้ว
น าส่ ว นผสมทั้ งหมดปั่ น ในเครื่ อ งปั่ น ไอศกรี ม โฮมเมด รุ่ น HOM122050 (ยี่ ห้ อ Homemate, ประเทศไทย) ขั้ น ตอนการผลิ ต
ไอศกรีมลาไยแสดงดังภาพที่ 1

ผลผลิ ต ล าไยมี จานวนมากเกิ น ความต้ อ งการ ท าให้ ร าคาผลผลิ ต
ตกต่ า จึ งมี ก ารน าไปท าเครื่อ งดื่ ม น้ าล าไย จากงานวิจั ย ที่ ผ่ านมา
พบว่ามีการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์จากลาไยเป็นผลิตภัณฑ์ ไวน์ [4] และ
วุ้นกรอบ [5] ซึ่งผลิต ภัณ ฑ์แปรรูปจากลาไยยังมีความหลากหลาย
ค่อนข้างน้อย หากมีการนาลาไยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะทาให้ได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกทาให้เย็นจัดและแข็งตัว มี ลักษณะ
เนื้ อนุ่ ม เนี ยน เนื่อ งจากการผสมของอากาศขณะท าให้ แข็ งตั ว [6]
ไอศกรีมมีองค์ประกอบของนม สารให้ความหวาน สารให้ความคงตัว
อิมัลซิไฟเออร์ และสารให้กลิ่นรส [7] ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเป็นที่นิยม
บริโภคอย่างมากในปัจจุบัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลไม้
หลายชนิ ด เช่ น กล้ วยน้ าว้า [8] มะขาม [9] หมากเม่ า [10] และ
เสาวรส [11] แต่ยังไม่มีการพัฒนาไอศกรีมจากลาไย ทั้งนี้การผลิต
ไอศกรีมจาเป็นต้องมีการเติมสารเพิ่มความคงตัว เพื่อช่วยปรับปรุง
เนื้ อ สัม ผัส ของไอศกรีม สารให้ ความคงตัว ที่ มี การใช้ เช่น กัวร์กั ม
และเจลาติน เป็ นต้น [7] กล่าวว่าสารเพิ่ ม ความคงตั วที่ละลายใน
ของเหลวทาให้น้าไม่แยกตัวเป็นอิสระ เมื่อตีปั่นส่วนผสมให้เป็นฟอง
จึงทาให้ฟองอากาศในไอศกรีมไม่ ยุบตัว เกิดการขึ้นฟูมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มความข้นหนืดทาให้ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่เนียนเรียบ ดังนั้น
จึ ง มี แ นวคิ ด ในการแปรรู ป ไอศกรี ม จากล าไยที่ มี ส่ ว นผสมของ
เนื้อลาไยสด เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลาไยที่มีราคาตก
และล้ น ตลาด โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาปริม าณ
เจลาติ น ต่ อ คุ ณ ภาพทางกายภาพและการยอมรั บ ของผู้ บ ริ โภค
ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากลาไย

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของไอศกรีมลาไย
ส่วนผสม
น้า
เนื้อลาไยสด
นมพาสเจอไรซ์
ครีมเทียม
วิปครีม
น้าตาลทรายขาว
เกลือป่น
กัวร์กัม
โพลิเด็กซ์โตรส

0
45.19
19.37
19.37
0.64
6.46
7.75
0.06
0.19
10.97

ทาการศึ กษาผลของปริ มาณเจลาติ น ต่อ คุณ ภาพของไอศกรีม
ลาไย คุณภาพที่ศึกษา ได้แก่ ค่าสี (L*, a* และ b*) อัตราการขึ้นฟู
อั ต ราการละลาย การทดสอบความชอบที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผู้บริโภค และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พื้นฐาน (proximate
composition) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก

การเตรียมวิปครีม

การปั่นไอศกรีม

ลาไยสด

เทครีมใส่ภาชนะทีม่ ีน้าแข็ง
หล่อเย็น
ตีครีมด้วยความเร็วระดับ 1-5
นาน 5 นาที

ผสมวิปครีมลงในน้าลาไย

ปั่นผสมเนื้อลาไยกับน้าตามสูตร
ที่ความเร็วระดับ 1
เป็นเวลา 30 วินาที

วิปครีมที่ตงั้ ยอด

เติมผงเจลาตินที่ผสม
กับน้าตาลทราย

3. อุปกรณ์และวิธีการ

1.00
45.19
19.37
19.37
0.64
6.46
7.75
0.06
0.19
10.97

การเตรียมน้าลาไย
ล้างปอกเปลือกแกะเมล็ดออก
และล้างอีกครัง้

2. ขอบเขตการวิจัย

ปริมาณเจลาติน (ร้อยละโดยน้าหนัก)
0.25
0.50
0.75
45.19
45.19
45.19
19.37
19.37
19.37
19.37
19.37
19.37
0.64
0.64
0.64
6.46
6.46
6.46
7.75
7.75
7.75
0.06
0.06
0.06
0.19
0.19
0.19
10.97
10.97
10.97

เทส่วนผสมทั้งหมด
ลงในถังไอศกรีมสแตนเลส
เติมน้าแข็งเกล็ดกับเกลือเม็ดใน
อัตราส่วน 5 ต่อ 2 ลงรอบ ๆ ถัง
ไอศกรีมจนครบเวลาประมาณ
30 นาที
ไอศกรีมลาไย

ให้ความร้อน (หม้อ 2 ชั้น)
คนให้ละลายแล้วเติมเกลือ

3.1 การเตรียมลาไย
ผลลาไยสดที่ใช้ในการทดลองเป็นสายพันธุด์ อ ได้มาจากสวนของ
เกษ ตรกร อ าเภ อเมื อง จั ง ห วั ด เชี ย งราย โด ยบ รรจุ ล งใน
กล่ อ งกระดาษ และขนส่ งด้ ว ยรถโดยสารประจ าทาง เป็ น เวลา
ประมาณ 8 ชั่วโมง มายังคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นนามาล้างให้
สะอาด แกะเปลือกและเมล็ดออก แล้วล้างน้าสะอาดอีกครั้ง พักให้
สะเด็ดน้า
3.2 การเตรียมไอศกรีม
นาเนือ้ ลาไยทีไ่ ด้ไปทาไอศกรีมลาไย [12] โดยใช้เนื้อลาไยผสมกับ
น้ าในอั ต ราส่ วน 30 ต่อ 70 โดยน้ าหนั ก แล้ ว น ามาปั่ น หยาบด้ ว ย
เครื่อ งปั่ น รุ่น EM-ICE 2 (ยี่ ห้ อ Sharp, ประเทศไทย) ที่ ค วามเร็ ว

เติมนมสดพาสเจอไรซ์ ให้ความร้อน
จนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
แล้วเติมครีมเทียม
นาไปพาสเจอไรซ์ (หม้อ 2 ชั้น)
ทีอ่ ุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
นาน 20 นาที
ทาให้เย็นทันที จนของผสมมีอุณหภูมิ
48 องศาเซลเซียส แล้วจึงเติม
โพลีเด็กซ์โตรสและสารละลายกัวร์กัม
น้าลาไย

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมลาไย [1]

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) ในการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางเคมี
กายภาพ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน และวางแผนการทดลองแบบ
บ ล็ อ ก สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design
,RCBD) การทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ทดลอง 3 ซ้ า น าข้ อ มู ล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA)
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS

3.3 การศึ กษาผลของปริม าณเจลาติน ต่ อคุ ณ ภาพของไอศกรีม
ลาไย
แปรปริมาณเจลาตินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.25, 0.50,
0.75 และ 1.00 โดยน้าหนัก ตามส่วนผสมดังตารางที่ 1 แล้วผลิต
ไอศกรี ม ตามขั้ น ตอนดั ง ภาพที่ 1 จากนั้ น ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากลาไยที่ได้ ดังนี้
3.3.1 คุณภาพทางกายภาพ
วัดค่าสีในระบบ CIE L*, a* และ b* ด้วยเครื่อง Color reader
รุ่น CR-10 (ยี่ห้อ Minolta, Japan)
วัดอัตราการขึ้นฟู ดัดแปลงวิธีการจาก จันทิมา ภูงามเงิน และ
คณะ [13] โดยน าไอศกรี ม มิ ก ซ์ บ รรจุ ล งถ้ ว ยพลาสติ ก จนเต็ ม
ชั่ งน้ าหนั ก ไอศกรี ม ที่ บ รรจุ เต็ ม ถ้ ว ย หลั งจากนั้ น น าไอศกรีม มิ ก ซ์
ทั้งหมดไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นบรรจุ
ไอศกรี ม ที่ ไ ด้ ล งในถ้ ว ยจนเต็ ม แล้ ว ชั่ ง น้ าหนั ก อี ก ครั้ ง ค านวณ
อัตราการขึน้ ฟู ดังสมการที่ (1)
อัตราการขึ้นฟู (ร้อยละ) = น้าหนักไอศกรีมมิกซ์ – น้าหนักไอศกรีม x 100
น้าหนักไอศกรีม

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ อศกรี ม ที่ มี ส่ ว นผสมของเนื้ อ ล าไยมี ลั ก ษณ ะ
สีขาวครีม ดังภาพที่ 2 การใช้เจลาตินทาให้ไอศกรีมลาไยมีลักษณะ
ปรากฏที่เรียบเนียน และสามารถตักเป็นก้อนได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
เจลาตินเป็นสารให้ความคงตัว ที่สามารถเกิดพันธะกับโมเลกุลของ
น้าเป็นเจล ทาให้ความหนืดเพิ่มขึ้น จึงลดการเคลื่อนที่ของสารต่าง ๆ
รวมทั้งน้า ซึ่งเป็นการขัดขวางการโตของผลึ กน้าแข็ง จึงช่วยป้องกัน
การเกิดผลึกน้าแข็งขนาดใหญ่ในไอศกรีมได้ Donhowe และคณะ
[16] กล่ า วว่ า ขนาดของผลึ ก น้ าแข็ งที่ เล็ ก จะท าให้ ได้ ไอศกรี ม ที่ มี
ลักษณะเนื้ อสัมผัสที่ เนี ยน แต่ถ้าผลึกน้ าแข็งมี ขนาดใหญ่ จะทาให้
ไอศกรีมมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่หยาบไม่น่ารับประทาน

(1)

วัดอัตราการละลาย ดัดแปลงวิธีการจาก ศุกฤตย์ ไทยอุดม [14]
โดยน าไอศกรีม บรรจุในถ้วยพลาสติ ก น้าหนัก 40±5 กรัม ไปเก็ บ
รักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนามา
ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) โดยการวางไอศกรีม
ลงบนตะแกรงขนาด 10 เมช ที่มีบีกเกอร์รองรับ ชั่งน้าหนักส่วนที่
ละลายทุกๆ 5 นาที เป็นเวลา 30 นาที และคานวณอัตราการละลาย
ดังสมการที่ (2)
อัตราการละลาย (ร้อยละ) = น้าหนักไอศกรีมที่ละลาย x 100
น้าหนักไอศกรีมเริม่ ต้น

(2)

0

3.3.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผู้บริโภคโดย
ผู้ ท ดสอบที่ ผ่ า นการฝึ ก ฝนจ านวน 30 คน เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้คะแนนความชอบด้วย
9- point hedonic scale (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 2 = ไม่ชอบมาก
3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = ไม่ชอบเล็ก น้อย 5 = เฉย ๆ 6 = ชอบ
เล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก และ 9 = ชอบมากที่สุด)
ผู้ทดสอบท าการทดสอบความชอบที่มี ต่อผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมลาไย
ในด้านสี กลิ่นลาไย รสหวาน ความเรียบเนี ยน การละลายในปาก
ความเคลือบมันในปาก ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบรวม
3.3.3 องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน
นาผลิตภัณ ฑ์ ไอศกรีม จากลาไยที่ผู้บริโภคยอมรับมาวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบทางเคมี ได้ แ ก่ ความชื้ น โปรตี น (Nx6.25) ไขมั น
เถ้า เส้นใย [15] คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน โดยการคานวณ

0.25

0.50
0.75
ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ)

1.00

ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของไอศกรีมลาไยที่มีเจลาตินในปริมาณที่
แตกต่างกัน
จากการวิ เคราะห์ ห าค่ า สี (ตารางที่ 2) พบว่ า ไอศกรี ม ล าไย
มีสขี าวครีมตามสีของส่วนผสม เนื่องจากส่วนผสมที่ใช้ผลิตไอศกรีมมี
สีขาวครีมและเนื้อลาไยสดมีสีขาวขุ่น การใช้เจลาตินที่ ระดับต่างๆ
ร้อ ยละ 0-1.00 โดยน้ าหนั ก ให้ ค่ าความสว่ าง (L*) ค่ า สี แ ดง (a*)
และค่าสีเหลือง (b*) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05)
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ตารางที่ 3 อัตราการขึ้นฟูและอัตราการละลายของไอศกรีมลาไยที่มี
เจลาตินในปริมาณที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 ค่าสีของไอศกรีมลาไยที่มีเจลาตินในปริมาณที่แตกต่าง
กัน
ปริมาณ
เจลาติน
(ร้อยละ)
0
0.25
0.50
0.75
1.00

ค่าความสว่าง
(L*) ns

ค่าสีแดง
(a*) ns

ค่าสีเหลือง
(b*) ns

73.17±0.90
70.51±4.56
73.17±2.59
72.27±2.68
76.45±0.81

-6.61±2.87
-6.20±2.66
-6.28±2.67
-6.19±2.47
-6.82±3.20

13.83±1.91
14.05±1.31
13.69±1.00
13.88±0.67
15.35±1.11

อัตราการขึ้นฟูns
(ร้อยละ)
0.66±0.01
0.57±0.00
0.71±0.01
0.99±0.00
0.71±0.00

ปริมาณเจลาติน
(ร้อยละ)
0
0.25
0.50
0.75
1.00

อัตราการละลาย
(ร้อยละ)
58.42±4.54a
49.21±1.33b
43.13±5.96c
24.03±2.04d
9.64±2.29e

ตัว อัก ษร (a-e) ที่แ ตกต่ างกันในแนวตั้ง หมายถึ งค่า เฉลี่ย มี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

อัตราการขึ้นฟู หมายถึง ปริมาณของไอศกรีมที่เพิ่มขึ้นขณะปั่น
เนื่องจากมีการผสมเอาอากาศเข้าไปในเนื้อไอศกรีม การผสมอากาศ
จะมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ส่ ว นผสมของไอศกรี ม [17] จากการ
ทดลองพบว่าไอศกรีม จากล าไยมี ค่าอั ต ราการขึ้น ฟู เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อใช้
เจลาติ น ร้ อ ยละ 0.25-0.75 และให้ ค่ า อั ต ราการขึ้ น ฟู ล ดลงเมื่ อ ใช้
เจลาติ น ร้ อ ยละ 1.0 (p>0.05) (ตารางที่ 3) เนื่ อ งจากเมื่ อ โปรตี น
เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ พันธะเปปไทด์จะคลายเกลียวออกจาก
กัน เกิดโครงสร้างตาข่ายของโปรตีนล้อมรอบเซลล์อากาศไว้ทาให้
โครงสร้างแข็งแรงมากขึ้น ดังนัน้ เจลาตินจึงช่วยจับอากาศขณะปั่นให้
เกิ ด เป็ น ไอศกรีม ได้ดี แต่เมื่ อใช้ ในปริม าณที่ ม ากกว่าร้อ ยละ 0.75
ทาให้มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย จึงเกิดลักษณะโครงสร้างตาข่าย
ของโปรตีนเพิ่มมากขึ้น การแทรกตัวของอากาศเข้าสู่เนื้อไอศกรีม
ระหว่างตีป่นั ลดลง จึงส่งผลให้ค่าร้อยละการขึ้นฟูของไอศกรีมต่าลง
จากการวิ เคราะห์ ห าค่ าอั ต ราการละลาย พบว่ าเมื่ อ ปริม าณ
เจลาตินเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการละลายของไอศกรีมจากลาไยลดลง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3)
เป็ นเพราะปริมาณโปรตีน ที่ เพิ่ มขึ้ นส่งผลให้โครงสร้างตาข่ายของ
โปรตีนในไอศกรีมแข็งแรงขึ้นและทาให้ไอศกรีมที่ได้มีความคงตัวต่อ
การละลายมากขึ้นเมื่อเปรียบเที ยบกับชุดควบคุม โดยไอศกรีมที่ใช้
เจลาติ น ร้ อ ยละ 0.50-1.00 มี ก ารละลายปรากฏชั ด เจนเมื่ อ วาง
ทีอ่ ุณหภูมิห้องนาน 15-30 นาที สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภาส
จินาภาค [18] พบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเจลาตินจากร้อยละ 0.2
เป็น 0.4 ทาให้ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยาละลาย
ได้ช้าลง
ผลการทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส แสดงในตารางที่ 4 พบว่ า
ปริ ม าณเจลาติ น ไม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ด้ า นกลิ่ น รสหวาน และ
การละลายในปากของไอศกรีมจากลาไย (p>0.05) ในขณะที่มีผลต่อ
การยอมรับด้านสี ความเรียบเนีย น ความเคลือบมันในปาก ความ
เหนี ยวหนื ดในปาก และความชอบรวม (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดลงจากระดั บ คะแนนชอบ
ปานกลางเป็นคะแนนชอบเล็กน้อย เนื่องจากการใช้ปริมาณเจลาติน
ที่มากเกินไปทาให้ไอศกรีมมีความเหนียวหนืด มากในปาก ทาให้การ

ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ)
นาที
5

0

0.25

0.50 0.75

1.00

10

15

20

25

30

ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏการละลายของไอศกรีมลาไยที่มีเจลาตินใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ในระยะเวลา 30 นาที
ลื่น ไหลในปากของไอศกรี ม ขณะละลายเป็ น ไปได้ ย าก ในท านอง
เดียวกับ ศิ วพร พุ ดตาล [19] กล่าวว่าการใช้สารให้ค วามคงตัว ใน
ปริมาณที่มากเกินไปทาให้ไอศกรีมมีสมบัติการละลายไม่ ดี ไอศกรีม
แฉะและเหนียวหนัก ทั้งนี้ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบไอศกรีมผสม
เนื้ อ ล าไยที่ ใ ช้ เ จลาติ น ร้ อ ยละ 0.75 มากที่ สุ ด ในระดั บ คะแนน
ชอบปานกลางต่อสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก ความ
เหนียวหนืดในปาก และความชอบรวมของไอศกรีม (p≤0.05)
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของไอศกรีมสูตร
ควบคุมเปรียบเทียบกับไอศกรีมผสมเนื้อลาไย ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
ความชื้น ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (p>0.05) ในขณะที่ มี ป ริ ม าณโปรตี น มากกว่ า อย่ า ง มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ดั งตารางที่ 5 เนื่ อ งจากไอศกรี ม มี

ส่ ว นผสมของนมและเจลาติ น ซึ่ ง เป็ น อาหารที่ มี โ ปรตี น เป็ น
องค์ ป ระกอบ โดยเจลาติ น เป็ น โปรตี น ชนิ ด หนึ่ งที่ ได้ จ ากเส้ น ใย
คอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิ โนทั้ งหมด 19 ชนิด ต่อกั นด้ วย
พันธะเปปไทด์ [20] ทาให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อลาไยที่พัฒนา
ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมลาไยทีม่ ีเจลาตินในปริมาณที่แตกต่างกัน
คุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัส
สี
กลิ่นลาไย ns
รสหวาน ns
ความเรียบเนียน
การละลายในปาก ns
ความเคลือบมันในปาก
ความเหนียวหนืดในปาก
ความชอบโดยรวม

0
6.87±1.53b
6.48±1.36
7.10±1.05
6.33±1.03c
6.72±0.77
6.88±0.94bc
6.72±1.04b
7.00±0.91b

ปริมาณเจลาติน (ร้อยละ)
0.25
0.50
0.75
b
b
6.98±1.35
7.10±1.14
7.65±0.94a
6.63±0.96
7.00±1.05
6.98±1.22
6.80±0.94
7.17±1.00
7.03±1.31
c
ab
6.33±1.12
6.90±1.32
7.32±1.47a
6.65±1.03
7.10±0.89
7.12±1.35
c
ab
6.62±0.01
7.10±1.11
7.47±0.97a
6.58±1.10b
6.97±1.10b
7.55±0.94a
6.87±1.03b
7.35±1.08ab
7.78±1.19a

1.00
7.22±1.00ab
6.52±1.08
6.83±1.25
6.78±1.33bc
6.90±1.05
7.13±0.98ab
6.93±0.85b
6.98±1.05b

ตัวอักษร (a-c) ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตัวอักษร ns หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)

4. สรุป

ตารางที่ 5 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลาไย
องค์ประกอบทางเคมี
(ร้อยละ)
ความชื้นns
โปรตีน
ไขมันns
เถ้า
เส้นใย
คาร์โบไฮเดรตns
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)

สูตรควบคุม
77.49±0.38
0.23±0.08b
0.78±0.16
0.54±0.03a
3.99±0.04a
16.96±0.33
104.69±1.15a

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อลาไยโดยใช้เจลาตินเป็น
สารให้ ค วามคงตั ว ร้ อ ยละ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 โดย
น้ าหนั ก พบว่ า ปริ ม าณเจลาติ น ส่ งผลต่ อ อั ต ราการละลายและ
การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภค โดยการใช้ เจลาติ น มากขึ้ น ส่ งผลให้
ไอศกรี ม ละลายช้ า ลง ผลการทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ใน
คุณลักษณะต่างๆ โดยผู้ทดสอบจานวน 30 คน พบว่าผู้ทดสอบให้
คะแนนความชอบด้านสี ความเรียบเนียน ความเคลือบมันในปาก
ความเหนียวหนืดในปาก และความชอบรวมของไอศกรีมลาไยที่มี
การใช้เจลาตินร้อยละ 0.75 ในระดับ คะแนนชอบปานกลางมาก
ที่ สุ ด โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไอศกรี ม ผสมเนื้ อ ล าไยที่ พั ฒ นาได้ มี ป ริม าณ
โปรตีนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ดังนั้นข้อมูลที่ได้นี้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลาไย สามารถนาไปเป็นแนวทางการผลิต
ไอศกรีมผสมเนื้อลาไยในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร เก ษ ต ร ใน ท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ท า งห นึ่ งด้ ว ย

สูตรที่ได้รับการ
ยอมรับ
77.78±0.41
0.88±0.08a
0.91±0.13
0.45±0.01b
3.47±0.02b
16.52±0.36
100.78±1.24b

ตัวอักษร (a-b) ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ns หมายถึ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)

5. ข้อเสนอแนะ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมเนื้อลาไยมีจุดเด่นจากการใช้ผลผลิตของ
ท้องถิ่น และได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลาไย อย่างไร
ก็ตามเพื่ อ เป็ น แนวทางในการนาไปสู่ก ารพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ให้ เป็ น
สิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ควรมี ก ารศึ ก ษา
บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไอศรีมผสมเนื้อลาไย
ต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ไม้ ผ ลร่ อ งเบ้ อ จั ง หวั ด
เชี ย งร าย ที่ ให้ ค ว าม อ นุ เค ร า ะ ห์ ผ ล ล าไย ส ด แ ล ะ ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการวิจัย

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

296

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

[13] จั น ทิ ม า ภู ง ามเงิ น , ณั ฐ ธยาน์ ชู สุ ข , นฤมล นามซุ ย และ
สุ ว รรณา ไชโย, “ผลของสารเพิ่ ม ความคงตั ว บางชนิ ด จ่ อ
คุณภาพของไอศกรีมน้านมข้าวโพด”, วารสารมหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โรฒ (สาขาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ) , ปี ที่ 7,
ฉบับที่ 13, หน้า 1-14, 2558.
[14] ศุกฤตย์ ไทยอุดม, “ผลของสัดส่วนไขมันและเวลาในการตีปั่น
ต่อคุณภาพของไอศกรีมนม”, ว. สงขลานครินทร์ วทท., ปีที่
29, ฉบับที่ 1, หน้า 191-204, 2550.
[15] AOAC. Official method of analytical chemists ( 17th
ed.). Arlington: The Association of Official Analytical
Chemists Inc., 2000.
[16] D. P. Donhowe, R. W. Hartel, and R. L. Bradley,
“Determination of ice crystal size distributions in
frozen desserts”, Journal of Dairy Science, Vol 7 7 ,
pp. 3334-3344.
[17] นิธิยา รัตนาปนนท์ , เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม, โอเดียนสโตร์
กรุงเทพฯ, 2557.
[18] กฤตภาส จินาภาค, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าว
กล้องงอกพันธุ์หอมไชยา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่
40, ฉบับที่ 1, หน้า 17-26, 2560.
[19] ศิวพร พุ ดตาล, “ผลของสารทดแทนไขมั นและสารให้ค วาม
หวานต่ อ คุ ณ ภาพของไอศกรี ม กะทิ ” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
[20] W. Borchard, and M. Lechtenfeld, “Time dependent
properties of thermoreversible gel”, Mat Res
Innovat., Vol.4, pp. 381-387, 2001.

7. เอกสารอ้างอิง
[1] X. Zhang, S. Guo, H. Chi-Tang and N. Bai,
“Phytochemical constituents and biological activities
of longan (Dimocarpus longan Lour.) fruit: a review”,
Food Science and Human Wellness, Vol. 9, pp. 95102, 2020.
[2] B. Yang, Y. Jiang, J. Shi, and M. Ashraf, “Extraction
and pharmacological properties of bioactive
compounds from longan (Dimocarpus longan Lour.)
fruit”, Food Research International, Vol 44, pp. 18371842, 2011
[3] เอกสารวิชาการงานราชพฤกษ์. (18 มีนาคม 2559). ไม้ ผล
เมืองไทย. สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org.
[4] G. Lia, et al., “Fermentation process optimization
and chemical constituent analysis on longan
(Dimocarpus longan Lour.) wine”, Food Chemistry,
Vol 256, pp. 268-279, 2018.
[5] นรินทร์ เจริญพันธุ์, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากลาไย
ตกเกรด”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่
5, หน้า 834-845, 2561.
[6] วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ, นมและผลิตภัณฑ์
นม, โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ, 2531.
[7] R. T. Marshall and W. S. Arbuckle, “Ice cream” 5th
ed. New York: Chapman & Hall, 1996.
[8] นวพร หงส์พันธุ์ และ จันทร์สุดา อดุลยศักดิ์สกุล, “ผลของแป้ง
กล้วยดัดแปรและสารให้ความคงตัวทางการค้าต่อคุณ สมบัติ
ทางกายภาพและทางประสาทสั มผัสของไอศกรีมนมสด”, ว.
วิทย์ กษ., ปี 44, ฉบับ 2 (พิเศษ), หน้า 217-220, 2556.
[9] ตรีชฏา อุทั ยดา, “การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ไอศกรีม เพื่ อสุขภาพ
จากผลผลิ ต ทางการเกษตรในท้ อ งถิ่ น ”, วารสารเกษตร
พระวรุณ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, หน้า 39-48, 2556.
[10] ธีระ ผิวเงิน , “การพั ฒ นาไอศกรีมหมากเม่าเพื่ อสุขภาพและ
ความพึ ง พอใจของอาสาสมั ค ร”, ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ท ยาสาสตร์ ค วามงามและสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
[11] J. M. Da Silvaet et al., “Passion fruit-flavored ice
cream processed with water-soluble extract of rice
by-product: What is the impact of the addition of
difference prebiotic components”, LWT-Food
Science and Technology, Vol. 128, pp 1-8, 2020.
[12] ภาสุรี ฤทธิเลิศ, คู่มือกระบวนการผลิตไอศกรีมโฮมเมดลาไย,
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี, 2561.

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

297

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

การพัฒนาวิธตี รวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ
Development for Benzoic Acid detection in Roti Dough on Microfluidic PaperBased Analytical Devices (µPAD)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ พัฒนาอุปกรณ์ ของไหลจุลภาคบนกระดาษหรือแผ่น µPAD เพื่อใช้ตรวจวัดกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีด้วยเทคนิคการ
ไทเทรตกรด-เบสบนกระดาษ โดยใช้ปากกากันน้้าวาดตามรูปที่ออกแบบไว้บนกระดาษกรองเบอร์ 1 (ขนาด 3 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร)
บริเวณตรวจวัด จะฝังฟี น อล์ ฟ ทาลีน เข้ม ข้ น 1.0% ปริม าตร 0.20 ไมโครลิ ต ร และบริ เวณท้ าปฏิ กิริ ยาจะฝั งโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เข้ ม ข้ น
10.0-100.0 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.50 ไมโครลิตร การตรวจวัดท้าโดยหยดกรดเบนโซอิกปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณใส่ตัวอย่าง
กรดเบนโซอิกจะไหลไปท้าปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริเวณเกิดปฏิกิริยา จากนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือจากการท้าปฏิกิริยาจะไหล
ไปยังบริเวณตรวจวัดและท้าปฏิกิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนปรากฏเป็นสีชมพูขึ้นที่บริเวณตรวจวัด จากผลการทดลองพบว่าแผ่น µPAD นี้สามารถ
ตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีได้ทเี่ ข้มข้นต่้าสุด 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสามารถตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกได้ค่าใกล้เคียง
กับวิธีการไทเทรตมาตรฐาน จะเห็ น ได้ว่าแผ่น µPAD ที่สร้างขึ้ นสามารถวัด ปริ มาณกรดเบนโซอิ กได้ ถูกต้อ ง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ใช้สารเคมีน้อย และมีราคาถูก
คาสาคัญ: อุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ, การไทเทรตกรด-เบส, บริเวณใส่ตัวอย่าง, บริเวณท้าปฏิกิริยา, บริเวณตรวจวัด

Abstract
Microfluidic Paper-Based Analytical Devices or µPAD was developed for the determination of benzoic acid
content in roti Dough via acid-base titration technique on paper. µPAD was created using a waterproof pen to draw the
pattern on the filter paper No.1 (3 cm x 3 cm squares). A 0.20 µL of 1.0% phenolphthalein and 0.50 µL of 10.0-100.0
mM sodium hydroxide were embedded in the detection zone and the reaction zone, respectively. The benzoic acid
sample was dropped in the sample zone and flowed to react with sodium hydroxide at reaction zone. The residual
sodium hydroxide from the reaction was flowed to react with phenolphthalein, appearing pink color in the detection
zone. The results show that this µPAD was able to determine benzoic acid in roti dough at the lowest concentration of
611 mg/kg. In addition, the results of the benzoic acid analysis by using µPAD were similar to that of the titration
method. The advantage of the development µPAD were high accuracy, easy to use, short time analysis time, less
chemical and low cost.
Keywords: Microfluidic Paper-Based Analytical Devices, Acid-base titration, sample zone, reaction zone, detection zone
ท้าให้แผ่นแป้งโรตีบูดเสียได้ง่าย จากข้อมูลของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่
ท้าการเก็บตัวอย่างแป้งโรตีที่จ้าหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าสารกันบู ดที่พ บในแป้งโรตี เป็ นชนิด กรดเบนโซอิก และกรด
ซอร์บิก [1] แม้ว่ากรดเบนโซอิกหรือเกลือเบนโซเอตจะเป็นสารกัน

1. บทนา
โรตี ส าย ไห ม เป็ น ห นึ่ งใน ขอ งฝ าก ที่ ขึ้ น ชื่ อ ขอ งจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ในส่วนของแผ่นแป้งโรตีผู้ผลิตอาจมีการเติมวัตถุ
กันเสียหรือสารกันบูดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื่องจากอากาศร้อน
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บู ด ที่ ก ฏหมายอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ไ ด้ แต่ ห ากใช้ ใ นปริ ม าณมากเกิ น
มาตรฐานก็ท้าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ เช่น ท้าให้
เกิ ด ภาวะเมตาบอลิ ก เอซิ โ ดซี ส (Metabolic acidosis) [2] และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของตับและไต หากได้รับเกิน 500
มิลลิกรัมต่อน้้าหนั กตัวจะส่งผลต่ อชีวิตได้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ
ที่ 5) อนุ ญ าตให้ ต รวจพบปริ ม าณกรดเบนโซอิ ก ได้ ไม่ เกิ น 1,000
มิลลิกรัมต่อน้้าหนักอาหาร 1 กิโลกรัม [3]
วิธีทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกและโซเดียม
เบนโซเอตในอาหารจะใช้ วิ ธี ม าตรฐาน Association of Official
Analytical Chemistry (AOAC) ซึ่ ง ให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
แม่ น ย้ า แต่ มี ขั้ น ตอนในการวิ เคราะห์ ที่ ยุ่ งยากและใช้ ส ารที่ เป็ น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน [4] นอกจากนีย้ ังมีการศึกษาหาปริมาณกรด
เบนโซอิ ก ด้ ว ยเทคนิ ค ต่ า งๆ เช่ น เทคนิ ค โครมาโทรกราฟี แ บบ
ข อ ง เ ห ล ว ส ม ร ร ถ น ะ สู ง (High Performance Liquid
Chromatography, HPLC) [5] ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน
มี ก ารเตรี ย มตั ว อย่ า งที่ ยุ่ ง ยากและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ปั จจุ บั น
กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ได้ คิด ค้น ชุด ทดสอบกรดเบนโซอิก ใน
อาหารสามารถตรวจคัดกรองคุณภาพอาหารได้ ชุดทดสอบนี้ใช้วิธี
เฟอร์ ริก คลอไรด์ ผลการทดสอบจะดู จ ากสี ข องตะกอนถ้ ามี ก รด
เบนโซอิกมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะปรากฏตะกอนสี
น้้ า ตาล และถ้ า มี ป ริ ม าณต่้ า กว่ า 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
สารละลายจะเป็นสีเหลืองไม่มีตะกอน เนื่องจากชุดทดสอบดังกล่าว
มีราคาค่อนข้างสูงและมีการจ้าหน่ายที่ไม่ แพร่หลายท้าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถตรวจสอบสารตกค้างในอาหารได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ชุดทดสอบยังมีการใช้สารเคมีในการทดสอบปริมาณหนึ่ง
ซึ่งหลังทดสอบแล้วก็ท้าให้เกิ ดของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ อุปกรณ์
ข อ งไห ล จุ ล ภ า ค บ น ก ร ะ ด า ษ (Microfluidic Paper-Based
Analytical Devices, µPAD) เป็ น อุ ป กรณ์ ป ฏิ บั ติ ก ารบนกระดาษ
(Lab on Paper) รูปแบบใหม่ที่ก้าลังได้รับความนิยม โดยออกแบบ
ช่องไหลบนกระดาษ เมื่อหยดน้้าบนกระดาษน้้าจะซึมไปตามทางที่
ออกแบบไว้ สารที่ต้องการวิเคราะห์จะไหลไปยังบริเวณทดสอบบน
กระดาษได้ [6-8] สามารถน้ าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ท าง
การแพทย์ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอาหาร และการตรวจวั ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม [9] ข้อดีของ µPAD คือพกพาสะดวก ท้าจากกระดาษ
ซึ่ ง หาได้ ง่ า ยมี ร าคาถู ก และย่ อ ยสลายได้ นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ส ารใน
ปริม าณน้อย และมีความรวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ ปัจจุบัน มี
กลุ่มนักวิจัยได้ คิดค้น µPAD มากมาย เช่น µPAD ส้าหรับตรวจวัด
โครเมี ย มในน้้ า ทิ้ ง [10] ตรวจวั ด กลู โ ครสในผลไม้ [11] และ
ตรวจวั ด ฟอร์ ม าดี ไ ฮด์ [12] เป็ น ต้ น ส้ า หรั บ การตรวจวั ด กรด
เบนโซอิกในอาหารมีหลายงานวิจัย เช่น C-C Liu และคณะ [13] ได้
สร้าง µPAD เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกโดยอาศัยปฏิกิริยา
Janovsky โดยจะเกิ ด สี บ น µPAD แล้ ว วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ กรด
เบนโซอิกด้วยการวิเคราะห์สี RGB จากสมาร์ทโฟน ส่วน Wang และ
คณะ [14] ได้วิเคราะห์กรดเบนโซอิกบนแผ่น µPAD โดยการฟอร์มสี

กับ 1-โบรโมไพรีน /-ไซโครเด็กตริน ส้าหรั บวิธีที่ดังกล่าวมีการใช้
สารเคมีเพื่อทดสอบหลายชนิดและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการวิเคราะห์
ดั งนั้ น ในงานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นา µPAD ส้ า หรั บ
ตรวจวัดกรดเบนโซอิก โดยอาศัยปฏิกิริยาการสะเทินระหว่างกรด
เบนโซอิ ก กั บ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ โดยมี ฟี น อล์ ฟ ทาลี น เป็ น
อินดิเคเตอร์ และศึกษาเปรียบเทียบวิ ธีการตรวจวัดกรดเบนโซอิก
ด้ ว ยแผ่ น µPAD ที่ ส ร้ า งขึ้ น กั บ ชุ ด ตรวจวั ด กรดเบนโซอิ ก ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิธี ไทเทรต ส้าหรับชุดตรวจวัดที่
สร้างขึ้ น นั้ น มี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว ใช้ ส ารเคมี น้ อ ย ราคาถู ก
มีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถน้ามาประยุกต์เพื่อใช้
ตรวจวัด ปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตีที่จ้าหน่ ายในเขตอ้าเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยาได้

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 สารเคมี และอุปกรณ์
โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดเบนโซอิก ฟีนอล์ฟทาลีน คลอโรฟอร์ม
เอทานอล โซเดียมคลอไรด์ กระดาษกรองเบอร์ 1 และปากกาเคมี
ชนิดกันน้้ายี่ห้อ Sakura
2.2 การสร้างอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ
รู ป แบบของแผ่ น µPAD ดั ด แปลงมาจากแผ่ น µPAD ของ
Karita และคณะ [15] ส้ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ โ ปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 ในการออกแบบ โดยแผ่ น µPAD ให้ มี ข นาด
3 x 3 เซนติเมตร มีองค์ประกอบที่ส้าคั ญ 4 ส่วน ได้แก่ บริเวณใส่
สารตัวอย่าง (sample zone) บริเวณท้าปฏิกริ ิยา (reaction zone)
บริ เ วณ ตรวจวั ด (detection zone) และบริ เ วณ ที่ ไ ม่ ช อบน้้ า
(Hydrophobic zone) ส้ า หรั บ บริ เ วณท้ า ปฏิ กิ ริ ย าและบริ เ วณ
ตรวจวั ด มี ก ารออกแบบ 3 รู ป แบบ ดั ง ตารางที่ 1 และรู ป ที่ 1
จากนั้นปริ้นแบบลงในกระดาษกรองเบอร์ 1 และวาดเส้นทับขอบ
ด้วยปากกาเคมีชนิด กันน้้ายี่ห้อ Sakura ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เพื่อใช้กั้นส่วนที่ไม่ชอบน้้าและส่วนที่ชอบน้้า (hydrophilic zone)
ออกจากกัน ติดสติ๊กเกอร์กันน้้าด้านหลังกระดาษกรองและน้าแผ่น
µPAD ไปวางบนกระจกแผ่นเรียบและทับด้วยกระจกที่เจาะช่องไว้
ส้าหรับหยดสารเพื่อให้สารละลายไหลไปได้ทั่วถึงและเต็มช่องพื้นที่
ต่างๆ ในแต่ละการทดลองท้าซ้้าอย่างน้อย 3 ซ้้า
ตารางที1่ แสดงรูปแบบของแผ่น µPAD ทีอ่ อกแบบต่างกัน
รูปแบบ µPAD

แบบที่ 1 [15]
แบบที่ 2
แบบที่ 3

ขนาดของความยาวแกนเอก ความยาวแกนโท
(เซนติเมตร)
บริเวณใส่
บริเวณทา
บริเวณ
ตัวอย่าง
ปฏิกริ ิยา
ตรวจวัด
0.93 x 0.93
0.29 x 0.30 0.20 x 0.28
0.93 x 0.93
0.32 x 0.33 0.25 x 0.30
0.93 x 0.93
0.35 x 0.36 0.28 x 0.30
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(ก)

Detection zone
Reaction zone
Sample zone

เป็นเวลา 20 นาที พร้อมกับเขย่า จากนั้นแยกชั้นคลอโรฟอร์มออก
แล้วน้าไประเหย ปรับปริมาตรสารละลายที่เหลือด้วยเอทานอลความ
เข้มข้น 50% น้าสารละลายตัวอย่างที่เตรียมได้ไปท้าการวิเคราะห์หา
ปริมาณกรดเบนโซอิกต่อไป
2.4.2 การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีด้วย
µPAD
หยดสารละลายตัวอย่างกรดเบนโซอิกที่เตรียมได้ จากแป้งโรตี
ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบริเวณใส่ตัวอย่างบนแผ่น µPAD ที่มกี าร
ฝังสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอล์ฟทาลีนเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นทิ้งให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเวลา 1 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี
ของอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นบริเวณตรวจวัด
2.4.3 การหาปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีสายไหมด้วย
เทคนิคการไทเทรต
น้ าสารละลายตั วอย่ างกรดเบนโซอิ ก ที่ เตรีย มได้ จ ากแป้ งโรตี
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร มาไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้ ม ข้ น 50.0 มิ ล ลิ โมลาร์ โดยใช้ ฟี น อล์ ฟ ทาลี น เป็ น อิ น ดิ เคเตอร์น้าผลที่ได้จากการไทเทรตไปค้านวณหาปริมาณกรดเบนโซอิกใน
ตัวอย่างแป้งโรตี

(ข)

Hydrophobic zone
zone

รูปที่ 1 (ก) รูปแบบอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนแผ่น µPAD (ข)
ตัวอย่างการออกแผ่น µPAD แบบที่ 2
2.3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ µPAD
2.3.1 ความเข้มข้นของฟีนอฟทาลีนที่เหมาะสมในช่องตรวจวัด
ในงานวิจัยนี้ตรวจวัดกรดเบนโซอิกบน µPAD โดยใช้เทคนิคการ
ไทเทรตกรด-เบส โดยใช้ฟีนอล์ทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ส้าหรับความ
เข้ม ข้นของฟีนอล์ฟทาลีนที่ใช้ศึกษาคือ 0.10-1.00 % โดยมวลต่ อ
ปริมาตร หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนแต่ละความเข้มข้นปริมาตร
0.20 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณตรวจวัด จนครบ 10 ช่อง ทิ้งให้แห้ง
15 นาที หยดสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น
5.0-20.0 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบนบริเวณพื้นที่ใส่
สารตัวอย่างซึ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะไหลไปตามช่องทาง
การไหลเข้ าสู่ บ ริ เวณตรวจวั ด ทิ้ งไว้ เป็ น เวลา 1 นาที สั งเกตการ
เปลี่ยนของอินดิเคเตอร์ทบี่ ริเวณตรวจวัด
2.3.1 ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม
ในการทาปฏิกิริยากับกรดเบนโซอิก
สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนที่ มีความเข้มข้นที่เหมาะสมปริมาตร
0.20 ไมโครลิ ต ร ถู ก หยดลงบนบริ เ วณตรวจวั ด จากนั้ น หยด
ส า ร ล ะ ล า ย โซ เดี ย ม ไฮ ด ร อ ก ไซ ด์ ใน เข้ ม ข้ น 1 0.0-100.0
มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.50 ไมโครลิตร ลงบริเวณท้าปฏิกิริยาจนครบ
10 ช่ อ ง ทิ้ งไว้ 15 นาที เ พื่ อ ให้ ส ารทั้ ง สองพื้ น ที่ แ ห้ งจากนั้ น หยด
สารละลายกรดเบนโซอิก ที่ มีค วามเข้ม ข้น 10.0-70.0 มิ ล ลิโมลาร์
ปริมาตร 45 ไมโครลิตร ลงบริเวณใส่ตัวอย่าง ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 นาที
สังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่บริเวณตรวจวัด

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษ
สาหรับการตรวจวัด
แผ่ น µPAD ในงานวิ จั ย นี้ ได้ ใ ช้ รู ป แบบของ Karita และคณะ
[15] เนื่ อ งจากเป็ น แผ่ น ที่ อ อกแบบส้ า หรั บ การไทเทรตกรด-เบส
ประกอบด้วย 3 บริเวณ คือบริเวณใส่ตัวอย่าง บริเวณท้าปฏิกิริยา
และบริเวณตรวจวัด เนื่องจากแผ่น µPAD ของ Karita และคณะ ได้
ก้าหนดขอบเขตแต่ละบริเวณด้วยการพิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง แต่ในงานวิจัยนี้
ใช้ปากกากันน้้าจึงท้าให้การก้าหนดขอบเขตแต่ละบริเวณมีปริมาตร
ต่างกัน จึงต้องออกแบบบริเวณท้าปฏิกิริยาและบริเวณตรวจวัดให้
เหมาะสมกั บ ปริ ม าตรของสารตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ 45 ไมโครลิ ต ร
รูปแบบของแผ่น µPAD แสดงในตารางที่ 1 โดยให้บริเวณใส่ตัวอย่าง
มีขนาดเท่าเดิมเนื่องจากบริเวณใส่ตัวอย่างท้าหน้าทีส่ ่งตัวอย่างไปท้า
ปฏิ กิ ริย าและมี ป ริม าตรเพี ย งพอในการส่ งตั ว อย่ างไปทั้ ง 10 ช่ อ ง
ตรวจวัด ตรวจสอบปริมาตรกับพื้นที่แต่ละบริเวณโดยการหยดสีผสม
อาหารสีฟ้ าลงบนบริเวณท้า ปฏิ กิริยาและหยดสีแดงลงบนบริเวณ
ตรวจวัด ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 2

2.4 วิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกตัวอย่างแป้งโรตี
2.4.1 การเตรียมตัวอย่างแป้งโรตีก่อนการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างแป้งโรตีในงานวิจัยนี้ได้เลือกจากร้านที่มีการรายงานผล
การตรวจวัดปริมาณเบนโซเอตที่ เกินและไม่ เกิน มาตราฐานเมื่อ ปี
2562 โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ [1] โดยเก็บตัวอย่างจ้านวน 2 ร้าน
ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 เนื่องจากแป้งโรตีนิยมเติมสารกันบูด
ในรูปของเกลือโซเดียมเบนโซเอตซึ่งสามารถละลายน้้าได้ดี ดังนั้นก่อน
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไทเทรตต้องเปลี่ยนเกลือเบนโซเอตให้อยู่
ในรู ป ของกรดเบนโซอิ กโดยใช้ วิ ธี ของ AOAC [16] เติ มสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10% โดยมวลต่ อปริมาตรจ้านวน 1 มิลลิลิ ตร
และโซเดียมคลอไรด์ 12 กรัม ลงในตัวอย่างแป้งโรตี 100 กรัม เติมน้้า
กลั่ น จนมี ป ริ ม าตร 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า และทิ้ งไว้ 30 นาที เติ ม
คลอโรฟอร์ม 25 มิลลิลิตร เทสารละลายทั้งหมดใส่ในกรวยแยกทิ้งไว้

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 2 แสดงผลของการหยดสารละลายสี ผสมอาหารลงบนพื้น ที่
เกิดปฏิกิริยาและพื้นที่การตรวจวัดของแผ่น µPAD (ก) แบบที่ 1 (ข)
แบบที่ 2 และ (ค) แบบที่ 3
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จากผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ าฟี น อล์ ฟ ทาลี น สามารถท้ า
ปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ที่ความเข้มข้นมากกว่า
10 มิลลิโมลาร์ และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เพิ่มขึ้นสีของฟีนอล์ฟทาลีนจะเข้มขึ้น ส่วนฟีนอล์ฟทาลีนทีค่ วาม
เข้มข้น 1.00 % จะให้สีชมพูเข้มที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้
ฟีน อล์ฟ ทาลีน เข้ม ข้น 1.00% ในการฝั งลงในบริเวณตรวจวัด ของ
แผ่น µPAD ขึน้ ไปเพื่อใช้ในการศึกษาล้าดับถัดไป

แผ่น µPAD แบบที่ 1 ใช้ปริมาตรของสีผสมอาหารที่หยดลงบน
บริเวณท้าปฏิกิริยาและบริเวณตรวจวัดตามงานวิจยั ของ Karita และ
คณะ โดยหยดสีแดงปริมาตร 0.54 ไมโครลิตร บนบริเวณตรวจวัด
และสี ฟ้ า ปริ ม าตร 0.98 ไมโครลิ ต ร บริ เวณท้ า ปฏิ กิ ริ ย าพบว่ า
ปริมาตรของสีที่หยดลงไปมีมากกว่าพื้นที่ที่บริเวณทั้งสองของแผ่น
µPAD ท้าให้สที ั้งสองไหลมารวมกัน และเมื่อลดปริมาตรของสีลงเป็น
0.20 ไมโครลิตร และ 0.50 ไมโครลิตร พบว่าสีทั้งสองยังคงไหลมา
ผสมกันเช่นเดิม (รูปที่ 2 (ก)) เนื่องจากบริเวณทั้งสองมีพื้นที่ติดกัน
ส้ า หรั บ แผ่ น µPAD แบบที่ 2 มี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละระยะห่ า งของ
บริเวณทั้งสอง พบว่าแผ่น µPAD แบบที่ 2 ปริมาตรของสีพอดีกับ
พื้นที่ของบริเวณทั้งสองบนแผ่น µPAD แสดงดังรูป 2 (ข) ในขณะที่
แบบที่ 3 มีการเพิ่มพื้นที่ของทั้งสองบริเวณ พบว่าปริมาตรของสีมี
น้อยกว่าพื้นที่บริเวณทั้งสอง (รูปที่ 2 (ค)) ดังนัน้ ในงานวิจัยนี้จึงเลือก
สร้ างแผ่ น µPAD ตามแบบที่ 2 โดยปริม าตรของสารละลายที่ ใส่
บริเวณท้าปฏิกิริยาคือ 0.50 ไมโครลิตร และ 0.20 ไมโครลิตร

3.2.2 ผลของความเข้ มข้ นของสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ที่
เหมาะสมในการทาปฏิกิรยิ ากับกรดเบนโซอิก
บนแผ่ น µPAD สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น
10.0-100.0 มิ ล ลิ โ มลาร์ ปริ ม าตร 0.50 ไมโครลิ ต ร ถู ก น้ า ไปฝั ง
บริเวณท้ า ปฏิ กิ ริ ย าตั้ งแต่ ช่ อ งที่ 1-10 ส่ ว นฟี น อล์ ฟ ทาลี น เข้ ม ข้ น
1.00% ปริมาตร 0.20 ไมโครลิตร จะถูกฝังลงในบริเวณตรวจวัดทุก
ช่อง เมื่อหยดกรดเบนโซอิก ที่ความเข้มข้น 10.0-70.0 มิลลิโมลาร์
บริเวณใส่ตั วอย่างสารละลายกรดเบนโซอิ กจะไหลจากบริเวณใส่
ตัวอย่างไปยังบริเวณท้าปฏิกิริยาที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ ฝั ง อยู่ โดยกรดเบนโซอิ ก ท้ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วน 1:1 โมล ดังสมการ

3.2 ผลศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของแผ่น µPAD
3.2.1 ผลความเข้ ม ข้ น ของฟี น อฟทาลี น ที่ เหมาะสมในช่ อ ง
ตรวจวัด
สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนความเข้มข้น 0.10-1.00 % ปริมาตร
0.20 ไมโครลิตร ถูกฝังลงบนบริเวณตรวจวัดตั้งแต่ช่องที่ 1-10 เมื่อ
หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 5.0-20.0 มิลลิ
โมลาร์ จ้ า นวน 45 ไมโครลิ ต ร บนบริเวณใส่ ตั ว อย่ างสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์จะไหลไปตามช่องทางการไหลที่ถกู สร้างขึน้ เข้าสู่
บริเวณตรวจวัดที่ มีสารละลายฟีน อล์ฟทาลี นฝังอยู่ผลการทดลอง
แสดงดังรูปที่ 3
(ก)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

(ง)

(ข)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

(จ)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

C6H5COOH + NaOH  C6H5COONa + H2O
ถ้าบริเวณท้าปฏิกิริยาช่องไหนมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เหลื อ จากการท้ า ปฏิ กิ ริ ย าก็ จ ะไหลไปยั ง บริ เวณตรวจวั ด และท้ า
ปฏิ กิ ริย ากั บ ฟี น อล์ ฟ ทาลีน ที่ เป็ น อิ น ดิ เคเตอร์ เกิ ดเป็ น สี ชมพู ขึ้น ที่
บริเวณนี้ ผลการทดลองที่ได้แสดงดังรูปที่ 4

(ค)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

กรดเบนโซอิก
10 มิลลิโมลาร์

กรดเบนโซอิก
20 มิลลิโมลาร์

กรดเบนโซอิก
30 มิลลิโมลาร์

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

กรดเบนโซอิก
40 มิลลิโมลาร์

กรดเบนโซอิก
50 มิลลิโมลาร์

กรดเบนโซอิก
60 มิลลิโมลาร์

(ฉ)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

รูปที่ 3 แสดงผลของปริมาณฟีนอล์ฟทาลีนที่เหมาะสมในการฝังลง
บนแผ่ น µPAD ความเข้ ม ข้ น ของฟี น อล์ ฟ ทาลี น บริ เวณตรวจวั ด
1= 0.10% 2= 0.20% 3= 0.30% 4= 0.40% 5= 0.50% 6=
0.60% 7= 0.70% 8= 0.80% 9= 0.90% แ ล ะ 10=0=1.00%
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ก) 5.0 (ข) 7.5 (ค)
10.0 (ง) 15.0 (จ) 20.0 และ (ฉ) 25.0 มิลลิโมลาร์ ตามล้าดับ

รูป ที่ 4 แผ่น µPAD หลั งการท้าปฏิ กิริย าระหว่า งกรดเบนโซอิก ที่
ความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ กั บ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
10.0-100.0 มิลลิโมลาร์ (ช่องที่ 1-10)
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ตารางที่ 2 การอ่านค่าสีของฟีนอล์ทาลีนที่ปรากฏบนแผ่น µPAD กับ
ปริมาณกรดเบนโซอิก

จากรูปที่ 4 พบว่ากรดเบนโซอิกเข้มข้น 10.0 มิลลิโมลาร์จะท้า
ปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วฟีนอล์ฟทาลีน เริ่ม
เห็ น เป็ น สี ช มพู ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ 40.0
มิลลิโมลาร์ (ต้าแหน่งที่ 4) เนื่องจากกรดเบนโซอิกท้าปฏิกิริยาพอดี
กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ทคี่ วามเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ จึงไม่ปรากฏสี
ในช่องที่ 1 ส่วนในช่องที่ 2 และ 3 ที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
20 และ 30 มิลลิโมลาร์ ตามล้าดับ หลังท้าปฏิกิริยาจะมีโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์เหลือแต่ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เพียงพอที่
ท้าปฏิ กิริยากับฟีนอล์ฟทาลีนจึงไม่ปรากฏสีในช่องที่ 2 และ 3 แต่
ปรากฏสีในช่องที่ 4 (โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 40 มิ ลลิโมลาร์)
แสดงว่าปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ เหลือและสามารถเข้าท้า
ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ฟี น อล์ ฟ ทาลี น ได้ ดั งนั้ น การอ่ า นจุ ด ยุ ติ ส้ า หรั บ แผ่ น
µPAD นี้ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ที่ เหลื อ ต้อ งมี ความเข้ ม ข้น ต่้ าสุ ด 30
มิลลิโมลาร์ จึงจะเห็นสีของอินดิเคเตอร์ได้
เมื่อเพิ่ม ความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกที่ ใช้ไทเทรตเป็ น 20.0
มิลลิโมลาร์ ฟีนอล์ฟทาลีนปรากฏสีที่ต้าแหน่งของโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ เ ข้ ม ข้ น 50.0 มิ ล ลิ โ มลาร์ (ต้ า แหน่ ง ที่ 5) และเป็ น แนวโน้ ม
เดี ย วกั น จนเกิ ด สีชมพู บ ริเวณตรวจวัด ที่ ค วามเข้ ม ข้น ของโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ 90.0 มิลลิโมลาร์ (ต้าแหน่งที่ 9) เมื่อใช้กรดเบนโซอิก
ความเข้มข้น 60.0 มิลลิโมลาร์ และปรากฏสีชมพูในช่องที่ 10 เมื่อใช้
ก รด เบ น โซ อิ ก เข้ ม ข้ น 70.0 มิ ล ลิ โม ล าร์ (ไม่ ได้ แ ส ด งรู ป )
นัน้ หมายความว่าถ้าต้องการทราบเข้มข้นของกรดเบนโซอิกให้สังเกต
สี ของฟี น อล์ ฟ ทาลี น บนแผ่ น µPAD ถ้ าปรากฏในช่ อ งใดค่ า ความ
เข้มข้นของกรดเบนโซอิกที่อ่านได้ให้ถอยหลังไป 3 ช่อง ตัวอย่างเช่น
ถ้าปรากฏสีในช่องที่ 7 (โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 70 มิลลิโมลาร์)
แสดงว่ากรดเบนโซอิกท้าปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ในช่อง
ที่ 4 (โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เ ข้ ม ข้ น 40 มิ ล ลิ โ มลาร์ ) ดั ง นั้ น กรด
เบนโซอิ ก จะมี ค วามเข้ ม ข้ น โดยประมาณอยู่ ที่ 40.0 มิ ล ลิ โมลาร์
ส้ า หรั บ แผ่ น µPAD ที่ ส ร้ า งขึ้ น นี้ ส ามารถตรวจวั ด ปริ ม าณกรด
เบนโซอิกได้ในช่วงความเข้มข้น 10.0-70.0 มิลลิโมลาร์ ส้าหรับวิธีนี้
สามารถตรวจวัด ความเข้ ม ข้ น ของกรดเบนโซอิ ก โดยประมาณได้
ต่้าสุดที่ 10 มิลลิโมลาร์ ถ้าต้องการให้ตรวจวัดได้ในช่วงความเข้มข้น
สูงกว่านีก้ ็สามารถท้าได้โดยเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ลงในบริเวณท้าปฏิกิริยาบนแผ่น µPAD

ช่องที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์
(มิลลิโมลาร์)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ปริมาณกรดเบนโซอิก
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
611
1,221
1,832
2,442
3,053
3,664
4,274
4,885
5,495
6,106

การอ่านค่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกเป็นค่าโดยประมาณใน
ตัวอย่างเช่น ถ้าหยดตัวอย่างลงแผ่น µPAD แล้วสีของฟีนอล์ฟทาลีน
ปรากฏสี ในช่องที่ 6 แสดงว่า ความเข้ม ข้น ของกรดเบนโซอิก ที่ ท้ า
ปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์จะอยู่ที่ช่องที่ 3 ซึ่งจากตาราง
คิ ด เป็ น ปริ ม าณกรดเบนโซอิ ก โดยประมาณ 1,832 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม
ในการตรวจสอบกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีจากร้านค้า 2 แห่ง โดย
ร้านที่พบปริมาณกรดเบนโซอิกไม่เกินมาตราฐาน (>1000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ก้าหนดให้เป็นร้าน A และร้านที่เกินมาตรฐานก้าหนดให้เป็น
ร้าน B น้ าสารละลายกรดเบนโซอิ กที่ สกั ดได้ จากแป้ งโรตี ปริ มาตร
45 ไมโครลิ ต ร หยดลงบริ เวณใส่ ตั ว อย่ างบนแผ่ น µPAD ผลการ
ทดสอบที่ได้แสดงดังรูปที่ 5
(ก)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

(ข)

10 1 2
3
9
8
4
7 6 5

รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตี จาก
(ก) ร้าน A และ (ข) ร้าน B ด้วยแผ่น µPAD
ผลการตรวจสอบพบว่าแป้ งโรตี ร้าน A สีของฟีนอล์ฟทาลีนจะเริ่ม
ปรากฏในช่องที่ 1 การอ่านค่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกต้องนับ
ถอยหลั งไป 3 ช่ อง ซึ่ งไม่ สามารถอ่ านค่ าได้ จากแผ่ น µPAD นี้ และ
เนือ่ งจากเป็นข้อจ้ากัดของวิธีตรวจสอบนี้ทสี่ ามารถอ่านค่าความเข้มข้น
ของกรดเบนโซอิกได้ต่้าสุดที่ 611 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม แสดงว่าแป้ง
โรตีนี้มีปริมาณกรดเบนโซอิกน้อยกว่า 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่
เกินมาตราฐาน ส่วนแป้งโรตีของร้าน B เมื่อใช้แผ่น µPAD ตรวจสอบ
พบว่าปรากฏสีชมพูในช่องที่ 5 ซึ่งอ่านปริมาณกรดเบนโซอิกในช่องที่
2 ได้ประมาณ 1,221 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน

3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีด้วย
แผ่น µPAD
ในการตรวจสอบกรดเบนโซอิ ก ในตั ว อย่ า งแป้ งโรตี ด้ ว ยแผ่ น
µPAD ที่ สร้างขึ้นในงานวิจั ยนี้ จ้าเป็ นต้องแปลผลการทดลองที่ ได้
เป็นปริมาณกรดเบนโซอิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แสดงดังตารางที่ 2
เพื่ อ สามารถเปรี ย บเที ย บกั บ ผลทดสอบจากชุ ด ตรวจวั ด ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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แผ่น µPAD นี้สามารถใช้ตรวจสอบกรดเบนโซอิ กจากตัวอย่าง
แป้งโรตีว่าเกินค่ามาตราฐานหรือไม่ โดยให้สังเกตสีฟีนอล์ฟทาลีนที่
ปรากฏ โดยสามารถแปรผลปริมาณของกรดเบนโซอิกที่ตรวจไว้ได้
ตามสีที่เห็นดังตารางที่ 3 นั่นคือถ้าหยดตัวอย่างแล้ว ปรากฏสีชมพู
ทุกช่อง หรือถ้าสีเริ่มปรากฏในช่องที่ 2 3 หรือ 4 เป็นต้นไป แสดงว่า
ปริมาณกรดเบนโซอิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 611 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซึ่งไม่เกิ น มาตรฐาน แต่ถ้ าสี ชมพู ป รากฏตั้ งแต่ช่องที่ 5 เป็ น ต้น ไป
แสดงว่าพบปริมาณกรดเบนโซอิกเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1,221
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน

ตารางที่ 4 แสดงการตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกจากแป้งโรตีด้วย
การใช้แผ่น µPAD กับเทคนิคการการไทเทรต
ตัวอย่าง
ร้าน A
ร้าน B

ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดบนโซอิกด้วยวิธีการไทเทรตพบว่า
ร้าน A มีปริมาณกรดเบนโซอิกเพียง 65.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
ไม่เกินมาตรฐาน ส่วนร้าน B พบ 1,277.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
เกินมาตรฐานก้าหนด จากการเปรียบเทียบพบว่าแผ่น µPAD ที่สร้าง
ในงานวิจัยนี้สามารถตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิก จากแป้งโรตีได้
ปริมาณที่ใกล้เคียงกับ การวิเคราะห์ ด้วยชุดทดสอบจากกรมวิทยา
ศาตร์การแพทย์ และด้วยเทคนิคการไทเทรต

ตารางที่ 3 แสดงสีของฟีนอล์ฟทาลีนที่ เริ่มปรากฏกับปริมาณกรด
เบนโซอิกในแป้งโรตี และผลความเป็นอันตรายเมื่อทดสอบด้วยแผ่น
µPAD
สีชมพูเริ่มปรากฏ

กรดเบนโซอิก
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ครบทุกช่อง
ช่องที่ 2 เป็นต้นไป
ช่องที่ 3 เป็นต้นไป
ช่องที่ 4 เป็นต้นไป
ช่องที่ 5 เป็นต้นไป

< 611
<611
<611
611
≥1,221

ปริมาณกรดเบนโซอิก
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
แผ่น µPAD
เทคนิคการไทเทรต
<611
65.4 ± 1.08
1,221
1,277.2± 11.03

มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข
ไม่เกินมาตรฐาน
ไม่เกินมาตรฐาน
ไม่เกินมาตรฐาน
ไม่เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน

4. สรุปผลการทดลอง
อุปกรณ์ ของไหลจุลภาคบนกระดาษหรือแผ่น µPAD ที่ได้จาก
งานวิ จั ย นี้ ส ามารถน้ า มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการตรวจวั ด ปริ ม าณกรด
เบ นโซอิ ก ใน ตั ว อย่ า งแป้ งโรตี ได้ เ ที ย บ เท่ าชุ ด ทดส อบ จาก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และยังสามารถบอกปริมาณของกรด
เบนโซอิกโดยประมาณได้ใกล้เคียงกับวิธีการไทเทรต โดยแผ่น µPAD
นี้สามารถวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในตัวอย่างแป้งโรตีได้ต่้าสุดที่ 661
มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ กิ โลกรั ม จะเห็ น ได้ ว่ า แผ่ น µPAD ที่ ส ร้า งขึ้ น มี ค วาม
สะดวกและรวดเร็ ว ใช้ ส ารเคมี น้ อ ย มี ขั้ น ตอนการวิ เคราะห์ ที่ ไม่
ยุ่งยาก และสามารถดัดแปลงหรือน้าไปใช้ ในการไทเทรตกรดชนิด
อื่นๆ ได้ ส้าหรับข้อจ้ากัดของวิธีนี้คือ ในกรณี ตัวอย่างเป็นโซเดียม
เบนโซเอตต้องมีการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกรดเบนโซอิกก่อนการ
วิเคราะห์ เพื่อความถูกต้องควรอ่านสีบนแผ่น µPAD ภายใน 1 นาที

และเมื่ อน้าตัวอย่างแป้งโรตีจากทั้งสองร้านมาทดสอบด้วยชุด
ทดสอบกรดเบนโซอิกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งใช้วิธีเฟอร์
ริกคลอไรด์ ถ้าพบปริมาณกรดเบนโซอิกมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม จะปรากฏเป็ น ตะกอนสี น้ า ตาล แต่ ถ้ า มี ป ริ ม าณกรด
เบนโซอิกต่้ากว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะปรากฏเป็นสีเหลือง
ผลการทดสอบแป้งโรตีจากทั้งสองร้าน แสดงดังรูปที่ 6

5. กิตติกรรมประกาศ
(ก)

ขอขอบพระคุณสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ เอื้ อ เฟื้ อ สถานที่ แ ละ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการท้างานวิจยั ครั้งนี้

(ข)

รู ป ที่ 6 แสดงผลการทดสอบกรดเบนโซอิ ก จากแป้ งโรตี ด้ ว ยชุ ด
ทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ก) ร้าน A และ (ข) ร้าน B

6. เอกสารอ้างอิง

จากการผลการทดสอบพบว่า ร้าน A ไม่พบกรดเบนโซอิกเกิน
มาตรฐาน ส่วนร้าน B พบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้จาก
การทดสอบด้ ว ยแผ่ น µPAD ให้ ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ ชุ ด ทดสอบจาก
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นอกจากนี้ ยั ง เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก าร
ตรวจวัดปริมาณกรดเบนโซอิกในแป้งโรตี กับเทคนิคการการไทเทรต
มาตรฐาน ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4
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ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากกากอ้อย
Optimum conditions of carboxymethyl cellulose production
from sugarcane bagasse
กลิตา กาญจนกาเนิด1 และ อาภัสรา แสงนาค2
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1Email: jo_on3@hotmail.com; 2Email: arpathsra.s@mail.rmutk.ac.th

2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) จากกากอ้อย โดยแปรความเข้มข้นของโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (ร้อยละ 35 45 และ 55 ) ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต (0.75 1.0 และ 1.25 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส) อุณหภูมิของปฏิกิริยาการแทนที่
(50 60 และ 70 C) และเวลาของปฏิกิริยาการแทนที่ (60 70 และ 80 นาที) พบว่า ภาวะที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้ มข้นร้อยละ 55 ปริมาณ
โซเดียมคลอโรอะซีเตต 1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ 50 °C และเวลา 70 นาที เป็นภาวะที่ทาให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับการแทนที่ (0.62)
และค่าความบริสุทธิ์ (ร้อยละ 98) สูงสุด ซีเอ็มซีจากกากอ้อยมีลักษณะเป็นผงสีขาวเช่นเดียวกับซีเอ็มซีทางการค้า อย่างไรก็ตาม สารละลาย
ซีเอ็มซีทางการค้ามีความหนืดมากกว่าสารละลายซีเอ็มซีจากกากอ้อย
คาสาคัญ: คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, กากอ้อย

Abstract
The optimum conditions for carboxymethyl cellulose (CMC) production from sugarcane bagasse were then
investigated as follows: sodium hydroxide concentration (35, 45 and 55%), amount of sodium chloroacetate (0.75, 1.0
and 1.25 g/g cellulose), temperature (50, 60 and 70 °C), and time (60, 70 and 80 min). The results indicated that CMC,
produced by using 55% sodium hydroxide solution and 1.0 g sodium chloroacetate/g cellulose at 50 °C and 70 min,
had the highest DS (0.62) and purity (98%). CMC from sugarcane bagasse has the same color as commercial CMC
(white). However, the viscosity of commercial CMC is higher than CMC from sugarcane bagasse.
Keywords: Carboxymethylcellulose, Sugarcane bagasse

1. บทนา (Introduction)
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจาก
อ้ อ ยเป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต น้ าตาลทราย จาก
รายงานของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย [1] พบว่า
ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 75-130 ล้านตันต่อปี มี
ผลผลิตน้าตาลประมาณ 8-11 ล้านตันต่อปี และมีกากอ้อยที่เหลือทิ้ง
ประมาณ 22-38 ล้านตันต่อปี โดยมีการนากากอ้อยมาใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลายเช่น เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมัก ทาเชื้อเพลิงอัดก้อน
ใช้ผ ลิ ต เอทานอล ผลิต เป็ น กระดานไม้ อัด และใช้ ในอุ ต สาหกรรม
กระดาษ เป็นต้น โดยกากอ้อยประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน เถ้า และแวกซ์ ร้อยละ 43.6, 33.5, 18.1, 2.3 และ 0.8 โดย

น้าหนักแห้ง ตามลาดับ [2] กากอ้อยจึงเป็นแหล่งของเซลลูโลส จึง
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนากากอ้อยมาใช้การผลิตของ
เซลลู โลสและอนุ พั น ธุ์ของเซลลูโลส เพื่ อการนาไปใช้ ป ระโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซีเป็นอนุพันธ์
ของเซลลูโลสอีเทอร์ที่อยู่ในรูปเกลือโซเดียม มีสมบัติละลายได้ในน้า
ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ช่วยเพิ่มความหนืด
และความคงตัวในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดเช่น ไอศกรีม น้าผลไม้
และซอสประเภทต่างๆ เป็น ต้น [3] การเตรียมซีเอ็มซีทาได้โดยใช้
เซลลูโลสบริสุทธิ์ทาปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (alkalization)
เพื่อทาให้เส้นใยเซลลูโลสพองตัวออกได้เป็นสารละลายเซลลูโลสใน
ด่ าง แล้ วท าป ฏิ กิ ริ ย าต่ อกั บ โซเดี ยม โม โน ค ล อโรอะซิ เต ต
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(carboxymethylation) ได้ เ ป็ น ซี เอ็ ม ซี [4] Barai และคณะ [5]
ศึกษาผลของสารละลายตัวกลาง (solvent medium) ในปฏิกิริยา
อีเทอร์ริฟิ เคชัน 4 ชนิ ด คื อ ไอโซโพรพิ ว แอลกอฮอล์ , ไอโซ บิ วทิ ว
แอลกอฮอล์, เอทานอล และน้า เพื่อผลิตซีเอ็มซีจากผักตบชวาพบว่า
การใช้เอทานอลเป็นสารละลายตัวกลางทาให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับ
การแทนที่สูงสุด ต่อมา Togrul และ Arslan [6] ผลิตซีเอ็มซีจากหัว
บี ท ที่ มี ค่ า ระดั บ การแทนที่ 0.66 โดยใช้ isobutyl alcohol เป็ น
สารละลายตัวกลางและท าซีเอ็มซีให้บ ริสุทธิ์โดยการล้างด้วยเอทา
นอล ในขณะที่ Yasar และคณะ [7] สามารถผลิตซีเอ็มซีจากเปลือก
ส้ ม โดยใช้ isobutyl alcohol เป็ น สารละลายตั ว กลาง ท าให้
เกิดปฏิกิริยาอีเทอร์ริฟิเคชันที่อุณหภูมิ 70 C เวลา 6 ชั่วโมง และทา
ให้บริสุทธิ์โดยล้างด้วยเมทานอล พบว่า ซีเอ็มซีที่ผลิตได้มีค่าระดับ
การแทนที่เพียง 0.67 นิภาพร แสงจู และคณะ [8] การผลิตซีเอ็มซี
จากฟางข้าว ตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์ และ ศรีไฉล ขุนทน
[9] ร่ ว ม กั บ การท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ ช้ เ ครื่ อ งสกั ด ไขมั น (soxhlet
extraction) โดยภาวะที่ ใช้โซเดี ยมไฮดรอกไซด์เข้ ม ข้น ร้อ ยละ 55
ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต 1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโ ลส อุณหภูมิ
50 C และเวลา 70 นาที เป็นภาวะที่ทาให้ได้ซีเอ็มซีที่มีค่าระดับ การ
แทนที่ 0.60 และค่าความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99 เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่ มี ก ารผลิ ตซี เอ็ ม ซีเชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งซี เอ็ ม ซี ที่ ใช้ ในอุ ต สาหกรรม
อาห ารทั้ ง หมดต้ อ งน าเข้ า จากต่ า งประเทศ งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและภาวะที่เหมาะสมในการผลิตซีเอ็มซี
จากกากอ้อย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอาจ
ช่วยลดการนาเข้าวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวจากต่างประเทศและ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรได้
ด้วย

2. ขอบเขตการวิจัย (Research Scope)
ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจาก
กากอ้อย ตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์ และศรีไฉล ขุนทน [9]
ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครื่องสกัดไขมัน โดยแปรความเข้มข้น
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นร้อยละ 35 45 และ 55 ปริมาณโซเดียม
คลอโรอะซีเตต 0.75 1.0 และ 1.25 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ
ของปฏิกิริยาการแทนที่ 50 60 และ 70 C และเวลาของปฏิกริ ิยา
การแทนที่ 60 70 และ 80 นาที

3.2 การเตรียมเซลลูโลสผงจากกากอ้อย
การผลิตเซลลูโลสผงทาตามวิธีของ นิลเนตร ปุณณะวรกุล และ
อาภั ส รา แสงนาค [10] โดยน ากากอ้ อ ยจากข้ อ 1 มาจ านวน 40
กรัม เติมน้ากลั่น 800 มิลลิลิตร ให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 80 C กวน
ผสมเป็น เวลา 2 ชั่วโมง กรองด้ วยผ้าขาวบางแล้วเติม สารละลาย
โซเดี ย มคลอไรต์ (NaClO2) คื อ ร้ อ ยละ 5.2 (w/v) ปริ ม าตร 600
มิ ล ลิ ลิ ต ร ปรับ ความเป็ น กรด-ด่ า งให้ ได้ 3.5-4.0 ด้ ว ยสารละลาย
กรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 10 (v/v) ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ
75 C กวนส่วนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง นามากรองด้วย
ผ้าขาวบาง เติมสารละลาย NaOH ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v)
ปริมาตร 600 มิลลิลิตร ลดอุณ หภูมิลงให้ได้ 20 C กวนส่วนผสม
ตลอดเวลาเป็นเวลา 10 ชั่วโมง กรองด้วยผ้าขาวบาง นาไปล้างด้วย
น้ ากลั่ น ท าแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ 60 C เป็ น เวลา 6 ชั่ วโมง บดโดยใช้
Ultra-centrifugal mill ที่ ค วามเร็ ว รอบ 10,000 รอบต่ อ นาที
ผ่านตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร เก็บในถุงพอลิเอทิลีน
และปิดผนึกด้วยความร้อน
3.3 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตซีเอ็มซี
3.3.1 ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมต่อ
การผลิตซีเอ็มซี
ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจาก
กากอ้อย ตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรีไฉล ขุนทน [9, รูป
ที่ 1] ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครื่องสกัดไขมัน โดยแปรความ
เข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม ในขั้นตอนการ
เตรียมเซลลูโลสในภาวะด่างเป็นร้อยละ 35, 45 และ 55 (น้าหนักต่อ
ปริมาตร) หลังจากนั้นนาซีเอ็มซีมาบดละเอียดให้ผ่านรูตะแกรง ที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร โดยใช้ Ultra-centrifugal
mill ที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที นาไปวิเคราะห์ค่าระดับ
การแทนที่ [9] และค่าความบริสทุ ธิ์ (ASTM (1994) [11] เลือก
ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ทาให้ซีเอ็มซีทผี่ ลิตได้
มีค่าระดับการแทนที่ และค่าความบริสุทธิ์สูง เพื่อนาไปศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป

3. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารทดลอง (Materials and
Methods)
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ
นากากอ้อยจากโรงงานน้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด จ.ชลบุรี มา
ล้างน้าเพื่อกาจัดฝุ่นหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมาแล้วอบให้แห้งที่อุณ หภูมิ
60 C 6 ชั่ ว โมง จากนั้ น บดด้ ว ยเครื่ อ งบด Coarse beater mill
ผ่านตะแกรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร นาวัตถุดิ บ
บรรจุในถุงพอลิเอทิลีนและปิดผนึกด้วยความร้อนเก็บที่อุณหภูมิห้อง
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3.3.4 เวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซี
เตตและเซลลูโลส
ผลิตซีเอ็มซีตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรีไฉล ขุนทน
[9] ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครือ่ งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และปริมาณโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตที่เลือกได้จากข้อ 3.3.1 3.3.2 และ 3.3.3 และแปรเวลาที่
เหมาะสมในการทาปฏิกิรยิ าของโซเดียมคลอโรอะซีเตตและเซลลูโลส
ต่อการผลิตซีเอ็มซีเป็น 60, 70 และ 80 นาที วิเคราะห์สมบัติของ
ซีเอ็มซีเช่นเดียวกับข้อ 3.3.1

เซลลูโลส 10 g
เติม isobutyl alcohol 500 ml ml
และ NaOH (30 % w/v) 100 ml
mlml
กวนผสมใน water bath 25 C 90 min
เติมโซเดียมคลอโรอะซีเตต 15 g
ให้ความร้อน 70 C 60 min
ปรับให้ได้ pH 7

3.4 การวิเคราะห์สมบัติของซีเอ็มซีที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับซีเอ็ม
ซีทางการค้า (Blanose™)
วิเคราะห์ค่าระดับการแทนที่ ความบริสุทธิ์ของซีเอ็มซีที่ผลิตได้
และซีเอ็มซีทางการค้า และทดสอบสมบัติความหนืดของซีเอ็มซีโดย
เตรียมสารละลายซีเอ็มซีความเข้มข้นร้อยละ 2 (น้าหนักต่อปริมาตร)
กวนผสมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ค วามหนื ด โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด ความหนื ด (Brookfield
viscometer รุ่ น LVDV –III) ที่ อุ ณ หภู มิ 25 C โดยเลื อ กใช้ หั ว วั ด
(spindle) LV 4

กรอง
ทาให้บริสุทธิด์ ้วยเอทานอล 80 %
โดยใช้เครือ่ งสกัดไขมัน
extraction
ทาแห้งที่ 70 C 4 h

รูปที่ 1 การผลิตซีเอ็มซีจากเซลลูโลสตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิ
โรจน์ และศรีไฉล ขุนทน [9] ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครื่องสกัด
ไขมัน

3.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design ทดลอง 3 ซ้า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan ,s New Multiple Range Test ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window version 11.5

3.3.2 ปริ ม าณโซเดี ย มคลอโรอะซี เตตที่ เหมาะสมต่ อ การผลิ ต
ซีเอ็มซี
ผลิตซีเอ็มซีตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรีไฉล ขุนทน
[9] ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครือ่ งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทเี่ ลือกได้จากข้อ 3.3.1
และแปรปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตที่ใช้ในปฏิกิริยาการแทนที่
หมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลสโดยแปรปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต
เป็น 3 ระดับคือ 0.75, 1 และ 1.25 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส
ตามลาดับ บดซีเอ็มซีที่ได้ วิเคราะห์สมบัติของซีเอ็มซี และเลือก
ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตตามเกณฑ์ข้อ 3.3.1

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and

Discussion)
4.1 ผลของความเข้ ม ข้ น สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่
เหมาะสมต่อการผลิตซีเอ็มซี
การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากร้อย
ละ 35 เป็ นร้อยละ 55 ท าให้ ค่าความบริสุท ธิ์ ของซี เอ็ มซีที่ ผลิตได้
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 (P < 0.05, ตารางที่ 1) เนื่องจากการเพิ่ม
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทาให้มีเซลลูโลสในภาวะด่างที่
มากเกินพอต่อการทาปฏิกิริยากับโซเดียมคลอโรอะซีเตตได้เป็นซีเอ็ม
ซี แ ละไม่ ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าข้ า งเคี ย งที่ จ ะได้ ส ารประกอบ ที่ ไ ม่
ต้องการ เช่น โซเดียมไกลโคเลต และสารประเภทเกลือ [12, 13]
นอกจากนี้การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
จากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55 ส่งผลให้ซีเอ็มซีมีค่าระดับการแทนที่
เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากเซลลู โลสที่ ใช้ ในการผลิ ต ซี เอ็ ม ซี เป็ น
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จึงเคลื่อนที่ได้ช้ามาก การเกิดปฏิกิริยาแทนที่
ของหมู่ไฮดรอกซิลจึงขึ้นกับปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็น
สารที่ มี โมเลกุ ล ขนาดเล็ ก ไปอยู่ ร อบๆโมเลกุ ล ของเซลลู โลส ถ้ า มี
โมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณมาก ทาให้เกิดปฏิกิริยาการ

3.3.3 อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมในการท าปฏิ กิ ริย าของโซเดี ย มคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลส
ผลิตซีเอ็มซีตามวิธีของปราณี รัตนวลีดิโรจน์และศรีไฉล ขุนทน
[9] ร่วมกับการทาให้บริสุทธิ์ใช้เครือ่ งเครื่องสกัดไขมัน โดยใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และปริมาณโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตที่เลือกได้จากข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ตามลาดับ โดยแปร
อุณหภูมริ ะหว่างการทาปฏิกิรยิ าของโซเดียมคลอโรอะซีเตตและ
เซลลูโลสเป็น 3 ระดับคือ 50, 60 และ 70 C จากนั้นบดซีเอ็มซีที่ได้
วิเคราะห์สมบัติของซีเอ็มซี และเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมในระหว่าง
การทาปฏิกิรยิ าของโซเดียมคลอโรอะซีเตตและเซลลูโลสตามเกณฑ์
ข้อ 3.3.1
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แทนที่ ได้ ดี ขึ้ น ค่ า ระดั บ การแทนที่ จึ ง สู งขึ้ น ด้ ว ย [5, 9] จึ งเลื อ ก
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 55 เพื่อศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป

ความบริสุทธิ์ และค่าระดับการแทนที่ของซีเอ็มซีที่ผลิตได้ ไม่มีความ
แตกต่างกัน (ตารางที่ 3, p≥0.05) จึงเลือกอุณหภูมิของปฏิกิริยาการ
แทนที่เป็น 50 C

ตารางที่ 1 สมบัติของซีเอ็มซีที่เตรียมโดยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ*

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิระหว่างการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลสต่อสมบัติของซีเอ็มซี*

ความเข้มข้น NaOH
(% wt/vol)
35
45
55

ความบริสุทธิ์
(%)
91.84 ± 0.18c
96.88 ± 0.58b
98.73 ± 0.45a

ค่าระดับการแทนที่

อุณหภูมิ

0.39 ± 0.01c
0.41 ± 0.01b
0.42 ± 0.01a

50
60
70

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้า)
หมายถึ ง ค่าเฉลี่ย ที่มีตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

0.59 ± 0.02
0.61 ± 0.01
0.61 ± 0.01

4.4 เวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซีเตต
และเซลลูโลส
เมื่อเพิ่มเวลาในระหว่างการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะซี
เตตและเซลลูโลสจาก 60 นาที เป็น 80 นาที ทาให้ซีเอ็มซีมีค่าระดับ
การแทนที่เพิ่มขึ้น (P<0.05, ตารางที่ 4) เนื่องจากเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
ทาให้การเกิดปฏิกิริยาอีเทอร์ริฟิเคชันที่หมู่ไฮดรอกซิลสูงขึ้น ส่งผลให้
หมู่คาร์บ อกซีเมทิลไปแทนที่ห มู่ไฮดรอกซิลได้มากขึ้น จึงทาให้ ค่า
ระดับการแทนที่สูง [5] อย่างไรก็ตามเมื่อใช้เวลาในระหว่างการทา
ปฏิกิริยา 70 และ 80 นาที พบว่าค่าระดับการแทนที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ (p≥0.05) อาจเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา
ที่ 70 นาที มากเกินพอสาหรับการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่

4.2 ผลของปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตตที่เหมาะสมต่อการผลิต
ซีเอ็ม
การเพิ่มปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต จาก 0.75 กรัม เป็น 1.0
กรัมต่อกรัมเซลลูโลส ส่งผลให้ค่าความบริสุทธิ์ของซีเอ็มซีเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 5 (P<0.05, ตารางที่ 2) เนื่องจากโมเลกุลของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตสามารถล้อมรอบโมเลกุลของเซลลูโลสในภาวะด่างมากขึ้น
ทาให้การเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้เป็นผลิตภัณ ฑ์ซีเอ็มซีได้ดีขึ้น และ
ซีเอ็มซีที่ผลิตได้มีค่าความบริสุทธิ์สูงขึ้น [6, 12] อย่างไรก็ตาม ซีเอ็ม
ซีที่เตรียมโดยโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณ 1.0 กรัม และ 1.25
กรัม ต่ อกรัม เซลลูโลส มี ความบริสุ ท ธิ์และค่ าระดั บ การแทนที่ ไม่
แตกต่างกัน (p≥0.05) จึงเลือกโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณ 1.0
กรัมต่อกรัมเซลลูโลส สาหรับทดลองในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากใช้
โซเดียมคลอโรอะซีเตตในปริมาณที่น้อยกว่า

ตารางที่ 4 สมบัติของซีเอ็มซี ทางการค้าและซีเอ็มซีจากกากอ้อยที่
เตรียมโดยโซเดียมคลอโรอะซีเตตปริมาณต่างๆ*

ตารางที่ 2 สมบั ติ ของซี เอ็ม ซีที่ เตรียมโดยโซเดี ยมคลอโรอะซีเตต
ปริมาณต่างๆ*
ความบริสุทธิ์
(%)
97.99 ± 0.68 b
98.50 ± 0.47 a
98.94 ± 0.24a

ค่าระดับการแทนที่ns

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้า)
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05)

a, b, c

ปริมาณ C2H2ClNaO2
(กรัม/กรัมเซลลูโลส)
0.75
1.0
1.25

ความบริสุทธิ์ ns
(%)
98.35 ± 0.54
98.48 ± 0.49
98.79 ± 0.17

เวลา
(นาที)
60
70
80

ค่าระดับการแทนที่
0.38 ± 0.01b
0.41 ± 0.01a
0.42 ± 0.01a

ความบริสุทธิ์ns
(%)
98.57 ± 0.33
98.32 ± 0.32
98.65 ± 0.90

ค่าระดับการแทนที่
0.55 ± 0.01b
0.62 ± 0.01a
0.62 ± 0.01a

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้า)
a, b, หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ที่ มี ตัว อั ก ษรต่ า งกั น ในแนวตั้ งเดีย วกั น แสดงว่า มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้า)
a, b, หมายถึ ง ค่า เฉลี่ย ที่มี ตัว อั ก ษรต่า งกัน ในแนวตั้งเดี ย วกัน แสดงว่า มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

4.4 ผลการศึกษาสมบัติของซีเอ็มซีที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับซีเอ็มซี
ทางการค้า (Blanose™)
จาการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ พบว่า ซีเอ็มซีที่ผลิตได้
ตามภาวะที่ดีที่สุดจากข้อ 4.4 และซีเอ็มซีทางการค้า มีลักษณะเป็น
ผงสีขาวละเอียดไม่ แตกต่างกัน (รูป ที่ 2) และมี ค่าความบริสุทธิ์ ไม่
แตกต่างกัน (p 0.05, ตารางที่ 5) อย่างไรก็ตาม ซีเอ็มซีทางการค้า
มี ค่ า ค่ า ระดั บ การแทนที่ สู ง กว่ า ซี เ อ็ ม ซี ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากกากอ้ อ ย

4.3 ผลของอุณหภูมิในระหว่างการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอ
โรอะซีเตตและเซลลูโลสต่อการผลิตซีเอ็มซี
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในระหว่างการทาปฏิกิริยาของโซเดียมคลอโรอะ
ซีเตตและเซลลูโลสต่อการผลิตซีเอ็มซีจาก 50 เป็น 70 C พบว่า ค่า
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นอกจากนี้ จากการวัดความหนืดของสารละลายซีเอ็มซีความเข้มข้น
ร้อยละ 2 พบว่า ค่าความหนืดที่ความเร็ว 80 รอบต่อนาที ของซีเอ็ม
ซีทางการค้ามีค่าสูงกว่าซีเอ็ มซีที่ผลิตจากกากอ้อยประมาณ 40 cP
(รูปที่ 3)

รูปที่ 2 ซีเอ็มซีทางการค้าและซีเอ็มซีจากกากอ้อย
ตารางที่ 5 สมบัติของซีเอ็มซีทางการค้าและซีเอ็มซีจากกากอ้อย*
ความบริสุทธิns์
ค่าระดับการแทนที่
หน่วยทดลอง
(%)
ซีเอ็มซีทางการค้า
0.55 ± 0.01b
98.57 ± 0.33
ซีเอ็มซีจากกากอ้อย
0.62 ± 0.01a
99.27 ± 0.90
*ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทดลอง 3 ซ้า)
หมายถึ ง ค่าเฉลี่ย ที่มีตัว อั กษรต่างกันในแนวตั้งเดีย วกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05)
a, b,

รูปที่ 3 ความหนืดของซีเอ็มซีจากกากอ้อย ( ) และซีเอ็มซีทาง
การค้า ( )

5. บทสรุป (Conclusion)
วิธีที่เหมาะสมในการผลิตซีเอ็มซี จากกากอ้อย คือวิธีของปราณี
รัตนวลีดิโรจน์ และศรีไฉล ขุน ทน [9] ภายใต้ภาวะการใช้โซเดียม
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 55 ปริมาณโซเดียมคลอโรอะซีเตต
1.0 กรัมต่อกรัมเซลลูโลส อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และเวลา 70
นาที ซึ่งภาวะดังกล่าวทาให้ได้ซีเอ็มซี จากกากอ้อยที่มีค่าระดับการ
แทนที่ 0.62 และค่าความบริสุทธิ์ ร้อยละ 98 และซีเอ็มซีที่ผลิตได้มี
ความหนืดต่ากว่าซีเอ็มซีทางการค้า ในขณะที่ภาวะที่ทาให้ได้ซีเอ็มซี
จากฟางข้ า วที่ มี ค่ า ระดั บ การแทนที่ 0.60 และค่ า ความบริ สุ ท ธิ์
ร้อยละ 99 [9]

6. เอกสารอ้างอิง (References)
[1] สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย. (10 กันยายน
2563) รายงานการผลิตอ้อยและน้าตาลทรายฉบับปิดหีบ. สืบค้น
จาก http://www.ocsb.go.th/th/cms/index.php?System
ModuleKey=production.
[2] J. X. Sun, R. C. Sun, P. Fowler, and M. S. Baird,
“Isolation and characterization of cellulose from
sugarcane bagasse,” Carbohydrate Polymers, Vol. 84,
pp. 331-339, 2004.
[3 ] D. G. Coffey, D. A. Bell and A. Henderson, Cellulose
and cellulose derivatives, In A. M. Stephen, G. O.
Phillips and P.A. Williams, (eds.) Food polysaccharides
and their applications, 2 th ed. CRC Taylor & Francis,
2006.
[4 N. Olaru, L. Olaru, A. Stoleriu, and D. Timpu,
“Carboxymethylcellulose synthesis in organic media
containing ethanol and /or acetone,” Journal of
Applied Polymer Science, Vol. 67, pp. 481-486, 1998.
[5] B. K. Barai, R. S. Singhal, and P. Kulkarni, “Optimization
of a process for preparing carboxymethyl cellulose
from water hyacinth (Eichornai crassipes),”
Carbohydrate Polymers, Vol. 32, pp. 229-331, 1997.
[6] H. Togrul, and N. Arslan, “Flow properties of sugar
beet pulp cellulose and intrinsic viscosity-molecular
weight relationship,” Carbohydrate Polymers, Vol. 54,
pp. 73-82, 2003.
[7] F. Yasar, H. Togrul, and N. Arslan, Flow properties of
cellulose and carboxymethyl cellulose from orange
peels, Journal of Food Engineering, Vol. 81, pp. 187199, 2007.
[8] นิภาพร แสงจู ชุลีพร พุฒนวล วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ กุลยา ลิ้ม
รุ่ ง เรื อ งรั ต น์ และอาภั ส รา แสงนาค, “วิ ธี ก ารและภาวะที่
เหมาะสมในการผลิต คาร์บ อกซีเมทิ ลเซลลูโลสจากฟางข้าว,”
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, หน้า 797-809,
2551.
[9] ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ และ ศรีไฉล ขุนทน, “การสังเคราะห์คาร์
บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย,” สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, 2541.
[10] นิลเนตร ปุณณะวรกุล และ อาภัสรา แสงนาค, “การผลิตและ
การเสริมเซลลูโลสผงจากกากอ้อยในขนมปุยฝ้าย,” วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่1 พิเศษ, หน้า 417-420,
2552.

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

309

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

[11] ASTM, (March 19, 2008) “American Society for Testing
and Materials, Method ASTM: D1439-94,” retrieved
from http://webstore.ansi.org/ansidocstore/dept.asp?
dept_id=1515, 1994.
[12] R. E. Kirk, and D. F. Othmer, Cellulose encyclopedia
of chemical technology, Wiley, 1967.
[13] U. H. F. Kalle, “Cellulose ethers-Sythesis, application
and analytical aspects”. In J.F. Kennedy (eds.). Cellulose
and its derivatives. Ellis Horwood Ltd., pp. 273-279, 1985.

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

310

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ 2020
AUTOMATIC RUBBER TAPPING MACHINE 2020
อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า 1 และ อาไพ สงวนแวว 2
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
1Email: aps6069@gmail.com ; 2Email: ampai09@hotmail.com

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติในปี 2020 ซึ่งเครื่องกรีดยางพารานี้ สามารถตั้งเวลาในการ
ทางานของเครื่องฯ ได้ในช่วงเวลา 01:00 น. ของทุกๆ วัน และมีความสามารถในการย้ายรอยกรีด โดยมีชุดขับเคลื่อนขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสตรง ที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนชุดใบมีดกรีดยางและการย้ายรอยกรีดบนผิวของลาต้นยางพารา ซึ่งควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ผลการทดสอบการทางานของเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นพบว่า เครื่องต้นแบบนี้ สามารถตั้งเวลาในการทางานได้ จากการทดสอบเซ็ต
เวลารอบในการทางานของเครื่องกรีดยางเทียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้ทาการทดสอบนั้น ที่เวลา 01:00 น. เป็นเวลา 5 วัน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0 จากการทดสอบในการย้ายรอยกรีดในแนวดิ่งหลังการกรีดที่ระยะห่างจากรอยเดิมเป็นระยะ 2 มิลลิเมตร ทา
การทดสอบเป็นจานวน 10 ครั้ง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 1.769 และการทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ายาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์ในระยะการกรีดที่เท่ากัน โดยทาการทดสอบเป็นเวลา 5 วัน พบว่าปริมาณผลผลิตน้ายางที่ได้
จากเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ มีปริมาณผลผลิตน้ายางมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน้ายางที่ได้จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์ ดังนั้นจะ
สามารถพบได้ว่าเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติที่นาเสนอไปข้างต้น มีสมรรถนะในการตั้งเวลาในการทาการกรีดยางและสามารถทาการย้ายรอย
กรีดได้
คาสาคัญ: เครื่องกรีดยางพารา, อัตโนมัติ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This paper presents automatic rubber tapping machine design which can be set the working time at 01.00 a.m.
every day and moved rubber tapping mask by dc-motor drivers. The drivers perform to drive the tapping blade and
move rubber tapping mask on the surface of the rubber tree trunks which are controlled by Microcontroller.
The findings indicated that the automatic rubber tapping machine can be set the working time which the time
setting test of the rubber tapping machine was compared with the test clock at 01.00 a.m. for 5 days. It was found that
there was an average percentage error of 0 percent from the moving test of the vertical tapping after the tapping at a
distance of 2 millimeters from original mask, tested 10 times. Meanwhile, there was an average percentage error of
1.769 percent which was tested the storage of the the amount of latex test in comparison with rubber tapping by
human labor in the same tapping distance by testing for 5 days. From the test, the findings pointed out the amount of
latex produced by the automatic rubber tapping machine which had the amount of latex exceeds 70 percent of the
amount of latex from tapping of human labor. This study reported findings that the automatic rubber tapping machine
can be set the working time for the rubber tapping and move the tapping marks.
Keywords: Rubber Tapping Machine, Automatic and Microcontroller.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4. ได้ผลผลิตน้ายางไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน้ายาง
เฉลี่ย ในการกรีดยางต้น เดียวกันนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีด
ยางด้วยแรงงานมนุษย์

บทนา
ในอดีตการผลิตยางพาราซึ่ งจะต้องมีกระบวนการกรีดน้า
ยางจากต้นยางพารา โดยจะใช้แรงงานในครัวเรือนและมีการถ่าย
ภูมิปั ญ ญาในด้านการกรีดยางต่ างๆ จากรุ่น สู่รุ่น ในการกรีดยาง
ให้กับคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันบุตรหลานบางครอบครัวมิได้สืบ
ทอดองค์ความรู้ดังกล่าว จึงทาให้มีการจ้างแรงงานในการกรีดยาง
แทนคนครอบครัวมากขึ้นโดยมีการผลิตยางพาราเป็นการผลิตเพื่อ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและ
ความชานาญ ในการกรีดยางพาราจึงเกิดขึ้นและเมื่อแรงงานขาด
ทักษะและความชานาญส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมาได้ไม่เต็มที่และ
อาจจะทาให้ต้นยางพาราเสียหายจากการกรีดที่ไม่ถูกวิธีรวมถึงเรื่อง
ช่วงเวลาในการกรีดยางหรือการไหลของผลผลิตน้ายาจากต้นที่ดี
ที่สุดนั้นจะต้องเป็นเวลา 01.00 น. - 04.00 น. ตามที่ เสาวณีย์ ก่อ
วุฒิกุลรังษี [3] ได้กล่าวไว้ ทาให้เกิดอุปสรรคต่างๆเกิดกับเกษตรกร
ที่เดินทางไปทาการกรีดยาง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวไม่เอื้ ออานวย
ต่ อ กระบวนการกรี ด ยางเนื่ อ งจากแสงสว่ า งไม่ เพี ย งพอ และ
อันตรายจากสัตว์ต่างๆด้วยเหตุนี้กลุ่ มของผู้วิจัยจึงได้มีแรงจูงใจใน
การประดิษฐ์เครื่องกรีดยางอัตโนมัติเพื่ อนามาใช้ในงานการกรีด
ยางพารา
กลุ่ ม ของผู้ วิ จั ย จึ งคิ ด และออกแบบพั ฒ นาให้ เครื่ อ งกรี ด
ยางพารานั้นให้สามารถย้ายรอยกรีดได้แบบอัตโนมัติ และสามารถ
ตั้งเวลาในการทางานได้ โดยจะมีส่วนขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการ
ย้ายรอยกรีด ที่ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวควบคุมมอเตอร์ และ
โมดู ล นาฬิ ก าซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ดึ ง ฐานเวลาจริ ง มาให้ กั บ ตั ว บอร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ ให้สามารถสั่งการทางานได้ตามเวลาที่ต้องการ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร [1] ได้กล่าวไว้ว่า
ช่วงเวลาการกรีดยางที่ต้นยางพาราให้ผลผลิตดี จะอยู่ระหว่าง เวลา
01.00 - 06.00 น. การกรีดในช่วงเวลาต่าง ๆ หลัง 06.00 น. จะได้
น้ายางลดลง ซึ่งเหตุผลที่ทาให้การกรีดยางช่วงเวลากลางคืนนั้นได้
ผลผลิตดีกว่าตอนกลางวัน ก็เพราะว่าในเวลากลางวันนั้นความร้อน
จากดวงอาทิตย์ทาให้ต้นยางมีอุณหภูมิสูงจึงทาให้ต้นยางมีการคาย
น้าทางใบ ทาให้มีน้าสะสมในลาต้นน้อย จึงทาให้ไม่ได้น้ายางมาก
เท่ า ที่ ค วร แต่ ก ลั บ กั น ในเวลากลางคื น ที่ ไม่ มี ค วามร้ อ นจากดวง
อาทิตย์ จึงทาให้ต้นยางมีการสะสมน้าไว้มากเพราะไม่มีการคายน้า
ทางใบ ทาให้ได้น้ายางดีที่สุด
สาหรับต้นยางพาราที่จะพร้อมเปิดกรีด สมดุลย์ พวกเกาะ
[2] ได้กล่าวไว้ว่า ต้นยางพาราที่สามารถเปิดการกรีดน้ายางครั้งแรก
ได้ ขนาดลาต้นควรวัดขนาดเส้นรอบต้นได้ประมาณ 50 เซนติเมตร
ขึ้นไป และการเปิดกรีดต้นยางพาราครั้งแรกหรือเกษตรกรชาวสวน
ยางเรียกว่าหน้าแรก ควรเปิดรอยกรีด ลาต้นที่ระดับความสูงจาก
พื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร ถึงแม้ว่าการเปิดกรีดที่ระดับต่า
กว่า 150 เซนติเมตร จะให้ผลผลิตในรอบปีแรกๆ สูงกว่าปีต่อๆ ไป
ก็ตาม แต่ในระยะยาวพบว่าผลผลิตตลอดระยะเวลากรีด 5 ปี กลับ
การเปิดรอยกรีดระดับที่ 150 เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงกว่าการเปิด
กรีดครั้งแรกไม่ว่าจะเปิดที่ระดับความสูงใดก็ตาม และให้วัดเส้น
รอบต้นยางที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน เมื่อเปิด
กรีดหน้าที่สอง ต้องเปิดกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร จาก
พื้น ดิ น และยั งได้กล่ าวไว้อีก ว่า ความลาดชั นของรอยกรีด ควรมี
ความลาดชั น ของรอยกรี ด ท ามุ ม 30 - 35 องศา กั บ แนวระดั บ
เพื่อให้น้ายางไหลได้สะดวก ไม่ไหลออกนอกรอยกรีด ทาให้ได้ผล
ผลิตเต็มที่ และควรรักษาระดับตามลาดชันที่กาหนดไว้ เนื่องจาก
ท่อ น้ ายางเอี ยงท ามุ ม 2.1 - 7.1 องศา กับ แนวตั้ ง จากขวาลงมา
ซ้าย จึงต้องกรีดยางให้รอยกรีดเอียงทามุมจากซ้ายลงมาขวา (ใน
ลักษณะหันหน้าเข้าหาต้นยาง) เพื่อให้ตัดท่อน้ายางได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์โครงการวิจัย
1. เพื่อให้สร้างเครื่องกรีดยางที่สามารถทาการกรีดยางได้โดย
อัตโนมัติ
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา
แก่เกษตรให้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานที่มีความชานาญ

ขอบเขตโครงการวิจัย
ออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางที่สามารถตั้งเวลาและย้าย
รอยกรีด
1. สร้างชุดขับเคลื่อนขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงขนาด
เล็กที่ทาหน้ าที่ขับเคลื่อนใบมีดกรีดยางและการย้ายรอยกรีด ซึ่ง
ควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
2. สามารถตั้ งเวลา ในการท าการกรี ด ยางได้ ในช่ ว งเวลา
01.00 น. ของทุกๆวัน เนื่องจากเป็น ช่วงเวลาในการกรีดยางหรือ
การไหลของผลผลิตน้ายางจากต้นที่ดีที่สุด
3. สามารถย้ายรอยการกรีดต้นยางพาราในแนวดิ่งหลังการ
กรี ด ทุ ก ครั้ ง ที่ ร ะยะความห่ า งจากรอยกรี ด เดิ ม เป็ น ระยะ 2
มิลลิเมตร

วิธีดาเนินการวิจัย
โครงงานวิจัยนี้มีจุดมุ่ งหมายที่จะสร้างเครื่องกรีดยางพารา
อัตโนมัติ หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
จึงได้ท าการสร้างเครื่องกรีด ยางพาราอัต โนมัติ และในส่ วนนี้จ ะ
กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างของเครื่องกรีดยาง
การออกแบบในส่วนประกอบหลักของเครื่องกรีด
ยางพาราอัตโนมัติ
ในส่ ว นฮาร์ ด แวร์ ข องเครื่ อ งกรี ด ยางพาราอั ต โนมั ติ นี้ จ ะ
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ 1)ชุดโครงสร้างที่ยึดกับต้นยาง
2) ส่ ว นขั บ เคลื่ อ นในการย้ ายรอยกรีด 3) ส่ วนของการกรี ด ยาง
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การออกแบบชุดโครงสร้างที่ยึดกับต้นยาง
จากแนวคิดผู้ริเริ่ม ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างที่สามารถยึด
กับต้นยางพาราได้อย่างมั่นคง สะดวกและสามารถถอดเก็บรักษาได้
ง่าย เนื่องจากการทดสอบนั้นกาหนดใช้ต้นยางที่มีขนาดเส้นรอบวง
ของล าต้ น 50 เซนติ เมตร ผู้ จัด ท าจึ งได้ อ อกแบบโครงสร้า งของ
เครื่องกรีดยางพาราในส่วนของตัวโครงนั้นได้ใช้เหล็กฉาก ขนาด
38.1 มิ ล ลิ เมตร ความหนา 3 มิ ลลิ เมตร ซึ่ งมี ค วามแข็ งแรงและ
ทนทานอย่างมาก นามาดัดเชื่อมและเจาะรูขนาด 6.35 มิลลิเมตร
ตรงหัวมุมทั้ง 4 ด้าน ทาออกมา 2 ชุด เพื่อให้สามารถประกบกันได้
โดยใช้แท่ง สลักเกลียวตลอดเป็นตัวยึดเข้าด้วยกัน ในส่วนของตัว
เพลาฝั่งซ้ายนั้นใช่เหล็กเส้นขนาด 6.35 มิลลิเมตร โดยจะมีตัวบุซชิ่ง
สวมอยู่เพื่อช่วยในส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด และส่วนเพลา
ฝั่ ง ขวานั้ น ใช้ แ ท่ ง lead screw ที่ ต่ อ กั บ ตั ว ตุ๊ ก ตาแบริ่ ง เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด

พอสมควร ทางผู้จัดทาจึงออกแบบโดยนาชุดแท่ง lead screw ยาว
50 เซนติเมตร มาเป็นส่วนขับเคลื่อนย้ายส่วนของการกรีดยางและ
ใช้ชุดทดเฟืองตัวหนอนแบบเหล็กทั้งชุดอัตราทด 1:40 ขนาดรูแกน
6 มิลลิเมตร ติดกับมอเตอร์เกียร์มาขับแท่ง lead screw ให้หมุน
เพื่อเลื่อนส่วนที่ติดกับใบมีดกรีดยางให้ขยับลง

แท่ง lead screw ยาว
50 เซนติเมตร
มอเตอร์เกียร์
ตุ๊กตาแบริ่ง ขนาดรู 6
มิลลิเมตร

dc 12 Volts

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด
การออกแบบส่วนของการกรีดยาง
การกรีดยางพารานั้นความลาดชันของรอยกรีดควรทามุม
30 - 35 องศา กับแนวระดับเพื่อให้น้ายางไหลได้สะดวก จากทาง
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขนาดของล าต้ น ในการใช้ ท ดสอบขนาด 50
เซนติเมตร จึงได้ออกแบบส่วนของการกรีดโดยใช้ เหล็กแบนขนาด
38.1 มิ ล ลิ เ มตร ความหนา 2.5 มิ ล ลิ เ มตร มาท ารางให้ กั บ โซ่
จักรยานที่มีใบมีดกรีดยางติดอยู่ซงึ่ ตัวรางนั้นทามุมกับแนวระดับ 35
องศา ในส่วนตัวขับโซ่นั้นส่วนที่ติดกับมอเตอร์เกียร์จะเป็นเฟืองโซ่
จัก รยานจานวนฟั น 9 ซี่ ขนาดรู 6 มิ ล ลิเมตร อีก ฝั่งหนึ่ งจะเป็ น
เฟืองโซ่จักรยานจานวนฟัน 9 ซี่ ขนาดรู 8 มิลลิเมตร มีเพลาติดกับ
ตัวตุ๊กตาแบริ่งเป็นแกนขับเฟือง ซึ่งทั้ง 2 ส่วน จะติดกับเพลาของ
ชุดโครงสร้างทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้สามารถทาการย้ายรอยกรีดลงได้

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างส่วนที่ยึดติดกับต้นยาง

มอเตอร์
ขับขับ

แบตเตอรี่

มีดกรีดยาง

เกียร์
กล่องแผงบอร์ด
ไมโคคอน
โท
โซ่ขับใบมีด

สตัดเกลียว
รเลอร์

ตลอด

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
การออกแบบส่วนขับเคลื่อนในการย้ายรอยกรีด
เนื่ องจากการกรี ด ยางต้ อ งพยายามกรีด ให้ เปลื อ ก
บางที่สุด ครั้งละประมาณ 2 มิลลิเมตร เดือนหนึ่งๆกรีดเปลือกออก
ไม่ควรเกิน 2.5 เซนติเมตร ดังนั้นในการย้ายรอยกรีดแต่ละรอบนั้น
ไม่ควรเกิน 2 มิลลิเมตร และในส่วนของการกรีดยางนั้นมีน้าหนัก

รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างส่วนของการกรีดยาง
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รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของเครื่องกรีดยางพารา
เริ่ม
รับค่าเวลาปัจจุบัน
เปิดการทางานของมอเตอร์ 1
กาหนดเวลาในการกรีดยาง

เมื่อชน Limit
switch 1

รูปที่ 7 ภาพแสดงเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติที่ทาการประกอบ

เสร็จสมบูรณ์
มอเตอร์ 1 กลับทางหมุน
มอเตอร์ 1 หยุดหมุน

เมื่อชน Limit
switch 2

มอเตอร์ 2 ทางาน
memeewทา
ทางาน >
ค่าเริ่มต้น
รูปที่ 8 ภาพแสดงการประกอบติดตั้งเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ

มอเตอร์ 2 หยุดทางาน
memeewทา
จบ

รูปที่ 6 แสดงแผนผังการทางานส่วนกรีดยางและการย้ายรอยกรีด
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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วิธีดาเนินการทดสอบและผลการวิจัย

ตารางที่ 2 แสดงระยะในการย้ายรอยกรีดยางพารา

การทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการทาการกรีดยางของ
เครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้ทาการทดสอบ
เป็นระยะเวลา 5 วัน
ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของเวลาในการทางานซึ่ง
จะเปรียบกับเวลาบนนาฬิกาที่ใช้ทาการทดสอบกับเวลาในการทา
การกรีดยางของเครื่องกรีดยางพารา ซึ่งเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะ
เป็นเวลาทุกๆ 01:00 น. ของทุกๆวัน โดยจะได้ทาการทดสอบเป็น
เวลา 5 วัน

ลาดับ ระยะทางใน
ครั้งที่ การย้ายรอย
กรีด กรีดที่กาหนด
หรือตั้งค่าไว้
(มิลลิเมตร)
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2

ตารางการที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาในการทาการกรีดยาง
ของเครื่องกรีดยางพารากับเวลาทีเ่ ป็นจริง
วันที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ เปอร์เซ็นต์
ทาการ
กาหนด
เครื่องฯ กรีด ความคลาด
ทดสอบ หรือตั้งค่า โดยการจับ
เคลื่อน
ไว้
เวลา
(%)
(นาที)
(นาที)
1
1:00
1:00
0
2
1:00
1:00
0
3
1:00
1:00
0
4
1:00
1:00
0
5
1:00
1:00
0

ระยะทางใน เปอร์เซ็นต์
การย้ายจาก ความคลาด
รอยกรีดจาก
เคลื่อน
ทดสอบจริง
(%)
(มิลลิเมตร)
1.95
2.5
1.93
3.6
2
0
1.92
4.1
2.01
0.49
1.98
1
2.03
1.4
1.99
0.5
2
0
1.92
4.1

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบการย้ายรอยกรีดในระยะที่
กาหนด 2 มิลลิเมตร ทาการทดสอบเป็นจานวน 10 ครั้ง พบว่ามี
เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 2.5, 3.6, 0, 4.1, 0.49, 1,
1.4, 0.5, 0, 4.1 ตามลาดับ เฉลี่ยร้อยละ 1.769 โดยมีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ดังนั้นสามารถตั้งระยะ
ในการย้ายรอยกรีดที่ระยะ 2 มิลลิเมตร ได้

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการท า
การกรีดยางของเครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาจริง 5 วัน ที่เวลา
01:00 น. พบว่ า มี เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0
ดังนั้ น สามารถเซ็ ตปรับ ค่ าให้ เครื่องกรีด ยางท าการกรีด ยางทุ ก ๆ
01:00 น. ได้

การทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ายางเปรียบเทียบ
กับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์
ทาการทดสอบ โดยการเก็บผลผลิตน้ายางที่ได้หลัง
เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติทางานเสร็จ แล้วนามาเปรียบเทียบ ว่า
ปริมาณผลผลิตน้ายางเกินร้อยละ70 ของเก็บผลผลิตน้ายางที่ได้
จากการกรีดยางด้วยฝีมือแรงงานมนุษย์หรือไม่ โดยรอยที่กรีดเอง
นั้นจะอยู่คนละด้านของรอยที่กรีดด้วยเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
ที่ เราได้ ท าการติ ด ตั้ งและรอยกรี ด จะเยื้ อ งกั น อยู่ ที่ ป ระมาณ 25
เซนติเมตร ซึ่งในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ได้ทาการทดสอบกรีดน้า
ยางจากต้นยางพาราต้นเดียวกัน ในเวลาเดียวกันคือ 01.00 น. –
06.00 น. ของวันทดสอบทั้ง 5 วัน ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ
ได้ดังนี้

การทดสอบเก็บระยะในการย้ายรอยกรีดยางพาราต่อรอบ
ทดสอบหาระยะในการทาการย้ายรอยกรีดของเครื่องต่อ
รอบ โดยกาหนดตั้งระยะในการย้ายรอยกรีดอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร ทา
การทดสอบจานวน 10 ครั้ง ทาการสังเกตและบันทึกผล
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การทดสอบเก็บผลผลิตของปริมาณน้ายางเปรียบเทียบ
กับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์
จากการทดสอบเปรียบเที ยบปริม าณผลผลิตน้ ายางของ
เครื่องกรีดยางพาราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ายางที่ได้จากการกรีด
ด้วยแรงงานมนุษย์ในระยะการกรีดที่เท่ากัน เป็นเวลา 5 วัน พบว่า
ปริ ม าณผลผลิ ต น้ ายางที่ ได้ จ ากเครื่ อ งกรี ด ยางพาราอั ต โนมั ติ มี
ปริมาณผลผลิตน้ายางเกินร้อยละ 70 ของการปริมาณน้ายาง ที่ได้
จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์

ตารางที่ 3 แสดงอัตราผลผลิตของปริมาณน้ายางที่ได้จากการกรีด
ด้วยเครื่องฯ เปรียบเทียบกับการกรีดยางด้วยแรงงานมนุษย์
วันที่
ปริมาณ
ปริมาณ อัตราปริมาณน้ายาง
ทา น้ายางที่ได้ น้ายางที่ได้
ที่ได้จากการกรีด
การ จากการกรีด จากการกรีด ด้วยเครื่องฯ เทียบ
กรีด ยางเครื่องฯ ด้วยแรงงาน กับที่ได้จากการกรีด
(ml)
มนุษย์
ด้วยแรงงานมนุษย์
(ml)
(% )
1
6.4
8.1
79.01
2
5.6
7
80
3
6
7.5
80
4
4.6
6
76.66
5
4.4
5
88

ข้อเสนอแนะ
1. ควรลดโครงสร้างให้น้อยลงและเลือกใช้ส่วนประกอบที่
เป็นเหล็กขนาดบางเพื่อลดน้าหนักของเครื่องต้นแบบ
2. ควรมีการใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้งาน โดยเพิ่มฟังก์ชั่ น
การแจ้ งเตื อ นสถานะ การท างานของเครื่ อง เนื่ อ งจากตั วเครื่อ ง
อาจจะเกิดมีปัญญาในช่วงเวลาในการทางานและฟังก์ชั่นแจ้งเตือน
แสดงปริมาณผลผลิตน้ายาง
3. ควรเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เพราะต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ
ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าใช้ แบตเตอรี่
ตามที่ ได้ จั ด ท าในโครงงานอาจจะต้ อ งท าการเปลี่ ย นแบตเตอรี่
บ่อยครั้งเพราะ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เพียงเวลา 15 วัน ต่อ
การชาร์จ 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้น

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
น้ายางของเครื่องกรีดยางพาราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ายางที่ได้
จากการกรี ด ด้ วยแรงงานมนุ ษ ย์ เป็ น เวลา 5 วั น พบว่ าปริม าณ
ผลผลิ ต น้ ายางที่ ได้ จ ากเครื่อ งกรีด ยางพาราอั ต โนมั ติ มี ป ริ ม าณ
ผลผลิตน้ายางเกินร้อยละ 70 ของการปริมาณน้ายาง ที่ได้จากการ
กรีดด้วยแรงงานมนุษย์

สรุปผลการวิจัย
เครื่อ งกรีดยางพาราอั ตโนมั ติ ประกอบด้ว ยกั นอยู่ 2 ส่ว น
ส่วนแรกคือส่วนของการกรีดยางและส่วนที่สองคือ ส่วนของการ
ย้ายรอยกรีด ซึ่งควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Uno R3 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการกรีด
ยาง สามารถย้ายรอยกรีดในแนวดิ่ง หลังการกรีดที่ระยะห่างจาก
รอยเดิมเป็นระยะ 2 มิลลิเมตร และปริมาณผลผลิตน้ายางที่ได้จาก
เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติมีปริมาณผลผลิตน้ายางเกินร้อยละ 70
ของปริมาณน้ายาง ที่ได้จากการกรีดด้วยแรงงานมนุษย์

กิตติกรรมประกาศ

การทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการทาการกรีดยางของ
เครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาจริง
จากการทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการทาการกรีดยางของ
เครื่องกรีดยางพาราเทียบกับเวลาบนนาฬิ กาที่ใช้เป็นอุปกรณ์ ทา
การทดสอบที่ เวลา 01:00 น. เป็นเวลา 5 วัน พบว่ามีเปอร์เซ็น ต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0

เอกสารอ้างอิง

การทาการวิจัยในเรื่อง เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ 2020
ครั้ ง นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น มา จนส่ ง ผลให้ เ กิ ด ส าเร็ จ ไปได้ ด้ ว ยดี ต าม
วัตถุประสงค์นั้น ส่วนหนึ่งได้รับคาปรึกษาจากนายสหรัฐ บัณฑิตย์
เกษตรกรเจ้ าของสวนยางพารา ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้เป็นผู้ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก
ในการทดสอบการทางานของเครื่องกรีดยางพารา 2020 มาโดย
ตลอด ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
[1] สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร. (2556). การกรีด
ยางพารา. สืบค้นจาก
http://pnpandbest.com/pnp_book/pnp_book03.html.
[2] สมดุลย์ พวกเกาะ. (2557). การกรีดยางพารา. สืบค้นจาก
https://www.aopdr.doae.go.th/aopdr01/tapping2.htm.
[3] เสาวณีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี. (2547). การผลิตยางธรรมชาติ.
สืบค้นจาก
https://sites.google.com/site/nongkhair5/hotissues/goods/rubber.

การทดสอบเก็บระยะในการย้ายรอยกรีดยางพาราต่อรอบ
จากการทดสอบการย้ า ยรอยกรี ด ในระยะที่ ก าหนด 2
มิลลิเมตร ทาการทดสอบเป็นจานวน 10 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 1.769
โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 4.1
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จังหวัดจันทบุรี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงกินได้
Edible Insect Food Consumption Behavior of People in Mueang District,
Chanthaburi Province and Product Development of Food from Edible Insects
วัชรวิทย์ รัศมี1 จิรพร สวัสดิการ2 อนุรักษ์ ชมเชย1 รุจิวัฒน์ ชมภูรัตน์1 และ สืบพงษ์ ชัยอาจ1
1หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
1Email: wrassami@gmail.com; 2Email: jirajune@yahoo.com

2หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 11 ตาบล คือตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิ ต บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา ทา
การเก็บตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวม 90 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.
2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริ โภคแมลงกินได้ จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหม่เป็นเพศชาย มีจานวน 56.66 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มี
จานวน 51.11 เปอร์เซ็นต์ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีจานวน 52.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือนักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 56.66 เปอร์เซ็ นต์ และรายได้ ส่วนใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5,000 บาท มีจานวน 46.66 เปอร์ เซ็น ต์
สาหรับด้านพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้พบว่ามีความนิยมบริโภคหนอนไหมสูงที่สุด มีจานวน 27.77 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือจิ้งหรีด
ทองแดงลาย หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีดทองแดง และตั๊กแตนปาทังกา มีจานวนเท่ากับ 22.22, 18.88, 13.33 และ12.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วน
ความต้องการนาแมลงกินได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พบว่าหนอนไหมควรนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีจานวนเท่ากับ 53.30 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคื อหนอนไม้ ไผ่ ตั๊ก แตนปาทั งกา จิ้ งหรีด ทองแดงลาย และจิ้ งหรีด ทองแดง เท่ ากั บ 24.44, 10.00, 5.55 และ 5.55 เปอร์เซ็ น ต์
ตามลาดับ นอกจากนี้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแมลงกินได้ พบว่าต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์คุกกี้มากที่สุด มีจานวนเท่ากับ 45.55
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือข้าวเกรียบ ชุบช็อคโกแลต และแครกเกอร์ มีจานวนเท่ากับ 21.11, 18.88 และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้ ทาการเลือกชนิดแมลงกินได้ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากความต้องการของประชาชน ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี คือหนอนไหม กับผลิตภัณฑ์คุกกี้ ตามลาดับ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มปี ริมาณหนอนไหมร้อยละ 0, 5, 10 และ 15
มาประเมินคุณภาพทางประสาทด้านสัมผัสจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการประเมินความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scaling เมื่อทดสอบ
พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับความชอบรวมของคุกกี้ที่ผสมหนอนไหมร้อยละ 10 มากที่สุด
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, แมลงกินได้, ผลิตภัณฑ์คุกกี้แมลง

Abstract
The objective of this research was to study the edible insect food consumption behavior of people in Mueang
district, Chanthaburi province. The research was conducted in the area of Muang district, Chanthaburi province. Eleven
sub-district were studied including Koh Khwang, Slang, Kombang, Klong Narai, Chanthanimit, Talad, Thachang, Bangkaja,
Plubpla, Wat mai and Nong Bua by simple random sampling. The total were observed about 90 person. The research
were conducted between January – March, 2019. This study used questionnaire and oral interviews to obtain on
behavior of the edible insect food consumer. The results shown that the most of consumer were male (56.66%), with
51.55% of 21-30 years. The education level, the most of sample were high school with 52.22%. The occupation, the
most of sample were students with 56.66%. Moreover, the income were less than 5,000 bath per month with 46.66%.
In addition, the most popular of the edible insect were the silk worm 27.77%, ground cricket (22.22%), the bamboo
borer (18.88%), ground cricket (13.33%) and bombay locust (12.22%). Beside, the consumption of new product were
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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made from edible insect that shown cookies 45.55%, following crispy rice cake (21.11%), chocolate covered insect
(18.88%) and crackers (11.11%). The product of silk worm in cookies were studied. The percentage of silk worm among
0, 5, 10 and 15% of the all ingredients. The sensory evaluation shown that using silk worm at 10% had the highest
average liking scores (9-point hedonic scales) in all sensory attributes.
Key words: consumption behavior, edible insects, insect cookie product

1. บทนา

2. วัตถุประสงค์

แมลงกินได้คือแมลงที่มนุษย์สามารถนาใช้ประโยชน์โดย
การน ามาบริโภคเป็ น อาหารได้ (พิ ม พ์ เพ็ ญ , ม.ป.ป.) [1] ซึ่ งการ
บริโภคแมลงมีทั่วโลกโดยพบว่ามีแมลงมากกว่า 500 ชนิด สาหรับ
ในประเทศไทยพบว่ ามีการบริโภคแมลงประมาณ 50 ชนิด (ศูนย์
ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนาโรค, 2544) [2] โดยแมลงมีคุ ณ ค่า
ทางโภชนาการที่สูง ได้แก่โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ธาตุฟอสฟอรัส
โพแทสเซี ย ม รวมถึ ง วิ ต ามิ น บี 1 และ 2 (จิ น ตนา, 2551) [3]
ตัวอย่างเช่นจิ้งหรีดทองแดงลาย (สะดิ้ง) จิ้งหรีด แมลงกินูน แมลง
ตับเต่า แมลงกระชอน แม่เป้ง แมลงดานา มดแดง แมลงแคง และ
ดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูง รวมถึงกรดไขมันทีจ่ าเป็นต่อ
ร่างกาย ได้ แ ก่ กรดลิ โลเลอิ ก (linoleic acid) เป็ น กรดไขมัน ไม่
อิ่ ม ตั ว จั ด อยู่ ใ นกลุ่ มโอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) ซึ่ ง มี
ความส าคั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของมนุ ษ ย์ พั ฒ นาการและการ
ท างานของสมอง การสื บ พั น ธุ์ ช่ ว ยเผาผลาญกรดไขมั น อิ่ ม ตั ว
เสริ ม สร้ า งความแข็ งแรงให้ กั บ ผนั ง หลอดเลื อ ด ช่ ว ยลดระดั บ
คอเลสเตอรอลและไตรกลี เซอไรด์ (triglyceride) รวมถึงช่วยลด
การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด ซึ่งกรดลิโนเลอิกนี้ร่างกายไม่
สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากการบริโภคเท่านั้น (อรนุช
และคณะ, 2561; พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2563) [4] [5] จึงจัดได้ว่า
แมลงจัดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์การอาหารและ
เก ษ ต ร แ ห่ งส ห ป ร ะ ช า ช า ติ (United Nations Food and
Agriculture Organization: FAO) ได้ให้ ความสาคัญ กั บแมลงกิ น
ได้เป็นอย่างมาก และวางแผนส่งเสริมแมลงให้เป็นอาหารทั่วโลก
เนื่ อ งจากอาจเกิ ด ภาวะขาดแคลนอาหารได้ เนื่ อ งจากจ านวน
ประชากรโลกที่ จ ะมี ป ริ ม าณใกล้ 7,000 ล้ า น (เนชั น เนลจี โ อ
กราฟฟิ ก, 2561) [6] ส่งผลทาให้ แมลงเป็ นทางเลือ กใหม่สาหรับ
เป็นอาหารเพื่อการบริโภคของคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดย
ประเทศไทยพบว่ า มี ก ารบริ โภคประมาณ 2,000 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557) [7] จากคุณค่าทางโภชนาของแมลงกินได้
ที่กล่าวข้างต้น จึงมีการนาแมลงกินได้ไปแปรรูปเป็นผลิต ภัณฑ์ต่าง
ๆ เพื่ อทาให้ง่ายต่อการบริโภค เช่ นซอสแมลง แยมแมลง ลูกอม
แมลง ช็อกโกแลตแมลง พาสต้าแมลง เป็นต้น (ธนาคารกรุงเทพ,
2562) [8]
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการการ
บริโภคแมลงกินได้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
รวมถึ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากแมลงกิน ได้ เพื่ อ ส่ งเสริ มการบริโภค
แมลงต่อไปในอนาคต

2.1 เพื่อสารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้จากประชาชน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.2 เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
แมลงกินได้

3. วิธีการวิจัย
3.1 วิ ธี ก ารส ารวจพฤติ ก รรมการบริ โภคแมลงกิ น ได้ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคื อ ผู้บริโภคแมลงกิน ได้ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีเลือกขนาดตัวอย่างจากประชากร
ที่มีขนาดไม่แน่นอนของ ประคอง กรรณสูตร (2538) [9] จานวน
90 คน ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายจาก 11 ตาบลของจังหวัด
จันทบุรี คือ ตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่า
ช้าง จันทนิมิต บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ใน ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แ บ บ ส อ บ ถาม
ประกอบด้ วย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ทั่วไป และส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
แมลงกินได้ นาข้อมูลที่ได้ ทาการวิเคราะห์ ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และค่า
ร้อยละ (percentage)
3.2 วิธีการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากแมลงกินได้
ดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงกินได้เป็นคุกกี้
โดยการร่ อ นแป้ งกั บ ผงฟู พั ก ทิ้ งไว้ ท าการตี เนยกั บ น้ าตาลด้ ว ย
ความเร็วสูงสุด เติ มไข่ไก่ตีด้วยความเร็วปานกลาง เติมแป้งที่ร่อน
แล้ ว พร้อ มผสมหนอนไหมร้อ ยละ 0, 5, 10 และ 15 และตี ด้ว ย
ความเร็วสูงสุด นามาใส่กระบอกกดคุ้กกี้ และบีบแป้งให้เป็นรูปร่าง
นามาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที
จากนั้นนาออกจากตู้อบเพื่อให้เย็นลงและบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์
วางแผนแบบ RCBD ทาการประเมิน ผลความชอบทาง
ประสาทสัมผัสของคุกกี้ที่มีปริมาณหนอนไหม ระดับต่าง ๆ ได้แก่
0, 5, 10 และ 15 โดยน้ าหนั ก ในลั ก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น เนื้ อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-Point Hedonic
Scale คือ 1 = ไม่ชอบมากพิเศษ 5 = เฉยๆ 9 = ชอบมากพิเศษ)
โดยใช้ ผู้ ท ดสอบที่ ไ ม่ ผ่ า นการฝึ ก ฝนจ านวน 30 คน น าข้ อ มู ล
วิเคราะห์ ความแปรปรวน และความแตกต่ างระหว่างทรีท เมนต์
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โดยวิ ธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

กลุ่มผู้บริโภคแมลงกินได้ของสหรัฐอเมริกาที่พ บว่าผู้บ ริโภคส่ว น
ใหญ่ เป็ น กลุ่ ม วั ย ท างาน และคนหนุ่ ม สาว รวม 60 เปอร์ เซ็ น ต์
(ส านั ก งานส่งเสริม การค้าในต่างประเทศ ณ นครชิค าโก, 2561)
[10] ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ประชากรยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ต้องดีต่อสุขภาพ มาจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี
ปราศจากสารปรุงแต่ง เป็นอาหารผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรรม และ
เป็ น อาหารที่ ต รวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ เป็ น ต้ น จึ ง สอดคล้ อ งกั บ
ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย (2562) [11] ที่ ร ายงานว่ า อาหารจากแมลง
(Insect food) เป็นเทรนด์อาหารในอนาคตของผู้บริโภคยุคใหม่ จึง
เป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการ SME ไทย
ส าหรั บ ข้ อ มู ล ด้ า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคแมลงกิ น ได้
ประกอบด้วยชนิดของแมลงกินได้ที่นิยมบริโภค ชนิดของแมลงกิน
ได้ที่ต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากแมลงกิ น ได้ ที่ ต้ อ งการบริ โภค โดยแสดงค่ า แจกแจงความถี่
(จานวน) และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 2

4. ผลการวิจัย และอภิปรายผล
4.1 การส ารวจพฤติ ก รรมการบริ โภคแมลงกิ น ได้ ข อง
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง
การสารวจพฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยทาเก็บข้อมูลจาก 11 ตาบลคือ ตลาด วัด
ใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิ ตร บางกะ
จะ แสลง หนองบัว และพลับพลา สาหรับข้อมูลทั่ วไป ได้แก่ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และอาชี พ โดยแสดงค่ าแจกแจง
ความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคแมลงกินได้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนคน (เปอร์เซ็นต์)
เพศ ชาย
51 (56.66%)
หญิง
39 (43.33%)
อายุ
น้อยกว่า 10 ปี
0 (0%)
11-20 ปี
26 (28.88%)
21-30 ปี
46 (51.11%)
31-40 ปี
12 (13.33%)
41-50 ปี
4 (4.44%)
51 ปี ขึน้ ไป
2 (2.22%)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
12 (13.33%)
มัธยมศึกษา
47 (52.22%)
ปริญญาตรี
30 (33.33%)
สูงกว่าปริญญาตรี
1 (1.11%)
รายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
42 (46.66%)
5,001-10,000 บาท
35 (38.88%)
10,001-20,000 บาท
7 (7.77%)
20,001-30,000 บาท
3 (3.33%)
30,001-40,000 บาท
2 (2.22%)
มากกว่า 40,001 บาท
1 (1.11%)
อาชีพ
รับราชการ
4 (4.44%)
พนักงานบริษัท
10 (11.11%)
ธุรกิจส่วนตัว
25 (56.66%)
นักเรียน นักศึกษา
51 (56.66%)

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้
พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้
ชนิดของแมลงกินได้ที่นิยมบริโภค
หนอนไหม
จิ้งหรีดทองแดงลาย
หนอนไม้ไผ่
จิ้งหรีดทองแดง
ตั๊กแตนปาทังก้า
แมลงกินได้ชนิดอื่น ๆ
ชนิด แมลงกิ นได้ ที่ ต้อ งการแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์
หนอนไหม
จิ้งหรีดทองแดงลาย
หนอนไม้ไผ่
จิ้งหรีดทองแดง
ตั๊กแตนปาทังก้า
แมลงกินได้ชนิดอื่น ๆ
ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบริโภค
คุกกี้
ข้าวเกรียบ
ชุบช็อคโกแลต
แครกเกอร์
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

จานวนคน
(เปอร์เซ็นต์)

25 (27.77%)
20 (22.22%)
17 (18.88%)
12 (13.33%)
11 (12.22%)
5 (5.55%)
48 (53.33%)
5 (5.55%)
22 (24.44%)
5 (5.55%)
9 (10.00%)
1 (1.11%)
41 (45.55%)
19 (21.11%)
17 (18.88%)
10 (11.11%)
3 (3.33%)

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ พบว่ามี
ความนิยมบริโภคหนอนไหมสูงที่สุด รองลงมาคือจิ้งหรีดทองแดง
ลาย หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีดทองแดง ตั๊กแตนปาทังก้า และแมลงกินได้
ชนิดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ กรมอนามัย (2562) [12]

จากตารางที่ 1 ข้ อ มู ลพื้ น ฐานของผู้บ ริ โภคแมลงกิ น ได้
พบว่าผู้บริโภคแมลงกินได้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 2130 ปี ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว และวัยทางานโดยสอดคล้องกับ
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จากตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ความชอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ก กี้ แ มลง
หนอนไหมพบว่าด้านลักษณะที่ปรากฎผู้บริโภคให้การยอมรับใน
คุ ก กี้ ที่ ไม่ มี ห นอนไหมสู งที่ สุ ด และคะแนนลดลงเรื่ อ ย ๆ เมื่ อ มี
ปริม าณของหนอนไหมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสีและลักษณะของ
คุกกี้ที่ผสมเข้าไปทาให้ ดูไม่น่าทาน ดังนั้นในการทดลองต่อไปควร
บดให้หนอนไหมละเอียดมากขึ้น และ/ หรือเติมสี ส่วนผสมอื่น ๆ
เพื่ อ ให้ ลักษณะของคุกกี้ ช วนบริโภคมากขึ้น ส าหรับ ด้ านกลิ่น รส
และด้านรสชาติโดยรวมพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับคุกกี้ที่มีหนอน
ไหมร้อยละ 10 มากที่สุด โดยคุกกี้ที่มีหนอนไหนร้อยละ 5 และ 15
อาจจะมีกลิ่นรส หรือรสชาติ ที่น้อย และมากเกินไปต่อผู้บริโภค จึง
ทาเกิดการยอมรับที่น้อยกว่า ด้านเนื้อสัมผัส พบว่าผู้บริโภคให้การ
ยอมรับคุกกี้ที่ไม่มี หนอนไหมสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาวรรณ
(2559) [14] ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเนื้อจาปาดะ ร้อยละ 10,
20 และ 30 ที่ ค ะแนนการยอมรั บ จะลดลงเมื่ อ มี ป ริ ม าณของ
ส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากหนอนไหมที่ไม่ละเอียด จึงทาให้
ไม่เป็นเนื้อเดียวกับคุกกี้ที่ไม่ได้ผสมหนอนไหม ดั้งนั้นในการพัฒนา
ต่อไปอาจดาเนินการทาหนอนไหมให้ละเอียด และอาจนาไประเหย
ความชื้นให้แห้ง พร้อมป่นให้ละเอียด ก่อนนามาใช้ เพื่อให้การเข้า
ของส่วนผสมได้ดีขึ้น และด้านความชอบโดยรวม พบว่าผู้บริโภคให้
การยอมรับ คุ ก กี้ ที่ มี ห นอนไหม ร้อ ยละ 10 สู งที่ สุ ด ซึ่ งเป็ น ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การยอมรั บ ด้ า นด้ า นกลิ่ น รส และด้ า นรสชาติ
โดยรวม

ที่รายงานชนิดของแมลงกินได้ที่กลุ่มคนไทย และต่างประเทศนิยม
บริโภคสูงที่สุดคือ หนอนไหม รองลงมาคือตั๊กแตน และค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับ ศูนย์วิจัยกสิกร (2562) [11] ทีร่ ายงานชนิดแมลงกินได้
ที่ตลาดมีความต้องการสู งคือ จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ ตั๊กแตน หนอน
ไหม ซึ่งอาจเป็น เพราะมีรสชาติที่อร่อยจึงทาให้เป็นที่นิยมบริโภค
และอาจเป็ น ปั จ จั ย ท าให้ ความต้ อ งการสู ง ที่ สุ ด ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่เลือกหนอนไหมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นคุกกี้
ส าหรั บ บริ โ ภค ส าหรั บ ชนิ ด แมลงกิ น ได้ ที่ ต้ อ งการแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดคือหนอนไหมซึ่งอาจเกิดหนอนไหมเป็นแมลงที่คน
นิยมบริโภคมากที่สุด จึงให้เป็นตัวเลื อกหนึ่งที่ผู้คนต้องการนาไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่น ๆ ส่วนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากแมลงกินได้ที่ ต้องการบริโภคสูงที่สุดคือ คุกกี้ ซึ่งอาจ
เป็ น เพราะคุ ก กี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบที่ มี ค วาม อร่ อ ย
รับ ประทานง่ าย สะดวกต่ อ การพกพา จึ งท าให้ มี ค วามต้ อ งการ
บริโภคคุกกี้มากกว่าผลิ ตภัณ ฑ์ อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับการตลาด
ของคุกกี้ในประเทศไทยมีมูล ค่าประมาณ 4,432 ล้านบาท (ศู น ย์
อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) [13]
จากความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงนา
แมลงกิ น ได้ ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
จันทบุรี ต้องการนาไปแปรรูปมากที่สุดคือ หนอนไหม และทาการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบต้องการมากที่สุดคือ คุกกี้
โดยการพัฒ นาผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีปริมาณหนอนไหมร้อยละ 0, 5,
10 และ 15 และนามาประเมินคุณภาพทางประสาทด้านสัมผัสจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 30 คน โดยการประเมิ น ความชอบแบบ 9-Point
Hedonic Scaling ด้านลักษณะที่ปรากฏ กลิ่นรส รสชาติโดยรวม
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดังตารางที่ 3

5. บทสรุป
กลุ่มผู้บริโภคแมลงกินในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี ท าอาชี พ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา มี ร ายได้ ต่ ากว่ า 5,000 บาท และมี ค วามนิ ย มบริ โภค
หนอนไหมสูงที่สุด และมีความต้องการให้หนอนไหมไปพัฒนาเป็น
ผลิตคุกกี้เพื่อการบริโภค หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้หนอนไหม
พบว่าคุกกี้ที่ผสมหนอนไหมร้อยละ 10 ผู้ทดสอบให้การยอมรับด้าน
กลิ่นรส ด้านรสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวมสูงที่สุด

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความชอบของผลิตภัณฑ์คุกกี้แมลงหนอนไหม
ปริมาณ
ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน)
หนอน ลักษณะ กลิ่นรส รสชาติ
เนื้อ
ความ
ไหม
ปรากฏ
สัมผัส
ชอบ
(%)
โดยรวม
0
5.83± 6.00± 5.96± 6.06± 6.33±
1.31NS 1.53 NS 1.67 NS 148 NS 1.42 NS
5
5.76± 5.86± 6.03± 5.73± 6.23±
1.38
1.40
1.37
1.48
1.38
10
5.53± 6.03± 6.10± 5.60± 6.60±
1.22
1.51
1.82
1.79
1.40
15
5.50± 5.73± 5.63± 5.60± 6.20±
1.30
1.28
1.29
1.52
1.29
CV(%) 23.11 24.36 26.25 27.54 21.71
หมายเหตุ ค่ า เฉลี่ ย ในแนวตั้ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(P>0.05)

ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาอายุของผลิตภัณ ฑ์ คุกกี้ และคุณ ค่าทาง
โภชนาการ
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ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวัน (Asterales: Asteraceae) ต่อการ
ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Lepidoptera: Noctuidae)
Insecticidal Activity of Bidens pilosa (Asterales: Asteraceae) Leaf Extract against
Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
ฤดี สิงห์รอ กีรติ ตันเรือน เรืองวุฒิ ชุติมา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ*
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000
*Email: poolprasert_p@psru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันต่อการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด ในห้องปฏิบัติการ ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวัน แตกต่างกัน ด้วยเมทานอลร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10
(w/v) ทาการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยใช้วิธีจุ่มใบพืช และบันทึกอัตราการตายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
หลังการทดสอบ พบว่า ค่า LC50 ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการทดสอบ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 21.97 7.18 และ 5.72 ตามลาดับ โดยที่สาร
สกัดที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หลังจากทดสอบเป็นเวลา 48 และ 72
ชั่วโมง ทั้งนี้อัตราการของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลังการทดสอบที่ช่วงเวลาที่ 48 และ 72 ชั่วโมง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p <0.05)
คาสาคัญ: หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ดาวกระจายไต้หวัน สารสกัด

Abstract
This research was aimed to study efficacy the Bidens pilosa extract as potential botanical insecticide against
fall armyworm, Spodoptera frugiperda under laboratory conditions at different concentrations of methanol extract (0, 2,
4, 6, 8 and 10%). All trials were assessed using the leaf dipping method and mortality were counted and recorded a
regular interval i.e. 24, 48 and 72 hours after exposure. It was revealed that the LC50 values at 24, 48 and 72 hours were
found to be 21.97, 7.18 and 5.72%, respectively. The concentration at 10% had the highest effectiveness in controlling
S. frugiperda after exposure for 48 and 72 hours. The statistically significant differences in 48 and 27 hours interval
between the responses of the S. frugiperda to B. pilosa extract were observed (p < 0.05).
Keywords: Spodoptera frugiperda, Bidens pilosa, Extract
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ตัวทาละลาย จากนั้นทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้เบื้องต้น
ต่อการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในระดับห้องปฏิบัติการ
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการน ามาใช้ ป้ อ งกั น หรื อ ก าจั ด หนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดต่อไป

1. บทนา
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda) อยู่ใน
วงศ์ Noctuidae อั น ดั บ Lepidoptera เป็ น ศั ต รู พื ช ที่ ส าคั ญ ของ
ข้าวโพดและมีพืชอาหารอื่น ๆ เช่น ข้าว อ้อย พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น
เดิมพบการระบาดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของทวีปอเมริกา
ทั้งนี้สามารถระบาดข้ามพรหมแดนได้ จึงทาให้พบการระบาดได้ทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก ทั้งนี้เริ่มมีรายงานการระบาดในภูมิภาคเอเชียใน
ปี 2561 รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย และขยายเป็นวงกว้างไปอีก
หลาย ๆ ประเทศ เช่น บังคลาเทศ จีน พม่า ศรีลังกา ในประเทศไทย
มีรายงานการระบาดในช่วงปลายปี 2561 ในข้าวโพดที่ปลูกฤดูแล้ง
หลังการทานา หนอนกระทู้ข้างโพดลายจุด มีวงจรชีวิต สั้นประมาณ
1 เดือน สามารถวางไข่ได้ครั้งละประมาณ 1,500–2,000 ฟอง และ
เมื่อเป็นตัวเต็มวัย สามารถบินเพื่อไปหาแหล่งอาหารได้ไกลถึง 100
กิโลเมตรต่อคืน จึงทาให้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว [1-6] เมื่อ
พบการระบาดมากในพื้นที่ก็ส่งผลให้ผลผลิตจากการเพาะปลูกของ
เกษตรกรลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดการระบบการเกษตรใน
พื้ น ที่ มั ก จะนึ ก ถึ งการใช้ ส ารเคมี เป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ความคุ้มทุนแล้วอาจส่งผลระยะยาว เช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสารเคมี เกิดปัญหาการต้านสารเคมีของหนอนกระทู้ในพื้นที่ อีก
ทั้งยังเกิดสารตกค้างในผลผลิตซึ่งส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ตกค้ างในดิ นท าให้ดิ นเสื่อ มสภาพส่งผลกระทบระยะยาวต่ อพื้ น ที่
การเกษตร ซึ่ ง การจั ด การปั ญ หาการระบาดของแมลงศั ต รู พื ช
สามารถกระทาได้หลากหลายวิธีการ เช่น การตรวจสอบแปลงปลูก
เพื่ อ ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงประชากรของแมลงศั ต รู พื ช การ
ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเป็นพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง การเขตกรรม การ
ใช้กับดักและเหยื่อล่อ อีกทั้งการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรก็เป็น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับ เป็นสารทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุม
และป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช
ดาวกระจายไต้หวัน (Bidens pilosa L.) อยู่ในวงศ์ Asteraceae
มีถิ่นกาเนิดที่เม็กซิโก อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง ขึ้นเป็นวัชพืช
ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีการกระจายพันธุ์ผ่านทางเมล็ด มี
กลิ่นเหม็น แต่มักมี การนามาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เพื่อใช้
รั ก ษาโรคต่ า ง ๆ มากกว่ า 40 โรค เช่ น การอั ก เสบ ภู มิ แ พ้ โรค
ทางเดิ น อาหาร อาการติ ด เชื้อ มะเร็ ง เบาหวาน เป็ น ต้ น [7-9] มี
รายงานพบว่า ส่วนต่าง ๆ ของดาวกระจายไต้หวันมีสารเคมีเป็ น
องค์ ป ระ ก อ บ ที่ ห ล ากห ล าย ได้ แ ก่ saponins, flavonoids,
alkaloids, cardiac glycosides 1,8-cineole, α และ β-pinene,
α-phellandrene, limonene β-caryophyllene, cadinene, αpinene, β-transocimene, β-cis-ocimene, τ-muurolene, βbourbonene, β-elemene, β-cubebene, α caryophyllene,
caryophyllene oxide และ megastigmatrienone องค์ประกอบ
ของสารเคมีดังกล่าวที่พบในพืชวงศ์นี้ เป็นสรรพคุณที่ใช้ในทางการ
ยา [10-11] รวมถึงการเป็นสารฆ่าแมลง [12] ได้อีกด้วย
การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะคัดเลือกต้นดาวกระจายไต้หวัน ที่มี
การกระจายตัวทั่วไปทั้งในเขตชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาสกัดผ่าน

2. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
จากใบดาวกระจายไต้หวันในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เก็บรวบรวมทางสภาพพื้นที่และทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด
จากเมทานอลภายใต้ห้องปฏิบัติการ การทดลองมีการออกแบบการ
ทดลองเป็น 6 ชุดการทดลองๆ 4 ซ้าแต่ละซ้าใช้หนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุดจานวน 5 ตัว ทาการทดสอบด้วยวิธีจุ่มใบพืชอาหารที่ระดับ
ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8
และ 10 (w/v) บันทึกอัตราการตายของหนอนที่ 24, 48 และ 72
ชั่วโมง วิเคราะห์ค่าเข้มข้นของสารที่คาดว่าทาให้หนอนตายครึ่งหนึ่ง
(LC50) และทาการเขียนผล วิจารณ์ และสรุปผล

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 การเก็บตัวอย่างดาวกระจายไต้หวันและการเตรียมสาร
สกัด
ดาวกระจายไต้หวัน (Bidens pilosa L.) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เก็บจากในพื้นที่ตาบล พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทาการเก็บส่วนใบของดาวกระจายไต้หวันมาล้างให้สะอาด หั่นหรือ
สับให้เป็นชิ้ นเล็ก ๆ แล้วผึ่งให้ แห้งในที่ร่มประมาณ 3 วัน จากนั้น
นามาบดให้เป็นผงละเอียดโดยการใช้เครื่องปั่น ทาการชั่งน้าหนักผง
ใบดาวกระจายไต้หวันแห้ง และห่อผ้าขาวบางใส่ในโหลแก้ว หลังจาก
นั้ น เติ ม เมทานอล (methanol) ในอั ต ราส่ ว น 1:10 (น้ าหนั ก /
ปริ ม าตร; w/v) และทิ้ งไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 7 วั น โดยคน
ชิ้นส่ วนพื ชที่ แช่ส ารสกัดเป็ นระยะ จากนั้น น าสกัดจากพื ชที่ได้ม า
กรองด้วย กระดาษกรองเบอร์ 1 และทาการระเหยเมทานอลโดย
เครื่องกลั่ น สารระเหยแบบหมุ น (Rotary evaporator) จนได้ส าร
สกัดหยาบ (semi crude) ที่มีลักษณะเหนียวข้นสีน้าตาลเขียวเข้ม
ชั่งสารสกัดหยาบที่ได้ และเก็บรักษาสารสกัดที่ได้ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพ
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการควบคุม
หนอนกระทูข้ ้าวโพดลายจุด
ตั ว อ ย่ า งห น อ น ก ร ะ ทู้ ข้ า ว โพ ด ล า ย จุ ด (Spodoptera
frugiperda) ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคั ด เลื อ กจากสภาพพื้ น ที่ แ ปลง
เกษตรของเกษตรกรในเขตพื้ น อ าเภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยคัดเลือกหนอนระยะที่ 3 ด้วยการใช้พู่กันเขี่ยหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดลงโหลพลาสติกและปิดด้วยผ้าขาวบางเพื่อใช้
ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในห้องปฏิบัติการ
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ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบการทดลองเป็ น 6 ชุดการทดลอง ๆ 4
ซ้า แต่ ล ะซ้ าใช้ ห นอนกระทู้ ข้ าวโพดลายจุ ดจ านวน 5 ตั ว ท าการ
ทดสอบด้วยวิธีจุ่มใบอ่อนข้าวโพดใช้ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร ด้วย
สารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันความเข้มข้นที่แตกต่างกันร้อยละ
ได้แก่ 0 (ควบคุม) 2, 4, 6, 8 และ 10 (น้าหนัก/ปริมาตร; w/v) ทั้งนี้
ในชุดควบคุ มทาการผสมอะซิ โตน (acetone) ประมาณร้อยละ 2
(เพื่อการละลายกลับและไม่มีผลต่อชุดควบคุม ) วางแผนการทดลอง
แบ บ สุ่ ม ตลอด (Completely randomized design; CRD) ชุ ด
ทดสอบในครั้งนี้เป็นถ้วยพลาสติกทรงสูงที่มีฝาปิดและเจาะรูระบาย
อากาศ โดยตั้งทั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และบันทึกผลการตายสะสมของ
หนอนกระทู้ที่เวลา 24, 48 และ 72 ตามลาดับ [13-14] (ภาพที่ 1)

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดดาวกระจายไต้หวันต่อ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่า
เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันที่สูงขึ้นและ
การใช้เวลาในการทดสอบที่มากขึ้นจะเป็ นผลทาให้อัตราการตาย
สูงขึ้นตามไปด้วย จากการศึกษาในครั้ งนี้พบว่า การใช้ความเข้มข้น
ร้อ ยละ 10 (w/v) เป็ น ผลให้ อั ต ราการตายสู งถึ ง ร้อ ยละ 65 เมื่ อ
ภายหลังการทดสอบที่ 48 ทาให้มีค่า LC50 เท่ากับร้อยละ 7.18 แต่
จะสังเกตเห็นว่าอัตราการตายยังคงที่เมื่อเวลาผ่านไปที่ 72 ชั่วโมง
แต่มีค่า LC50 เปลี่ยนไปเล็กน้อย โดยมีค่าเป็นร้อยละ 5.72 เนื่องจาก
ผลของอัตราการตายที่ความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 8 (w/v) มีอัตรา
การตายร้อยละ 60 หากต้องการให้อัตราการตายสะสมเป็นร้อยละ
100 อาจต้ อ งใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ที่ สู งกว่ า ร้อ ยละ 10 (w/v) ที่ ผ่ า นมี
รายงานการศึ ก ษาประสิ ท ธิภ าพของสารสกั ด จากใบดาวกระจาย
ไต้หวันต่อการควบคุมแมลงอยู่อย่างจากัด เช่น การศึกษาสารสกั ด
จากพืชนี้ด้วยการเมทานอลและอะซิโตน ที่ความเข้มข้นร้อยละ 2, 4,
6 และ 8 (w/v) โดยทดสอบการออกฤทธิ์การยับยั้งการกินเมล็ดถั่ว
แ ข ก (Phaseolus vulgaris) ข อ ง ด้ ว ง ถั่ ว 2 ช นิ ด คื อ
Acanthoscelides obtectus และ Zabrotes subfasciatus ของ
Renuka et al. [13] โด ย เบื้ อ งต้ น พ บ ว่ า ส า ร ส กั ด จ าก ใบ
ดาวกระจายไต้หวันจากการสกัดทั้ง 2 สารละลาย ในทุก ๆ ความ
เข้มข้น สามารถท าด้วงถั่วทั้ง 2 ชนิด มีอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ
100 โดยเฉลี่ย สารที่ สกั ด ด้วยอะซิ โตนใช้เวลาประมาณ 2.66 วั น
ในทางตรงกั น ข้ าม สารสกั ด ที่ ส กั ด ด้ ว ยเมทานอล ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
สูงสุด คือ ร้อยละ 8 สามารถทาให้อัตราการตายเป็นร้อยละ 100 ได้
เฉลี่ยเพี ยง 5.66 วัน ขณะที่ ความเข้ม ข้น อื่น ๆ ใช้เวลาโดยเฉลี่ ย
7.66 วัน นอกจากนี้สารสกัดจากพืชดังกล่าวยังช่วยทาให้ด้วงถั่วทั้ง 2
ชนิด มีอัตราในการวางไข่ (oviposition) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
(p ≤ 0.001) นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยในพืชวงศ์เดียวกัน คือ
วงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ซึ่งเป็นพืชในวงศ์เดียวกับดอกกระจาย
ไตหวัน โดยจรงค์ศักดิ์ พุมนวล และ มณทินี ธีรารักษ์ [16] ได้ทาการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบและรากดาวเรือง (Tagetes
erecta) ที่สกัดด้วยเอทานอลในการเป็นสารฆ่า ยับยั้งการกิน และ
ยั บ ยั้ งการเจริ ญ เติ บ โตของหนอนใยผั ก (Plutella xylostella) ที่
ระดับ ความเข้มข้ น ร้อ ยละ 0 (10% tween-20 ในน้ า) 2, 4, 6, 8
และ10 (w/v) พบว่า สารสกัดจากรากของดาวเรืองเข้มข้น ร้อยละ
10 (w/v) มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนใยผักสูงกว่าสารสกัดจาก
ใบดาวเรืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
มี ค่ า LC50 ที่ 24 ชั่ ว โมง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 6.69 และ 8.13 (w/v)
ตามลาดับ
สารสกัดที่ความเข้ม ข้นร้อยละ 8 (w/v) สามารถยับยั้งการกิน
ของหนอนใยผักได้ร้อยละ 100 ในเวลา 24 ชั่วโมง สารสกัดที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) มีประสิทธิภาพยับยั้งการเข้าดักแด้ไ ด้ร้อย
ละ 100 และที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเป็นตัวเต็มวัยได้ร้อยละ 100 และณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

4. การวิเคราะห์ผล
น าผลการตายที่ ไ ด้ ม าค านวณ หาร้ อ ยละอั ต ราการตาย
(mortality) แ ล ะ ก า ร ค า น ว ณ ห า ค า LC50 (Median Lethal
Concentration) ซึ่ ง เป็ น ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด จากใบ
ดาวกระจายไต้หวันที่ทาให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตายร้อยละ
50 ภายหลั งการทดสอบ โดยค านวณตามสู ต รของ Abbott [15]
โดยผ่ า นการวิ เคราะห์ ห าค่ า จุ ด ตั ด ความเข้ ม ข้ น ด้ ว ยวิ ธี Probit
analysis ของ Finney [16] ทดสอบหาความแตกต่ า งของความ
แปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA: F-Test) ของอัตราการตาย
ที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบความแตกต่ างของอัตราการตายที่ระดับ
ความเชื่ อ มั น โดยวิ ธี Tukey's Honestly Significant Difference
(HSD) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS v. 25 [17]

5. ผลการทดลอง
ผลของการทดลองประสิ ท ธิภ าพสารสกั ดจากใบดาวกระจาย
ไต้หวันต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่ สกัดด้ วยเมทานอล และ
ทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารจุ่ ม ใบพื ช เป็ น อาหารที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ที่
แตกต่างกัน พบว่า ผลของอัตราการตายภายหลัง 24 ชั่วโมงหลังการ
ทดสอบที่ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 (น้ าหนั ก /
ปริม าตร; w/v) มีอั ตราการตายร้อยละ 0.00, 5.00, 5.00, 15.00,
20.00 และ 30.00 ตามลาดับ (LC50 เท่ากับร้อยละ 21.97) ภายหลัง
การทดสอบที่ 48 ชั่ ว โมง มี อั ต ราการตายร้ อ ยละ 0.00, 15.00,
35.00, 50.00, 45.00 ละ 65.00 ตามล าดั บ (LC50 เท่ า กั บ ร้อ ยละ
7.18) และภายหลั งที่ 72 ชั่ ว โมง มี อั ต ราการตายร้ อ ยละ 0.00,
25.00, 40.00, 60.00, 50.00 และ 65.00 ตามลาดับ (LC50 เท่ากับ
ร้ อ ยละ 5.72) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด หลั งการทดสอบด้วยสารสกั ดจากใบดาวกระจาย
ไต้หวันที่ช่วงเวลาที่ต่าง ๆ พบว่า ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีอัตราการตาย
เฉลี่ยทุกช่วงเวลาของการทดสอบไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ในขณะ
ที่ ที่เวลา 48 และ 72 ชั่ วโมง พบ อัตราการเฉลี่ยทุกช่วงเวลาของ
การทดสอบมีความแตกต่างอย่ างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ (p < 0.05)
(ตารางที่ 1)
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และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ [17] ได้ทาการทดสอบผลของสารสกัด
ดาวเรืองที่สกัดเอทานอล ในการเป็นสารยับยั้งการกิน สารฆ่า และ
สารยั บ ยั้ งการเจริ ญ เติ บ โตของหนอนผี เสื้ อ กิ น ใบมะนาวที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 0, 0.3125, 0.625, 0.125, 0.24 และ 5 (w/v) ผล
ของการทดสอบสารสกัด ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5 (w/v) พบว่า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ งการกิ น การฆ่ า และ การยั บ ยั้ งการ
เจริญเติบโตสูงสุด โดยการยับยั้งการกินของหนอนสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 51.89 และ 66.50 ในชั่วโมงที่ 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลาดับ
ในการเป็นสารฆ่าหนอนเท่ากับร้อยละ 86.60 และ 100 ค่า LC50 มี
ค่า เท่ากับร้อยละ 2.27 และ 1.14 ในชั่วโมงที่ 24 และ 48 ชั่วโมง
ตามลาดับ นอกจากนี้ความเข้มข้นร้อยละ 0.3125 (w/v) มีผลทาให้
หนอนมีอัตรา การรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้แ ละเจริญออกเป็นตัวเต็ม
วั ย น้ อ ยลง โดยในระยะดั ก แด้ มี การตายร้ อ ยละ 43.3 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้มี การตายร้อยละ 3.33 เป็น
ต้ น จากการศึ ก ษาในอดี ต และปั จ จุ บั น ท าให้ ท ราบว่ า การใช้ พื ช
สมุ น ไพรในกลุ่ม นี้ มีแ นวโน้ ม ในการเป็ น สารฆ่ าแมลงได้ค่ อ นข้ างดี
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็ นเพี ยงการทดสอบในห้ องปฏิ บัติ การ
เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจต้องวางแผนการทดสอบ
ในส่วนอื่ น เพิ่ ม เติ ม อาทิ วิธีก ารสกัด เช่ น การกลั่ น (distillation)
ก ารแ ช่ ยุ่ ย (marceration) ห รื อ การใช้ ซ อกห์ เล ต (soxhlet
extraction apparatus) สารละลายที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด (solvents)
รูปแบบของสารและการทดสอบ การศึกษาพฤษเคมี รวมทั้งส่วนต่าง
ๆ ของพื ช ซึ่ งล้ วนแล้ว อาจส่ งผลต่ อ ปะสิ ท ธิ์ภ าพของออกฤทธิ์ ต่ อ
แมลงศัตรูเป้าหมายได้ และพัฒนาไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สเปรย์
แผ่นเจล ผงละลายน้า เพื่อง่ายต่อการนาไปใช้ต่อไปในอนาคต
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ตารางที่ 1 อัตราการตายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หลังผ่านการทดสอบด้วยสารสกัด ดาวกระจายไต้หวัน ที่เวลา 24, 48 และ72
ชั่ วโมง ตั วอั ก ษรที่ เหมื อ นกั น ในแนวตั้ งแสดงว่า ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 โดยวิ ธี
Tukey's Honestly Significant Difference
สารสกัด
ดาวกระจาย
ไต้หวัน

LC50
F-Test
Sig.

ร้อยละ
ความ
เข้มข้น
(w/v)
Control
2
4
6
8
10

ร้อยละอัตราการตาย (x̄ )
24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

0.00a
5.00a
5.00a
15.00a
20.00a
30.00a
21.97
2.48
0.071

0.00a
15.00ab
35.00ab
50.00bc
45.00bc
65.00c
7.18
5.700
0.003

72 ชั่วโมง
0.00a
25.00ab
40.00bc
60.00c
50.00bc
65.00c
5.72
10.11
0.000

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบดาวกระจายไต้หวันต่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ก) การ
เตรียมใบอ่อนข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารทดสอบ ข) การจุ่มใบอาหารทดสอบลงสารสกัด ค) การผึ่งใบอาหารทดสอบ และ ง) การออกแบบการ
ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 (w/v) โดยแต่ละชุดการทดลองจะเรียงแนวตั้งนับ
จากซ้ายมือตามลาดับ
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ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Exploring the Butterfly (Lepidoptera) Diversity at Kaeng Bang Rachan area,
Nong Mae Na Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province
อนงค์นาฏ จิตจานงค์ อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ*
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000
*Email: poolprasert_p@psru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากของผีเสื้อกลางวันบริเวณแก่งบางระจัน บริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบล
หนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม จากการสารวจนั้นพบผีเสื้อทั้งหมด 1,239 ตัว
โดยจัดจาแนกได้เป็นทั้งหมด 58 ชนิด ใน ทั้งหมด 5 วงศ์ โดยผีเสื้อกลางวันที่พบมากที่สุดคือ ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ พบ 26 ชนิด รองลงมา คือ
ผีเสื้อวงศ์สีน้าเงิน 13 ชนิด ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง 11 ชนิด ผีเสื้อวงศ์ขาว-เหลือง 6 ชนิด และ ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว 2 ชนิด ตามลาดับ ทั้งนี้จากผีเสื้อ
กลางวันทั้ง 58 ชนิด พบว่า ผี เสื้อแถบข้างขาวมลายู Neorina lowii neophyte (วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่) และผีเสื้ออกแดง Papilio alcmenor
alcmenor (วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง) เป็นชนิดที่พบได้ไม่บ่อย สาหรับค่าดัชนีความหลากหลาย ได้แก่ ค่าดัชนีของแชนนอน-ไวเนอร์ (H’) ค่าดัชนีความ
สม่าเสมอ (J’) และค่าความเด่น (D) โดยมีค่าเท่ากับ 3.742, 0.918 และ 0.969 ตามลาดับ จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป
คาสาคัญ: ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Abstract
An exploration to find out the diversity of butterflies along the streamside within Kaeng Bang Rachan area,
Nong Mae Na Subdistrict, Khao kho District, Phetchabun Province was carried out over a period of three months from
January to March 2020. A total of 1,239 individuals of butterflies were discovered., attributed to 58 species and 5
families. On the basis of total number of species, Nymphalidae was the most dominant family with 26 species followed
by Lycaenida (13 species), Papilionidae (11 species), Pieridae (6 species) and Hesperiidae (2 species), respectively. Out of
58 species, the Malayan owl, Neorina lowii neophyte (Nymphalidae) and the redbreast, Papilio alcmenor alcmenor
(Papilionidae) occurred as uncommon species. According to the ecological indexes, Shannon diversity index (H’),
evenness index (J’) and Simpson index (D) were computed and displayed as 3.742 (H’), 0.918 (J’) and 0.969 (D),
respectively. From these results, it could be used as a guideline for further management of protected areas.
Keywords: Butterfly diversity, Phetchabun, Lower northern Thailand
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เดือน คือช่วงต้นเดือนและปลายเดือน จานวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม – มีนาคม รวมการสารวจทั้งสิ้นเป็นจานวนทั้งหมด 6 ครั้ง

1. บทนา
ผี เสื้ อ กลางวั น (Butterfly) จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ เลปิ ด อปเทอรา
(Order Lepidoptera) มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ มี เกล็ ด อยู่ บ นแผ่ น ปี ก
ปีกคู่หน้าและคู่หลังจะซ้อนกันแบบแนบติด เพื่อช่วยในการกระพือ
ปีก มี หนวดเป็ นกระบอง ลาตัวค่อนข้างยาว มี ขนปกคลุม มีการ
ระบุชนิดแล้วมากกว่า 17,000 ชนิด [1-4] ผีเสื้อมีแหล่งหากิน 2
แหล่งใหญ่ คือ ดอกไม้และโป่งดินหรือพื้นที่ชื้นที่มีสารอาหารที่ผีเสือ้
ต้องการปะปนอยู่ [5] ผีเสื้อกลางวันมีความสาคัญใกล้ชิดกับมนุษย์
และระบบนิเวศ อีกทั้งมีความสาคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ
ช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุล [6] นอกจากนี้ยังสามารถนามาใช้
เป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า รวมถึงนามาใช้ประโยชน์เพื่อ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศได้ อี ก ด้ ว ย [7] ผี เ สื้ อ กั บ ระบบนิ เ วศมี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก เมื่อระบบนิเวศถูกทาลายผีเสื้อจะลดลง
เป็นจานวนมากต้นไม้ที่เป็นอาหารของตัวหนอนก็จะขาดแคลนด้วย
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชนิดและจานวนของผีเสื้อในระบบนิเวศ
แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและสภาพที่แท้จริงของระบบนิ เวศนั้นว่า
อุดมสมบูรณ์มากเพียงใด [8] และในประเทศไทยมีผีเสื้อกลางวัน
ประมาณ 1,604 ชนิ ด ทั้ ง หมด 5 วงศ์ คื อ วงศ์ ผี เ สื้ อ หางติ่ ง
(Papiliondae) วงศ์ ผี เ สื้ อ ขาหน้ า พู่ (Nymphalidae) วงศ์ ผี เสื้ อ
หนอนกระหล่า (Pierdae) วงศ์ผีเสื้อสีน้าเงิน (Lycaenidae) วงศ์
ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperidae) [5, 9-10]
แก่ ง บางระจั น ต าบลหนองแม่ น า อ าเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีลักษณะเป็นลาธารและ
มี แ ก่ งหิ น ขนาดใหญ่ ติ ด กั บ อุ ท ยานแห่ งชาติ ทุ่ งแสลงหลวง จึ งมี
ธรรมชาติที่สวยงาม มีพืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิดมีปลาท้องถิ่น
แมงกะพรุนน้าจืดที่หาดูได้ยาก และผีเสื้อมากมายหลายชนิด จึงทา
ให้เกิดกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าของ ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว มีกิจกรรม
พายเรือท่ องป่าเพื่ อดูผีเสื้อและแมงกะพรุนน้าจืดในช่วงหน้าแล้ง
ของทุ ก ปี ทั้ งในเชิ งท่ อ งเที่ ยวและสร้างรายได้ ให้ กั บ ผู้ คนในพื้ น ที่
[11] ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน
บริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานให้กับพื้นที่ทางด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผีเสื้อในแก่งบางระจัน

2.2 การจัดจาแนกผีเสื้อกลางวัน
นาภาพถ่ายผีเสื้อกลางวันที่บันทึกได้มาทาการจัดจาแนก ชนิด
ในระดับ วงศ์ (family) สกุ ล (genus) และชนิ ด (species) โดยใช้
คู่มือผีเสื้อกลางวันของ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ [5] สุรชัย ชลดารง
กุลและมนัส รวดเร็ว [7] และ EK-Amnuay [9] เป็นหลัก และทา
การบันทึกจานวนตัวอย่างที่ ได้ เพื่อการวิเคราะห์หาค่าความหลาก
ชนิด (H’) ดัชนีความสม่าเสมอ (J’) และดัชนีความเด่น (D) พร้อม
ทาการระบุระดับสภานภาพ (degree of rarity) ของผีเสื้อกลางวัน
แต่ละชนิดที่สารวจได้
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ดั ช นี ค วามหลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index
(H’) ตามสูตร Shannon [12]
H’= ¦si1 ( pi)(ln pi)
โดยที่ pi = สัดส่วนระหว่างจานวนตัวของผีเสื้อกลางวัน
ชนิดที่ i ต่อจานวนตัว ของผีเสื้อกลางวันทั้งหมด (เมื่อ I = 1,2,3,…
s)
เมื่อ s = จานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันทั้งหมดในเส้นทาง
ศึกษา
2. ดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness index) ของผีเสื้อกลางวัน
โดยใช้ดัชนีความสม่าเสมอ (J) จากสูตรของ Mulder et al. [13]
J’ = H’/Hmax หรือ H’/ lnS
เมื่อ J’ คือ ความสม่าเสมอ
H’ คือ ความหลากหลาย
Hmax คือ ค่าสูงสุดของ H’
S คือ จานวนชนิด
3. ดั ช นี ค วามเด่ น (Simpson’s index: D) จากสู ต ร Simpson
[14]

D=
เมื่ อ pi คื อ สั ด ส่ ว นระหว่ า งจ านวนตั ว อย่ า งของ
สิ่งมีชีวิตต่อจานวนตัวอย่างทั้งหมด

2. วิธีการวิจัย
2.1 พื้นที่ศึกษาและการสารวจ
สารวจและบันทึกภาพถ่ายผีเสื้อกลางวันในแก่งบางระจัน ตาบล
หนองแม่น า อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู รณ์ (ภาพที่ 1) ทาการ
ก าหนดแนวเส้ น ทาง (line transect) 1 เส้ น ทาง ระยะทาง
ประมาณ 350 เมตร ท าการส ารวจและบั น ทึ ก ภาพด้ ว ยกล้ อ ง
ถ่ายรูปดิจิทัล รุ่น Canon EOSM100 ตามเส้น ทางในแนวรัศมี 3
เมตรโดยมีจุดพัก จานวน 8 จุด จุดละ 50 เมตรโดยใช้ช่วงเวลาการ
สารวจตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. สารวจจานวน 2 ครั้งต่อหนึ่ง
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(6ชนิด) และ ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว (Hesperiidae) (2 ชนิด) ตามลาดับ
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการรายงานในอดีตที่ผ่านมาของ มูฮาหมัด
ตายุ ดิ น บาฮะคิ รี และคณ ะ [15] ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาความ
หลากหลายของผีเสื้อกลางวันในหุบเขาลาพญา ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ โดยพบผี เ สื้ อ ในวงศ์ ข าหน้ า พู่ ม ากที่ สุ ด (78 ชนิ ด )
รองลงมา คื อ ผี เสื้ อ วงศ์ ห างติ่ ง (24 ชนิ ด ) และวงศ์ ผี เสื้ อ หนอน
กะหล่า (21 ชนิด) ตามลาดับ ซึ่งยังมีรายงานอีกว่าจานวนชนิดจาก
ทั้งวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่และวงศ์หางติ่งพบค่อนข้างสูง อาจเป็นไปได้
ว่าในเส้นทางการสารวจที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะประกอบ
ไปด้วนพรรณไม้นานาพันธุ์ และในส่วนของเส้นสารวจตามแนวลา
ธาร มักจะมีผีเสื้อตัวเต็มวัยในวงศ์ขาหน้าพู่เข้ามาใช้ประโยชน์โดยมี
การดูดกินเกลือแร่ตามหินที่ชื้นแฉะหรือริมลาธาร เช่นเดียวกันใน
สภาพของแก่งบางระจันจะเป็นป่าดิบแล้งที่มีพรรณไม้ที่หลากหลาย
ก็มีส่วนของแนวลาธารตลอดเส้นสารวจ และผลการวิจัยในอดีตที่
ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่าการสารวจผีเสื้อในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือ
พื้นที่เปิดโล่งกับเส้นทางตามแนวลาธาร หรือแม้กระทั่งป่ารกทึบ จะ
เป็นผลทาให้พบจานวนชนิดของผีเสื้อที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
[6, 15-16] อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการสารวจรวมถึงการเข้าถึง
พื้นที่เป็นข้อจากัดของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นไปได้ว่า หากมีการ
เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า นี้ และมี ร ะยะเวลาในการส ารวจจน
ครอบคลุมตลอดทุกฤดูกาล จะทาให้ได้จานวนชนิดของผีเสื้อกลาง
วันที่หลากหลายตามไปด้วย
จากการสารวจในครั้งนี้มีพบว่ามีผีเสื้อบางชนิดที่อยู่ในบัญชีห้าม
ห้ามนาเข้าและส่งออก รวมถึงรายชื่อในอนุสัญญา แต่พบว่าผีเสื้อ
ชนิ ดต่ าง ๆ ดังกล่ าวยั งคงเป็ น กลุ่ มที่ พ บได้ บ่อ ย เนื่ องจากสภาพ
พื้นที่เป็นลักษณะป่าที่ปกปักษ์ที่ดูแลโดยคนในชุมชน จึงเป็นข้อดีที่
ทาให้ความสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ยังคงอยู่ต่อไป

3. ผลการวิจัย
จากการสารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นที่
แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พบผีเสื้อทั้งหมด 1,239 ตัว โดยจัดจาแนกได้เป็น 59 ชนิด ใน 5
วงศ์ โดยผี เ สื้ อ กลางวั น ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ผี เสื้ อ วงศ์ ข าหน้ า พู่
(Nymphalidae) พบ จ านวน 628 ตั ว 26 ชนิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
50.69 รองลงมา คือ ผีเสื้อวงศ์สีน้าเงิน (Lycaenidae) จานวน 296
ตั ว 13 ชนิ ด (ร้อ ยละ 23.89) ผี เสื้ อ วงศ์ ห างติ่ ง (Papilionidae)
จานวน 250 ตัว 11 ชนิด (ร้อยละ 20.18) ผีเสื้อวงศ์ขาว-เหลือง
(Pieridae) จานวน 62 ตัว 6ชนิด (ร้อยละ 5.00) และ ผีเสื้อที่พบ
น้อยที่สุด ผีเสื้อวงศ์บินเร็ว (Hesperiidae) จานวน 3 ตัว 2 ชนิด
(ร้อยละ 0.24) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 1) โดยมีตัวอย่างชนิดผีเสื้อ
บางชนิดนี้ที่บันทึกไว้ดังภาพที่ 2
ทั้งนี้จากการสารวจมีผีเสื้อที่ห้ามนาเข้าและส่งออก ทั้งหมด 8
ชนิ ด ได้ แก่ 1) ผีเสื้อไกเซอร์ดา Penthama binghami 2) ผีเสื้ อ
เหลื อ งหนามใหญ่ โ คนปี ก ด า Polyura eudamippus 3) ผี เสื้ อ
หนอนใบรักฟ้าคล้า Ideopsis vulgaris 4) ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว
Papilio demolion 5) ผีเสื้ อเชิ งลายเหลื อ บฟ้ า Chilasa slateri
6) ผีเสื้อม้าลายลายจุด Graphium megarus megapenthes 7)
ผี เ สื้ อ หางติ่ ง ธรรมดา Papilio polytes และ 8) ผี เ สื้ อ หางติ่ ง
มหาเทพ Papilio mahadeva และมีผีเสื้อที่อยู่ในบัญชีรายชื่อใน
อนุสัญญา (CITES Appendix II) จานวน 1 ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทอง
ธรรมดา Troides aeacus ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพที่สามารถ
พบได้บ่อย (common) ยกเว้น ผีเสื้อแถบข้างขาวมลายู Neorina
lowii neophyte (วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่) และผีเสื้ออกแดง Papilio
alcmenor alcmenor (วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง) เป็นชนิดที่พบได้ไม่บ่อย
(uncommon) (ตารางที่ 1)
ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (J’)และ
ค่ า ความเด่ น (D) ของผี เสื้ อ กลางวั น บริ เวณพื้ น ที่ แ ก่ งบางระจั น
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวั ดเพชรบูรณ์ โดยรวมมีค่า
เท่ากับ 3.742 ,0.918 และ 0.969 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2 )

5. สรุป
ผลจากการสารวจในครั้งนี้ สรุปได้ว่าในพื้ นที่เขตแก่งบางระจัน
ต าบลหนองแม่ น า อ าเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ค วาม
หลากหลายของผีเสื้อค่อนข้างสูง เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์
และจากการสารวจคาดว่าจะมีชนิดผีเสื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากมี
การส ารวจตลอดทั้ งปี ห รือ ฤดู ก าล ในข้ อ มู ล ต่ างๆเหล่ านี้ จ ะเป็ น
ข้อมูลพื้ นฐานทางด้านการอนุ รักษ์ และส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศผี เสื้ อ ในแก่ งบางระจั น เพื่ อ ให้ ค นในพื้ น ที่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ประโยชน์ของผีเสื้อที่จะได้รับ ทั้งช่วยในการผสมเกสรแก่พรรณไม้
ต่าง ช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุล และแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติ
และสภาพที่แท้จริงของระบบนิเวศนั้ นว่าอุดมสมบูรณ์มากเพียงใด

4. การอภิปรายผล
จากการสารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นที่
แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พบผีเสื้อทั้งหมด 59 ชนิด จาก 5 วงศ์ โดยผีเสื้อกลางวันที่พบมาก
ที่สุด คือ ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ (Nymphalidae) (26 ชนิด) รองลงมา
คือ ผีเสื้อวงศ์สีน้าเงิน (Lycaenidae) (13 ชนิด ) ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง
(Papilionidae) (11 ชนิ ด ) ผี เ สื้ อ วงศ์ ข าว-เห ลื อ ง (Pieridae)
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และยังมีประโยชน์ต่อ นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนาไปต่อยอด
ทางการสารวจและการศึกษาต่อไปได้

[7]
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และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรุงเทพฯ, หน้า.298, 2558.
[8] จารุจินต์ นภีตะภัฏ. “ผีเสื้อในประเทศไทย”. สารานุ
ก รม ไท ย ส าห รั บ เย าวชน โด ย พ ระ ราช ป ระ ส งค์
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ตารางที่ 1 ตารางชนิดผีเสื้อกลางวันที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิดผีเสื้อกลางวัน
วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae)
ผีเสื้อเสือดาวใหญ่
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก
ผีเสื้อกลาสีแถบสั้น
ผีเสื้อจรกาขีดเดียว
ผีเสื้อเลอะเทอะตรง
ผีเสื้อปีกแหว่ง
ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่
ผีเสื้อเจ้าชายดาสยาม
ผีเสื้อดาข้างขาวมลายู
ผีเสื้อหัวแหลมสีฟ้า
ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา
ผีเสื้อไกเซอร์ดา
ผีเสื้อจรกาดาขาว
ผีเสื้อจรกาเมียลาย
ผีเสื้อสีตาลไหม้
ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา
ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดา
ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา
ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าคล้า
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่
ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ
ผีเสื้อจรกาเมียลาย
ผีเสื้อจรกาแถบเพศฟ้า
วงศ์ผีเสื้อผีน้าเงิน (Lycaenidae)
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกขุ่น
ผีเสื้อหนอนมะนาว
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง
ผีเสื้อฟ้าจุดขอบ
ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน
ผีเสื้อฟ้าเซลจุดป่าสูง
ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู
ผีเสื้อกึ่งหุบหางยาว
ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยธรรมดา
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า
ผีเสื้อฟ้าลาย
ผีเสื้อฟ้าขีดหกโนรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

รวม

สถานภาพ

Phalanta phalantha
Phalanta alcippe
Neptis columella
Euploea alea
Lethe verma
Kaniska canace
Hypolimnusbolina
Rohana parisatis
Neorina lowii neophyta
Libythea geoffroyi Godart
Euripus nyctelius
Penthama binghami
Euploea radamanthus
Euriploea mulciber
Faunis canens
Cyrestis thyodamas
Polyura eudamippus
Polyura jalysus
Polyura eudamippus
Melanitis leda
Ariadne merione ginosa
Ideopsisvulgaris macrina
Tirumala limniace
Danaus genutia
Euploea mulciber mulciber.
Discolampa ethion

13
12
14
18
34
2
9
5

common
common
common
common
common
common
common
common

12

Uncommon

41
29
18
93
48
9
8
45
20
21
4
12
88
14
7
46
52

common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common

Caleta roxus
Nacaduba beroe
Papilio demoleus malayanus
Pale hedge blue udara diletus
Zizula hylax
Catochrysops panormus
Zizeeria maha maha
Jamides celeno
Abisara neophron
Miletus chinensis
Discolampa ethion
leptotes plinius
Prosotas nora

23
18
52
20
39
12
27
8
19
17
26
23
12

common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common
common

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

332

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชนิดผีเสื้อกลางวัน
วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae)
ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว
ผีเสื้ออกแดง
ผีเสื้อหางติ่งปารีส

ชื่อวิทยาศาสตร์

รวม

Papilio demolion demolion
Papilio alcmenor
Paris Peacock

16

common

27

Uncommon

28

common

ผีเสื้อหางดาบธรรมดา
ผีเสื้อหางดาบภูเขา
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
ผีเสื้อเชิงลายเหลือบฟ้า
ผีเสื้อเชิงลายใหญ่
ผีเสื้อม้าลายลายจุด
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ
วงศ์ผีเสื้อขาวเหลือง (Pieridae)
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มลายจุด
ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดา
ผีเสื้อขาวแคระ
ผีเสื้อเณรยอดไม้
วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae)
ผีเสื้อเทาจุดเลือน
ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล

Graphium antiphates
Graphium agetes agetes
Troides aeacus malaiianus
Papilio slateri slateri
Papilio paradoxa telearchus
Graphium megarus megapenthes
Papilio polytes romulus
Papilio castor mahadeva

19
9
4
21
78
17
19
12

common
common
common
common
common
common
common
common

Catopsilia pomona
Appias indra thronion
Appias lalage lalage
Cepora nadina
Leptosia nina malaya
Gandaca harina harina

7
17
3
13
9
13

common
common
common
common
common
common

Sarangasa dasahara
Badamia exclamationis

2
1

common
common

รวม

ส สถานภาพ

1,239

หมายเหตุ : common คือ ชนิดที่พบได้ทั่วไป และ uncommon คือ ชนิดที่พบบางพื้นที่
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันบริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

H’
3.742

ดัชนีความหลากหลาย
J’
0.918

D
0.969

หมายเหตุ: ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (J’) และค่าดัชนีความเด่น (D)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา ก) คือ บริเวณป้ายหน้าแก่งบางระจัน ข) คือ บริเวณแนวการสารวจ ค) คือบริเวณขอบแก่งบางระจัน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่พบในบริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก) ผีเสื้อเสือดาว
ใหญ่ Phalanta phalantha ข) ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม ลายจุด Leptosia nina malayana ค) ผีเสื้อเณรยอดไม้ Gandaca harina harina ง)
ผีเสื้อกึ่งหุบหางยาว Abisara neophron จ) ผีเสื้อจรกาดาขาว Euploea radamanthus ฉ) ผีเสื้อฟ้าขีดหกโนรา Prosotas nora ช) ผีเสื้อ
เหลืองหนามใหญ่ โคนปีกดา Polyura eudamippus ซ) ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core ฌ) ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปี กจาง Pale hedge
blue udara diletus

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ความหลากชนิดของแมลงปอ (Insecta: Odonata) ในเขตพื้นที่แก่งบางระจัน
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Diversity of Dragonfly (Insecta: Odonata) in Kang Bangrajan Area, Nong Mae Na
Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province
สุกญ
ั ญา จันทร์สุคนธ์, อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ*
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000
*Email: poolprasert_p@psru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงปอในพื้นที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอ เขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ทาการสารวจโดยการกาหนดแนวเส้นสารวจ ผลการศึกษาพบแมลงปอ
ทั้งหมด 271 ตัว จัดจาแนกได้เป็น 18 ชนิด 13 สกุล จาก 6 วงศ์ พบว่า วงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae มีจานวนตัวอย่างที่พบมากที่สุดถึง
ร้อยละ 53.14 (144 ตัวอย่าง 9 ชนิด จาก 5 สกุล) ขณะที่วงศ์แมลงปอเข็มแฟนตาซี Euphaeidae มีการพบจานวนตัวอย่างได้น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 1.11 (3 ตัวอย่าง) ซึ่งพบแมลงปอ Euphaea masoni เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าความหลากหลาย (H’) โดยรวมตลอด
การศึกษามีค่า เท่ากับ 2.779 ค่าความสม่าเสมอ (J’) และดัชนีความเด่น (D) โดยรวม เท่ากับ 0.913 และ 0.932 ตามลาดับ มีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปว่า ควรทาการสารวจการกระจายของแมลงปอในพื้นที่เพิ่มเติมต่อไป
คาสาคัญ: ความหลากหลายของแมลงปอ อันดับแมลงปอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

Abstract
This research was aimed to determine the species diversity of dragonfly along the waterside of Kang
Bangrajan of Nong Mae Na Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province. The survey was carried out by frequent
field visit during the months of January to March 2020. In the selected area permanent transects were laid and
observations on dragonflies was done. A rich collection of 271 individuals belonging to 18 species, 13 genera from 6
families of Odonata were successfully identified. It was revealed that Libellulidae made up the most dominant family
collected with 53.14% (144 dragonflies, 9 species within 5 genera) of total individuals recorded. Meanwhile, the family
with the least abundance was Euphaeidae (1.11%) which only one species (Euphaea masoni) was observed in this time.
Herein, the Shannon diversity (H’) for all samples obtained from the pooled data set of this survey valued 2.779 with
relatively high values of Evenness (J’= 0.913) and Simpson index (D = 0.932), respectively. Suggesting that further
searches in under-represented area to improve distribution data for known dragonfly species should be initially carried
out.
Keywords: Dragonfly diversity, Odonata, Phetchabun province, Thailand
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บางระจัน และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะเข้ามาศึกษาแมลงปอในเขตพื้นที่
แก่ งบางระจั น ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
พื้นที่แก่งบางระจันต่อไป

1. บทนา
แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีแหล่งอาศัยครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วโลก ทั้งใต้น้า บนบก และอากาศ ทั่วโลกมีจานวนชนิดราว
1 ล้านชนิ ด และยั งค้นพบชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง [1] แมลงจึง
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในโลก แมลงเป็นสัตว์ที่
ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตเป็นอย่างมากนับตั้งแต่สมัยดึก
ดาบรรพ์จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่สัตว์อื่นๆหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ลง
[2] ในจานวนแมลงทั้งหลายแมลงปอนับว่าเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่
และสีสันสวยงามชนิดหนึ่ง ซึ่งคาดว่าในประเทศไทยมีแมลงปอไม่
ต่ ากว่ า 300 ชนิ ด [1] ซึ่ งแมลงปอนั้ น จั ด อยู่ ในอั น ดั บ Odonata
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 อั น ดั บ ย่ อ ย ได้ แ ก่ อั น ดั บ ย่ อ ย 1)
Anisozygoptera เป็ น แมลงปอที่ ห าพบได้ ย ากมี เพี ย ง 2 ชนิ ด
มักพบเฉพาะบริเวณน้าตกที่มีความสูงมากกว่า 2,000 เมตร จาก
ระดั บ น้ าทะเล กระจายตั วอยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ในประเทศญี่ ปุ่ น และ
เทื อ กเขาหิ ม าลั ย อั น ดั บ ย่ อ ย 2) Zygoptera มั ก เรี ย กในชื่ อ
damselfly เป็ นอั น ดั บ ย่อ ยของแมลงปอเข็ ม และอั น ดับ ย่ อ ย 3)
Anisoptera มั ก เรี ย กในชื่ อ dragonfly แมลงปอบ้ า น แมลงปอ
ยักษ์ และแมลงปอเสือ [3] นอกจากนี้แมลงปอยังเป็นแมลงที่มนุษย์
คุ้ น เคยอยู่ ใ กล้ ตั ว และไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ แต่ ก ลั บ มี
คุณประโยชน์สาหรับการควบคุมทางชีวภาพ และสามารถเป็นตัว
บ่ ง ชี้ ถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจาก
แมลงปอจะลดจานวนลงจากพื้นที่นั้นและหายไปถ้าน้าเริ่มเน่าและ
สกปรก [4] นอกจากแมลงปอจะเป็ น แมลงที่ ส ามารถเป็ น ตั ว
วัดคุณภาพของน้าแล้วแมลงปอยังมีประโยชน์ในทางป้องกันกาจัด
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือโดยทางธรรมชาติ เนื่องจากแมลงปอ
เป็ น ตั ว ห้ าซึ่ งกิ น แมลงและสั ต ว์ เล็ ก ๆ ต่ า งๆ อี ก ทั้ งตั ว อ่ อ นของ
แมลงปอที่อาศัยอยู่ในน้าก็กินลูกน้ายุงและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหารอีก
ด้วย [5] นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่มีความสวยงามหลากหลายสีสัน
ทั้งสีแดง สี ฟ้า และสีเหลือง เป็ นต้น สามารถที่ จะพบเห็ นได้ง่าย
และมีอยู่เกือบทุกพื้นที่ตลอดทุกฤดูกาล และยังสามารถสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้พบเห็น [4]
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสารวจชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่
ของแก่ ง บางระจั น ต าบลหนองแม่ น า อ าเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด
เพชรบู รณ์ ซึ่งอยู่ ติ ดเขตอุ ท ยานแห่ งชาติทุ่ งแสลงหลวงเป็ น แก่ ง
ขนาดใหญ่ ภายในแก่งมีลาน้าที่ ไหลช้า สองฝั่ง ลาน้ามีสภาพป่ า
ดิบแล้ง ที่อุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์ชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่ง
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ
ซึ่งพื้นที่แก่งบางระจันนั้นมีเพี ยงข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนน้าจืด
นก และผีเสื้อ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแต่ยัง
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับแมลงปอที่พบภายในแก่งบางระจัน และอีกทั้งยัง
ไม่มีการศึกษาเชิงการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแมลงปอในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสารวจชนิดของแมลงปอ เพื่อสร้างเป็น
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ กั บ พื้ น ที่ ซึ่ งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ ได้ นี้ ส ามารถเป็ น
ประโยชน์กั บนั กท่อ งเที่ยวที่ เข้ ามาเที่ย วชมธรรมชาติภ ายในแก่ ง

2. วิธีการวิจัย
2.1 พื้นที่ศึกษาและการสารวจ
พื้นที่สาหรับการสารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ทาการ
ดาเนินการ ณ บริเวณแก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขา
ค้ อ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ (16˚33’13.02”N 100˚53’48.77”E) ท า
การกาหนดแนวเส้นสารวจ (line transect) 1 เส้นทาง ความยาว
ประมาณ 300 เมตร และทาการถ่ายรูปแมลงปอตามเส้นสารวจ
โดยมีจุดพักเป็นจานวน 7 จุด จุดละ 50 เมตร และทาการสารวจ
รอบแนวสารวจรัศมีประมาณ 5 เมตร โดยช่วงเวลาที่สารวจตั้งแต่
11.00 น. ถึง 14.00 น. โดยสารวจเป็น จานวน 2 ครั้งต่อ 1 เดือน
(ช่วงต้นเดือนและปลายเดือน) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 รวมการสารวจทั้งสิ้น จานวน 6 ครั้ง รายละเอียดของ
จุดสารวจ สภาพพื้นที่และการสารวจแสดงไว้ดังภาพที่ 1
2.2 การจัดจาแนกแมลงปอ
นาตัวอย่างแมลงปอที่ถ่ายภาพได้มาจัดจาแนกโดยเทียบกับคูม่ อื
แมลงปอของประเทศไทยของ [1] และ [4] เป็นหลัก
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
น าจ านวนชนิ ด ของแมลงปอมาค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วาม
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ (ecological diversity indices)
ประกอบด้วย
2.3.1 ดัชนีแชนนอน – ไวเนอร์ (Shannon – Weiner index)
จากสูตรของ Shannon [6]
H’= - ¦si 1 ( pi)(Inpi)
โดยที่ pi คือ สัดส่วนระหว่างจานวนตัวของแมลงปอชนิดที่ i ต่อ
จานวนตัวของแมลงปอทั้งหมด (เมื่อ i = 1,2,3,… s)
S คือ จานวนชนิดของแมลงปอทั้งหมดในเส้นทางศึกษา
2.3.2 ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness index) ของแมลงปอ
โดยใช้ดัชนีความสม่าเสมอ (J) จากสูตรของ Mulder et al. [7]
J’ = H’ / Hmax หรือ H’ / (ln S)
เมื่อ
J’
คือ ความสม่าเสมอ
H’
คือ ความหลากหลาย
Hmax คือ คือ ค่าสูงสุดของ H’
S
คือ จานวนชนิด
2.3.3 ค่าดัชนีความเด่น (Simpson’s index: D) จากสูตรของ
Simpson [8]
D = 1 – Σ(pi*pi)
เมื่ อ pi คือ สั ด ส่ วนระหว่ างจานวนตั วอย่ างของแมลงปอต่ อ
จานวนตัวอย่างแมลงปอทั้งหมด
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Coenagrionidae และวงศ์ แมลงปอเข็ม ปีก แผ่ Lestidae ซึ่งจาก
การเลี้ ย งเชื่ อ มโยงตั ว อ่ อ นของแมลงปอท าให้ พ บตั ว อ่ อ นชนิ ด
เดียวกับของศศิธร ดวงจิตร และคณะ [11] ที่ได้ศึกษาความหลาก
ชนิดของแมลงปอในสวนสาธารณะหนองนารี อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบแมลงปอ 12 ชนิด จาก 11 สกุล ใน 3 วงศ์ โดยวงศ์
ที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ วงศ์ แ มลงปอบ้ า น Libellulidae (10 ชนิ ด )
รองลงมา คื อ วงศ์ แ มลงปอเสื อ Gomphidae และวงศ์ แมลงปอ
ยักษ์ Aeschnidae ซึ่งแมลงปอที่เลี้ยงเชื่อมโยงได้มี 4 ชนิด โดยพบ
ชนิด เดี ยวกัน กับ การเลี้ ยงเชื่อ มโยงตัวอ่อ นของ [9] คือ แมลงปอ
บ้ า นกลางปลายหางแต้ ม Urothemis Signata ในวงศ์ แ มลงปอ
บ้ า น Libellulidae จะเห็ น ได้ ว่ า การศึ ก ษาในอดี ต ที่ ผ่ า นมาจะ
มุ่งเน้นไปในส่วนความสัมพันธ์ของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย มากกว่า
การสารวจเชิงพื้นที่ ทาให้ผลการศึกษาถึงความหลากชนิดมีความ
แตกต่างกันออกไป
สาหรับค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ
(J’) และค่ าดั ชนี ความเด่น (D) ของแมลงปอ ในการศึ กษาครั้งนี้
โดยทั่ ว ไปมี ค่ า สู งในทุ ก ๆ ดั ช นี [2.779 (H’), 0.913 (J’) และ
0.932 (D)] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแมลงปอที่สารวจพบมีความสม่าเสมอ
และความเด่ น ของชนิ ด ที่ พ บในพื้ น ที่ ที่ ส ารวจ ซึ่ ง พื้ น ที่ ข องแก่ ง
บางระจันโดยรวมนั้นจะเป็นสภาพของป่าดิบแล้ง ทั้งที่เป็นพื้นที่ราบ
และหุบเขา อีกทั้งลาธารตัดผ่านในพื้นที่ ทาให้ มีองค์ประกอบทาง
ชีว ภาพที่ เหมาะสมสาหรับ การอยู่ อ าศั ย ของสิ่ งมี ชีวิต นานาชนิ ด
รวมถึงแมลงปอ อีกด้วย และถึงแม้ว่าเส้นทางการสารวจในครั้งนีจ้ ะ
เป็ น การสารวจในเส้ น ทางเดี ยว แต่ยั งสามารถท าให้ พ บวงศ์ข อง
แมลงปอที่สามารถพบเห็นได้บ่อ ย ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้เป็นเชิง
สารวจโดยตรง (direct technique) อาจส่งผลต่อการพบเห็นและ
นับ จานวนได้ ค่อ นข้างยาก อีกทั้ งสภาพพื้ น ที่ที่ อาจเอื้อ ต่อการใช้
ประโยชน์ของแมลงปอ จึงเป็นพบทาให้มีความหลากหลายค่อนข้าง
สูงในครั้งนี้ ในทางตรงกั น ข้ ามการส ารวจความหลากหลายของ
แมลงปอของนักวิจัยที่ผ่านมา อาจกาหนดจุดสารวจหรือ เส้นทางที่
สารวจที่ หลากหลายกว่า แต่ การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่
มักจะเป็น การน าตั วอ่อนของแมลงปอมาเลี้ย งในห้ องปฏิ บั ติก าร
เพื่ อหาความสั มพั น ธ์ทางชนิด ระหว่างตัวอ่อ นและตัวเต็ม วัย ของ
แมลงปอชนิดนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการเจาะจงกลุ่มที่สนใจศึกษา ทาให้
การรายงานถึ งชนิ ดจึงจากัดตามไปด้ วย อี กทั้ งสภาพพื้ น ที่ศึ กษา
รวมถึงความเฉพาะของชนิดกับถิ่นอาศัยอาจส่งผลให้มีชนิดที่น้อย
กว่าในบางพื้นที่อีกด้วย [11-13] อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้มี
ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นของเวลา และด้ ว ยสภาพของพื้ น ที่ ที่ เป็ น แหล่ ง
ท่อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศและเชิ งอนุ รักษ์ จึ งมี ก ารห้ ามจั บ แมลงในเขต
พื้นที่ ซึ่งเป็นข้อจากัดของการศึกษาในครั้งนี้ หากเป็นไปได้ถ้าได้รับ
การอนุญาตเข้าศึกษาถึงความหลากหลายเพิ่มเติม ควรมีระยะเวลา
ในการส ารวจแมลงปอที่ เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ตลอดทั้ ง
ฤดูกาลแล้ง และฤดูฝน

3. ผลการวิจัย
การสารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่ของแก่ง
บางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ
แมลงปอทั้ งหมด 271 ตั ว จั ด จ าแนกได้ เป็ น 18 ชนิ ด 13 สกุ ล
6 วงศ์ โดยวงศ์ ที่ พ บจ านวนชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ วงศ์ แ มลงปอบ้ า น
Libellulidae มีจานวนตัวอย่างที่พบมากที่สุดถึง 53.14 เปอร์เซ็นต์
(144 ตัว 9 ชนิด จาก 5 สกุล) รองลงมาคือวงศ์แมลงปอเข็มน้าตก
สั้น Chlorocyphidea (63 ตั ว 4 ชนิ ด 3 สกุล ) วงศ์ แมลงปอเข็ ม
บ่ อ Coenagrionidea (26 ตั ว 2 ชนิ ด 2 สกุ ล ) วงศ์ แ มลงปอเข็ ม
ยาว Platycnemididae (19 ตัว 1 ชนิด 1 สกุล) วงศ์แมลงปอเข็ม
ก้านปีกยาว Amphipterygidae (16 ตัว 1 ชนิด 1 สกุล) และวงศ์
ที่พ บน้ อยที่สุ ด คื อ วงศ์แ มลงปอเข็ มแฟนตาซี Euphaeidae คิ ด
เป็ น 1.11 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (3 ตั ว 1 ชนิ ด 1 สกุ ล ) ซึ่ ง พบแมลงปอ
Euphaea masoni เพี ย งชนิ ด เดี ย วเท่ า นั้ น (ตารางที่ 1) โดย
ตัวอย่างแมลงปอบ้านบางชนิดที่สารวจได้แสดงดังภาพที่ 2
สาหรับค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ
(J’) และค่ า ดั ช นี ค วามเด่ น (D) ของแมลงปอในเขตพื้ น ที่ แ ก่ ง
บางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า
เท่ากับ 2.779, 0.913 และ 0.932 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)

4. อภิปรายผลการวิจัย
การสารวจความหลากชนิดของแมลงปอ ในเขตพื้นที่ของแก่ง
บางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ
แมลงปอทั้งหมด 18 ชนิด ใน 13 สกุล จาก 6 วงศ์ โดยวงศ์ที่พ บ
จานวนชนิ ดมากที่สุดคือวงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae คิดเป็ น
53.14 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ วงศ์ แ มลงปอเข็ ม น้ าตกสั้ น
Chlorocyphidea คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.25 วงศ์ แ มลงปอเข็ ม บ่ อ
Coenagrionidea (ร้ อ ย ล ะ 9.60) ว ง ศ์ แ ม ล ง ป อ เข็ ม ย า ว
Platycnemididae (ร้อ ยละ 7.01) วงศ์ แ มลงปอเข็ม ก้า นปี ก ยาว
Amphipterygidae (ร้อยละ 6.00) และวงศ์ที่พบน้อยที่สุดคือวงศ์
แมลงปอเข็ ม แฟนตาซี Euphaeidae (ร้ อ ยละ 1.11) ทั้ ง นี้ ใ น
ประเทศไทยมีการรายงานจานวนแมลงปอมากกว่า 127 ชนิด ใน
70 สกุล จาก 16 วงศ์ [9] ซึ่งปัจจุบันยังคงรอการค้นพบต่อไป และ
จากการสารวจในครั้งนี้พบว่าแมลงปอเกือบทุกชนิดเป็นแมลงที่ยัง
สามารถพบได้ บ่ อ ย (common species) ในทางตรงกั น ข้ า ม
แมลงปอบ้ า นเข้ ม ปี ก ใส Indothemis carnatica เป็ น แมลงปอ
เพียงชนิดเท่านั้น ที่ไม่พบการรายงานในภาคใต้และภาคตะวันตก
แต่ส ามารถพบได้ ในพื้ นที่ บ างส่ วนของภาคเหนือ (รวมถึงพื้ น ที่ ที่
ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้ ) ภ า ค ก ล า ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น [1]
จากการรายงานก่ อนหน้ า นี้ ข องกุล ธิ ด า แกนแกว และคณะ
[10] ที่ได้ศึกษาแมลงปอจากห้วยหนองหิ้ง อาเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ โดยการเลี้ยงเชื่อมโยงตัวอ่อนแมลงปอได้ 3 วงศ์ 11 ชนิด 11
สกุล โดยวงศ์ที่พบมากที่ สุด คือ วงศ์แมลงปอบ้าน Libellulidae
พบ (7 สกุ ล 7 ชนิ ด ) รองลงม า คื อ วงศ์ แ ม ลงป อเข็ ม บ่ อ
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[9] M.
Ferro,
W.
S.
Robert
and A.
Vitheepradit, “Contributions
to
the
faunistics of, Odonata in Thailand”, Insecta Mundi
0104, 1-24, 2009.
[10] กุลธิดา แกนแกว และชุติมา หาญจวณิช, “การสารวจ
แมลงปอจากหวยหนองหิ้ง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ,”
วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา
สาหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555.
[11] ศศิ ธ ร ดวงจิต ร, ศิ ริ รั ต น อิ่ ม รั ก ษา และกาญจน คุ ม ทรั พ ย์ ,
“ความหลากชนิดของแมลงปอใน สวนสาธารณะหนองนารี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบู รณ์ ,” วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ , 4(1), 61-72,
2562.
[12] สุ ท ธิ มลิ ท อง, “ความหลากหลายและการกระจายตั วของ
แมลงปอชนิ ด ต่ า งๆในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ด อยอิ น ทนนท์
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ,” โครงงานวิจัย , ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
[13] อิ ท ธิ พ ล บรรณาการ, สุ นั ด ดา เชาวลิ ต , ชมั ย พร บั วมาศ,
ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดมภ์
แก้วสวัสดิ์, “ความหลากชนิดของแมลงปออันดับโอโดนาทา
(Odonata) ในภาคเหนื อ ของป ระเทศไท ย,” รายงาน
ผลงานวิ จั ย , กลุ่ ม กี ฏ และสั ต ววิ ท ยาส านั ก วิ จั ย พั ฒ นาการ
อารักขาพืช, หน้า 2143-2146, 2556.

5. สรุป
ผลการส ารวจในครั้งนี้ สรุป ได้ ว่า พื้ น ที่ ในเขตแก่งบางระจั น
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวโน้มที่จะ
พบความหลากชนิ ด ของแมลงปอที่ จ ะพบได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
หากมีก ารสารวจอย่ างต่ อเนื่ องโดยให้ ค รอบคลุม ตลอดทั้ งปี ห รือ
ตลอดฤดูกาล ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจในครั้งนี้ สามารถใช้
เป็ น ข้อมู ลพื้ นฐานให้กั บกลุ่ มคนผู้ ดูแลสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวของแก่ ง
บางระจัน และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในแก่งให้เกิด
ความตระหนักถึงประโยชน์ของแมลงปอต่อระบบนิเวศ จนนาไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดูแลจัดการพื้นที่ต่อไป อีกทั้งข้อมูล
เหล่ า นี้ ยั งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ รวมถึ ง
ประชาชนที่ มี ค วามสนใจทั่ วไป ที่ ส ามารถน าไปต่ อ ยอดส าหรั บ
การศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอพระขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พิบูลสงคราม สาหรับ ความ
อนุเคราะห์ในการใช้อุปกรณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า
ในพื้ น ที่ แ ก่งบางระจั น ตาบลหนองแม่ น า อ าเภอเขาค้อ จั งหวั ด
เพชรบู ร ณ์ ที่ ให้ อ นุ ญ าตให้ ด าเนิ น การส ารวจความหลากหลาย
แมลงปอจนสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ตารางที่ 1 ชนิด จานวน การปรากฏ และสถานภาพของแมลงปอที่ทาการสารวจพบในพื้นที่บริเวณแก่งบางระจัน
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิดแมลงปอ
วงศ์ Amphipterygidae
แมลงปอเข็มน้าตกใหญ่จีน Neurobasis chinensis
วงศ์ Chlorocyphidea
แมลงปอเข็มปีกดาธรรมดา Aristocypha
fenestrella
แมลงปอเข็มน้าตกสั้นปลายปีกดา Heliocypha
biforata
แมลงปอเข็มน้าตกสั้นจุดฟ้า Heliocypha
perforate limbata
แมลงปอเข็มธาราลายเส้น Libellago lineata
วงศ์ Coenagrionidea
แมลงปอเข็มพุ่มผู้ดา Onychargia atrocyana
แมลงปอเข็มบ่อหน้าส้ม Pseudagrion rubriceps
วงศ์ Euphaeidae
แมลงปอเข็มน้าตกสีดา Euphaea masoni
วงศ์ Libellulidae
แมลงปอบ้านผู้ปีกเปื้อนส้ม Brachythemis
contaminata
แมลงปอบ้านเข้มปีกใส Indothemis carnatica
แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia
แมลงปอบ้านเสือแดงเลือดนก Orthetrum chrysis
แมลงปอบ้านเสือฟ้าหน้าดา Orthetrum glaucum
แมลงปอบ้านเสืออกม่วง Orthetrum pruinosum
neglectum
แมลงปอบ้านเสือลายเขียว Orthetrum sabina
แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู Trithemis aurora
แมลงปอบ้านไตรมิตรสีน้าเงิน Trithemis festive
วงศ์ Platycnemididae
แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น Copera marginipes
รวม

จานวนที่
การปรากฏ
พบ
ชนิด(ตัว) มกราคม กุมภาพันธ์

มีนาคม สถานภาพ

16

3(+)

5(+)

8(+) Common

9

2(+)

4(+)

3(+) Common

9

5(+)

2(+)

2(+) Common

26

6(+)

9(+)

11(+) Common

19

2(+)

7(+)

10(+) Common

16
10

3(+)
2(+)

6(+)
5(+)

7(+) Common
3(+) Common

3

0(-)

1(+)

2(+) Common

8

3(+)

2(+)

3(+) Common

11
33
14
15
11

2(+)
9(+)
4(+)
2(+)
2(+)

4(+)
11(+)
5(+)
9(+)
5(+)

5(+)
13(+)
5(+)
4(+)
4(+)

12
26
14

2(+)
7(+)
3(+)

4(+)
9(+)
5(+)

6(+) Common
10(+) Common
6(+) Common

19
18(271)

2(+)
17(59)

6(+)
18(99)

Common
Common
Common
Common
Common

11(+) Common
18(113)

หมายเหตุ : + คือ พบ และ – คือ ไม่พบ; Common คือ แมลงปอที่พบได้ทั่วไป
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากชนิดของแมลงปอที่แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่สารวจ
แก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
J’
D
0.913
0.932

H’
2.779

หมายเหตุ : ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (J’) และค่าดัชนีความเด่น (D)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและการสารวจ ก) ขนาดเส้นสารวจของแก่งบางระจัน ข) พื้นที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าแก่งบางระจัน ค) พื้นที่ภายในของ
แก่งบางระจัน
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแมลงปอบางชนิดที่สารวจพบในเขตพื้นที่ของแก่งบางระจัน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก) แมลงปอ
เข็ ม น้ าตกใหญ่ จี น Neurobasis chinensis (วงศ์ Amphipterygidae) ข) แมลงปอเข็ ม ปี ก ด าธรรมดา Aristocypha fenestrella
(วงศ์ Chlorocyphidea) ค) แมลงปอเข็มพุ่มผู้ดา Onychargia atrocyana (วงศ์ Coenagrionidea) ง) แมลงปอเข็มน้าตกสีดา Euphaea
masoni (วงศ์ Euphaeidae) จ) แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู Trithemis aurora (วงศ์ Libellulidae) ฉ) แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น Copera
marginipes (วงศ์ Platycnemididae)

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

341

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานใน
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Species Diversity of Birds in Agroforestry, Monoculture and Integrated
Agriculture at Nong Mae Na Sub-district, Khao Kho District,
Phetchabun Province
วิจิตตรา ศรีแก้ว* และ อรรถพล นาขวา**
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 65000
*Email: Vijittra.s@psru.ac.th; **Email: Auttpoln@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว และ เกษตรผสมผสาน
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สารวจนกวิธีการนับโดยตรง ในช่วงเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. - 10.00 น. เป็นเวลา 4 เดือน
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 พบ นกทั้งหมด 564 ตัว แยกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 8 อันดับ 30 วงศ์ 50 ชนิด จัดเป็นนก
ประจาถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 17 ชนิด และนกประจาถิ่น อพยพ 2 ชนิด ทั้งนีม้ ีการพบนกเด้าดินทุ่งเล็กที่เป็นนกชนิดเด่น และนกโพระดกคอสี
ฟ้าที่เป็นนกชนิดหายากอีกด้วย พบว่าดัชนีค่าความหลากหลาย (H') ของนกทั้ง 3 พื้นที่ ค่าเท่ากับ 2.82 (วนเกษตร), 2.72 (เกษตรเชิงเดี่ยว)
และ 2.55 (เกษตรผสมผสาน) ตามลาดับ และมีค่าความคล้ายคลึงกันระหว่างพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่ มีค่าตั้งแต่ 0.71-0.78 แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศ
วนเกษตร เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสานและเอื้อต่อการเข้ามาอาศัยของนก จึงส่งผลให้ความหลากชนิดของนกทั้ง 3 พื้นที่มีความใกล้เคียง
กัน
คาสาคัญ: ความหลากหลายของนก, เกษตรกรรม, เขาค้อ, หนองแม่นา, จังหวัดเพชรบูรณ์

Abstract
The objective of this study was to explore the bird species diversity in agroforestry, integrated agriculture and
monoculture at Nong Mae Na sub-district, Khao Kho district, Phetchabun province. A survey was done monthly by
direct count in the morning (6.00-10.00) for four months during December 2019 to March 2020. A total of 564 birds were
observed. Taxonomically, 50 species in 30 families under eight orders were classified. Thirty-two bird species could be
specified as endemic bird. Meanwhile, 17 migratory birds and two residential and migratory birds were also recorded in
this time. Herein, the paddyfield pipit (Anthus rufulus) displayed as the highest abundance. Also, the blue-throated
barbet (Silopogon asiaticus) was considered as a rare bird in this observation. Based on the species diversity indices, the
diversity index (H') among three main surveyed areas valued 2.82, 2.72, and 2.55, respectively. The similarities between
the three areas ranged from 0.71-0.78 implying that ecosystems i.e. agroforestry, monoculture, and integrated
agriculture are properly introduced those birds to utilize. As a result, diversities of birds in all areas were similar.
Keywords: Bird diversity, Agriculture, Khao kho, Nong Mae Na, Phetchabun Province
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3.2.5 ตารางบันทึกการสารวจภาคสนามภาคสนาม
3.2.6 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

1. บทนา
นกเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบนิ เวศที่ ส ร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ
ธรรมชาติ เนื่องจากนกมีสีสันสวยงามและเสียงร้องไพเราะทาให้เกิด
สุนทรียภาพเมื่อได้พบเจอ นกมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ระบบนิเวศมี
ความสมดุล ช่วยผสมเกสรดอกไม้ กระจายเมล็ดพันธุ์ รวมทั้ งเป็น
เหยื่อและผู้ล่าของห่วงโซ่อาหาร [1]
พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอาเภอเขาค้อ ประกอบไป
ด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีลักษณะป่าไม้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้ผลัด
ใบและป่าสน มีพื้นที่ ทางการเกษตรที่ติดเขตชายขอบอุท ยานทุ่ ง
แสลงหลวง เหมือนกับพื้นที่ตาบลหนองแม่น า เป็นที่ราบสูงมีเนิน
เขา และมีพื้นที่ทาการเกษตรเป็นไร่นา พืชเชิงเดี่ยว ซึ่งพื้นที่ป่าและ
พื้นที่เกษตรเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิดซึ่งมนุษย์ได้มีการเข้า
มาใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังกล่าวในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
นกในบริเวณพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามีนกบางส่วนจะบินจากทุ่งแสลง
หลวงเข้ามาอาศัยอยู่กินในพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาเชิง
วิชาการของนกในพื้นที่เกษตรมาก่อน จึงมีความจาเป็นในการศึกษา
ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ เกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การอนุรักษ์นกในพื้นที่นี้ต่อไป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกใน
พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณชายขอบอุทยานทุ่ง แสลงหลวง ตาบล
หนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 ดั ชนี ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของนก โดยใช้สมการดัชนี Shannon-Weiner index. [6]
H’ = -Σ Pi ln Pi

(1)

เมื่อ H’ = ดัชนีความหลากหลายที่ได้จากดัชนีแชนนอน – ไวเนอร์
Pi = สัดส่วนของจานวนนกในแต่ละชนิดต่อผลรวมของจานวน
นกที่พบทั้งหมด
3.3.2 ความสม่าเสมอ (Evenness Index) [7]
J’ = H’ / ln N

(2)

เมื่อ J’ = ค่ามาตรฐานดัชนีความหลากหลาย (Evenness)
N = จานวนชนิดของนกทั้งหมดที่พบในการศึกษา
3.3.3 วิเคราะห์ความคล้ายคลึง (Sorensen similarity index) [8]
ความคล้ายคลึงกัน (S S)= 2a/(2a+b+c)

2. ขอบเขตการวิจัย
สารวจพื้นที่ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ศึกษาความหลากชนิดของนกใน
พื้นที่เกษตรกรรม ตาบลหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์

(3)

เมื่อ S S = ความคล้ายคลึงกันของนกในแต่ละพื้นที่
a = จานวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ 1
b = จานวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ 2
c = จานวนชนิดที่สามารถพบได้ทั้ง 2 พื้นที่

3. วิธีการวิจัย
3.1 พื้นที่การศึกษาและการสารวจ
ส ารวจความหลากชนิ ด ของนกบริ เวณพื้ น ที่ วนเกษตร พื้ น ที่
เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานในตาบลหนองแม่นา อาเภอ
เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ทาการส ารวจนกใช้วิธีก ารนับ โดยตรง
(Direct Count) จ านวน 3 จุ ด จุ ด ละ 3,130 ตารางเมตร โดย
ช่วงเวลาในการสารวจ 06.00 น. ถึง 10.00 น. ใช้เวลาสารวจจุดละ
15 นาที พัก 5 นาที และดาเนินการสารวจนกตั้งแต่เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน สารวจ
เดือนละ 2 ครั้ง ต้นเดือนกับปลายเดือน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในตาบล
หนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังภาพที่ 1

3.3.4 วิเคราะห์ความหนาแน่น (Density index)
ความหนาแน่น = จานวนตัวทั้งหมดของนกชนิดนั้น
พื้นที่ทั้งหมดที่ทาศึกษา

(4)

4. ผลการวิจัย
การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่ชายขอบอุทยานทุ่ง
แสลงหลวงตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
พื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตร
ผสมผสาน จากการศึกษาความหลากชนิด พบนกทั้งหมด 564 ตัว
8 อันดับ 30 วงศ์ 50 ชนิด ซึ่งอันดับที่พบมากที่สุดคือ อันดับนกจับ
คอน (Passeriformes) มีนก 18 วงศ์ 33 ชนิด รองลงมาคือ อันดับ
นกยาง (Ciconiiformes) 2 วงศ์ 4 ชนิ ด อั น ดั บ นกต ะ ขาบ
(Coraciiformes) 3 วงศ์ 4 ชนิด อันดับนกหัวขวาน (Piciformes)
กับอันดับนกกระปูด (Cuculiformes) พบ อย่างละ 2 วงศ์ 2 ชนิด
อันดับนกแอ่น (Apodiformes) 1 วงศ์ 2 ชนิด และอันดับนกพิราบ

3.2 วัสดุ-อุปกรณ์
3.2.1 กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular)
3.2.2 กล้องถ่ายรูป (Fujifilm finepix hs35exr)
3.2.3 นาฬิกาจับเวลา
3.2.4 หนังสือคู่มือดูนก “นกเมืองไทย” ของ จารุจินต์ และ
คณะ [9]

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

343

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

สม่าเสมอ (J') มีค่าเท่ากับ 0.49 ซึ่งแสดงถึงความซับซ้อนทางสังคม
ของนกในพื้นที่อยู่ในระดับที่น้อยหรือไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นัก (0.00 <
J' ≤ 0.50) [7] ในบริเวณพื้นที่วนเกษตร ที่มีแนวโน้มสูงกว่าพื้ นที่
เกษตรผสมผสานและพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว จะแสดงให้เห็นว่านกมี
การกระจายตั ว ในพื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งสม่ าเสมอ ทั้ งนี้ ใ นอดี ต ที่ ผ่ า น
Nakwa [5] ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพของนกที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นกมักจะ
เลือกพื้นที่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสม ในการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ของนกชนิดนั้น ๆ โดยลักษณะการเลือกพื้นที่อาศัยนี้
ยังสอดคล้องกับรายงานของ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา [3] อีกด้วย จาก
ค่าความหนาแน่น พบว่า พื้นที่เกษตรผสมผสานมีความหนาแน่น
ของนกมากที่สุด อาจเนื่องจากบริเวณพื้นที่เกษตรผสมผสานเป็น
พื้นที่เปิดโล่ง และมีต้นไม้ขนาดเล็กหรือพืชพรรณหลายชนิด เป็น
แหล่งที่เหมาะสมกับการหากินของนกที่อยู่รวมฝูง จึงทาให้พบนก
ที่ม าใช้ ป ระโยชน์ ในพื้ น ที่ ได้ถึ ง 4 ชนิ ด คื อ นกเด้าดิ น ทุ่ งเล็ก นก
เอี้ ยงหงอน นกแซงแซวหางปลา และนกแอ่น บ้ าน รองลงมาคื อ
พื้นที่วนเกษตรซึ่งเป็นลักษณะการปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ โดยมักมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาปกคลุมและมีความชุ่มชื้น
สู ง เป็ น ผลท าให้ มี น กเข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า พื้ น ที่ เกษตร
เชิงเดี่ยวทีเ่ ป็นการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเท่านั้น

(Columbiformes) กับอันดับนกขุนแผน (Trogoniformes) อย่าง
ละ 1 วงศ์ 1 ชนิด หากแบ่งตามสถานภาพพบว่า นกประจาถิ่น 32
ชนิด นกอพยพ 17 ชนิด และนกประจาถิ่นอพยพ 2 ชนิด ดังตาราง
ที่ 1
เมื่อนาชนิดและจานวนตัวมาคานวณค่าดัชนีต่างๆ ได้แก่ ดัชนี
ค่าความหลากชนิด (H') และดัชนีค่าความสม่าเสมอ (J') พบว่าพื้นที่
ที่มีค่าความหลากชนิดและค่าความสม่าเสมอของนกสู งที่สุด คือ
พื้นที่วนเกษตร รองลงมา ได้แก่ พื้นที่เกษตรผสมผสาน และพื้นที่
เกษตรเชิงเดี่ยว มีค่าความหลากชนิดเท่ากับ 2.82, 2.72 และ 2.55
ซึ่งค่าความสม่าเสมอเท่ากับ 0.54, 0.50 และ 0.49 ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ทั้ ง 3 พื้ น ที่ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า ความ
คล้ายคลึงกันระหว่างพื้นที่ ทั้ง 3 มีค่าตั้งแต่ 0.71-0.78 โดยพบว่า
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน มีความคล้ายคลึงของนก
มากที่สุด (0.78) รองลงมาได้แก่ พื้ นที่เกษตรผสมผสานกับพื้ น ที่
เกษตรเชิ ง เดี่ ย ว (0.76) และพื้ น ที่ ว นเกษตรกั บ พื้ น ที่ เ กษตร
ผสมผสาน (0.71) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
วิเคราะห์ค่าความหนาแน่น การเปรียบเทียบค่าความหนาแน่น
ของนกทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า ค่าความหนาแน่นของนกในพื้นที่เกษตร
ผสมผสานมีค่ามากกว่าพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่ง
มี ค่ า ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 2.09 ตั ว /10,000 ตารางเมตร 1.83
ตั ว /10,000 ตารางเมตร และ 1.73 ตั ว /10,000 ตารางเมตร
ตามลาดับ

6. สรุป
จากการส ารวจความหลากชนิ ด ของนกในพื้ น ที่ เกษตรกรรม
ตาบลหนองแม่น า จั งหวัดเพชรบูรณ์ พบนกเข้ามาอาศัย อยู่เป็ น
จ านวนมาก นกที่ พ บส่ ว นใหญ่ เป็ น นกประจ าถิ่ น ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุ ดมสมบูรณ์
มี ทั้ งพื ช อาหารและสิ่ งมี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก ท าให้ ร ะบบนิ เ วศทาง
เกษตรกรรมเป็ น ระบบนิ เวศที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สั ต ว์ ห ลายชนิ ด
โดยเฉพาะนก ดังนั้นการตระหนักและเห็นความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่สาคัญ งานวิจัยในครั้งนี้อาจมี
ส่วนช่วยให้เกิดองค์ ประกอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์นก สร้าง
จิ ต ส านึ ก และปลู ก ฝั ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นกในพื้ น ที่
เนื่องจากมนุษย์และนกต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่พึ่งพา
กัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปย่อมส่งผลต่อส่วนที่ เหลืออยู่
อย่างแน่นอน

5. อภิปรายผล
ความหลากชนิ ด ของนกบริเวณพื้ น ที่ วนเกษตร พื้ น ที่ เกษตร
เชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานในตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มสารวจตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง
เดือ นมีน าคม พ.ศ. 2563 โดยศึกษาเฉพาะนกในพื้ นที่ วนเกษตร
เกษตรผสมผสาน และเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่ งเหมาะเป็ นแหล่ งที่ อ ยู่
อาศัย แหล่งหาอาหารของนกหลายชนิด จากการศึกษาพบนก 8
อันดับ 30 วงศ์ 50 ชนิด รวมทั้งสิ้น 564 ตัว อันดับที่พบมากที่สุด
คือ อันดับนกจับคอน (Passeriformes) เนื่องจากนกในอันดับนี้มี
จานวนชนิดมากที่สุดในชนิดของนกที่มีการสารวจในประเทศไทย
และส่วนใหญ่จะเป็นนกประจาถิ่น ซึ่งจะหากินแมลง สัตว์ขนาดเล็ก
และเมล็ดพืช [4]
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ของค่ า ความคล้ า ยคลึ ง (Similarity)
พบว่าพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่นั้นมีค่าความคล้ายคลึงค่อนข้า งใกล้เคียงกัน
อยู่ในระดับที่มาก จึงแสดงให้เห็นว่ามีองค์ ประกอบของสังคมนก
(Community) ทั้ง 3 พื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน และจะเห็นได้ว่า
นกมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เหมือนกัน แต่หากมีความแตกต่างใน
ด้านสัดส่วนของประชากรนกแต่ละชนิดในพื้นที่ โดยดูค่าแนวโน้ม
จากค่าดัชนีความหลากหลายและความสม่าเสมอ ทาให้พบว่ามีค่า
ความหลากหลาย (H') มีค่าเท่ากับ 2.82 ซึ่งบ่งบอกถึงความหลาก
ชนิดของนกอยู่ในระดับปานกลาง (1 < H' ≤ 3) [6] และค่าความ

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก ที่ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการ
สารวจนก และขอขอบคุ ณ พื้ น ที่ ที่ ใช้ ศึ ก ษาในต าบลหนองแม่ น า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อนุญาตให้ลงพื้นที่สารวจความหลากชนิดของ
นกในครั้งนี้จนสาเร็จได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ตารางที่ 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกที่ทาการสารวจพบในพื้นที่เกษตรกรรม อาเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์
วงศ์/ชนิด
วงศ์ Muscicapidae
นกจับแมลงสีคล้า
นกจับแมลงคอสีน้าตาลแดง
นกจับแมลงคอแดง
นกจับแมลงสีน้าตาลท้องลาย
นกกางเขนบ้าน
นกกางเขนดง
นกจับแมลงอกสีส้ม
นกยอดหญ้าหัวดา
วงศ์ Campephagidae
นกพญาไฟสีกุหลาบ
นกพญาไฟตะโพกสีน้าตาล
วงศ์ Pycnotidae
นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกปรอดหัวเขม่า
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ
นกปรอดสวน
วงศ์ Aegithinidae
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
วงศ์ Motacillidae
นกเด้าดินทุ่งเล็ก
วงศ์ Passeridae
นกกระจอกบ้าน
วงศ์ Cettiidae
นกกระจ้อยใหญ่
วงศ์ Acrocephalidae
นกพงคิ้วดา
วงศ์ Corvidae
นกอีกา
วงศ์ Cisticolidae
นกกระจิบธรรมดา
วงศ์ Hirundinidae
นกนางแอ่นตะโพกแดง
วงศ์ Sturnidae
นกเอี้ยงหงอน

ชื่อวิทยาศาสตร์

จานวน
(ตัว)

การปรากฏ

สถานะภาพ

วนเกษตร

ผสมผสาน

เชิงเดี่ยว

Muscicapa sibirica
Muscicapa latirastris
Ficedula albicilla
Muscicapa williamsoni
Copsychus saularis
Copsychus malabaricus
Ficedula dumetoria
Saxicola maurus

3
1
7
5
19
15
1
3

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
-

W
RW
W
R
R
R
R
W

Pericrocotus roseus
Pericrocotus cantonensis

5
2

+
+

-

-

W
W

Pycnonotus flaviventris
Pycnonotus aurigaster
Alophoixus pallidus
Pycnonotus blanfordi

11
26
1
2

+
+
+
-

+
+
+

+
+

R
R
R
R

Aegithina tiphia

5

+

-

-

R

Anthus rufulus

141

+

+

+

R

Passer montanus

6

+

+

-

R

Cettia major

1

+

-

-

W

Acrocephalus bistrigiceps

2

+

-

-

W

Corvus macrorhynchos

10

+

+

+

R

Orthotomus sutorius

11

+

+

-

R

Cecropis daurica

14

-

+

+

W

Acridotheres grardis

18

-

+

+

R
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ตารางที่ 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกที่ทาการสารวจพบในพื้นที่เกษตรกรรม อาเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ)
วงศ์/ชนิด
วงศ์ Irenidae
นกเขียวคราม
วงศ์ Nectariniidae
นกปลีกล้วยเล็ก
วงศ์ Pellorneidae
นกจาบดินอกลาย
วงศ์ Rhipiduridae
นกอีแพรดแถบอกดา
วงศ์ Phylloscopidae
นกกระจิ๊ดธรรมดา
นกกระจิ๊ดสีคล้า
วงศ์ Dicruridae
นกแซงแซวหางปลา
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
นกแซงแซวสีเทา
วงศ์ Sturmidae
นกขุนทอง
นกกิ้งโครงคอดา
วงศ์ Alcedinidae
นกกระเต็นน้อยธรรมดา
วงศ์ Coraciidae
นกตะขาบทุ่ง
วงศ์ Bucerotidae
นกแก๊ก
นกกก
วงศ์ Ardeidae
นกยางโทนใหญ่
นกยางกรอกพันธุ์จีน
วงศ์ Ciconiidae
นกปากห่าง
นกกระสาขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

จานวน
การปรากฏ
(ตัว) วนเกษตร ผสมผสาน

Irena puella

สถานะภาพ
เชิงเดี่ยว

3

-

-

+

W

2

-

-

+

R

Pellrneum ruficeps

1

-

-

+

R

Rhipidura jivanica

5

+

-

-

R

Phylloscopus inornatus
Phylloscopus fuscatus

1
6

+
+

-

-

W
W

Dicrurus macrocercus
Dicrurus paradiseus
Dicrurus leucaphaeus

58
1
5

+
+
+

+
+

+
+

R
R
RW

Grocula religiosa
Gracupica nigricollis

35
4

+
+

+
-

+
+

R
R

Dendrocygna javanica

1

-

-

+

W

Coracias benghalensis

3

-

-

+

R

Anthracoceros allarostns
Buceros bicornis

19
2

+
-

+
+

+
-

R
R

Ardea alba
Ardeola bacchus

22
12

+
+

+
+

+
+

W
R

Anastomus oscitans
Ciconia ciconia

10
2

-

+
+

+
+

W
W

Arachnothera longirostra
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ตารางที่ 1 วงศ์ ชนิด การปรากฏ และสถานะภาพของนกที่ทาการสารวจพบในพื้นที่เกษตรกรรม อาเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ)
วงศ์/ชนิด
วงศ์ Megalaimidae
นกโพระดกคอสีฟ้า
วงศ์ Picidae
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่
วงศ์ Cuculidae
นกบั้งรอกใหญ่
นกกระปูดใหญ่
วงศ์ Apodidae
นกแอ่นบ้าน
นกแอ่นตะโพกขาวหาแฉก
วงศ์ Trogonidae
นกขุนแผนอกสีสม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

จานวน
การปรากฏ
(ตัว) วนเกษตร ผสมผสาน

สถานะภาพ
เชิงเดี่ยว

Megalaima asiatica

1

+

-

-

R

Picus vittatus

1

-

-

+

R

Phaenicophaeus tristis
Centropus sinensis

1
5

+
-

+

+

R
R

Apus nipalensis
Apus pacificus

25
10

-

+
+

+
+

R
W

Harpactes oreskios
รวม

10
564

+
33

25

26

R

**หมายเหตุ: + คือ พบ และ – คือ ไม่พบ; R (resident) = นกประจาถิ่น W (winter visitor) = นกอพยพ RW (resident winter visitor) =
นกประจาถิ่นอพยพ
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงที่พบในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีการต่างๆ
พื้นที่วนเกษตร
พื้นที่เกษตรผสมผสาน
ค่าความหลากชนิด (H')
2.82
2.72
ค่าความสม่าเสมอ (J')
0.54
0.50
ค่าความคล้ายคลึง (similarity index)
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน เท่ากับ 0.78
พื้นที่เกษตรผสมผสานกับพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว เท่ากับ 0.76
พื้นที่วนเกษตรกับพื้นที่เกษตรผสมผสาน เท่ากับ 0.71

พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว
2.55
0.49
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ภาพที่ 1 จุดสารวจความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสานใน ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก) พื้นที่วนเกษตร ข) พื้นที่เกษตรผสมผสาน ค) พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว
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การศึกษาการผลิตสาโทจากแตงไทย
The study of Sato production from Muskmelon
จิตติมา กอหรั่งกูล1 มินตรา สุวรรณรงค์2 ตะวัน รุ่งแสง3 พัชระ อรุณพาส4
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คณะวิทยาศาศตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรชีววิยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
1Email : jittima@vru.ac.th

บทคัดย่อ
สาโทเป็นผลิตภัณฑ์จากการหมักข้าวเหนียวนึ่งสุกผสมด้วยลูกแป้งหมัก เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสชาติหวานหอมแตกต่างกันไป
ตามชนิดของข้าวทีแ่ ละวัตถุดิบที่นามาผสม งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สาโทที่เสริมคุณค่าทางโภชนาการและกลิ่นจากแตงไทย
และศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สาโท 3 สูตร ตามอัตราส่วนข้าวเหนีย วขาวต่อแตงไทยที่แตกต่างกันดังนี้ 80:20, 70:30 และ 50:50 โดยทา
การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณกรดทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง และทาการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ ของผู้บริโภคที่มีต่อสาโททั้ง 3 สูตร จานวน 3 ซ้า ผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รอบมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้าได้อยู่ในช่วง 5.8-16.9 o Brix มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 8.2-10.9% มีค่าปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.7-1.1% และมีค่า pH
อยู่ในช่วง 3.6-3.9 โดยพบว่าสาโทที่ใช้อัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าและปริมาณแอลกอฮอล์สูง
ที่สุด ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคพบว่า ผลิตภัณฑ์จากการหมักทั้ง 3 ครั้ง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสาโทสูตรที่มี
อัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 มากที่สุด
คาสาคัญ: สาโท, ไวน์ข้าว, แตงไทย

Abstract
Sato is fermented product from cooked sticky rice and look-pang. It is alcoholic beverage that has different taste
and flavor according to different kinds of rice and component added as raw material. The proposes of this study were to
develop Sato addition with nutrition and aroma from Muskmelon and to investigate and compare 3 formulas of Sato
products which have different proportion of stickyrice to Muskmelon as follow, 80:20, 70:30 and 50:50. The dissolved
solid, alcohol, total acidity concentration and pH were analyzed. The sensory tests for consumer satisfaction were
evaluated. The Sato products were divided into 3 sets. The results show that the concentration of dissolved solid, alcohol,
total acidity and pH were in the range of 5.8-16.9 o Brix, 8.2-10.9%, 0.7-1.1% and 3.6-3.9 respectively. The results indicated
that the formula which has the proportion of stickyrice to Muskmelon 80:20 yield the highest dissolved solid and alcohol
concentration. The sensory test showed that Sato that has the propotion of stickyrice to Muskmelon 80:20 was most
satisfied by consumers for all three sets.
Keywords: Sato, rice wine, Muskmelon
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1. บทนา

ตารางที่ 1 อัตราส่วนระหว่างข้าวเหนียวขาวกับแตงไทยที่ใช้ในการผลิต
สาโท
สูตรที่
วัตถุดิบ
1
ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80 : 20
2
ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 70 : 30
3
ข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 50 : 50

สาโทเป็นผลิตภัณฑ์จากการหมักข้าวเหนียวนึ่งสุกผสม
ด้วยลูกแป้งหมัก ซึ่งการเจริญเติบโตของเชื้อราในลูกแป้งจะเปลี่ยน
แป้งในข้าวให้เป็นน้าตาล หลังจากนั้นเติมน้าลงไปให้เกิดการหมัก
น้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ โดยกาหนดให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน
15 ดีกรี (ร้อยละโดยปริมาตร) [1] สาโทไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
นิยมผลิตตามงานบุญ งานเลี้ยงต่างๆ ในชุมชน สาโทมีรสชาติที่
แตกต่างกันออกไปตามชนิดของข้าวและวัตถุดิบที่นามาผสม จาก
การศึกษาการผลิตสาโทจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชนิดต่างๆ พบว่าสาโท
ที่ผลิตจากข้าวเหนียวส่วนมากจะมีระดับคะแนนความพึงพอใจใน
แต่ละด้านมากกว่าสาโทที่ผลิตจากข้าวจ้าว [2] และเพื่อเป็นการเพิม่
ความหลากหลายและทางเลือกรวมถึงเสริมคุณค่าทางโภชนาการได้
มีการศึกษาการผลิตสาโทจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าวเพียงอย่าง
เดียว อย่างเช่น การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างข้าวเหนียว
ต่ อ กล้ ว ยไข่ ใ นการหมั ก สาโท [3] การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผู้บริโภคต่อสาโทที่หมักจากข้าวเหนียวผสมข้าวโพดข้าวเหนียว และ
สาโทที่หมักจากข้าวเหนียวผสมลูกเดือย [4] การศึกษาสาโทที่ผลิต
จากข้าวเหนียวลืมผัวและกล้วยน้าว้าดิบ [5] และการศึกษาสาโทที่
ผลิตจากถั่วเขียวเลาะเปลือกและถั่วเหลือง [6]
แตงไทยเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศไทย
ในเนื้อผลแก่จะมีวิตามินสูงมาก ช่นวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1
รวมทั้งคาร์โบไฮเดรต ธาตุฟอสฟอรัสและ แคลเซียม มีสรรพคุณใน
ด้านการรักษาโรค เช่น ช่วยแก้เลือดกาเดาไหล แก้โรคดีซ่าน ขับ
ปัสสาวะ แก้อาการไอ เป็นต้น [7] แตงไทยที่สุกแล้วนั้นมีกลิ่นหอม
มักจะนามารับประทานกับกะทิเป็นของหวาน นอกจากนั้นยังนิยม
นามาปั่นเป็นน้าแตงไทยเพื่อให้ ใช้ในการบริโภค [8] นอกจากนี้ยังมี
การน าน้ าแตงไทยมาผลิ ต เป็ น ไวน์ [9] และพบว่ า มี ส ารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นสารฟีนอลและกรดอะมิโนที่จาเป็น
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาเนื้อแตงไทยที่สุกแล้ว
มาผสมกับข้าวเหนียวขาวเพื่อผลิตสาโทเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สาโท
ชนิดใหม่ที่มีคุณภาพดี เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับข้าวเหนียวขาวและแตงไทย
2.ขอบเขตงานวิจัย
ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต สาโทจากข้ า วเหนี ย วขาวผสม
แตงไทยที่อัตราส่วนแตกต่างกัน 3 สูตร และเปรียบเทียบปริมาณ
ของแข็งละลายน้า ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณกรดทั้งหมด
รวมถึงทดสอบความพึงพอใจด้าน กลิ่น สี รสชาติ และการยอมรับ
โดยรวม ของผู้บริโภค
3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
3.1 การหมักสาโท
ทาการผลิตสาโทโดยการหมักข้าวเหนียวขาวร่วมกับแตงไทย
ในอัตราส่วนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

3.2 การเตรียมวัตถุดิบก่อนการหมัก
การเตรียมข้าว
นาข้าวเหนียวลืมผัวไปล้างน้าสะอาดเพื่อกาจัดกากข้าว
และสิ่ งสกปรกที่ ติดมากจากข้ าว จากนั้ น แช่ ใ นน้ าสะอาดเพื่อให้
เมล็ดข้าวนิ่มและอิ่มตัวเป็นเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง จากนั้นนาข้าว
ที่แช่ไว้ล้างน้าสะอาดอีก 1-2 ครั้ง นาไปนึ่งให้สุกเป็นเวลา 30 นาที
นาข้าวที่นึ่งสุกแล้วไปล้างเอายางออกให้มดจนข้าวไม่ติดกัน จากนั้น
ผึ่งให้ข้าวสะเด็ดน้าประมาณ 5 นาที
การเตรียมแตงไทย
นาแตงไทยสุกมาปลอกเปลือกและนาเนื้อแตงไทยมาหั่น
เป็นชิ้นเล็กๆ
3.3 วิธีการหมัก
สาโทที่ผลิตในการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 สูตร ดังแสดง
ในตารางที่ 1 โดยใช้วัตถุดิบรวมกันให้มีน้าหนักเริ่งต้น 1 กิโลกรัม
น าลู ก แป้ งไปบดให้ ล ะเอี ย ด โดยชั่ งให้ ไ ด้ 1 กรั ม ต่ อ
ส่วนผสม 1 กิโลกรัม นาส่วนผสมที่เตรียมไว้มาคลุกผสมกับลูก
แป้งที่บดละเอียดให้ทั่วและพรมน้าเล็กน้อยระหว่างคลุก จากนั้น
บรรจุลงในโอ่งดินเผาขนาด 6 ลิตร ที่ผ่านการลวกฆ่าเชื้อด้วยน้า
ร้อน ปิดด้วยผ้าขาวบาง 4 ชั้นมัดด้วยเชือกให้แน่น ตั้งบ่มทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นทาการเติมน้าที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว
โดยใช้น้า 0.5 ลิตร และตั้งบ่มต่อไปที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน
เมื่ อ ครบก าหนดท าการกรองสาโทที่ ได้ และน าไปวิเคราะห์หา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้, ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณ
กรดทั้งหมด และทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ และ
การยอมรับโดยรวม โดยทาการทดลองสามซ้า จากนั้นนาสาโทที่
ผ่านการกรองแล้ว เติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ (KMS) 200
มิลลิกรัมต่อลิตรและบรรจุขวด [10]
3.4 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน าได้
ปริมาณแอลกอฮอล์ และปริมาณกรดทังหมด
วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ น้ า ต า ล โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง Hand
refractometer ค่ า ที่ อ่ า นได้ มี ห น่ ว ยเป็ น องศาบริ ก ซ์ (oBrix)
วิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮฮล์โดยใช้เครื่อง Equlliometer ค่าที่
อ่านได้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด
โดยใช้วิธีการไตเตรทด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ และ
คานวณปริมาณกรดทั้งหมดจากสูตร
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%กรดทั้งหมด = 90 x ปริมาตร NaOH ที่ใช้ x ความเข้มข้นของ
NaOH x 100
1,000 x ปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้
3.5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการยอมรับ
โดยรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สาโท
น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าโท 3 สู ต รที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง มา
ทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส กลิ่ น สี รสชาติ และการยอมรั บ
โดยรวมของผู้บริโภค โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยมีการ
ทาแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสซึ่งกาหนดตั้งแต่ระดับ
คะแนน 1-9 และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS version 23 ที่ระดับความเชื่อ มั่ น
95 เปอร์เซ็นต์ (P0.05)
4. ผลการทดลอง
จากการศึ ก ษากระบวนการหมั ก สาโททั้ ง 3 สู ต ร ดั ง
แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งทาการทดลอง 3 รอบโดยใช้ข้าวจากชุดการ
เก็บเกี่ยวเดียวกัน ส่วนผสม ปัจจัยแวดล้อม และระยะเวลาในการ
หมักเหมือนกัน ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการวั ด ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ าได้ แ ละปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ ของผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้จากการทาการทดลองทั้ง 3 รอบ
สาโท รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
ค่าเฉลี่ย
o
o
o
o
(%)
(%)
(%)
Brix
Brix
Brix
Brix (%)
สูตร
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
1

14.9 10.5

16.9

10.9

13.8

10.6

15.2±
1.28

2

11.2 10

12.8

9.1

12

9.2

12±
0.65

3

10

6.4

8.3

6.4

8.3

7.6±
1.69

9.2

10.7±
0.16
9.4±
0.4
8.6±
0.42

ตารางที่ 3 ผลการวัดปริมาณกรดทั้งหมดและค่า pH ของผลิตภัณฑ์
สาโทที่ได้จากการทาการทดลองทั้ง 3 รอบ
สาโท รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
ค่าเฉลี่ย
(%)
(%)
(%)
(%)
pH
pH
pH
สูตร pH
Total
acidity

Total
acidity

Total
acidity

1

3.87 1.023

3.75

0.911

3.87

0.872

2

3.86 1.083

3.66

0.956

3.68

1.029

3

3.94 0.899

3.82

0.751

3.83

0.926

Total
acidity

3.83±
0.05
3.56±
0.28
3.86±
0.05

0.935±
0.06
1.022±
0.05
0.858±
0.07

จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ผลการทดลองทั้งสามรอบ
พบว่า ผลิตภัณฑ์สาโทในรอบที่ 1 มีปริมาณน้าตาลอยู่ในช่วง 1014.9 o Brix มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 9.2-10.5% มี ค่ า

ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.89-1.08% และมีค่า pH อยู่ในช่วง
3.87-3.94 ส่วนผลิตภัณฑ์รอบที่ 2 มีปริมาณน้าตาลอยู่ในช่วง 6.416.9 o Brix มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 8.3-10.9% มี ค่ า
ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.75-0.91% และมีค่า pH อยู่ในช่วง
3.66-3.82 และผลิตภัณฑ์รอบที่ 3 มีปริมาณน้าตาลอยู่ในช่วง 6.413.8oBrix มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 8.3-10.6% มีค่าปริมาณ
กรดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.87-1.02% และมีค่า pH อยู่ในช่วง 3.683.87 และยังพบว่าผลิตภัณฑ์ในสูตรเดียวกันที่ได้จากการทดลองทั้ง
สามรอบมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ และ
ปริมาณกรดทั้งหมดใกล้เคียงกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกัน
จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณข้าว
เหนียวขาวกับปริมาณแตงไทยมีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้
(ºBrix) และปริมาณแอลกอฮอล์ (%) ในสาโท เมื่อพิจารณาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได้พบว่าสาโทที่หมักด้วยอัตราส่วนปริมาณข้าว
เหนียวขาวต่อปริมาณแตงไทย 80:20 (สูตรที่ 1) มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้าได้สูงที่สุดเนื่องจากมีปริมาณข้าวเหนียวที่สูงกว่าสูตรอื่น
ทาให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแป้ งให้เป็นน้าตาลได้มากกว่า และ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในสาโทสูตรที่ 1 ก็มีสูงมากกว่าสูตรอื่น ด้ ว ย
เช่นกัน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ของสาโทเกิดขึ้นเนื่องมาจาก
ผลของจุลินทรีย์ในลูกแป้งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแป้งในเมล็ด
ข้าวให้เป็นน้าตาลคือ Aspergillus spp. และ Rhizopus spp. [11]
จากนั้นปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้จะลดลงเมื่อระยะเวลาในการ
หมักเพิ่มขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisiae ใน
ลู ก แป้ งท าการเปลี่ ย นน้ าตาลให้ เป็ น แอลกอฮอล์ โ ดยใช้ เ อนไซม์
zymase ในการเปลี่ยนน้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ [12] เนื่องจาก
คาร์โบไฮเดรตที่มีในแตงไทยมีลักษณะเป็นเส้นใยอาหารซึ่งทนต่อ
การย่ อ ยด้ ว ยไซม์ และพบว่ า เมื่ อ น าไปย่ อ ยด้ ว ย เอนไซม์ α amylase จาก Aspergillus oryzae ให้ ป ริ ม าณกลู โ คสที่ ต่ ามาก
[13] ดังนั้นสาโทสูตรที่มีอัตราส่วนของแตงไทยมากจะทาให้อัตรา
การนเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลของเชื้อ ราเกิดขึ้นได้น้อยลงจึงทาให้มี
ปริ ม าณของแข็งที่ ล ะลายน้ าน้อ ยรวมถึ งมีป ริม าณแอลกอฮอล์ที่
ลดลงตามไปด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าโททั้ ง สามรอบมี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนสาโท คื อ มี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 5-15ดี ก รี [1] และมี ค่ า pH อยู่ ใ นช่ ว งที่
เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์คืออยู่ในช่วง 3.5-3.9 ซึ่งหากมีค่า
pH สูงมากอาจเกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียและทาให้รสชาติ
ของสาโทเปลี่ ย นแปลงไป [14] ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ป ริ ม าณกรดที่ เ กิ ด
ขึ้นอยู่ในช่วง 0.858-1.022% ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากจุลิทรีย์ในลูกแป้ง
ใช้น้าตาลแล้วสร้างกรดออกมาและเกิดจากการเจริญของยีสต์ซึ่ง
จะสร้างแอลกอฮอล์และมีผลพลอยได้ออกมาเป็นกรดต่างๆ [15]
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แวดล้อม และระยะเวลาในการหมักเหมือนกัน พบว่าอัตราส่วนที่
แตกต่างกันของข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทยมีผลต่อปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้าได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณกรดทั้งหมด และค่า
pH ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ทั้ ง 3 รอบมี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์และน้าตาลใกล้เคียงและเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ
สาโทสูตรที่ 1 ที่มีอัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 มี
ตารางที่ 4 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ และการ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้และปริมาณแอลกอฮอล์สูงที่สุด ผล
ยอมรับโดยรวม ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สาโท
การทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าแตงไทยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบร่วม
สาโท
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินทางประสาทสัมผัส
ในการผลิตสาโทได้ จากการทดสอบทางประสารทสัมผัส กลิ่น สี
สูตร
สี
กลิ่น
รสชาติ การยอมรับ
รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3
โดยรวม
สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในการทดสอบ
1 7.10±1,241a 6.93±1.596a 6.53±1.697a 7.13±0.937a
ประสาทสั ม ผั ส ทางด้ า นรสชาติ แ ละการยอมรั บ โดยรวม โดย
2 6.60±0.894a,b 6.43±2.176a,b 4.93±1.741b 6.10±1.322b
ผู้บริโภคมีความชอบสาโทที่มีอัตราส่วนข้าวเหนียวขาวต่อแตงไทย
3 6.47±4.008b 5.70±1.822b 4.03±1.691c 5.72±1.015c
80:20 สูงที่สุดในระดับความชอบปานกลาง จากการนาแตงไทยซึ่ง
a,b,c
ตัวเลขที่มีอักษรกากับแตกต่างกันจากแถวแนวตั้งเดียวกันแสดงถึง
เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณมากมายมาผสมกับข้าวเหนียวขาวทาให้ได้
ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P0.05)
สาโทที่เป็นทางเลือกและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่
เนื่องจากแตงไทยมีกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะตัวจึงอาจส่งผลต่อ
จากผลการทดสอบทางด้ า นประสาทสั ม ผั ส สี กลิ่ น
ประสาทสัมผัสและการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภค
รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สาโท
ทั้ ง 3 สู ต ร พบว่ า การทดสอบประสาทสั ม ผั ส ทางด้ า นสี กลิ่ น
6. ข้อเสนอแนะ
รสชาติ และการยอมรั บ โดยรวมมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
ควรมีการวิคราะห์ทางด้านสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P0.05) โดยสู ต รที่ ไ ด้ ค ะแนนทางด้ า น
แตงไทยในผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้เพื่อชี้ให้เห็นถึงว่าสาโทผสมแตงไทย
ประสาทสั ม ผั ส ทุ ก ด้ า นสู งที่ สุ ด คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าโทสู ต รที่ 1 ที่ มี
มีสรรพคุณต่อสุขภาพของผู้ดื่ม และเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาส
อัตราส่วนของขาวเหนียวขาวต่อแตงไทย 80:20 โดยได้คะแนนอยู่
ความเป็นไปได้ในการผลิตสาโทแตงไทยในทางการค้า
ในระดับความชอบปานกลาง การที่สาโทสูตรที่ 1 ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคสูงกว่าสูตรอื่นๆ อาจเนื่องมาจากเป็น
7. เอกสารอ้างอิง
สูตรที่มีข้าวเหนียวขาวในอัตราส่วนที่สูงทาให้เกิดกระบวนการ
[1] สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (12 กันยายน
เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาลได้มากกว่าทาให้มีรสชาติหวานประกอบ
2563). มาตรฐานผลิตภัณฑสาโท (มผช. 3/2546). สืบค้น
กั บ กลิ่ น ที่ ได้จ ากแตงไทยไม่ แรงมากจนเกิ น ไป รวมถึ งปริมาณ
จาก http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps3_46.pdf
แอลกอฮอล์ที่อยู่ในระดับเหมาะสมทาให้ได้สาโทที่ดื่มง่าย ส่วน
[2] ชูชาติ กุดเป่ง, วิชัย เสริมผล, วราวุธ ธนะมูล. การศึกษาการ
สาโทสูตรที่มีอัตราส่วนของแตงไทยที่มากขึ้นจะมีอัตราการเปลี่ยน
ผลิตสาโทจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชนิดต่างๆ ในจังหวัด
แป้งเป็นน้าตาลที่น้อยกว่าประกอบกับการเปิดภาชนะเพื่ อ เก็ บ
นครราชสีมา. ในเอกสารการประชุมวิชาการ The
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ในระหว่างช่วงเวลาหมักโดยไม่ระมัดระวัง
national and international graduate research
อย่างเพียงพอทาให้มีอากาศผ่านเข้าไปในภาชนะที่ใช้หมักส่งผลให้
conference 2016. บัณฑิตวิทยาลัย
ยีสต์เปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เ ป็น กรดอะซีติก ทาให้ส าโทที่ไ ด้ มี ร ส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น; หน้า 371-380, 2559
เปรี้ ย ว [14] เนื่ อ งจากแตงไทยเป็ น ผลไม้ ที่ มี ก ลิ่ น และรสชาติ
[3] บุญยกฤต รัตนพันธุ์, “การศึกษาการผลิตสาโทกล้วยไข่”,
เฉพาะตัวทาให้ผลิตภัณฑ์สาโทที่ได้ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์; ปีที่ 12, ฉบับที่ 1,
ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์สาโทสูตรที่ 3 ซึ่งมีอัตราส่วนข้าวเหนียว
หน้า 64-75, 2549.
ขาวต่อแตงไทย 50:50 มีคะแนนความชอบในด้านกลิ่นรสชาติและ
[4] จิตติมา กอหรั่งกูล, ณัฐพร ป้อมสาหร่าย, ดวงกมล แสนสระ,
การยอมรับโดยรวมต่าที่สุด
รัชดาพร นาแถมพลอย, “การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สาโทจากข้าวเหนียวขาวผสมธัญพืช
5. สรุปผลการทดลอง
,” การประชุมวิชาการระดับชาติวทิ ยาศาสตร์และ
จากการศึกษากระบวนการหมักสาโททั้ง 3 สูตร ซึ่งมี
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, กรุงเทพ, มีนาคม
อั ต ราส่ ว นข้ า วเหนี ยวขาวต่อ แตงไทยที่ แ ตกต่า งกัน ดังนี้ 80:20,
2560, หน้า 20-24.
70:30 และ 50:50 ทาการทดลอง 3 รอบโดยใช้ส่วนผสม ปัจจัย
การทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่น สี รสชาติและการ
ยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน ทีม่ ีความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สาโททั้ง 3 สูตร ได้ผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 4
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[5] จิตติมา กอหรั่งกูล, สุปรานี ชาติงาม, มุกดาวัลย์ จิตรภิญโญ,
สัตตบุษย์ พงษ์ต้น, “การศึกษาการผลิตสาโทจากข้าว
เหนียวลืมผัวและกล้วยน้าว้าดิบ,” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้ง
ที่ 6, สมุทรปราการ, มิถุนายน 2561, หน้า AS307-312.
[6] จิตติมา กอหรั่งกูล กาละเกศ กาไลเงิน, จิราภรณ์ บุญเที่ยง,
นันทยา คนหลัก, “การศึกษาการผลิตสาโทจากถั่วเขียว
เลาะเปลือกและถั่วเหลือง,” การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9, ปทุมธานี,
ตุลาคม 2561.
[7] วินัย สุตันตั้งใจ, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทย และการ
จัดการของเสียจากการแปรรูปแตงไทย, 2549.
[8] กระยาทิพย์ เรือน, ผลไม้คณ
ุ ค่านานาเพื่อคุณภาพ, ต้นธรรม
สานักพิมพ์, 2537.
[9] Bala J., Singh G. and Kocher S., “Preparation of an
Alcoholic Beverage from Muskmelon (Cucumis
melo L. var. Punjab Sunheri),” International
Journal of Current Microbiology and Applied
Sciences, Vol.6, No. 5, pp.1373-1383, 2017.
[10] ไพบูลย์ ด่านวิรุทยั และ พัฒนา เหล่าไพบูลย์, ไวน์ผลไม้และ
สาโท ผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ 2 คลัง
นานาวิทยา, 2549.
[11] เกศินี จันทรโสภณ, การวิจัยและพัฒนาการผลิตสาโทชั้น
คุณภาพดีจากข้าวเม่า, สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2545.
[12] ไพโรจน์ วิ ริ ย จารี , วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารหมั ก ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.
[13] จิ ร นาถ บุ ณ คง, ทิ พ วรรณ บุ ญ มี , พั ชราวรรณ เรื อ นแก้ ว ,
“การใช้แป้งกล้วยหอมทองดิบที่มีคุณสมบัติต้านทานการ
ย่ อ ยสลายด้ ว ยเอนไซม์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ าสต้ า .” วารสาร
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 10, ฉบับที่
1, หน้า 153-173, 2558
[14] สุราไทย. (10 กันยายนา 2563). การผลิตสุรากลั่นชุมชน.
สืบค้นจาhttps://surathai.wordpress.com/2011/05/
15/thaidisti
[15] สุวนา ว่องเกื้อกูล และ อรวรรณ ป้องวิเศษ, “การทาสาโท
เพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์,” วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ, 2544.
.
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สารสกัดดาหลาและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Salmonella typhimurium
Torch Ginger (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) Extract and Antibacterial
Activity Against Salmonella typhimurium
สายใจ แก้วอ่อน1* และ อาอีเซาะห์ เบ็ญหาวัน2*
1สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1Email: saijai.k@rmutsv.ac.th; 2Email: aeesoh.b@yru.ac.th

2สาขาวิชาเคมี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและพฤษเคมีของดาหลาส่วนใบ ดอก ลาต้น เหง้า และราก ซึ่งสกัดในเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน เอทานอล และเมทานอล ตามลาดับ ต่อแบคทีเรียก่อโรค Salmonella typhimurium S003 และ S. typhimurium TISTR 292
ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดดาหลาทุกส่วนในเอทานอลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ ดังนั้นสารสกัดหยาบนี้จึงถูก
นาไปทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) และความเข้มข้นต่าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (MBC) พบว่าสารสกัดดาหลาในเอทานอล
ทุกส่วนยกเว้นดอก ให้ค่า MIC 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อ S. typhimurium S003 และพบการยับยั้งที่ดีกว่าต่อ S. typhimurium TISTR
292 โดยมี ค่ า MIC 25 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ในสารสกั ด จากใบ และ 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ในสารสกั ด จากดอก ล าต้ น และราก
นอกจากนั้นพบว่าสารสกัดจากใบสามารถฆ่า S. typhimurium TISTR 292 ได้ดีที่สุด ด้วยความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (MBC) และ
จากการศึกษาสารพฤษเคมีในสารสกัดดาหลาในเอทานอลพบว่าประกอบด้วยสารอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอล กลีเซอไรด์ เทอร์พีนอยด์
แทนนิน และซาปอนิน ซึ่งสารเหล่านี้มีผลส่งเสริมการออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดดาหลาในเอทานอลสามารถใช้
ทดแทนสารปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคที่เกิดจาก S. typhimurium ได้
คาสาคัญ: สารสกัดดาหลา; Etlingera elatior; ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย; Salmonella typhimurium

Abstract
This research was conducted to investigate the antibacterial activity and phytochemical constituents of torch
ginger (Etlingera elatior) which included leaf, flower, stem, rhizome and root. The herb was sequentially extracted by
hexane, dichloromethane, acetone, ethanol and methanol. The antibacterial activity was done against Salmonella
typhimurium S003 and S. typhimurium TISTR 292 by agar well diffusion. All the ethanolic extracts inhibited both S.
typhimurium species. Therefore, the extracts were further studied the minimal inhibitory concentration (MIC) and the
minimal bactericidal concentration (MBC). The MIC against S. typhimurium S003 of all ethanolic extracts with the
exception of flower extract was 200 mg/mL. The better MIC presented against S. typhimurium TISTR 292 with 25 mg/mL
by leaf and 100 mg/mL by flower, stem and root extracts. In addition, the MBC of leaf extract was the best activity at
200 mg/mL against S. typhimurium TISTR 292. The phytochemical screening showed all extracts presence of alkaloids,
flavonoids, phenols, glycoside, terpenoids, tannins and saponins. These phytochemical constituents could promote the
antibacterial activity. The study showed that the ethanolic extracts of torch ginger can be used as an alternative to
replace the adverse effect of antibiotic to control diseases caused by S. typhimurium.
Keyword: torch ginger extract; Etlingera elatior; antibacterial activity; Salmonella typhimurium
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สารสกัดดาหลาส่วนต่างๆ ทั้ง ใบ ดอก ลาต้น เหง้า และราก เพื่อ
เป็นข้อมูลสาหรับการใช้สารสกัดจากพืชทดแทนสารปฏิชีวนะในการ
ควบคุมโรคทางเดินอาหารต่อไป

1. บทนา
Salmonella เป็ น แบคที เรี ย ส าคั ญ ที่ ก่ อ โรคทางเดิ น อาหาร
salmonellosis ซึ่งพบได้ในมนุษย์ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก
ในประเทศกาลังพัฒนา ในแต่ละปีพบประชากรกว่าเก้าพันล้านคน
ทั่วโลกเป็นโรคนี้ ทั้งนี้พบแหล่งของแบคทีเรียในสัตว์ปีก ทั้งในลาไส้
ผิ ว ขน อุ จ จาระ และไข่ ข องเป็ ด ไก่ [1-2] S. typhimurium เป็ น
แบคทีเรียก่อโรคชนิดหลักที่พบปนเปื้อ นในเนื้อสัตว์ปีก หมู และวัว
โรคนี้รักษาได้โดยใช้วัคซีนและยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ว่ า S. typhimurium ต้ า นทานต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะหลายชนิ ด เช่ น
แอมพิ ซิล ลิน (Ampicillin) อะม็อกซีซิลลิ น (Amoxicillin) เพนิซิ ล
ลิ น (Penicillin) นี โอ มั ย ซิ น (Neomycin) อ อ ฟ ล อ ก ซ า ซิ น
(Ofloxacin) ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline) และคลอแรมเฟนิคอล
(Chloramphenicol) [1] ดั งนั้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการดื้ อ ยาปฏิ ชีวนะ
เพิ่มขึ้นของแบคทีเรีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษา
โรคที่เกิดจากแบคทีเรียนี้ จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันด้วย
ผลิต ภัณ ฑ์ ธรรมชาตินั บเป็ นทางเลือ กหนึ่งที่ สาคัญ ในการน ามาใช้
รักษาโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพร เนื่องจากสารสกัด
จากพื ช สมุ น ไพรมี ผ ลข้ า งเคี ย งในการรั ก ษาน้ อ ยกว่ า ยาที่ ผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี [3]
ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith, torch ginger)
เป็ น พื ช ในวงศ์ Zingiberales มี ถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ใ นมาเลเซี ย ไทย
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปลูกแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย และฮาวาย เพื่อจาหน่าย
เป็นไม้ตัดดอก [4] ดาหลาส่วนใหญ่ ถูกนามาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิส ระ [5] และมี รายงานพบฤทธิ์ต้ านแบคที เรีย ของสารสกั ด จาก
ดาหลา โดยในใบดาหลามีสาร sesquiterpenes ซึ่งยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียแกรมบวก เช่น Staphylococcus aureus, Bacillus
cereus และ Micrococcus luteus ด้วยความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้ง
เชื้ อ (minimum inhibitory concentration; MIC) 50, 25 และ
6.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ [6] และเมื่ อ สกั ด ใบด้ ว ย
เมทานอลพบสารสกั ดประเภท polymeric tannin ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
แบคที เรีย ทั้ งสามชนิ ด นี้ ด้วยเช่น กั น โดยมี minimum inhibitory
dose เท่ า กั บ 0.16 มิ ล ลิ ก รั ม [4] นอกจากนั้ น พบว่ า น้ ามั น หอม
ระเหยในใบยับยั้งการเจริญของ methicillin-resistant S. aureus
[7] และมี รายงานสารสกั ด ช่ อ ดอกดาหลายั บ ยั้ง Pseudomonas
aeruginosa, B. megaterium และ E. coli ด้ ว ย MIC 200, 400
และ 800 มิลลิ กรัม ต่อมิลลิ ลิตร ตามลาดับ [8] ส่วนสารสกัดดอก
ดาหลาในเมทานอลยับยั้ง S. aureus และ B. thuringiensis ด้วย
MIC 3.12-50.00 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ยั บ ยั้ ง Salmonella sp.,
B. subtilis, Proteus mirabilis แ ล ะ E. coli ด้ ว ย MIC
12.50-50.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร [9] งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต่อ
ยอดงานวิจัยของ Kaew-on [10] โดยการทดลองใช้ชนิดของตัวทา
ละลายที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จะศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นแบคที เ รี ย ของ
S. typhimurium S003 และ S. typhimurium TISTR 292 ของ

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การสกัดสารจากดาหลา
ดาหลาที่ใช้ในงานวิจัยเป็นดาหลาพันธุ์ดอกสีชมพูในพื้นที่จังหวัด
ยะลา ใช้ดาหลาที่เจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในระยะขยายพันธุ์ได้ กรณีใช้
ใบเลือกใบแก่ที่ไม่ห่อ เก็บตัวอย่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559
การเตรียมดาหลาและสารสกัดจากส่วนราก เหง้า ลาต้น ใบ และ
ดอก ดัดแปลงจากวิธีการของ Kaew-on [10] โดยหมักดาหลาในตัว
ท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมี เ ทน อะซิ โ ตน เอทานอล และ
เมทานอล ตามลาดับ
2.2 การทดสอบฤทธิ์ต้าน S. typhimurium ของสารสกัดดาหลา
2.2.1 การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ
เพาะเลี้ ย งแบคที เ รี ย ทดสอบ S. typhimurium S003 และ
S. typhimurium TISTR 292 (ได้ รั บ ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห์ จ า ก
รศ.ดร.สุ นี ย์ นิ ธิ สิ น ประเสริ ฐ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ในอาหารเหลว
nutrient (NB, Difco, USA) และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เขย่าด้วยความเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2.2.2 การทดสอบฤทธิ์ ต้ า น S. typhimurium โดยวิ ธี agar
well diffusion
นาแบคทีเรียทดสอบปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารแข็ง
mueller hinton (MHA, Sigma, USA) ปริมาตร 18 มิลลิลิตร เท
ลงในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ เจาะหลุมบนอาหารแข็งด้วย cork borer
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร สาหรับใส่สารสกัดหยาบซึ่งละลาย
ด้ว ยตั ว ท าละลายที่ ใช้ส กั ด สารจากดาหลาให้ ได้ ความเข้ ม ข้น 50
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตรต่อหลุม ทาซ้าจานวน
3 ซ้า ใช้ตัวทาละลายเป็นตัวควบคุม (negative control) และใช้
สารปฏิ ชี ว นะเจนต้ า มั ย ซิ น (gentamicin) ความเข้ ม ข้ น 2.5
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นตัวควบคุมเชิงบวก (positive control)
น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง วั ด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส
2.2.3 การทดสอบ ความ เข้ ม ข้ น ต่ าสุ ดที่ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ
(Minimal inhibitory concentration: MIC) ของสารสกัด
เตรียมสารสกัดดาหลาให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 400, 200, 100,
50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 0.19, 0.09 แ ล ะ
0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่มี S. typhimurium
ความเข้มข้น 106 CFU/mL บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง หลอดสุดท้ายที่ไม่มีแบคทีเรียเจริญหรืออาหารเลี้ยง
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เชื้อในหลอดไม่ขุ่น คือปริมาณของสารทดสอบความเข้มข้นต่าสุดที่
ยับยั้งการเจริญ

แบคที เรี ย ของสารสกั ด ดอกดาหลาในเอทานอลต่ อ S. aureus,
B. thuringiensis, E. coli, Salmonella sp., Micrococcus sp.,
B. subtilis และ P. mirabilis [9] สารสกัด ดาหลาส่วนราก ล าต้ น
และใบในเอธิลอะซิ เตทและเอทานอล ยับยั้งการเจริญของ E. coli
O157: H7, E. coli ATCC 8739, S. typhimurium S003,
S. typhimurium TISTR 292, S. aureus TISTR 118,
P. carotovorum และ X. campestris pv. campestris ได้ดี [10]
อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้แตกต่างกับรายงานของ Chan et al. [5] ซึ่ง
พบว่าสารสกัดใบดาหลาในเมทานอลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
แกรมบวก B. cereus, M. luteus และ S. aureus แต่ ไม่ มี ผ ลต่ อ
แ บ ค ที เรี ย แ ก ร ม ล บ ได้ แ ก่ E. coli, Ps. aeruginosa แ ล ะ
S. cholerasuis เป็นไปได้ว่าการสกัดต่อเนื่องโดยใช้ตัวทาละลายที่มี
ขั้วมากขึ้นถึง 5 ชนิด ในการทดลองนี้อาจมีผลเพิ่มการชะสารออก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ
นอกจากนั้นชนิดของตัวทาละลายก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ของสาร
สกัด พบว่าเอทานอลเป็นตัวทาละลายที่สกัดสารออกฤทธิ์ได้จากทุก
ส่วนของดาหลา เนื่องจากตัวทาละลายต่างกันมีความสามารถในการ
ละลายสารออกฤทธิ์สาคัญที่เป็นองค์ประกอบในดาหลาแตกต่างกัน
จึ ง มี ผลให้ สารสกั ด ห ยาบ ดาห ล าในตั วท าล ะล ายต่ างๆ มี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแตกต่างกัน โดย
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และอะซิโตนเป็นตัวทาละลายที่มีขั้วต่าจึงมี
ความสามารถในการทาละลายพฤษเคมีในดาหลาค่อนข้างต่า ส่งผล
ให้สารสกัดมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทดสอบน้อยกว่า อย่างไรก็ตามการที่
สารสกั ด ดอกในเฮกเซน สามารถยั บ ยั้ ง S. typhimurium TISTR
292 และ S. typhimurium S003 ได้ แ สดงว่ า สามารถสกั ด สาร
ออกฤทธิ์ที่ อยู่ในกลุ่ม สารที่ มีขั้วต่าในดอกได้ [16] ในขณะที่ตัวท า
ละลายที่ มี ขั้ ว สู งกว่ า ได้ แ ก่ เอทานอล และเมทานอลนั้ น พบว่ า
เหมาะสมต่ อ การสกั ด สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากพื ช [17]
เนื่องจากสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีขั้วสูงออกมาได้มาก ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียทดสอบจึงมากไปด้วย ดังนั้นทั้งส่วนของดาหลาและชนิด
ของตัวทาละลายล้วนมีผลต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียสอดคล้องกับรายงานการสกัดสารออกฤทธิ์ของดาหลา
ส่วนต่างๆ ด้วยชุดสารสกัดอีกชุดหนึ่งที่ผู้ทาวิจัยได้ทาการทดสอบ ซึ่ง
พบว่าทั้งส่วนของดาหลา ชนิดของตัวทาละลาย รวมถึงอิ ทธิพลร่วม
ของส่วนของดาหลาและชนิดของตัวทาละลายล้วนมีผลต่อฤทธิ์ต้าน
แบคที เรี ย ทดสอบ [10] และจากการศึ ก ษาในพื ช ชนิ ด อื่ น เช่ น
สาบเสื อ (Chromolaena odorata) ก็ พ บว่าฤทธิ์ยับ ยั้ งการเจริ ญ
ของแบคทีเรียติดเชื้อทางผิวหนังมีความสัมพันธ์กับส่วนของพืชและ
ชนิดของตัวทาละลายเช่นกัน [17]
เนื่องจากเอทานอลสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้จากดาหลาทุก
ส่วน ดังนั้นสารสกัดหยาบนี้จึงถูกนาไปทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุด
ที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) ของแบคทีเรียทดสอบทั้งสองชนิด ผลการ
ทดลองพบว่ า สารสกั ด ใบดาหลาออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
S. typhimurium TISTR 292 ได้ดีมาก โดยมีค่า MIC 25

2.2.4 การทดสอบความเข้มข้นต่าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (Minimal
bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัด
นาแบคทีเรียในหลอดที่ทาการทดสอบค่า MIC ที่ไม่มีความขุ่น
ทุกหลอดไป spread plate บนอาหารแข็ง MHA จานเพาะเชื้อที่ไม่
พบการเจริญของ S. typhimurium S003 และ S. typhimurium
TISTR 292 คือจานที่มีสารสกัดความเข้มข้นต่าสุดที่ฆ่าแบคทีเรียได้
2.2.5 การตรวจสอบสารพฤษเคมีในสารสกัดดาหลา
ทดสอบสารทุ ติ ย ภู มิ 7 กลุ่ ม ได้ แ ก่ อั ล คาลอยด์ กลั ย โคไซด์
ซาโปนิ น ตามวิ ธี ก ารของ Sofowora [11] ฟลาโวนอยด์ แ ละ
แทนนิ น ตามวิ ธี ก ารของ Trease and Evans [12] ฟี น อลตาม
วิธีการของ Nandhini and Vijistella Bai [13] และเทอร์พีน อยด์
ตามวิธีการของ Ayoola et al. [14]
2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ผลความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียวด้วยวิธีทาง
สถิ ติ ข องการออกฤทธิ์ ต้ า นแบคที เ รี ย ของสารสกั ด (One-way
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้ ว ย วิ ธี Dancan’s multiple range test โด ย ใช้ โป ร แ ก ร ม
สาเร็จรูป SPSS
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย S. typhimurium S003 และ
S. typhimurium TISTR 292 ของสารสกัดหยาบดาหลาส่วนต่างๆ
แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าแต่ละส่วนของดาหลามีการออกฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียทดสอบต่างกัน เนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่าง
กัน และมีการจัดเรียงตัวขององค์ประกอบที่ซับซ้อนไม่เหมือนกันจึง
สามารถละลายออกมาในสารสกัดได้แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ฤทธิ์ของสารสกัดจากดาหลาส่วนต่างๆ พบว่าสารสกัดจากส่วนใบ
แสดงฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้ดีกว่าส่วนอื่นๆ เมื่อใช้
ตัว ท าละลายเมทานอล เอทานอล และอะซิ โตน ตามล าดั บ โดย
แสดงบริเวณใส 13.05 ± 0.80, 12.38 ± 0.38 และ 11.61 ± 0.27
มิ ล ลิ เมตร ต่ อ S. typhimurium TISTR 292 และแสดงบริ เวณใส
13.56 ± 0.18, 10.81+0.80 แล ะ 10.70 ± 0.9 มิ ลลิ เม ต ร ต่ อ
S. typhimurium S003 ตามล าดั บ สอดคล้ อ งกั บ การยั บ ยั้ ง การ
เจ ริ ญ ข อ ง แ บ ค ที เรี ย แ ก ร ม ล บ P. carotovorum แ ล ะ
X. campestris pv. campestris ที่ ก่ อ โรคในพื ช ของสารสกั ด ใบ
ดาหลาในเมทานอลซึ่งแสดงบริเวณใส 12.56 ± 0.22 และ 12.97 ±
0.64 มิลลิเมตร ตามลาดับ เช่นกัน [15] ทั้งนี้มีรายงานว่าสารออก
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดดาหลาเป็นสารออก
ฤทธิ์ ก ว้ า ง (broad spectrum) มี ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง
แบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้ หลายชนิ ด เช่น ฤทธิ์ต้าน
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มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ค่าความเข้มข้นสูงที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการยับยั้ง Samonella sp. โดยสารสกัดดอกดาหลาในเมทานอล
ของ Chan et al. [6] ซึ่งให้ MIC เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
การทดลองนี้เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบเพิ่มขึ้นเป็น 200
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสามารถฆ่าแบคทีเรียชนิดนี้ได้ (MBC)
ในขณะที่สารสกัดจากดอก ลาต้น และรากมีค่า MIC 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ 2) การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
พืชขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของพฤษเคมีที่พบในสารสกัด ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียของพืชเกิดจากสารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือ ฟลาโวนอยด์ [18-19] ทั้งนี้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่พบ
ฤทธิ์ ต้ า นแบคที เ รี ย เช่ น ขิ ง สกั ด พบสารฟลาโวนอยด์ ฟี น อล
เทอปีนอยด์ และน้ามันหอมระเหยซึ่งยับยั้งการเจริญ ของ E. coli,
B. subtilis และ Staphylococcus sp. [20] ในพืชหลายชนิดพบว่า
สารฟลาโวนอยด์ แ ละฟี น อลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
แ บ ค ที เ รี ย คื อ chrysin, quercetin, rutin, catechols,
epicatechin และกรดซิ น นามิ ก [21] จากงานวิ จั ย นี้ ต รวจสอบ
พบพฤษเคมีของดาหลาเป็นอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอล กลัยโค
ไซด์ เทอร์พีนอยด์ แทนนิน และซาโปนินในสารสกัดดาหลา (ตาราง
ที่ 3) สอดคล้องกับที่มีรายงานพบก่อนหน้านี้ [22-23] ซึ่งสารเหล่านี้

อาจเสริม ฤทธิ์ต้ านแบคที เรีย ซึ่งกั นและกัน [24] และส่งผลให้ สาร
สกัดหยาบดาหลาด้วยเอทานอลแสดงบริเวณการยับยั้งต่อแบคทีเรีย
ทดสอบสู ง โดยสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการออกฤทธิ์ ต้ า น
แบคทีเรียของดาหลาคือ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก เทอร์พีนอยด์ และ
กลั ย โคไซด์ [25] มี ร ายงานการยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย methicillinresistant S. aureus โดยฟลาโวนอยด์ 4 ชนิ ด ได้แก่ datiscetin,
kaempferol, quercetin และ myricetin และ flavones อี ก 2
ชนิ ด ได้ แ ก่ flavone และ luteolin [26] โดยฟลาโวนอยด์ จั บ กั บ
โปรตีนแล้วเข้าทาลายผนังและเยื่อหุ้มเซลล์ [27] ในใบดาหลาพบ
ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ kaempferol 3-glucuronide, quercetin 3 glucuronide, quercetin 3-glucoside แ ล ะ quercetin 3 rhamnoside ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก อื่ น ที่ พ บ ใน ใบ ได้ แ ก่
caffeoylquinic acids แ ล ะ ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ isoquercitrin,
quercitrin และ catechin [4] ในช่ อ ดอกดาหลาพบ quercetin
เป็นสารชนิดหลัก [28]

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดดาหลา ทดสอบโดยวิธี agar well diffusion
สารสกัดดาหลา
และตัวควบคุม
ใบ

ดอก

ลาต้น

เหง้า

ตัวทาละลาย
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน
เอทานอล
เมทานอล

เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส (มิลลิเมตร)
S. typhimurium TISTR 292
S. typhimurium S003
cd
11.61 ± 0.27
10.70 ± 0.97cd
12.38 ± 0.38bc
10.81+0.80cd
13.05 ± 0.80b
13.56 ± 0.18b
12.90 ± 1.14b
11.24± 0.72c
10.63 ± 0.49cd
8.77 ± 0.42ef
9.09 ± 0.72e
8.53 ± 0.20efg
9.07 ± 0.85e
efg
8.41 ± 0.26
9.65 ± 0.23de
8.08 ± 0.54fgh
9.32 ± 0.42e
11.26 ± 0.47d
11.27 ± 0.67c
8.81 ± 0.80ef
9.12 ± 0.54e
10.60 ± 0.52cd
8.57 ± 0.58efg
8.85 ± 0.55ef

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

358

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ราก

เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
อะซิโตน
เอทานอล
เมทานอล

เจนต้ามัยซิน

7.64 ± 0.11gh
7.36 ± 0.28h
15.97 ± 0.60a

7.79 ± 0.55f
17.42 ± 0.38a

หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสรวมเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมจากการทดลอง 3 ซ้า ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งหักลบส่วนของ
negative control แล้ว; ค่าเฉลี่ยที่แสดงในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรแตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05);
nd หมายถึงไม่เกิดบริเวณใส; – หมายถึงไม่ได้ทดสอบ

4. สรุปผลการวิจัย
ส า ร ส กั ด ห ย า บ ด า ห ล า มี ฤ ท ธิ์ ต้ า น แ บ ค ที เรี ย ก่ อ โร ค
S. typhimurium โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของ
แบคที เรี ย ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของตั ว ท าละลายและส่ ว นของดาหลา
ดาหลาส่วนใบที่สกัดด้วยเมทานอลและเอทานอลมีประสิทธิภาพสูง
ใน ก าร ยั บ ยั้ ง S. typhimurium S003 แ ล ะ S. typhimurium
TISTR 292 และเอทานอลมีความเหมาะสมที่จะใช้สกัดสารออกฤทธิ์
จากดาหลาทุกส่วน สารสกัดใบดาหลาในเอทานอลออกฤทธิ์ยับยั้ง

การเจริญของ S. typhimurium TISTR 292 ได้ดีมาก โดยมี MIC
25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ MBC 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทั้งนี้
การออกฤทธิ์ดังกล่าวเกิดจากสารพฤษเคมีอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
ฟี น อล กลั ย โคไซด์ เทอร์ พี น อยด์ แทนนิ น และซาโปนิ น ที่ เป็ น
ส่วนประกอบในสารสกัด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนาสารสกัด
ดาหลาไปใช้ ท ดแทนสารปฏิ ชี ว นะในการควบคุ ม โรคที่ เกิ ด จาก
แบคทีเรีย S. typhimurium

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นต่าสุดที่ยับยั้งการเจริญ (MIC) และความเข้มข้นต่าสุดที่ฆ่าแบคทีเรีย (MBC) ของสารสกัดดาหลา
สารสกัดดาหลา
ใบ
ดอกr
ลาต้น
เหง้า
ราก

S. typhimurium TISTR 292
MIC
MBC
25
200
100
100
200
400
100
-

S. typhimurium S003
MIC
MBC
200
400
ND
200
400
200
200
400

หมายเหตุ: MIC and MBC แสดงหน่วยเป็น mg/mL; - หมายถึงไม่เกิดการยับยัง้ การเจริญหรือฆ่าแบคทีเรีย; ND หมายถึงไม่ได้ทดสอบ เนื่องจากไม่ไม่เกิดการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ

ตารางที่ 3 สารพฤษเคมีของสารสกัดดาหลา
สารพฤษเคมี
อัลคาลอยด์
ฟลาโวนอยด์
ฟีนอล
กลีเซอไรด์
เทอร์พีนอยด์
แทนนิน
ซาปอนิน

ใบ
+
+
+
+
+
+
+

ดอก
+
+
+
+
+
+
+

สารสกัดดาหลา
ลาต้น
+
+
+
+
+
+
+

เหง้า
+
+
+
+
+
+
+

ราก
+
+
+
+
+
+
+

หมายเหตุ: + หมายถึงมีสารพฤษเคมี
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และน้าทิงจากโรงงานผลิตน้าตาล จังหวัดสุรินทร์ 4 ตัวอย่าง พบว่าสามารถแยกยีสต์ได้ทังหมด 28 ไอโซเลท เมื่อน้ายีสต์ทัง 28 ไอโซเลท
มาวิเคราะห์การสะสมไขมันด้วยวิธี Nile red fluorescence assay และวิธีย้อมสี Sudan black B พบว่ามียีสต์ 7 ไอโซเลทที่สะสมไขมันได้สูง
และในจ้านวนยีสต์ทัง 7 ไอโซเลทนี ไอโซเลท A3-1 มีศักยภาพในการสะสมไขมันสูงสุดเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์โดยวิธี Nile red
fluorescence assay และพบบริเวณที่สะสมไขมันภายในเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ในวันที่ 5 ของการเพาะเลียง เมื่อน้าไอโซเลท A3-1 มาเลียงใน
อาหาร DMY broth ซึ่งเป็นอาหารที่มีปริมาณไนโตรเจนจ้ากัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณชีวมวล ปริมาณไขมัน และเปอร์เซ็นต์ของไขมันต่อน้าหนัก
เซลล์แห้ง พบว่าที่เวลา 96 ชั่วโมง มีปริมาณชีวมวลเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ± 0.06 กรัม/ลิตร และสามารถสะสมไขมันเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.32 ± 0.01
กรัม/ลิตร และมีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับ 9.87± 1.52 % ของน้าหนักเซลล์แห้ง
ค้าส้าคัญ: ยีสต์สะสมไขมันสูง, ป่าชายเลน, โรงงานผลิตน้าตาล, การผลิตไขมัน

Abstract
Five leaves and five soil samples obtained from the Nature Education Center for Mangrove Conservation and
Ecotourism in Chonburi province, and four samples from sugar factory effluent in Surin province were used for the
isolation of yeasts. The total of 28 yeasts were isolated and further analyzed for their lipid accumulation by Nile red
fluorescence assay and Sudan Black B staining. The result showed that 7 yeast isolates were likely to be oleaginous
yeasts. Among these 7 isolates, A3-1 was the most promising isolate that could accumulate the highest level of lipid
based on Nile red fluorescence assay. In addition, isolate A3-1 accumulated high lipid content in the cells after
cultivation for 5 days. Therefore, isolate A3-1 was selected and cultivated in DMY broth, a nitrogen-limited medium, to
investigate biomass content, lipid concentration and lipid content. Results showed that at 96 hours of cultivation,
isolate A3-1 had average biomass content of 3 .25 ± 0.06 g/L, average lipid concentration of 0 .32 ± 0.01 g/L and the
highest lipid content of 9.87 ± 1.52 % of dry cell weight.
Keywords: Oleaginous yeast, Mangrove forest, Sugar factory effluent, Lipid production
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ดังนันงานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ แยกและคัดเลือกไอโซ
เลทของยีสต์ไขมันสูงจากระบบนิเวศป่าชายเลนและโรงงานผลิต
น้าตาล ตลอดจนการศึกษาการเจริญและการสะสมไขมันของยีสต์
ที่คัดเลือกได้ ซึ่งในงานวิจัยนีอาจจะท้าให้ค้นพบยีสต์ไขมันสูงสาย
พั น ธุ์ ใ หม่ ๆ ที่ ส ามารถสกั ด ไขมั น ภายในเซลล์ ยี ส ต์ อ อกมาใช้
ประโยชน์ได้

1. บทน้า
การลดลงของแหล่งส้ารองน้ามันและก๊าซทั่วโลกท้าให้ต้องมี
การค้ นหาแหล่ งพลังงานใหม่ พลั งงานชีวภาพได้ รับความสนใจ
อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะแหล่งพลังงานทางเลือก
เนื่ องจากความกั งวลทางด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ มี เพิ่ มขึนรวมถึ งการ
ลดลงของแหล่ งพลั งงานธรรมชาติ เช่ น แหล่ งส้ า รองปิ โตรเลี ย ม
ปัจจุบันไบโอดีเซลได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ ย่อยสลายได้ ไม่เป็น
พิษ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า [1] วัตถุดิบดังเดิมในการ
ผลิตไบโอดีเซลประกอบด้วยน้ามันพืช ไขมันจากสัตว์ รวมถึงน้ามัน
ที่ใช้แล้ว [2] ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร จึงมีการส้ารวจ
พบว่าจุลินทรีย์อย่างเช่นยีสต์ที่มีการสะสมไขมันภายในเซลล์ใน
ปริมาณมาก สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในการผลิต
พลังงานทดแทนได้ [3] อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล
เป็นหนึ่งในอุปสรรคส้าคัญในการพัฒนา เนื่องจากการใช้น้ามันพืช
เป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิ ต จะท้ าให้ ไบโอดี เซลมี ราคาสู ง โดยราคา
ของไบโอดีเซลจะขึนกับการปรับราคาของน้ามันที่ใช้ในการบริโภค
ส่วนการใช้ไขมันสัตว์และน้ามันที่ใช้แล้วสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตลงได้ แต่ปริมาณของน้ามันที่ใช้แล้วมีจ้ากัดและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึนได้อย่างเพียงพอ
[2]
มี งาน วิ จั ยที่ ราย งาน ว่ า มี ส าย พั น ธุ์ ข องยี สต์ ไขมั น สู ง
(Oleaginous yeasts) เช่ น Yarrowia sp., Lipomyces sp.,
Cryptococcus sp. และ Rhodosporidium sp. ทีส่ ามารถสะสม
ไขมันภายในเซลล์ได้สูงถึง 40-70% ของ ชีวมวล ยีสต์จึงเป็นแหล่ง
ทางเลือกที่น่าสนใจส้าหรับการผลิตไขมันหรือ Triacylglycerol
(TAG) [4] ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม การสะสมไขมันของยีสต์จะมี
ความแตกต่างกันตามสายพันธุ์และอาหารในการเพาะเลียงยีสต์
[5]
ยีสต์ไขมันสูงสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ในดิน ใน
น้ า และในส่ ว นต่ า งๆของพื ช น้ า ทิ งจากอุ ต สาหกรรมและ
การเกษตรประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย์จ้านวนมาก [6] มี
รายงานว่าน้า ทิงจากโรงงานผลิตน้าตาลเหมาะส้าหรับการเจริญ
และการสะสมไขมันของยีสต์ [7]
ไขมันที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ไขมัน สูงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่ มี
ศั ก ยภาพส้ า หรั บ การผลิ ต ไบโอดี เซล เมื่ อ เที ย บกั บ น้ า มั น พื ช
จุลิ น ทรี ย์มี ข้ อ ได้ เปรีย บในแง่ข องการเพาะเลี ยงที่ ส ามารถผลิ ต
ไขมันได้ตลอดปีโดยไม่ขึนกับฤดูกาล และสภาพอากาศ เจริญเร็ว
ในระยะเวลาอันสัน ใช้พืนที่น้อย สามารถควบคุมการผลิต และ
สามารถใช้ วัต ถุดิ บ ราคาถู กในการเจริญ ได้ ห ลายชนิ ด เช่ น ของ
เหลือทิงจากการเกษตรและอุตสาหกรรม [8]

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่างและการแยกยีสต์
สุ่มเก็บ ดิ นจ้านวน 5 ตั วอย่าง ใบไม้ ที่ห ล่น จากต้ นจ้ านวน 5
ตัวอย่างจากแหล่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุ รักษ์ป่า ชายเลน
จังหวัดชลบุรี และตัวอย่างน้าทิงจากโรงงานผลิตน้าตาล ในจังหวัด
สุรินทร์ จ้านวน 4 ตัวอย่างเพื่อน้ามาใช้ส้าหรับการแยกยีสต์
น้าตัวอย่างดิน 5 กรัม ตัวอย่างใบไม้ 2 กรัม และตัวอย่างน้า
ทิ งจากโรงงานผลิ ต น้ าตาล 5 มิ ล ลิลิ ต รไปใส่ ในขวดรูป ชมพู่ ที่ มี
อ า ห า ร YEPD broth (ก รั ม /ลิ ต ร ; 10 Yeast extract, 20
Peptone, 20 Dextrose) 50 มิลลิลิตรที่เติม Chloramphenicol
0.05% น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง และเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 3 วัน จากนันเก็บตัวอย่างมาเจือจางใน 0.85% NaCl และ
น้ า ไปเกลี่ ย บนอาหาร YEPD agar ที่ เ ติ ม Chloramphenicol
0.05% และบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 2 วัน จากนั นสุ่ม เลื อ ก
โค โล นี ข อ ง ยี ส ต์ ม า Streak ซ้ า เพื่ อ ให้ ได้ เชื อ บ ริ สุ ท ธิ์
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อบที่อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซียส ชั่งน้ าหนักของไขมั นที่สกัด ได้
และค้านวณปริมาณไขมันที่ยีสต์ผลิตได้เทียบกับน้าหนักเซลล์แห้ง
[11, 12]

2.2 ก า ร คั ด เลื อ ก ยี ส ต์ ไข มั น สู ง โด ย ใ ช้ วิ ธี Nile red
fluorescence assay และการย้อมสี Sudan Black B
วิธี Nile red fluorescence assay ท้ า ได้ โดยน้ า ยี ส ต์ ที่ แ ยก
ได้ ม าเลี ยงใน DMY broth (กรั ม /ลิ ต ร; 3 Yeast extract, 8
KH2PO4, 0.5 MgSO4.7H2O, 40 Dextrose) 20 มิลลิลิตร จากนัน
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง และเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3
วั น จากนั นเก็ บ เซลล์ ม าผสมกั บ DMSO/DMY broth (1:1,
ปริมาตร/ปริมาตร) ในอัตราส่วน 10:1 และเติมสารละลาย Nile
red ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมชุด
ควบคุ ม ผลลบโดยเตรี ย มปฏิ กิ ริ ย าดั งเช่ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แต่
เปลี่ ย นไปใช้ Saccharomyces cerevisiae แทนยี ส ต์ ที่ แ ยกได้
จากนันน้าไปวัด ค่าความเข้มของสัญญาณ ฟลูออเรสเซนต์โดย
ตังค่าความยาวคลื่น Excitation และ Emission ที่ 530 และ 590
นาโนเมตร ตามล้าดับ [9]
น้ า ยี ส ต์ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กโดยวิ ธี Nile red fluorescence
assay มาตรวจดูการสะสมไขมันภายในเซลล์ยีสต์ โดยเลียงยีสต์ใน
DMY broth 20 มิล ลิลิต ร จากนั นน้ าไปบ่ ม ที่อุณ หภูมิ ห้อ ง และ
เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 วัน จากนันย้ายเซลล์ยีสต์มา
ลงบนสไลด์ เกลี่ย ท้าให้แห้ง และตรึงเซลล์โดยน้าไปผ่านเปลวไฟ
ท้าการย้อมด้วย Sudan Black B เป็นเวลา 15 นาทีตามด้วยการ
ย้อมด้ วย 0.5% Safranin O เป็น เวลา 30 วิน าที จากนั นน้ าไป
ตรวจดูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง [10]

3. ผลการวิจัย
3.1 การแยกยีสต์
จากตัวอย่างใบไม้ และดินที่เก็บจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลน จังหวัดชลบุรี และน้าทิงจากโรงงาน ผลิตน้าตาล จังหวัด
สุรินทร์ สามารถแยกยีสต์ได้ทังหมดจ้านวน 28 ไอโซเลท โดยแยก
ได้จากใบล้าพู 1 ไอโซเลท ใบตะบูน 1 ไอโซเลท ใบแสมขาว 1 ไอ
โซเลท ใบโกงกางใบใหญ่ 2 ไอโซเลท ใบโกงกางใบเล็ก 2 ไอโซเลท
ดินใต้ต้นล้าพู 2 ไอโซเลท ดินใต้ต้นตะบูน 2 ไอโซเลท ดินใต้ ต้น
แสมขาว 2 ไอโซเลท ดิ นใต้ต้นโกงกางใบใหญ่ 3 ไอโซเลท ดินใต้
ต้นโกงกางใบเล็ก 2 ไอโซเลท น้าทิงจากโรงงานผลิตน้าตาลบ่อที่ 1
จ้านวน 2 ไอโซเลท น้าทิงบ่อที่ 2 จ้านวน 3 ไอโซเลท น้า ทิงบ่อที่
3 จ้านวน 3 ไอโซเลท น้าทิงบ่อที่ 4 จ้านวน 2 ไอโซเลท (ตารางที่
1) โดยมีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกัน 4 แบบ คือ แบบที่ 1 โคโลนี
มีสีครีม รูปร่างกลม นูน ขอบโคโลนีเรียบ ขนาด 1-2.5 มิลลิเมตร
(พบ 11 ไอโซเลท) แบบที่ 2 โคโลนีมีสีครีม รูปร่างกลม นูน ขอบ
โคโลนีขรุขระ ขนาด 2.5-1 มิลลิเมตร (พบ 10 ไอโซเลท) แบบที่ 3
โคโลนี มี สี ข าว รู ป ร่ า งกลม นู น ขอบโคโลนี เ รี ย บ ขนาด 1-2
มิลลิเมตร (พบ 6 ไอโซเลท) แบบที่ 4 โคโลนีมีสีครีม รูปร่างกลม
นูน ขอบโคโลนีขรุขระ ขนาด 1 มิลลิเมตร (พบ 1 ไอโซเลท) และ
จากการส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะของเซลล์ยีสต์ทกุ
ไอโซเลทที่คล้ายกันคือ เซลล์มีรูปร่างกลม รูป ร่างยาว หรือรูปไข่
และพบการสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ ตัวอย่างเช่นสัณฐานของไอ
โซเลท A3-1 ในรูปที่ 1

2.3 การศึกษาการผลิตชีวมวลและไขมันที่เวลาต่าง ๆ
เลี ยงยี ส ต์ ใ นอาหาร DMY broth ปริ ม าตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร
น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วัน โดยการเขย่าที่ความเร็ว
200 รอบต่ อ นาที เก็ บ เซลล์ ทุ ก ๆ 48 ชั่ ว โมงแล้ ว น้ า ไปอบที่
อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ วิ เคราะห์ น้ า หนั ก เซลล์ แ ห้ ง
จากนันน้าเซลล์แห้งไปสกัดไขมัน โดยน้าเซลล์แห้งมาผสมกับกรด
ไฮโดรคลอริก
2 โมลาร์ จากนันน้าไปปั่นเหวี่ยงเพื่อเก็บเซลล์
ไปผสมกับสารละลายคลอโรฟอร์ม : เมทานอล (1:2, ปริมาตร/
ปริมาตร) และเก็บชันคลอโรฟอร์มที่มีไขมันละลายอยู่ไประเหย
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ตารางที่ 1 จ้านวนไอโซเลทยีสต์ทแี่ ยกได้จากตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี
ตัวอย่าง
ใบไม้
ใบล้าพู
ใบตะบูน
ใบแสมขาว
ใบโกงกางใบใหญ่
ใบโกงกางใบเล็ก
รวม
ดิน
ดินใต้ต้นล้าพู
ดินใต้ต้นตะบูน
ดินใต้ต้นแสมขาว
ดินใต้ต้นโกงกางใบใหญ่
ดินใต้ต้นโกงกางใบเล็ก
รวม
น้้าทิ้งจากโรงงานผลิตน้้าตาล
บ่อที่ 1
บ่อที่ 2
บ่อที่ 3
บ่อที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด
แหล่งทีพ่ บยีสต์และ
ลักษณะทางกายภาพ
น้าทิงจากโรงงานผลิต
น้าตาล บ่อที่ 3
(น้าสีเขียวอ่อน
พบตะกอนสีเขียว)

จ้านวนไอโซเลทยีสต์ที่แยกได้
1
1
1
2
2
7
2
2
2
3
2
11
2
3
3
2
10
28

ลักษณะโคโลนี

ลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์

โคโลนีสีครีม กลม นูน (convex) ขอบเรียบ
ผิวหน้าเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1-2 มม.

เซลล์รูปร่างกลม รูปไข่ และมีการแตกหน่อ

รูปที่ 1 ลักษณะโคโลนีของยีสต์และลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์ไอโซเลท A3-1 ที่แยกได้จากน้าทิงจากโรงงานผลิตน้าตาล จังหวัดสุรินทร์

3 .2 ก า ร คั ด เลื อ ก ยี ส ต์ ไข มั น สู ง โด ย ใช้ วิ ธี Nile red
fluorescence assay และการย้อมสี Sudan Black B
เพื่อคัด เลือกไอโซเลทที่มีศักยภาพในการสะสมไขมันภายใน
เซลล์ได้สูง ในขันตอนนีจึงได้น้ายีสต์ทัง 28
ไอโซเลทที่แยก
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธี Nile red fluorescence assay โดยท้าการ

เลี ยงยี ส ต์ ทั ง 28
ไอโซเลทในอาหาร DMY broth ที่
อุณ หภูมิห้ อง ในสภาวะเขย่าที่ ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 3 วัน แล้ วน้าเซลล์แขวนลอยของยีสต์ผสมกับสารละลาย
Nile red จากนันวัดความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จากสี
Nile red ที่ย้อมติดไขมันในเซลล์ยีสต์ ให้ผลดังรูปที่ 2 ซึ่งแสดงให้
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เห็นว่าไอโซเลท A1-1, A2-2, A2-3, A3-1, B1-2, B4-1 และ C31 มีความเข้มเฉลี่ยของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์สูงเมื่อเทียบกับชุด
ควบคุมผลลบ
(S. cerevisiae) แสดงว่ายีสต์ 7 ไอโซเลทนี
แสดงศักยภาพในการสะสมไขมันสูง จึงได้เลือกไอโซเลทเหล่านีไป
ใช้ในการทดลองขันตอนต่อไป
เมื่อน้าไอโซเลท A1-1, A2-2, A2-3, A3-1, B1-2, B4-1 และ
C3-1 มาเลียงในอาหาร DMY broth ที่ อุณ หภู มิห้ อง ในสภาวะ
เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที และในวันที่ 3 และ 5 ได้เก็บ

เซลล์ม าย้อมด้ วยสี Sudan Black B เพื่อ สังเกตการสะสมไขมั น
ภายในเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่ าบริเวณ
ที่ มี ไ ขมั น ติ ด สี ด้ า ภายในไซโตพลาสซึ ม ที่ ย้ อ มติ ด สี แ ดงของ
Safranin O นอกจากนียังพบว่ามีการสะสมไขมันภายในเซลล์ของ
แต่ละไอโซเลทในวันที่ 3 และ 5 แตกต่างกัน โดยไอโซเลท A3-1
พบการสะสมไขมันในวันที่ 3 และพบการสะสมไขมันที่มากขึนใน
วันที่ 5 (รูปที่ 3) ในขณะที่ ไอโซเลท A2-2 และ B1-2 พบการ
สะสมไขมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไอโซเลทอื่น ๆ

รูปที่ 2 ค่าความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนต์จากการวิเคราะห์โดยวิธี Nile red fluorescence assay ของยีสต์ทัง
ทีแ่ ยกได้
วันที่ 3

28 ไอโซเลท

วันที่ 5

รูปที่ 3 ลักษณะเซลล์ของไอโซเลท A3-1 ทีเ่ ลียงในอาหาร DMY broth เป็นเวลา 3 และ 5 วัน แล้วน้าไปย้อมสีด้วยวิธี Sudan Black B
3.3 การศึกษาการผลิตชีวมวลและไขมัน
จากการศึกษาปริมาณไขมันภายในเซลล์ยีสต์โดยใช้วิธี Nile
red fluorescence assay และการตรวจดูการสะสมไขมันภายใน
เซลล์ยีสต์โดยการย้ อมสี Sudan Black B พบว่าไอโซเลท A3-1
แสดงค่าความเข้มของสัญญาณ fluorescence จากการวิเคราะห์
โดยวิ ธี Nile red fluorescence assay สู งสุ ด และมี ก ารสะสม
ไขมันในวันที่ 3 และ 5 เพิ่มขึนตามล้าดับเมื่อเทียบกับไอโซเลทอื่น
จึงเลื อ กไอโซเลท A3-1 มาศึ ก ษาการผลิ ต ชี วมวลและการผลิ ต
ไขมัน โดยน้าไอโซเลท A3-1 มาเลียงในอาหาร DMY broth เป็น
เวลา 10 วั น ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง และท้ าการเก็ บ เซลล์ ที่ เวลาต่ า งๆ
จากนันน้าไปวิเคราะห์ชีวมวลแห้งและปริมาณไขมันภายในเซลล์
พบว่าเมื่อเลียงยีสต์ไอโซเลท A3-1 นาน 96 ชั่วโมง พบปริมาณ
ไขมันสูงสุดเท่ากับ 9.87 ± 1.52 % ของน้าหนักเซลล์แห้ง โดยมี

ปริมาณชีวมวลเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ± 0.06 กรัม/ลิตร และสามารถ
สะสมไขมันเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.32 ± 0.01 กรัม/ลิตร ดังแสดงในรูป
ที่ 4

4. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาในครังนีได้น้ายีส ต์ที่แยกได้จากใบไม้ และดิน จาก
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี และตัวอย่างน้าทิง
จากโรงงานผลิตน้าตาล จังหวัดสุรินทร์ มาประเมินการผลิตไขมัน
โดยใช้วิธี Nile red fluorescence assay ซึ่งสีย้อม Nile red (9diethylamino-5H-benzo[α]phenoxazine-5-one) ละลายได้
ง่ายใน ตัวท้าละลายอินทรีย์ต่าง ๆ และไม่ละลายในน้า Nile
red เป็นสีย้อม lysochrome ที่ใช้ในการย้อมติดไขมันที่เป็นกลาง
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เช่ น ไตรกลี เซอไรด์ เพราะสามารถละลายได้ ดี ในไขมั น แต่ ไ ม่
สามารถละลายในน้า โดยวิธี Nile red fluorescence assay เป็น
วิธีที่ รวดเร็วส้าหรับการประเมิน ปริม าณไขมัน ภายในเซลล์ยีส ต์
และมีการใช้ dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นตัวท้ าละลายที่
ช่วยให้ก ารซึม ผ่านของสี ย้อมเข้า ไปในเซลล์และย้อมติดไขมัน มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน [9] จากการศึกษาครังนี พบว่ายีสต์จ้านวน 7
ไอโซเลท ได้ แ ก่ A1-1, A2-2, A2-3, A3-1, B1-2, B4-1 และ
C3-1 แสดงความเข้ ม ของสั ญ ญาณ ฟลู อ อเรสเซนต์ จ ากการ
วิเคราะห์โดยวิธี Nile red fluorescence assay สูง ซึ่งบ่งชีว่าไอ

โซเลทเหล่านีสามารถสะสมไขมันได้สูง จึงเลือกไอโซเลทเหล่านีไป
ย้อมด้วยวิธี Sudan Black B staining ต่อไป
สีย้อม Sudan Black B เป็นสีที่ใช้ย้อมไขมันที่เก็บสะสมในถุง
ไขมันภายในเซลล์ โดยบริเวณดังกล่าวจะติด สีด้าในไซโตพลาสซึม
[13] การศึกษานีได้น้ายีสต์ 7 ไอโซเลท มาท้าการย้อมสี Sudan
Black B แล้วน้าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าบริเวณที่
สะสมไขมันติด สีด้าภายในเซลล์ยีสต์ การย้อมสี Sudan Black B
เป็นวิธี

รูปที่ 4 การผลิตชีวมวลและไขมันของยีสต์ไอโซเลท A3-1 เมื่อเพาะเลียงในอาหาร DMY broth ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา
240 ชั่วโมง
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ดังเดิมที่ใช้ในการสังเกตการสะสมไขมันภายในเซลล์ยีสต์ เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ง่าย คล้ายกับ การย้อมสีแกรม อย่างไร ก็ตาม การย้อม
ด้วยสีย้อม Sudan Black B ให้เพียงข้อมูลเบืองต้นเท่านันและไม่
สามารถบ่งชีถึงปริมาณของไขมันภายในเซลล์ได้อย่างแม่นย้า [14]
ดังนัน จะต้องวิเคราะห์ปริมาณไขมันที่เซลล์ผลิตได้โดยการสกัด
ไขมันออกจากเซลล์และวัดปริมาณไขมันโดยการชั่ งน้าหนักไขมัน
เทียบกับน้าหนักเซลล์แห้ง จากการน้ายีสต์ไอโซเลท A3-1 มาเลียง
ในอาหาร DMY broth ที่อุณหภูมิห้องในสภาวะเขย่านาน 10 วัน
พบว่ายี ส ต์ ไอโซเลท A3-1 สามารถสะสมไขมั น ได้ สู งสุ ด เท่ ากั บ
9.87± 1.52 % ของน้ า หนั ก เซลล์ แ ห้ ง ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ค่ า ที่ พ บใน
งาน วิ จั ย ข อ ง Martinez-Silveira et al. [15] ที่ รา ย งาน ว่ า
Rhodotorula graminis S1 ที่ เจริญ ในอาหาร YPG (กลูโคส 40
กรัมต่อลิตร, KH2PO4 0.75 กรัมต่อลิตร, Yeast extract 1.5 กรัม
ต่อลิตร, NH4NO3 0.285 กรัมต่อลิตร) สามารถสะสมไขมั นได้ 56
% ของน้าหนักเซลล์แห้ง และงานวิจัยของ Sitepu et al. [9] ที่
รายงานว่ า Rhodotorula glutinis UCDFST 50-309 ที่ แ ยกได้
จากโรงงานกากน้าตาลมีปริมาณไขมันเท่ากับ 19.25% เมื่อเจริญ
ในอาหาร DMY broth ที่ มี เ ดกซ์ โ ทรส 10 กรั ม / ลิ ต ร โดย
Sitepu et al. [9] กล่าวไว้ว่าปริมาณไขมันต่อน้าหนักเซลล์แห้งไม่
สามารถน้ามาใช้เป็นข้อพิจารณาเพียงอย่างเดียวส้าหรับศักยภาพ
ในการผลิตไขมันของยีสต์เนื่องจากปริมาณไขมันไม่ได้แปรผันตาม
ปริ ม าณ ชี ว มวลที่ ผ ลิ ต ได้ เ สมอไป ตั ว อย่ า งเช่ น สายพั นธุ์
Cryptococcus victoriae UCDFST 10939 ผลิ ต ชี ว มวลสู งสุ ด
(8 กรัม / ลิ ตร) แต่มี ป ริม าณไขมั นเพี ยง 19.96% และสามารถ
ส ะ ส ม ไ ข มั น ไ ด้ 1.60 ก รั ม / ลิ ต ร ใน ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม
Rhodosporidium babjevae UCDFST 05-775 ผลิ ต ชี ว ม วล
น้อ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของ UCDFST 10-939 (3.33 กรัม /ลิ ตร) แต่ มี
ปริมาณไขมันสูงถึง 65.32% และสามารถสะสมไขมัน 2.18 กรัม/
ลิตร
จากผลการศึกษานีและรายงานการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็น
ว่าปริมาณของไขมันที่สะสมในเซลล์ยีสต์มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ผลมาจากหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของยี สต์ วิธีการเลียง ชนิด
และปริ ม าณของแหล่ งคาร์ บ อนต่ อ แหล่ งไนโตรเจน ตลอดจน
อัตราส่วนของแหล่งคาร์บอนต่อแหล่งไนโตรเจน ซึ่งจากการศึกษา
นีได้ใช้อาหาร DMY ซึ่งเป็นอาหารที่มีปริมาณแหล่งคาร์บอนมาก
แต่มีปริมาณไนโตรเจนจ้ากัดในการเลียงยีสต์เนื่องจากเป็นสภาวะ
พืนฐานที่ใช้ในการกระตุ้นให้ยีสต์ผลิตและสะสมไขมันเพิ่มขึน แต่ก็
ยังพบว่ายีส ต์ไอโซเลท A3-1 ผลิ ต ไขมั น ได้ ในปริมาณที่ น้ อ ย ซึ่ ง
สาเหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นั นน่ า จะเป็ น เพราะสภาวะต่ า ง ๆ ในการ
เพาะเลียงยีสต์ไอโซเลทดังกล่าวยังไม่ใช่สภาวะที่ดีที่สุดส้าหรับการ
ผลิตและสะสมไขมัน ดังนั น หากต้องการเพิ่มความสามารถของ
ยี ส ต์ ไอโซเลท A3-1 ในการสะสมไขมั น ให้ ได้ ป ริ ม าณที่ เพิ่ ม ขึ น
จะต้องท้าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไขมันของ
ยีสต์ไอโซเลทนีต่อไป

5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษานีสามารถแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนและน้าทิงจากโรงงานผลิตน้าตาลได้จ้านวนทังสิน
7 ไอโซเลทซึ่ งสามารถน้ าไปใช้ เป็ น ข้ อมู ล เบื องต้ น เกี่ ย วกั บ ยี ส ต์
ไขมันสูงในระบบนิเวศป่าชายเลนและโรงงานผลิตน้าตาล และเมื่อ
คัดเลือกยีสต์ไอโซเลท A3-1 มาศึกษาการผลิตไขมันพบว่าสะสม
ไขมันได้สูงสุด 9.87± 1.52 % ของน้าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับงานวิจัย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยีสต์ไขมัน
สูง ซึ่งหากต้องการให้ยีสต์ไอโซเลทนีสามารถสะสมไขมันได้มากขึน
ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมในการเลียงยีสต์ เช่น
อัตราส่วนระหว่างแหล่งคาร์บอนต่อแหล่ งไนโตรเจน อุณหภูมิ พี
เอช และวิธีในการเพาะเลียง เป็นต้น เพื่อประเมินศักยภาพสูงสุด
ของยีสต์ไอโซเลทนีส้าหรับการน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อนของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์
ด้วยวิธีการโซลเจล แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 300 500 และ 700 องศาเซลเซียส ลักษณะเฉพาะของสารตัวอย่างที่เตรียมได้ถูกศึกษาด้วยเทคนิค
XRD SEM และ EDX ผลการศึกษาจาก XRD พบว่าสารตัวอย่างที่เตรียมได้ ทั้งหมดมีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเวิร์ทไซท์ มีขนาดอนุภาค
เพิ่มขึ้นเมื่อแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น และผลการศึกษาจาก SEM และ EDX พบว่าอนุภาคซิงค์ออกไซด์เชื่อมติดกันมากขึ้น มีช่องว่างน้อยลง ผล
การทดสอบประสิทธิภาพการยั บยั้งเชื้อราของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 2,000 และ 3,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นและอุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุ
โรคราแป้งในใบหม่อนเพิ่มขึ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสูงสุดคือ 93.23
คาสาคัญ: ซิงค์ออกไซด์, โรคราแป้ง, โซลเจล

Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of zinc oxide on fungal inhibition of powdery mildew in
mulberry leaves. In this study, zinc oxide particles were synthesized through sol-gel method and calcined at the
temperatures of 300, 500 and 700 degrees Celsius. ZnO particles were characterized by using XRD, SEM and EDX.
The XRD analysis confirmed that all of the prepared samples had hexagonal wurtzite structure and the crystallite size
was found to increase with an increase in calcination temperature. Meanwhile, the SEM and EDX results showed that
synthesized ZnO particles were more closely bonded with less space between them. Results of the inhibition test of
ZnO particles on potato dextrose agar (PDA) at the concentrations of 1,000, 2,000 and 3,000 micrograms/milliliter
revealed that ZnO particles at increasing concentration and calcination temperature are more effective in inhibiting
powdery mildew in mulberry leaves with the highest inhabitation percentage of 93.23.
Keywords: Zinc oxide, Powdery mildew, Sol-gel
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1. บทนา

2. ขอบเขตการวิจัย

หม่ อ นหรือ ภาษาอั งกฤษเรี ย กว่ า มั ล เบอร์รี่ (mulberry) เป็ น
ต้นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ มอราซีอี่ (Moraceae) สกุล มอรัส (Morus)
เป็นพื ชที่ สามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศในประเทศไทย พื้น ที่
ปลูกหม่อนมากกว่าร้อยละ 95 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกไว้เพื่อนาไปใช้เลี้ยงไหม ซึ่งปัจจัยในการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมประกอบด้วย ไหมและการจัดการ สภาพดินฟ้าอากาศ และ
สวนหม่อน โดยสวนหม่อนเป็ นปัจจัยสาคัญ ในการประกอบอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวที่หนอน
ไหมบ้านกินเป็นอาหารเพื่อที่จะนามาสร้างเป็นรังไหม ดังนั้นการทา
ให้หม่อนมีคุณภาพดี จะทาให้เกษตรกรมีใบหม่อนที่มีทั้งปริมาณและ
คุณ ภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงไหม ทาให้ได้ผลผลิตรังไหมสูงและ
ส่ งผลให้ เกษตรกรมี ร ายได้ ดี ประสบความส าเร็ จ ในอาชี พ นี้ [1]
ลักษณะใบหม่อนที่เหมาะแก่การเลี้ยงไหมจะต้องมีใบอ่อนนุ่ม การ
ปลูกหม่อนมักประสบปัญหาการระบาดของโรคหลายชนิด เช่น โรค
รากเน่า โรคราสนิม โรคใบไหม้ โรคใบด่าง และโรคราแป้ง เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Phyllactinia corylea
(Pers.) Karst ที่มักระบาดมากในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่หมอกลงจัด ลักษณะอาการของโรคทั่วไปจะเห็นผงสีขาว
คล้ายแป้งอยู่ใต้ใบ เป็นผงสีขาวปนเทาใต้ท้องใบ แล้วเปลี่ยนเป็นสี
น้าตาล ซึ่งทาให้ใบหม่อนมีคุณภาพต่าไม่เหมาะที่จะนาไปเลี้ยงไหม
ถ้าเป็นกับใบรุนแรงจะทาให้ใบเหลือง แห้งกรอบ และร่วง [2] เชื้อจะ
แพร่ระบาดโดยอาศัยลม แมลง และน้าฝนไปตกตามยอดใบ และ
ส่วนต่าง ๆ ของหม่อน หากพบโรคราแป้งเกษตรกรจะต้องรีบกาจัด
โดยการตัดทิ้งหรือเผ่าทาลาย เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ
สาหรับนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาหาวิธีการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
ในแปลงเกษตร เช่น การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ยับยั้งการเกิดโรครา
แป้ งของมะม่ วงน้าดอกไม้ พบว่าสามารถควบคุ มโรคได้ [3] การ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์
และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าอนุภ าคนาโนซิงค์ออกไซด์มี
ประสิท ธิภ าพยับยั้งการเจริญ ของเชื้อได้สูงกว่าการใช้อนุภาคซิงค์
ออกไซด์ [4] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ที่ ความเข้ม ข้ น 2,000 ไมโครกรัม ต่ อ มิ ลลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ งการ
เจริญ ของเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงของยางพาราได้ดีกว่าความเข้มข้น
1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร [5] อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จึงเป็น
สารเคมี ที่ น่าสนใจที่ จะน ามาทดลองใช้เป็ น สารเคมี ท างเลื อกใหม่
ส าหรั บ การยั บ ยั้ งเชื้ อ ราสาเหตุ โรคพื ชที่ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ ด้วย
วิธีการโซลเจล ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อุณหภูมิในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาต่า
แต่มีประสิทธิภาพสูง ในการสังเคราะห์สารที่ต้องการ ความบริสุทธิ์
มาก [6] และศึกษาประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อน

สั งเคราะห์ น าโนซิ งค์ อ อกไซด์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารโซลเจล แคลไซน์ ที่
อุณ หภู มิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 1 ชั่ วโมง
เชื้อราที่ศึกษา คือ Phyllactinia corylea (Pers.) Karst เป็นเชื้อรา
สาเหตุโรคราแป้ งในใบหม่อน [7-8] เพาะเลี้ย งเชื้อด้วยวิธี Tissue
Transplanting Technique ใช้ อ าห าร เลี้ ย งเชื้ อ สู ต ร Potato
Dextrose Agar (PDA) [9] ความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA ที่ศึกษา ได้แก่ 1,000, 2,000 และ 3,000 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร

3. วิธีการวิจัย
3.1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์
สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO)
ได้แก่ ซิงค์อะซิเตทไดไฮเดรต Zn(CH3COO)2•2H2O (ความบริสุทธิ์
99.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ , QRëC New Zealand) โซเดี ย มไอดรอกไซด์
(NaOH) (ความบริสุทธิ์ 99.0 เปอร์เซ็นต์ เกรด AR) น้ากลั่น ขั้นตอน
แรกชั่ ง Zn(CH3COO)2•2H2O ปริ ม าณ 2.1949 กรัม ละลายในน้ า
กลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร ภายใต้การคนอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่อง
กวนสารละลายแบบแม่ เหล็ ก (magnetic stirrer) ที่อุ ณ หภู มิห้ อ ง
เป็ น เวลา 15 นาที หลั งจากนั้ น หยดสารละลาย NaOH (NaOH
ปริมาณ 1.6 กรัม ละลายในน้ากลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร) และคน
สารละลายด้วย magnetic stirrer อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 45 นาที
กรองและล้างตะกอนด้วยน้ากลั่นจานวน 3 รอบ จากนั้นนาตะกอนที่
ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และแคล
ไซน์ ที่ อุ ณ หภู มิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 1
ชั่วโมง ตามลาดับ
โครงสร้างผลึก ของสารตั วอย่างถู กตรวจสอบด้ว ยเทคนิ ค การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) (Bruker D8, Cu
Kα) และพี คสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถคานวณหาขนาด
ผลึก (D) โดยใช้สมการเชอร์เรอร์ (Scherrer’s equation)
(1)
เมื่อ คือ ความยาวคลื่นของรังสี คือ ค่าความกว้างที่กึ่งกลาง
ของพี ค การเลี้ ย วเบน (Full With at Half Maximum; FWHM)
คือ มุ ม การเลี้ ย วเบน [10] ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิท ยาของตั ว อย่ างถู ก
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Microscope; SEM (Carl Zeiss รุ่ น AURIGA) แ ล ะ
องค์ประกอบของธาตุถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการกระจายพลังงาน
ของรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive X-ray; EDX)
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ยืนยันได้ว่าซิงค์ออกไซด์มีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเวิร์ทไซท์ ใน
ทุกตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐานที่ทาการตรวจวัดโดย
Joint Committee on Powder Diffraction Standard (JCPDs)
หมายเลข 36-1451 [12] เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ แ คลไซน์ ที่ เป็ น การให้
พลังงานเข้าไปยังสารตัวอย่าง พบค่าความเข้มของพีคการเลี้ยวเบน
เพิ่มขึ้น และผลการคานวณหาขนาดผลึกของซิงค์ออกไซด์ จากพีค
สูงสุด (101) โดยใช้สมการเชอร์เรอร์ พบว่าขนาดผลึกมีค่า อยู่ในช่วง
134-168 นาโนเมตร

3.2 การเก็บตัวอย่างและคัดแยกเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง
การเก็ บ ตัว อย่ างใบหม่ อนที่ เป็ น โรคราแป้ ง โดยใบหม่ อ นจะมี
ลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งอยู่ใต้ใบ เป็นผงสีขาวปนเทาใต้ท้องใบ
สาหรับใบที่เป็นโรคจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แห้งกรอบแล้วร่วง นามา
แยกเชื้ อ ด้ ว ยวิธี tissue transplanting technique เพื่ อ ให้ ได้ เป็ น
เชื้ อ ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ โดยตั ด เนื้ อ เยื่ อ ใบบริ เวณรอยต่ อ ระหว่ า งแผลและ
เนื้ อ เยื่อ ปกติ ข นาด 5 x 5 มิ ลลิ เมตร แช่ ในน้ ายาคลอร็ อกซ์ ค วาม
เข้ ม ข้ น ร้อ ยละ 15 เป็ น เวลา 5 นาที เพื่ อ ฆ่ าเชื้ อ ล้ างด้ วยน้ ากลั่ น
จานวน 2 รอบ แสดงดังรูปที่ 1 (ก) แล้ววางบนอาหาร PDA บ่มที่
อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ น เวลา 7 วัน แสดงดั งรู ป ที่ 1 (ข)
หลังจากนั้ นเขี่ยเส้นใยเชื้อราวางบนอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน นาเชื้อราที่แยกได้ไปตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันว่าเชื้อดังกล่าวเป็นเชื้อ Phyllactinia corylea (Pers.) Karst
ที่เป็นสาเหตุโรคราแป้งในใบหม่อน โดยสังเกตการเจริญเติบโตและ
ลักษณะสั ณ ฐานเชื้อราภายใต้ กล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาที่
กาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 40 เท่า

4.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบ
ของธาตุ
ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานด้ ว ย SEM ที่ ก าลั ง ขยาย
30,000 เท่า และฮีตโตแกรมการกระจายตัวของอนุภาคซิงค์ออกไซด์
แคลไซน์ ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า ง ๆ แสดงดั ง รู ป ที่ 3 พบว่ า ลั ก ษณะทาง
กายภาพของซิ งค์ อ อกไซด์ ที่ สั งเคราะห์ ได้ เปลี่ ย นแปลงไป โดยมี
ลักษณะเป็นแผ่นที่อุณหภูมิแคลไซน์ 300 องศาเซลเซียส มีการเชื่อม
ติดกันของอนุภาคเพิ่มขึ้น ทาให้ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก
123.42 นาโนเมตร ที่ อุณ หภู มิ แคลไซน์ 300 องศาเซลเซี ย ส เป็ น
159.04 นาโนเมตร ที่ อุณ หภูมิ 500 องศาเซลเซียส และอนุภาคมี
การจั บ ตั ว กั น เป็ น รู ป ทรงกลม รู ป ทรงหลายเหลี่ ย ม (polygon)
ปะปนกันกันมากขึ้น ขอบเขตเกรน (grain boundary) ของอนุภาค
เดี่ยวมีลักษณะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น [13] ที่ 700
องศาเซลเซี ย ส มี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย เป็ น 162.42 นาโนเมตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการคานวณขนาดผลึกจากพีค XRD ที่ได้ และผล
การศึกษาองค์ประกอบของธาตุด้วย EDX แสดงดังรูปที่ 4 พบซิงค์
และออกซิเจนในสารตัวอย่าง โดยไม่ปรากฎธาตุอื่นเจือปน ชี้ให้เห็น
ว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้มีความบริสุทธิ์

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง
ทาการทดสอบด้วยวิธี poisoned food technique โดยผสม
ซิงค์ออกไซด์ กับอาหาร PDA ที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่
1,000, 2,000 และ 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเทลงใน
จานเพาะเชื้อปริมาตร 20 มิลลิลิตร ทิ้งไว้จนอาหารแข็ง ใช้ Cork
Borer เจาะบริเวณขอบเส้นใยของเชื้อราที่เลี้ยงในอาหาร PDA ที่มี
อายุ 7 วัน ย้ายมาวางบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสม
ซิ ง ค์ อ อกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ จากนั้ น น าไปบ่ ม ที่ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน คานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ งการเจริญ
ของเชื้อราในอาหารผสมซิงค์ออกไซด์เทียบกับชุดควบคุม (ไม่ผสม
ซิงค์ออกไซด์) [11] ตามสมการ
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ =

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง
การคัดแยกเชื้อและทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของซิงค์
ออกไซด์ แคลไซน์ ที่ อุณ หภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซีย ส
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ความเข้มข้น 1,000, 2,000 และ 3,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับชุดควบคุม (ไม่ผสมซิงค์ออกไซด์ )
ทดสอบเป็นเวลา 5 วัน แสดงผลดังตารางที่ 1 พบค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางของโคโลนี เ ชื้ อ ราบนอาหารชุ ด ควบคุ ม มี ข นาด 7
เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 5 (ก) เมื่อเทียบกับชุดลองในทุกตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรามีค่าลดลง แสดงให้เห็น
ว่าซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ ที่ ความเข้มข้นมาก
ขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อเพิ่มขึ้น โดยซิงค์ ออกไซด์ที่อุณหภูมิ
แคลไซน์ 700 องศาเซลเซียส บนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PDA ที่ความ
เข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของโคโลนีเชื้อราเท่ากับ 0.47 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 5 (ข) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเจริญเติบโตของเชื้อได้ดีที่สุด มีเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งเท่ากับ 93.23

(2)

เมื่อ คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนจาน
เลี้ ย งเชื้ อ ชุ ด ควบคุ ม และ คื อ ค่ า เฉลี่ ย เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของ
โคโลนีเชื้อราบนจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหารผสมซิงค์ออกไซด์

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกและขนาดผลึก
ผลการศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของอนุภาคซิงค์ออก
ไซด์ที่อุณหภูมิแคลไซน์ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส จากรูป
ที่ 2 พบพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 2θ เท่ากับ 31.77, 34.48,
36.11, 47.58, 56.60, 62.88, 66.38, 67.80, 69.10, 72.56 แ ล ะ
76.80 องศา สอดคล้องกับการเลี้ยวเบนจากระนาบ (100), (002),
(101), (102), (110), (103), (200), (112), (201), (004) และ (202)
ตามลาดับ โดยไม่ปรากฎพีคที่แสดงถึงการเจือปนของเฟสอื่ น ๆ ซึ่ง
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5. บทสรุป
จากการสังเคราะห์ ซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการโซลเจล แคลไซน์ที่
อุณ หภูมิ 300, 500 และ 700 องศาเซลเซียส พบอนุภาคซิงค์ออก
ไซด์มีการเชื่อมติดกันมากขึ้นและขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้น เมื่อแคลไซน์
ที่ อุ ณ หภู มิ สู งขึ้ น มี โครงสร้ า งผลึ ก เฮกซะโกนอลเวิ ร์ ท ไซท์ ใ นทุ ก
ตัวอย่าง เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราแป้งในใบ
หม่อนของอนุภาคซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ บนอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ สู ต ร PDA ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,000, 2,000 และ 3,000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าซิงค์ออกไซด์ที่อุณหภู มิแคลไซน์ 700
องศาเซลเซียส ระดับความเข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 93.23
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้
ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรครากเน่า โรคราสนิม โรคใบไหม้ และโรค
ใบด่างในหม่อน
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของซิงค์ออกไซด์
อุณหภูมิ
(°C)
300
500
700

ความ
เข้มข้น
(ppm)
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
3000

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน เปอร์เซ็นต์
ศูนย์กลางของโคโลนี การยับยั้ง
ชุดทดลอง (cm)
การเจริญ
1.50
78.57
1.37
80.42
1.33
81.00
1.53
76.81
1.47
77.73
1.23
81.36
1.37
80.43
1.27
81.85
0.47
93.23

รูปที่ 3 ภาพ SEM และฮีตโตรแกรมการกระจายตัวของอนุภาคนาโน
ซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมติ ่าง ๆ
(ก)
(ข)
รูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างและคัดแยกเชื้อรา

รูปที่ 4 แสดงตาแหน่งการวิเคราะห์และเส้นสเปกตรัมองค์ประกอบ
ของธาตุของอนุภาคซิงค์ออกไซด์แคลไซน์ที่อณ
ุ หภูมิต่าง ๆ

รูปที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของอนุภาคซิงค์ออกไซด์
เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของ JCPDS
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(ก) ชุดควบคุม

(ข) ชุดทดลอง

รูปที่ 5 โคโลนีของชุดควบคุมและชุดทดลองของซิงค์ออกไซด์ 700
องศาเซลเซียส กับ PDA ความเข้มข้น 3,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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การใช้ใบไผ่ผสมแกลบเพื่อเป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
The handling of Bamboo Leaves Mixed with Rice Husk as Litter Material on
Productive Performance of Broiler Chicken
ราชาวดี ยอดเศรณี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Email: rachawadee@vru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่ เนื้อที่ใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น โดยใช้ไก่ เนื้อพันธุ์ Ross 308
คละเพศ อายุ 1 วัน จานวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งไก่เนื้อออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้าละ 10 ตัว ทาการทดลองโดยสุ่มให้ไก่แต่ละกลุ่มใช้วัสดุรองพื้นดังนี้ กลุ่มที่ 1 แกลบล้วน กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ใบไผ่แห้งผสม
แกลบ อัตราส่วน 25:75 และ 50:50 โดยปริมาตร ตามลาดับ ทาการเลี้ยงไก่เนื้อ 42 วัน ในโรงเรือนระบบเปิดที่ด้านข้างเปิดโล่งควบคุมสภาวะ
แวดล้อมตามธรรมชาติ โดยเก็บบันทึกน้าหนักตัว ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว อัตรา
การตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ผลการทดลองพบว่าไก่เนื้อทุกกลุ่มที่ใช้วัสดุรองพื้นต่างกัน มีน้าหนักตัวเฉลี่ยและสมรรถภาพการผลิต
ในช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์พบว่าไก่เนื้อที่ใช้ใบไม้แห้งผสมแกลบ
อัตรา 50:50 โดยปริมาตร มีสมรรถภาพการผลิตดีกว่าไก่กลุ่ มอื่นเล็กน้อย (P>0.05) และมีค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าไก่กลุ่มอื่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) จึงมีความเป็นไปได้ที่ ในการใช้ใบไผ่มาผสมแกลบเพื่อ เป็นวัสดุรองพื้นคอกเลี้ยงไก่ เนื้อ เนื่องจากมีผล
ส่งเสริมสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อในช่วง 4-6 สัปดาห์
คาสาคัญ: ใบไผ่, วัสดุรองพื้น, สมรรถภาพการผลิต, ไก่เนื้อ

Abstract
The aim of this study was to evaluate bamboo leaves mixed with rice hulls as litter material on the productive
performance of broiler chicken. The experimental design is a completely randomized design (CRD). A one-day-old 120
female Ross® 308 chicks were divided into three treatments with four replications pens of 10 broiler chicks each. The
following litter materials were used: rice hulls, 25 : 75 and 50 : 50 by volume bamboo leaves mixed with rice hulls. The
broiler chicks were raised for 42 days on floor pens located in high ambient temperature and high relative humidity
open-side housing. The results showed that litter materials had no significant on body weight, feed intake, average daily
gain, feed conversion ratio, mortality rate and performance index (PI score) of P>0.05 in 1-3 weeks of age. However the
performance of broiler chicken in 4-6 weeks of age found that the performance index (PI score) of treatment 3 had
higher than treatment 1 and 2 (P<0.05). In conclusion, using bamboo leaves mixed with rice hulls as alternatives litter
material had promoted on the productive performance of broiler chicken. And the ratio of 50 : 50 by volume bamboo
leaves mixed with rice hulls was recommended for broiler chicken litter material.
Keywords: Bamboo Leaves, Litter Material, Productive Performance, Broiler Chicken
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3.2 วัสดุรองพื้น
ใช้แกลบดิบหรือแกลบเหลือง และใบไผ่ ตากแห้งเป็นวัสดุรอง
พื้น สาหรับใบไผ่ตัดใบไผ่สดยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้น
นาใบไผ่ไปตากแดดให้แห้งสนิท (เหลือมีความชื้นอยู่ในช่วง 16-19
เปอร์เซ็นต์) จึงนามาตัดให้มีขนาดเล็กลงยาวประมาณไม่เกิน 0.5
เซนติเมตร นาใบไผ่แห้งมาผสมกับแกลบในอัตราส่วน 25 : 75 และ
50 : 50 โดยปริมาตร เนื่องจากแกลบและใบไผ่มีน้าหนัก แตกต่าง
กัน ผสมแกลบและใบไผ่ ให้เข้ากันแล้วจึงนาไปใช้เป็นวัสดุรองพื้นปู
คอกไก่เนื้อ

1. บทนา
วัสดุรองพื้นคอกมีความสาคัญ มากในระบบการเลี้ยงไก่ เนื้ อ
เนื่องจากไก่เนื้อมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีสิ่งขับถ่ายปริมาณมาก
ต่ อ วั น และมี ค วามชื้ น สู ง คุ ณ ภาพของวั ส ดุ ร องพื้ น คอกจึ งส่ ง ผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโต คุณ ภาพซาก และสุขภาพของไก่ [1]
วั ส ดุ ร องพื้ น ที่ ดี ต้ อ งแห้ ง ร่ ว นไม่ จั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น มี น้ าหนั ก เบา
สามารถดูดซับความชื้นจากมูล อากาศในโรงเรือนและน้าที่หกจาก
การกินน้าได้ดี มีราคาไม่แพง หาง่ายในท้องถิ่น และต้องไม่เป็นพิษ
หรือมีอันตรายต่อตัวไก่ [2] ซึ่งวัสดุรองพื้นที่ดี จะส่งผลในการลด
ความชื้นภายในโรงเรือน ลดการเกิดก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากย่อย
สลายโปรตีนในมูล ลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ลดการสัมผัสความชื้นโดยตรงของตัวไก่ โดยเฉพาะส่วนอกและฝ่า
เท้า ทั้งยังช่วยเป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็นของพื้นคอนกรีต
ในช่วงฤดูหนาวและช่วยเป็นสื่อนาความร้อนออกจากร่างกายในช่วง
ฤดูร้อน ทาให้ส่งผลดีต่อการผลิตไก่เนื้อทั้งสมรรถภาพการผลิตและ
คุ ณ ภาพซาก วั ส ดุ ร องพื้ น ที่ นิ ย มใช้ ใ นประเทศฝั่ ง ยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา คือ ขี้เลื่อย และวัสดุรองพื้นที่นิยมใช้ในประเทศไทย
คือ แกลบ เนื่องจากมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดี แต่ด้วยทุกวันนี้
บ า งพื้ น ที่ แ ก ล บ มี ร า ค า สู ง แ ล ะ บ า งส่ ว น ถู ก น า ไป ใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ าชีวมวล ทาให้หายากและมี ต้นทุนใน
การเลี้ยงไก่สูงขึ้น จึงมีความพยายามทดลองใช้วัสดุรองพื้นทางเลือก
หลายชนิดในการเลี้ยงไก่เนื้อ อาทิ ทราย ฟางข้าว เศษใบไม้ เศษ
หญ้ าแห้ง กระดาษรีไซเคิล ซังข้าวโพดบด ชานอ้อย ขี้เลื่อย และ
เปลือกถั่ว มาใช้ทดแทนแกลบทั้ งหมดหรือทดแทนบางส่วน ซึ่ ง
รูปแบบการใช้ก็อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามชนิด และหลาย
ชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทนแกลบในการเลี้ยงไก่เนื้อได้ [3,
4, 5] ในการทดลองนี้จึงใช้ใบไผ่แห้งที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ลงทุน
ซื้อมาผสมร่วมกับแกลบเพื่อให้ลดต้นทุนค่าวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อ
และศึกษาถึงผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ

4. วิธีการทดลอง
4.1 แผนการทดลอง
วางแ ผ น ก ารท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) เลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 อายุ 1
วัน จานวน 120 ตัว โดยแบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้า
ละ 10 ตัว ไก่แต่ละกลุ่มได้ใช้วัสดุรองพื้น ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ 1 แกลบล้วน
กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 25 : 75 โดยปริมาตร
กลุ่มที่ 3 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50 : 50 โดยปริมาตร
4.2 การจัดการเลี้ยงดู
ไก่เนื้อทุกกลุ่มได้รับน้าและอาหารสาเร็จทางการค้าอย่างเต็มที่
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 42 วัน (6 สัปดาห์) โดยมีสูตรอาหาร 2
สูตร ใช้เลี้ยงไก่ เนื้อช่วงอายุ 1-3 และ 4-6 สัป ดาห์ มีโปรตีน รวม
24.3 และ 21.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ให้แสงสว่าง 24 ชั่วโมงต่อ
วั น ตลอดการทดลอง ท าวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคนิ ว คลาสเซิ ล และ
หลอดลมอั กเสบที่ ไก่ อ ายุ 7 วั น เมื่ อ สิ้น สุด แต่ ล ะสั ป ดาห์ ท าการ
เปลี่ยนวัสดุรองพื้นคอกไก่ บันทึกปริมาณอาหารไก่ต่อวัน น้าหนัก
ตัว จานวนการตาย เพื่อนาไปคานวณอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน
(ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (FCR) อัตรา
การตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (PI score)
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 42 วัน ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ANOVA ตามแผนการทดลองแบบสมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design, CRD) และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย แต่ ล ะกลุ่ ม ด้ ว ยวิ ธี Duncans’ New
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรูป

2. ขอบเขตงานวิจัย
ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการน าใบไผ่ แ ห้ ง ผสมแกลบมาใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุรองพื้นคอกเพื่อเลี้ยงไก่เนื้อ

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์
3.1 สัตว์ทดลองและโรงเรือน
ทาการทดลองโดยใช้ไก่ เนื้ อพันธุ์ Ross 308 เพศเมีย อายุ 1
วัน จานวน 120 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบเปิดที่ด้านข้างเปิด
โล่งควบคุมสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ มีพัดลมและระบบสปริง
เกอร์น้ าบนหลังคาเปิ ด เพื่ อ ระบายอากาศและระบายความร้ อ น
ภายในโรงเรือนในตอนกลางวัน มีอุณ หภู มิ เฉลี่ยภายในโรงเรือ น
เท่ า กั บ 28.5-31.5 องศาเซลเซี ย ส และความชื้ น สั ม พั ท ธ์ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 77.5-79.5 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงไก่เนื้อคอกละ 10 ตัว โดยพื้น
คอกเป็ น ปู น ซี เ มนต์ แ ละคอกมี ข นาด กว้ า งxยาวXสู ง เท่ า กั บ
1x1.5X0.8 เมตร

5. ผลการทดลอง
5.1 น้าหนักตัวของไก่เนื้อ
การศึกษาผลของการใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น
ต่อน้าหนักตัวของไก่เนื้อ แสดงดังตารางที่ 1 โดยกลุ่มที่ 1 แกลบ
ล้วน กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 25 : 75 และกลุ่มที่ 3 ใบ
ไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50 : 50 ผลการทดลองพบว่าชนิดของวัสดุ
รองพื้นไม่มีผลต่อน้าหนักตัวของไก่เนื้อ โดยน้าหนักตัวของไก่ในแต่
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ละสัปดาห์ของทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (P>0.05) และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง ไก่ เ นื้ อ กลุ่ ม ที่ 3 มี
น้าหนักตัวมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 2,360.80 กรัม ไก่เนื้อกลุ่มที่ 2 มี
น้ าหนั ก ตั ว เท่ า กั บ 2,219.90 และไก่ เนื้ อ กลุ่ ม ที่ 1 มี น้ าหนั ก ตั ว
เท่ากับ 2,186.16 กรัม
5.2 สมรรถภาพการผลิต
การศึ กษาผลของการใช้ ใบไผ่ผ สมแกลบเป็ นวัสดุ รองพื้น ต่ อ
สมรรถภาพของไก่เนื้อ ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการทดลองพบว่าไก่เนื้อทุกกลุ่มมี ปริมาณการกินอาหารไก่ต่อวัน
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว
อัตราการตาย และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ไม่มีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยในช่ ว งไก่ เล็ ก ที่ 1-3
สัปดาห์ สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อทุกกลุ่มใกล้เคียงกันมาก มี

ADG เท่ากับ 35.00 35.40 และ 35.87 กรัม/ตัว/วัน และมีค่า FCR
เท่ากับ 1.77 1.76 และ 1.76 ในไก่ กลุ่มที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ
แต่ ใ นช่ ว งไก่ โ ตที่ 4-6 สั ป ดาห์ ไก่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ บไผ่ ผ สมแกลบ
อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร มี ADG และ FCR ดีกว่าไก่กลุ่มอื่น
เล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมี
ค่า ADG และ FCR เท่ากับ 74.84 กรัม และ 2.86 ตามลาดับ ในไก่
กลุ่ มที่ 1 68.60 กรัม และ 3.25 ตามล าดับ ในไก่ กลุ่ ม ที่ 2 และ
67.40 กรัม และ 3.25 ตามลาดับ ในไก่กลุ่มที่ 3 แต่ไก่กลุ่มที่ 3 มี
ค่ า PI score สู งกว่ า ไก่ เนื้ อ กลุ่ ม อื่ น ๆ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 313.48 315.67 และ 353.46 ในไก่กลุ่ม
ที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ

ตารางที่ 1 ผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อน้าหนักตัว(กรัม) ของไก่เนื้อ ตลอดการทดลอง
วัสดุรองพื้น
อายุไก่เนื้อ (สัปดาห์)
แกลบล้วน
ใบไผ่ผสมแกลบ
ใบไผ่ผสมแกลบ
อัตราส่วน 25:75
อัตราส่วน 50:50
1
141.82±11.42
149.25±3.36
148.27±7.81
2
394.40±8.02
401.90±6.28
403.97±2.34
3
770.70±10.73
779.17±5.49
789.00±14.42
4
1,250.50±32.02
1,273.80±9.88
1,294.00±36.72
5
1,755.60±101.22
1,764.65±62.51
1,842.45±82.00
6
2,186.16±184.07
2,219.90±145.21
2,360.80±122.72

P-valve
0.418ns
0.115ns
0.210ns
0.157ns
0.317ns
0.280ns

* ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
** ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 ผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออายุ 1-3 และ 4-6 สัปดาห์
วัสดุรองพื้น
รายการ
แกลบล้วน
ใบไผ่ผสมแกลบ
ใบไผ่ผสมแกลบ
อัตราส่วน 25:75
อัตราส่วน 50:50
สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออายุ 1-3 สัปดาห์
ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน)
66.80±0.57
66.95±0.81
67.52±0.17
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม) (ADG)
35.00±0.51
35.40±0.26
35.87±0.94
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (FCR) 1.77±0.02
1.76±0.02
1.76±0.03
อัตราการตาย
0.00±0.00
2.50±5.00
0.00±0.00
ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (PI score)
201.97+10.22
211.04+2.20
213.75+2.20
สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออายุ 4-6 สัปดาห์
ปริมาณอาหารไก่ต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน)
212.48±10.56
216.06±7.32
213.02±3.16
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม) (ADG)
67.40±8.33
68.60±7.00
74.84±2.63
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (FCR) 3.25±0.30
3.25±0.46
2.86±0.20
อัตราการตาย
6.07±7.22
2.50±5.00
7.50±9.57
a
a
ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (PI score)
313.48 +19.26
315.67 +19.46
353.46b+19.68

P-valve
0.239ns
0.208ns
0.927ns
0.405ns
0.077ns
0.780ns
0.317ns
0.242ns
0.639ns
0.011

* ข้อมูลคือค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
** ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
***อักษรที่แตกต่างกันในบรรทัดแนวนอนเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบไผ่ไม่ปลิว นอกจากนี้จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าไก่ เนื้อกลุ่มที่
ใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้นจะแสดงพฤติกรรมวิ่งเล่นบน
ใบไผ่แห้งและมีการตอบสนองต่อผู้เลี้ยงมากกว่ากลุ่มที่ใช้วัสดุรองพื้น
เป็นแกลบล้วน

6. วิจารณ์ผลการทดลอง
จากผลการศึ ก ษาการใช้ ใบไผ่ ผ สมแกลบเป็ น วั ส ดุ รองพื้ น ต่ อ
สมรรถภาพของไก่เนื้อที่พบว่าวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ แกลบ
ล้วน ใบไผ่แห้งผสมแกลบ อัตราส่วน 25:75 โดยปริมาตร และใบไผ่
แห้งผสมแกลบ อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตร ไม่มีผลต่อน้าหนักตัว
เฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ และสมรรถภาพการผลิต ในด้านปริมาณการกิน
อาหารไก่ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้าหนักตัว และอัตราการตายของไก่เนื้อในช่วงอายุ 1-3 และ
4-6 สัปดาห์ ตามลาดับ สอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่ใช้วัสดุรองพื้น
ทางเลือกต่างๆ อาทิ การใช้เศษหญ้าแห้งผสมกับแกลบ [3] การใช้
ฟางข้าว ใบสน เปรียบเทียบกับแกลบ [4] หรือการใช้แกลบ ขี้เลื่อย
ทราย กระดาษรีไซเคิล [5] มาเลี้ยงไก่เนื้อและพบว่าไม่ส่งผลกระทบ
หรือส่งเสริม สมรรถภาพการผลิตต่างๆ รวมทั้งการปลดปล่อยก๊าซ
แอมโมเนียจากวัสดุรองพื้ น แต่เมื่อพิจารณาค่า PI score พบว่าที่
ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงไก่เนื้อเจริญเติบโตสูง ไก่เนื้อกลุ่มที่
ใช้ใบไผ่แห้งผสมแกลบที่อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตรเป็นวัสดุรอง
พื้นมีค่า PI score สูงกว่าไก่เนื้อกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) ซึ่ ง บ่ ง บอกว่ า การใช้ ใ บไผ่ ผ สมแกลบเป็ น วั ส ดุ ร องพื้ น
สามารถช่วยการพัฒนาความเพิ่มของเนื้อไก่ในช่วง 4-6 สัปดาห์ได้
อย่างไรก็ตามวัสดุรองพื้นทางเลือกบางชนิดอาจมีผลเสียต่อคุณภาพ
ซากของไก่เนื้อ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของวัสดุรองพื้นที่มีต่อรอยแผล
ในซากไก่เนื้อที่เลี้ยงบนพื้นชานอ้อย ขี้เลื่อย แกลบ และหญ้าเนเปียร์
สับ โดยใช้เลี้ยงไก่ตลอด 42 วัน ซึ่งพบว่าวัสดุรองพื้น ชานอ้อยและ
หญ้าเนเปียร์สับ ส่งผลทาให้เกิดรอยขีดข่วน แผลฟกซ้าและผิวหนัง
อั ก เสบสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ วั ส ดุ ร องพื้ น อื่ น (P<0.05) [6] ซึ่ ง ใน
งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพซากของไก่เนื้อ

7. บทสรุป
การศึกษาผลการใช้ใบไผ่ผสมแกลบเป็นวัสดุรองพื้น เลี้ยงไก่เนื้อ
ต่อสมรรถภาพการผลิต โดยกลุ่มที่ 1 แกลบล้วน กลุ่มที่ 2 ใบไผ่ผสม
แกลบ อั ต ราส่ วน 25 : 75 โดยปริ ม าตร และกลุ่ ม ที่ 3 ใบไผ่ ผ สม
แกลบ อัตราส่วน 50 : 50 โดยปริมาตร ผลการทดลองพบว่า ในช่วง
ไก่เนื้อระยะเล็ก ที่ช่วงอายุ 1-3 สัปดาห์ วัสดุรองพื้นของไก่ทุกกลุ่ม
ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ เนื้อ โดยไก่ทุกกลุ่มมีน้าหนัก
ตัวไก่ที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าเมื่อ
ไก่เนื้ออยู่ระยะการเจริญเติบโตสูง ที่ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ชนิดของ
วัสดุรองพื้นมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ โดยไก่กลุ่มที่ 3 ที่
เลี้ยงโดยการใช้ใบไผ่ผสมแกลบ อัตราส่วน 50:50 โดยปริมาตรเป็น
วัสดุรองพื้น มีค่า ADG และ FCR ดีกว่าไก่กลุ่มอื่นเล็กน้อย (P>0.05)
และมีน้าหนักตัวที่อายุ 6 สัปดาห์สูงที่สุด เท่ากับ 2,360.80 กรัม แต่
ไม่แ ตกต่ างอย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ (P>0.05) กับ ไก่ กลุ่ มอื่ น แต่
ขณะที่ ไ ก่ ก ลุ่ ม ที่ 3 นี้ มี ค่ า PI score มากที่ สุ ด แตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับไก่ทุกกลุ่ม จึงสรุปได้ว่าสามารถนา
ใบไผ่แห้งตัดสั้นผสมแกลบมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อได้ โดย
ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วง 1-3 สัปดาห์ และช่วย
ส่งเสริมสมรรถภาพการผลิตได้ในช่วงไก่เนื้ออายุ 4-6 สัปดาห์ และ
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้คือใบไผ่แห้งผสมแกลบ ที่ อัตราส่วน
50:50 โดยปริมาตร

ดังนั้นจากผลการทดลองนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่นาใบไผ่แห้งมา
ใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อโดยผสมกับแกลบในอัตราส่วนดังกล่าว
ข้างต้น โดยไม่กระทบกับสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ และยังเพิ่ม
ค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตในช่วง 4-6 สัปดาห์ และสามารถลด
ต้นทุนจากการซื้อแกลบมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นทั้งหมดได้ ซึ่งใบไผ่แห้ง
ที่นามาทดลองเมื่อตากแห้งแล้ว มีผลลดความคมของขอบใบไผ่และ
ใบไผ่เหลือความชื้นอยู่ในช่วง 16-19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าแกลบที่
ใช้ที่มีความชื้นอยู่ 20-23 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นแกลบบรรจุถุงที่
อาจมีระยะเวลาการเก็บนานทาให้ความชื้นสูงขึ้น ซึ่งมีรายงานว่าการ
ดูแลรักษาสิ่งรองพื้นที่ดี สิ่งรองพื้นควรจะแห้งร่วนไม่จับกันเป็นก้อน
และจะต้องมีความชื้นอยู่ในระดับ 18-25 เปอร์เซ็นต์ ถ้าแห้งเกินไป
จะเริ่ม มีปั ญ หาเรื่อ งฝุ่ น ส่งผลต่อ การหายใจของไก่ ตรงกัน ข้ ามถ้ า
ความชื้นสูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ สิ่งรองพื้นจะเริ่มชื้นและจับกันเป็น
ก้อน [2] แต่ในการทดลองนี้ไม่ได้ใช้ใบไผ่แห้งล้วนเป็นวัสดุรองพื้น
เนื่องจากใบไผ่เมื่อตากแห้งและนามาตัดเป็นขนาดความยาวไม่ เกิน
0.5 เซนติเมตร มีน้าหนักเบาเกินไปไม่เหมาะใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอก
ล้วนได้เนื่องจากมีการปลิวออกนอกคอกได้ง่าย ทาให้มีการสูญเสีย
วัสดุรองพื้น แต่เมื่อนามาผสมกับแกลบที่น้าหนักมากกว่าจะช่วยให้
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บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการเพิ่มจานวนสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยม งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ นาชิ้นส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพามาฟอกฆ่าเชื้อในสารละลายคลอร็อกซ์ที่ความเข้มข้น
แตกต่างกัน ได้แก่ (1) 15 % , 15 นาที และ 5% , 5 นาที (2) 10 % , 15 นาที และ 5% , 5 นาที (3) 5 % , 15 นาที และ 5% , 5 นาที และ
การฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์ ความเข้มข้น 0.01 , 0.05 และ 0.10 % w/v เป็นเวลา 5 นาที แล้วนาไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
เติม PPMTM ความเข้มข้น 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร นาไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4
สัปดาห์ พบว่าการฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์ความเข้มข้น 0.05 % w/v มีการรอดชีวิตสูงที่สุด (85 %) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาอิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzylaminopurine (BAP) ร่วมกับ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ที่มีความเข้มข้นต่างกันจานวน
9 ชุดการทดลอง พบว่าการใช้ BAP 0.10 ppm ร่วมกับ NAA 0.05 ppm ทาให้เกิดจานวนยอดและจานวนข้อสูงที่ สุด (P< 0.05) เท่ากั บ
1.80±0.72 ยอด และ 4.61±0.79 ข้อตามลาดับ ส่วนจานวนรากมากที่สุด เมื่อใช้ BAP 0.10 ppm ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.025 หรือ
0.050 ppm (P< 0.05) ขณะที่ความยาวของรากสูงที่สุดพบในสภาวะที่ใช้ BAP 0.10 ppm และ NAA 0.025 ppm โดยมีความยาวรากเฉลี่ย
1.91±0.90 เซนติเมตรต่อราก
คาสาคัญ: 6-benzylaminopurine (BAP) , 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)

Abstract
Recently, in vitro plant culture is an effective method which popularly used for Artemisia vulgaris L.
manipulation. In this study was to propagate Artemisia vulgaris L. using in vitro culture technique. The axillary buds of
A. vulgaris were surface sterilized with different concentrations of Clorox reagent at (1) 15 % , 15 min and 5% , 5 min
(2) 10 % , 15 min and 5% , 5 min (3) 5 % , 15 min and 5% , 5 min. Various concentrations of mercuric chloride 0.01 ,
0.05 and 0.10 % w/v for 5 min were also used to clean the axillary buds of this plants. Sterilized explants from both
methods were then cultured on MS medium supplemented with 0.5 g/L plant preservative mixture ( PPMTM) . All
treatments were cultured at 25 ± 2 °C photoperiod 16 hours per day for 4 weeks. The results showed that the most
suitable sterilized condition was 0.05 % w/v mercuric chloride (85% survival). Additionally, the effects of plant growth
regulators combination (6-benzylaminopurine; BAP and 1-Naphthaleneacetic acid; NAA) for a total 9 treatments were
also evaluated. It was found that treatment of BAP (0.10 ppm) and NAA (0.05 ppm) induced the highest shoot number
(1.80±0.72 shoots) and axillary bud number (4.61±0.79) (P< 0.05). Hight root numbers were found in the treatment of
BAP (0.1 ppm) and NAA (0.025 and 0.05 ppm). While, the highest root length was found in the treatment of BAP (0.10
ppm) and NAA (0.025 ppm) with 1.91±0.90 root lengths.
Keywords: 6-Benzylaminopurine (BAP), 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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คิวริกคลอไรด์ความเข้มข้น 0.01 % 0.05 % , 0.10 % เป็นเวลา 5
นาที ล้างด้วยน้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที
ตัดชิ้นส่วนตาข้างให้มีขนาด 1 เซนติเมตร แล้วนาไปเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม PPMTM ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร นาหลอด
ทดลองเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพา วางไว้ในห้องปลอดเชื้อ ที่ความเข้ม
แสง 1,000 ลั ก ซ์ ใ ห้ แ สง 12 ชั่ ว โมง ต่ อ วั น เป็ น เวลา 4 สั ป ดาห์
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเพาะเลี้ ย ง 25 ± 2 องศาเซลเซี ย ส บั น ทึ ก ผล
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรอด เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารตาย และเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก าร
ปนเปื้อน จานวนใบ ความสูงและจานวนข้อ
2.2 การศึกษาผลของ BA ร่วมกับ NAA ที่มีต่อการเจริญของต้น
โกฐจุฬาลัมพา
นาชิ้นส่วนตายอดที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อของโกฐจุฬาลัมพา
ขนาด 1 เซนติเมตร นาไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BAP ความเข้มข้น 0.10, 0.25 และ 0.50
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ความ
เข้ ม ข้น 0.025, 0.05 และ 0.10 รวม 9 ชุ ดการทดลอง นาหลอด
ทดลองเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพา วางไว้ในห้องปลอดเชื้อ ที่ความเข้ม
แสงความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ให้แสง 12 ชั่วโมง ต่อวัน เป็นเวลา 4
สัปดาห์ อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25 ± 2 องศาเซลเซียส บันทึกการ
เพิ่มจานวนยอด จานวนใบ ความยาวของยอด จานวนข้อและการ
เกิดรากของโกฐจุฬาลัมพา

1. บทนา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
พืชภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และ
สารควบคุมการเจริญ เติบโต พร้อมกับการควบคุม อุณหภูมิ แสง
และความชื้นเพื่อให้ได้ต้นพืชที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรค
จานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันมีการนาเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการเพิ่มจานวนพืชสมุนไพรเพื่อการ
ผลิ ต สารทุ ติ ย ภู มิ ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในยา
เครื่องสาอางและอาหาร อาทิ มหาอุดมแดง [1] กระชายดา [2] หัว
ข้าวเย็น [3] เป็ นต้น ซึ่งสามารถลดข้อจากัดในเรื่ องของคุณ ภาพ
และปริมาณของสมุนไพรที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โกฐ
จุฬาลัมพา เป็นสมุนไพรมาจาก ยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ มี
กลิ่น หอม สามารถช่วยรักษาอาการท้อ งร่วง ขับ พยาธิ ขับ ลมใน
ล าไส้ ขั บ ปั ส สาวะ ระงั บ อาการหดเกร็ ง กล้ า มเนื้ อ ท าให้
ประจาเดือนมาปกติ ระงับอาการปวดท้อง นอกจากนี้ การศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของ โกฐจุฬ าลัม พาพบว่ามี ศักยภาพที่จะใช้เป็ น
สมุนไพรรักษาโรคหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับเกล็ดเลือดได้และได้รับ
ความสนใจอย่ า งมากในต่ า งประเทศ [4-6] อย่ า งไรก็ ต ามการ
รายงานถึ งการขยายพั น ธุ์ โ กฐจุ ฬ าลั ม พาด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อในประเทศไทยยังมีน้อยดังนั้นจึงศึกษาการขยายพันธุ์พืช
โกฐจุ ฬ าลั ม พาด้ ว ยเทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช โดยศึ ก ษา
สภาวะที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกส์และ
เมอคิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้นต่างๆและศึกษาอิทธิพลของการใช้
(6-benzylaminopurine (BAP) ร่ว มกั บ 1-Naphthaleneacetic
acid (NAA) ต่อการเจริญของเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาเพื่อเพิ่มจานวน
พืชโกฐจุฬาลัมพาให้มีปริมาณเพียงพอต่อการศึกษาวิจัยและการใช้
ประโยชน์ต่อไป

3. ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของสารละลายคลอร็อกซ์และสารละลายเมอร์คิว
ริกคลอไรค์ ที่ค วามเข้ม ข้นต่ างๆ ในการฟอกฆ่าเชื้อจุลิน ทรีย์บ น
ชิ้นส่วนของโกฐจุฬาลัมพา ได้ผลดังตารางที่1 เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นส่วน
ของโกฐจุฬาลัมพา ที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกซ์
ความเข้มข้น 15, 10, และ 5 เป็นเวลา 15 นาที แล้วฟอกซ้าด้วย
สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 5 นาที บนอาหาร
สู ต ร MS ที่ เติ ม PPMTM (0.5 ml/L) เป็ น เวลา 4 สั ป ดาห์ พบว่ า
อัตราการรอดชีวิตของชิ้น ส่วนเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพามีค่าเท่ากับ
35-55 เปอร์เซ็นต์ โดยการฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ ความ
เข้มข้น 15 % เป็นเวลา 15 นาที และ ความเข้มข้น 5 % เป็นเวลา
5 นาที มี อั ตราการรอดชีวิตสูงที่สุ ด (55 เปอร์เซ็ นต์ ) ขณะที่ การ
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอกร็อกส์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์
15 นาที แ ละ 5 เปอร์ เซ็ น ต์ 15 นาที มี อั ต ราการรอดชี วิ ต ลดลง
ตามลาดับ โดยลักษณะการเจริญของโกฐจุฬาลัมพาจากการฟอกฆ่า
เชื้อด้วยสารคลอร็อกส์เป็นดังภาพที่ 1 ส่วนการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วน
โกฐจุฬาลัมพาโดยใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้น 0.01, 0.05
และ 0.10 เปอร์ เซ็ น ต์ และน าไปเลี้ ยงบนสู ต รอาหาร MS ที่ เติ ม
PPMTM (0.5mL/L) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบอัตราการชีวิตสูงในช่วง
75-85 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยการใช้ เมอร์ คิ ว ริ ก คลอไรค์ ความเข้ ม ข้ น
0.05 % มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด (85 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็น
เมอร์คิวริกคลอไรค์ ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ (80 เปอร์เซ็นต์)
และเมอร์ คิ ว ริ ก คลอไรค์ ความเข้ ม ข้ น 0.10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (75

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
การทดลองนี้ใช้ตัวอย่างตาข้างของโกฐจุฬาลัมพา ที่เพาะปลูก
ในโรงเรือนอายุ 3 เดือน โดยนาชิ้นส่วนลาต้นของต้นโกฐจุฬาลัมพา
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว มาทาความสะอาดด้วยการเปิดน้าประปาไหล
ผ่านเป็นเวลา 3 ชั่วโมง นาชิ้นส่วนลาต้นไปแช่ในแอลกอฮอร์ 70 %
v/v เป็นเวลา 2 นาที แล้วนามาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารคลอร็อกซ์
ฟอกฆ่าเชื้อตัวอย่างชิ้นส่วนโกฐจุฬาลัมพา ด้วยสารละลายสารคลอ
ร็อกซ์ความเข้มข้น 5,10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ผสม Tween 20 1-2
หยด เป็ น เวลา 15 นาที จากนั้ น แต่ ล ะความเข้ ม ข้ น ฟอกด้ ว ย
สารละลายคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที ล้างด้วยน้า
กลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ตัดชิ้นส่วนตาข้าง
ให้มีขนาด 1 เซนติเมตร แล้วนาไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม
PPMTM (Plant Preservative Mixture) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร 2. การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อด้วยด้วยเมอร์
คิวริกคลอไรด์ฟอกฆ่าเชื้อตัวอย่างชิ้นส่วนโกฐจุฬาลัมพาด้วยเมอร์
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ตายของเนื้อเยื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากการรายงานของ Budavari
[9] ที่ ก ล่ า วว่ า การใช้ เมอร์ คิ ว ริ ก คลอไรค์ ซึ่ ง เป็ น ยาฆ่ า เชื้ อ โรค
(disinfecting) ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างพืชได้ดีแต่การใช้
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น สู งและระยะเวลาที่ น านขึ้ น จะน าให้ ก ารตายของ
เนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้เมอร์คิวริกคลอไรค์ในการฟอกฆ่า
เชื้อต้องใช้ในความเข้มข้นที่เหมะสมกับพืชหลังจากการย้ายชิ้นส่วน
เนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อลงในอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมเป็นเวลา
4 สั ป ดาห์ จึ งน าชิ้ น ส่ ว นยอดมาใช้ ในการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสาร
ควบคุมการเจริญ เติบโต BAP ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้นต่ างๆ
พบว่าการ BAP ร่วมกับ NAA ในสัดส่วนที่ต่ างกันส่งผลต่อผลการ
เพิ่มจานวนยอดและรากได้ต่างกันโดยการใช้ BAP ร่วมกับ NAA ที่
ความเข้ ม ข้ น ต่ า (0.10: 0.025) และ (0.10:0.05) ท าให้ ก ารเพิ่ ม
จานวนยอด จานวนรากและจานวนข้อเฉลี่ย สูงที่ สุด ซึ งการเพิ่ ม
ความเข้มข้นของ BAP และ NAA จะมีผลทาให้การเพิ่มจานวนยอด
จานวนรากและจานวนข้ อ เฉลี่ ย ลดลงอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) การใช้ BAP ร่ ว มกั บ NAA มี ผ ลดี ต่ อ การเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช โดยความเข้มข้นของ BAP และ NAA ให้ผลที่ต่างกันใน
พื ชแต่ ล ะชนิ ด โดยจากงานวิ จัย ของ อภิ ชาติ แ ละคณะ [10] ที่ ได้
ศึ ก ษาผลของ BAP ร่ ว มกั บ NAA ต่ อ การเพิ่ ม ปริ ม าณยอดของ
สมุนไพร พบว่าการใช้อาหารสูตร MS ที่เติมความเข้มข้น 1 และ 2
พีพีเอ็ม ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.05 พีพีเอ็ม ทาให้เพิ่มจานวน
ยอดของสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนได้มากที่สุด ขณะที่การใช้ BAP 1 พี
พีเอ็มร่วมกับ NAA 0.5 พีพีเอ็ม มีจานวนยอดต่อชิ้นของสมุนไพร
มากที่สุด นอกจากนี้จากรายงานวิจัยของ ยงศักดิ์ และคณะ [11]
รายงานว่าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.1
และ 0.2 พีพีเอ็ม ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.05 พีพีเอ็ม มีผลทา
ให้ค่าเฉลี่ยจานวนรากของต้นพรมมิสูงที่สุด

เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ และลักษณะการเจริญขิงต้นโกฐจุฬาลัมพา
เป็นดังภาพที่ 2 เมื่อนาชิ้นส่วนปลอดเชื้อของโกฐจุฬาลัมพามาเลี้ยง
ในอาหาร MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วนาส่วนยอดมาใช้ทดสอบ
ผลของสารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โต BAP ร่ วมกั บ NAA ที่ ค วาม
เข้มข้นต่าง ๆ กันจานวน 9 ชุดการทดลอง ได้แก่ (0.10 : 0.025),
(0.10 : 0.05), (0.10 : 0.10), (0.25 : 0.025), (0.25 : 0.05),
(0.25 : 0.10), (0.50 : 0.025), (0.50 : 0.05), (0.50 : 0.10) พี พี
เอ็ม ได้ผลดังตารางที่ 2 จากตารางพบว่าการใช้ BAP ร่วมกับ NAA
ที่ความเข้มข้น 0.10 : 0.05 พีพีเอ็ม ทาให้ชิ้นส่วนโกฐจุฬาลัมพา มี
จานวนยอดเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิ ติ (P< 0.05) เท่ า กั บ 1.80±0.72 ยอด ขณ ะที่ ก ารใช้ BAP
ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้น 0.10 : 0.25 และ0.10: 0.05 พีพีเอ็ม
ทาให้ จานวนรากสูงที่สุด (P<0.05) ส่วนความยาวรากพบสูงที่สุด
เมื่ อ ใช้ BAP ร่ ว มกั บ NAA ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.10: 0.025 พี พี เอ็ ม
และเมื่อใช้ BAP ร่วมกับ NAA ที่ความเข้มข้น (0.10: 0.025) (0.10:
0.05) (0.10: 0.10) และ (0.25: 0.025) พี พี เ อ็ ม ท าให้ ต้ น โกฐ
จุฬาลัมพามีจานวนข้อมากที่สุด (P<0.05)
4. อภิปรายผลการศึกษา
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพา บน
อาหาร MS ที่ มี ก ารเติ ม PPMTM ที่ ผ่ า นการฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย
สารละลายคลอร็อ กซ์ ความเข้ ม ข้ น 15, 10, และ 5 เปอร์เซ็ น ต์
เป็นเวลา 15 นาที และความเข้มข้น 5 % เป็นเวลา 5 นาที พบว่า
อัตราการรอดชีวิตของโกฐจุฬาลัมพาสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายคลอร็อกส์โดยการใช้สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น
15 เปอร์เซ็นต์และความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์นาน 5 นาที มีอัตรา
การรอดชีวิตสูงที่สุดเท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าอัตราการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์จะต่าที่สุด (20 เปอร์เซ็นต์) แต่ที่ความเข้มข้นนี้พบ
อัตราการตายของชิ้นส่วนเนื้อเยื่อสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นผล
มาจากความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์ที่สูงทาลายเนื้อเยื่อ
ของพืช เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองนี้กับงานวิจัยของณัฐติรัตน์
และคณะ [7] พบว่าการเติมพบว่าการเติม PPMTM ในอาหาร MS
เป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และช่วยทาให้อัตราการ
รอดชีวิตของชิ้นส่วนเนื้อเยื่อโกฐจุฬ าลัมพาสูงขึ้นเมื่อฟอกฆ่าเชื้อ
ด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ที่สภาวะเดียวกัน ส่วนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ส่วนตาข้างของโกฐจุฬาลัมพาบนอาหาร MS ที่เติม PPMTM ที่ผ่าน
การฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละละลายเมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้น
0.01, 0.05,และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ พบอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นกว่า
การใช้สารละลายคลอร็อกซ์ โดยการใช้ 0.05 % เมอร์คิวริกคลอ
ไรค์ ท าให้ อั ต ราการรอดชี วิ ต สู งถึ ง 85 % ขณะที่ ก ารเพิ่ ม ความ
เข้ ม ข้ น ของเมอร์ คิ ว ริ ก คลอไรค์ ท าให้ อั ต ราการรอดชี วิ ต ลดลง
เนื่ องจากมีผลท าลายชิ้น ส่วนเนื้อ เยื่ อโกฐจุฬ าลัมพาเช่ นเดียวกั บ
งานวิจัยของนงนุชและคณะ [8] ที่รายงานการใช้เมอร์คิวริกคลอ
ไรค์ ที่ ความเข้ ม ข้น 0.1 % เป็ น เวลา 10 นาที ในการฟอกฆ่ าเชื้ อ
เนื้อเยื่อบูเซฟ ทาให้การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ลดลง แต่ทาให้การ

5. สรุปผลการศึกษา
การฟอกฆ่าเชื้อด้วยเมอร์คิวริกคลอไรค์ 0.05 เปอร์เซ็นต์ นาน
5 นาทีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสูตร MS (1962) ที่เติม
สารควบคุ ม การเจริญ เติ บ โตของจุลิ น ทรีย์( PPMTM, 0.5 ml/L) มี
อัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด เท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์และการเพาะเลี้ยง
ชิ้นส่วนปลอดเชื้อบนอาหาร MS ที่เติม BAP ร่วมกับ NAA ความ
เข้ ม ข้ น 0.10 : 0.025 และ 0.10 : 0.05 พี พี เ อ็ ม ท าให้ ชิ้ น ส่ ว น
เนื้อเยื่อของโกฐจุฬาลัมพา มีจานวนยอด จานวนราก ความยาวราก
จานวนข้อ สูงที่สุด ผลจากการศึกษานี้สามารถนาไปใช้ในการเพิ่ม
ปริมาณสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อให้พอเพียงต่อ
ความต้องการต่อไป
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ราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

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

383

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก สาหรับการเอื้อเฟื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับ
การทาวิจัยในครั้งนี้

[6] Dangash A., Ram M., Niranjan R., Bharillya A., Misra H.,
Pandya N., and Jain D.C., “In vitro selection and
hormonal regulation in cell culture of Artemisia
annua L. Plant,” Journal of JSM Cell Culture
Developmental Biology, vol 3(1): pp 10-13. 2015.
[7] ณัฐติรัตน์ วังคีรี, วีระ นาคผู้, เชาวลิต พึ่งแตง, พิสิษฐ์ พูล
ประเสริฐ, ปฎิพันธ์ นันทขว้าง และกีรติ ตันเรือน, “การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ,” รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่
15, พิษณุโลก, 2562, หน้า 493-498.
[8] นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, อัจฉรี เรืองเดช, สมเกียรติ สีสนอง และ
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ, “ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุม
การเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้าบูเซป,”
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า: ฉบับ 35 (2) : หน้า 95 – 103,
2560.
[9] Budavari S., “The Merck index: an encyclopedia of
chemicals drugs and biolocal,” Rahway, N.J., U.S.A:
Merck.
[10] อภิชาต ชิดบุรี, พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง, พิทักษ์ พุทวรชัย และ
อนุพันธ์ ขันทอง, “ผลของ BAP รวมกับ NAA ที่มีตอการเพิ่ม
ปริมาณยอดของพืชสมุนไพรในสภาพปลอดเชื้อ,” วารสาร
วิทยาศาสตร์., ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, หน้า 504-507. 2561.
[11] ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิติ และอัญชลี จาละ, “อิทธิพลของ BA และ
NAA ที่มีต่อการเพิ่มจานวนยอดต้นพรมมิโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ,” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี., ปีที่ 23 ฉบับที่
1. 2557.

7. เอกสารอ้างอิง
[1] เบญจพร ภูกาบหิน, สุรพล แสนสุข และปิยะพร แสนสุข,
“การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออุดมแดงเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากใน
ประเทศไทย,” วารสารวิทยาศาสตร์., ปีที่ 44 ฉบับที่ 2, หน้า
294-306, 2558.
[2] มนฑิณี กมลธรรม, สะใบทอง ภูมิคอนสาร และสุภาวดี ชนะ
พาล, “การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรกระชายดา” วารสาร
พืชศาสตร์สงขลานครินทร์., ปีที่ 3 ฉบับที่ 3, หน้า 74-78,
2559.
[3] เยาวพา จิระเกียรติกุล, อรอุมา สองศรี และภาณุมาศ ฤทธิไชย,
“การขยายพันธุ์ข้าวเย็น (Smilax glabra Roxb.) ด้วยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, 2558.
[4] Borzabad, R. K., Sudarshana M.S., and Niranjan M.H.,
“In vitro plant regeneration from leaf explants of
Artemisia vulgaris L. – A Medicinal Herb,”
Journal of Modern Applied Science. vol 4(9): pp
130‐134, 2010.
[5] Hailu T., Abera B. andMariam E.G., “In vitro mass
propagation of Artemisia (Artemisia annua L.)” cv:
Anamed, Journal of Plant Tissue Culture and
Biotechnology. vol 23(2): pp 165‐176, 2013.

ตารางที่ 1 การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนโกฏจุฬาลัมพาด้วยสารละลายคลอร็อกซ์และสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรค์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
สภาวะ

ความเข้มข้น (%)

สารคลอร็อกซ์
(ณัฐติรัตน์, 2562)

5 และ 5
10 และ 5
15 และ 5
5 และ 5
10 และ 5
15 และ 5
0.01
0.05
0.10

สารคลอร็อกซ์
ร่วมกับ PPMtm

เมอร์คิวริกคลอไรด์

ระยะเวลา
(น.)
15 และ 5
15 และ 5
15 และ 5
15 และ 5
15 และ 5
15 และ 5
5
5
5

การปนเปื้อน
(%)
63
50
43
50
35
20
10
5
0

การตาย
(%)
10
10
27
15
15
25
10
10
25

การรอดชีวิต
(%)
27
40
30
35
50
55
80
85
75
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ตารางที่ 2 ผลของ BAP ร่วมกับ NAA ที่มีต่อการเจริญของต้นโกฐจุฬาลัมพา
BA
(มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)
0.10
0.10
0.10
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50

NAA
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร)
0.025
0.05
0.10
0.025
0.05
0.10
0.025
0.05
0.10

จานวนยอดเฉลี่ย
(ยอด)
1.60±0.40ab
1.80±0.72a
1.26±0.11ab
1.26±0.30ab
1.60±0.52ab
1.40±0.69ab
1.00±0.20b
1.13±0.30ab
1.20±0.00ab

จานวนใบเฉลี่ย
(ใบ)
8.66±0.23abc
9.60±1.22ab
5.97±1.58de
10.13±0.98a
7.64±2.29bcd
6.95±0.31cd
4.06±0.64e
6.20±1.70cde
6.93±1.27cd

จานวนรากเฉลี่ย
(ราก)

ความยาวรากเฉลี่ย
(เซนติเมตร)

จานวนข้อเฉลี่ย

1.66±0.30a
1.53±0.11a
0.86±0.50bc
1.13±0.61ab
1.06±0.11ab
0.66±0.69bcd
0.13±0.11 de
0.00±0.00e
0.40±0.40cde

1.91±0.90a
1.24±0.28abcd
1.55±1.16abc
0.55±0.52cde
1.83±0.76ab
0.65±0.45bcde
0.10±0.17de
0.00±0.00e
0.50±0.62 cde

4.86±1.33a
4.61±0.79a
4.65±0.49a
5.41±1.05a
2.30±0.52bc
3.06±0.41b
1.13±0.11c
1.15±0.18c
2.17±0.96bc

*ค่ า ตั ว เล ข เฉ ลี่ ย ที่ ต า ม ด้ ว ย ตั ว อั ก ษ ร ที่ เห มื อ น กั น ใน แ น ว ตั้ งไม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า งท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ p<0.05 โด ย วิ ธี Duncan Multiple Test

ก

ข

ค

ภาพที่ 1 ลักษณะของโกฐจุฬาลัมพาเมื่อฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อด้วยสารคลอร็อกซ์ ร่วมกับ PPMtm (Plant Preservative Mixture) (ก) ความ
เข้มข้นคลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์, 15 นาที และ 5 เปอร์เซ็นต์, 5 นาที (ข) ความเข้มข้นคลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์, 15 นาที และ 5 เปอร์เซ็นต์,
5 นาที และ (ค) ความเข้มข้นคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์, 15 นาทีและ 5 เปอร์เซ็นต์, 5 นาที

ก

ข

ค

ภาพที่ 2 ลักษณะของโกศจุฬาลัมพาเมื่อฟอกฆ่าเชื้อ (ก) ความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (ข) ความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์
0.05 เปอร์เซ็นต์ และ (ค) ความเข้มข้นความเข้มข้นเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.10 เปอร์เซ็นต์
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การศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภค
Heat Resistance Studies of Foodborne Pathogens in Ready-to-Eat Food
อุษณีย์ สุขสีทอง1 เสาวรส บุญริ้ว1 และ จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ2
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2Email: jaruwanth@nu.ac.th

2ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาค่าความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภคให้ผปู้ ระกอบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ในการทดลองได้ศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียก่อโรค Clostridium perfringens และ Vibrio parahemolyticus โดยการเพาะ
เชื้อในอาหาร ได้แก่ กะปิเพื่อปรุงน้้าพริกกะปิและกุ้งเผา โดยให้ความร้อนในระดับการต้มและปิ้งย่างระหว่างอุณหภูมิ 63-80 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที และตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารทั้งสองชนิด การต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย พบว่า เซลล์สมบูรณ์
ของ Clostridium perfringen มีค่าความต้านทานความร้อนต่้าสุด คือ 3.2 , 1.6 และ 0.1 นาที ที่อุณหภูมิ 63 , 71 และ 80 องศาเซลเซียส
ตามล้าดับ Vibrio parahemolyticus ในกุ้งเผาพบว่ามีค่าความต้านทานความร้อนเท่ากับ 26.4 และ 8.4 วินาที ณ อุณหภูมิ 63 และ 70
องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ดังนั้นข้อมูลค่าการต้านทานความร้ อนเป็นเวลาที่สามารถท้าลายแบคทีเรียลดลง 1 log สามารถน้าไปใช้ในการ
คาดคะเนระยะเวลาการให้ความร้อนในการปรุงอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
คาสาคัญ: ค่าความต้านทานความร้อน , ค่า D value , Clostridium perfringens , Vibrio parahemolyticus , อาหารพร้อมบริโภค

Abstract
The aim of this research was to study heat resistance of foodborne pathogenic bacteria in ready-to-eat food
for safety cooker. The experiments were determination of heat resistance of food pathogens, Clostridium perfringens
and Vibrio parahaemolyticus inoculated in food, for example, Kapi paste (Nam Phig Ka Pi) and grilled shrimp. The
thermal treatment between 63 - 80 °C till 10 minutes and then investigated the number of bacterial cells in food
sample. The heat resistance studies discovered that minimum decimal reduction times 3.2, 1.6, and 0.1 min were
obtained for C. perfringens in Kapi paste at 63, 71 and 80 °C, respectively . Grilled shrimp at 63 and 70 °C showed
decimal reduction times were 26.4 and 8.4 seconds, respectively. Therefore, the heat resistance data revealed 1 log
cycle deduction time of bacterial number that can predict cooking time for food safety.
Keywords: Decimal reduction time , D value , Clostridium perfringens , Vibrio parahemolyticus , Ready-to-eat food
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อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 8) ขนมจีน 9) สลัด
ผัก และ 10) น้้าแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน (8) การตรวจสอบชนิด
ของแบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ โ รคอาหารเป็ น พิ ษ คื อ Vibrio
parahaemolyticus ร้อ ยละ 51.08 Salmonella spp. ร้ อ ยละ
26.04 และ Staphylococcus aureas ร้อยละ 22.22 ในรอบ 5
ปีที่ผ่านมา (9) ความชุกของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารในเขต
ภาคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศไทย คื อ Staphylococcus
aureus , Escherichia coli , Salmonella , Clostridium
perfringens , Bacillus cereus , Vibrio cholerea O1 ซึ่งพบใน
เนื้อหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง นมพาสเจอร์ไรซ์ และ น้้าดื่ม (10)
ค่าความต้านทานความร้อนของจุลิน ทรีย์ถูกก้าหนดให้
แสดงในรูปของค่า D (D value) หรือ Decimal reduction time
ซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่ ใช้ในการท้ าลายจุลิน ทรีย์ ลง 90 % ของ
จ้ านวนเริ่ ม ต้ น ที่ อุ ณ หภู มิ ห นึ่ งๆ จุ ลิ น ทรี ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด จะมี ค่ า D
แตกต่ า งกั น การหาค่ า D ท้ า ได้ โดยใส่ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ท ราบจ้ า นวน
แน่นอนลงในภาชนะบรรจุแล้วน้าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิคงที่โดย
ใช้เวลานานต่างๆกัน (11) กะปิและกุ้งนิยมบริโภคแบบไม่มีการ
ผ่านความร้อนจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อ
ความปลอดภั ย ในการบริ โ ภคจึ งต้ อ งมี ก ารไปผ่ า นความร้ อ นที่
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการท้าลายแบคทีเรียก่อโรคให้มี
ปริมาณที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารของกรมวิทยาศาสตร์กา
แพทย์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการท้าวิจัยครั้งนี้ เพื่อ ศึกษา
ค วา ม ต้ าน ท าน ค วาม ร้ อ น (D value) ข อ งแ บ ค ที เรี ย C.
perfringens ในกะปิ และ V. parahaemolyticus ในกุ้ ง เพื่ อให้
ได้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการให้ความร้อนกับกะปิและกุ้ง
ก่อนน้ามาประกอบอาหารเป็นน้้าพริกกะปิและรับประทานเป็นกุ้ง
เผาต่อไป

บทนา (Introduction)
อาหารริ ม ทาง หมายถึ งอาหารพร้อ มรับ ประทานหรื อ
เครื่องดื่มที่จ้าหน่ายกันตามริมถนนหรือที่สาธารณะ มีทั้งที่เป็น ซุ้ม
ขายอาหาร รถเข็ น อาหาร หรือ รถบรรทุ กอาหาร ทั้ งนี้ ส่ วนใหญ่
ราคาอาหารจะต่้ ากว่ าอาหารในภั ต ตาคารและเป็ น อาหารที่ ค น
ท้องถิ่นนิยมรับประทาน ท้าให้อาหารริมทางพร้อมบริโภคสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมการกินในแหล่งนั้น ๆ (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
จากร้านริมวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
การสะดวกในการเข้ า ถึ ง อาหารและปั จ จั ย รสชาติ ข องอาหาร
ในขณะที่ปัจจัยด้านความมีสุขลักษณะที่ดี ราคา และสารอาหารที่
จะได้รับเป็นปัจจัยรองลงมา (2) แต่การรับประทานอาหารร้านริม
ทางต้ องค้ านึ งถึ งความสะอาด ความปลอดภัยจากโรคที่เกิด จาก
อาหารและน้้า
กะปิเป็นอาหารที่คนไทยนิยมน้ามารับ ประทาน เมนูเช่น
น้้าพริกกะปิ หรือ น้้ าจิ้ม มะม่วง กระบวนการท้าจะไม่มีก ารผ่าน
ความร้อน สามารถท้าให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารเจริญเติบโตได้
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ พ บ ในกะปิ เช่ น Clostridium perfringens เป็ น
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ พบบ่อยในล้าไส้
ของมนุษย์และสัตว์หลายชนิดและมีอยู่ในดินและพื้นที่ที่ปนเปื้อน
จากอุจจาระของมนุษย์หรือสัตว์ ปริมาณของแบคทีเรียที่ท้าให้เกิด
โรคได้คือ 1 ล้านเซลล์ต่อกรัมของอาหาร จากกระบวนการท้ากะปิ
จะมีการปนเปื้อนดินและการหมักของกะปิเป็นสภาวะที่เหมาะแก่
การเจริ ญ เติ บ โตของ Clostridium perfringens (3-4) กุ้ ง เป็ น
อาหารทะเลที่มีเนื้ออร่อย โดยกุ้งถูกน้ามารับประทานเป็นที่นิยม
ปั จ จุ บั น คื อ การรั บ ประทานแบบกึ่ งสุ ก กึ่ งดิ บ คื อ กุ้ งเผา และ
รับประทานแบบดิบ คือ กุ้งแช่น้าปลา เป็นต้น แบคทีเรียที่พบในกุ้ง
พ บ ว่ า เป็ น ก ลุ่ ม Vibrio spp. ต ร ว จ พ บ แ บ ค ที เรี ย V.
parahaemolyticus สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 48.7 กุ้ ง ขาวปนเปื้ อ น V.
parahaemolyticus คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ้านวนตัวอย่าง (5)
การรับประทานแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารจะ
เป็ น สาเหตุ ข องโรคอาหารเป็ น พิ ษ (Food poisoning) ท้ า ให้
อาเจีย นและท้ อ งร่วง หลั งจากที่ รั บ ประทานหรือ ดื่ ม ของเหลวที่
ปนเปื้อนแบคทีเรีย โดยการปนเปื้อนสามารถเกิดได้จากทุกขั้นตอน
ของอาหาร เช่นการปนเปื้อนเชื้อจากวัตถุดิบ การปรุง และการเก็บ
อาหาร ที่ ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ข้ อ มู ล จากส้ านั ก ระบาดวิ ท ยา กรม
ควบคุมโรค ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–23 ธันวาคม 2562 คน
ไทยเป็นโรคอาหารเป็นพิษ 105,672 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นกลุ่ม
วัยท้างานและวัยผู้สูงอายุ (6) การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพคาด
ว่า มีโอกาสพบผู้ ป่วยโรคอาหารเป็ น พิษ เพิ่ มขึ้น เนื่ องจากสภาพ
อากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
ในอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เป็น
ต้น (7) อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและ
น้้าที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนูในช่วง
เทศกาล ได้แก่ 1) จ่อม/ลาบ/ก้ อยดิบ 2) อาหารทะเล 3) อาหาร
ประเภทย้า 4) ส้มต้า 5) ข้าวมันไก่ 6) ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู 7)

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วิ จั ย (Materials and
Methods)
1. การเตรี ย ม สารล ะล าย เชื้ อ ตั้ ง ต้ น Clostridium
perfringens และ Vibrio parahaemolyticus
1.1. การเตรียมสารละลายเซลล์ C. perfringens
- เพาะเลี้ ย งแบคที เรี ย ในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ เหลว cooked meat
medium ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยใส่ AnaeroPackAnaero (Mitsubishi)
- ปิเปต culture ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เชื้ อ fluid thioglycolate broth ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมง ในสภาวะไร้
ออกซิเจน เปรียบเทียบความขุ่นของ culture กับเตรียมสารละลาย
McFarland No.0.5 ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของเซลล์ เที ย บเท่ า กั บ
1.5x108 CFU/ml
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ชั่วโมง ในสภาวะไร้ออกซิเจน ตรวจนับจ้านวนโคโลนีแบคทีเรียที่
อยู่ในช่วง 25-250 โคโลนีต่อ (CFU/g)
- น้ า ข้ อ มู ล log ของจ้ า นวนแบคที เรี ย ที่ ร อดชี วิ ต ทั้ ง หมด (log
CFU/g) และเวลา (min) ในการให้ ค วามร้อ น ณ อุ ณ หภู มิ ห นึ่ งๆ
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย (survival curve) และหาค่า
การต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย C. perfringens ในกะปิ (Dvalue)
- กุ้ง
- น้าตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมที่ใส่เชื้อตั้งต้น V. parahemolyticus
น้าไปให้ความร้อนด้วยเตาปิ้งย่างไฟฟ้า (ยี่ห้อ Otto) โดยติดตาม
อุณ หภูมิ ณ จุดศูนย์ก ลางบริเวณกลางตัวกุ้ง ในขณะที่ ท้าการให้
ความร้อนหรือย่างกุ้งด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปักในเนื้ออาหารแบบ
สุ่ม โดยท้าการตรวจวัด อุณหภูมิในต้าแหน่ง cold point ในตัวกุ้ง
ให้มีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส และ 70 องศาเซลเซียส เวลา 0,
1, 3, 5 และ 7 นาที ตามล้าดับ
- ตรวจสอบการรอดชีวิตของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus
โดยน้าตัวอย่างกุ้งพักให้เย็นในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เป็ นเวลา 2
นาที และท้ า การเจื อ จางตั ว อย่ า งกุ้ ง โดยการเติ ม สารละลาย
บัฟเฟอร์ Alkaline peptone water ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ตีปั่น
ด้วยเครื่อง stomacher เป็นเวลา 2 นาที และและท้าการเจือจาง
10 เท่าเป็นล้าดับๆ ด้วย Alkaline phosphate buffer ปริมาตร 9
มิลลิลิตร จนถึงความเจือจางที่เหมาะสม
- ปิเปตสารละลายกุ้งเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยง V.
parahaemolyticus โดยวิ ธี spread plate บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS) จ้านวน 2
เพลท บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง
ตรวจนั บ จ้ านวนโคโลนี สี เขี ย วบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ ค าดว่า เป็ น
แบคที เ รี ย V. parahaemolyticus ให้ มี โ คโลนี ใ นช่ ว ง 25-250
โคโลนี และค้านวณจ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิต (CFU/g)
- น้ า ข้ อ มู ล log ของจ้ า นวนแบคที เรี ย ที่ ร อดชี วิ ต ทั้ งหมด (log
CFU/g) และเวลา (min) ในการให้ ค วามร้อ น ณ อุ ณ หภู มิ ห นึ่ งๆ
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย (survival curve) และหาค่า
การต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ใน
กุ้งเผา (D-value)

1.2. การเตรียมสารละลายเซลล์ V. parahaemolyticus
- เพาะเลี้ ย งในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ เหลว Nutrient และ NaCl 2%
(w/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง
- น้า culture broth จ้านวน1 ลูปถ่ายลงใน Nutrient agar slant
NaCl 2% บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- น้ าโคโลนี จ าก Nutrient agar slant จ้ า นวน 1 ลู ป ละลายใน
สารละลาย normal saline (0.98% NaCl) steriled เขย่าให้เข้ า
กั น และเปรี ย บเที ย บปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของเซลล์ เ ที ย บกั บ
MacFarland No 0.5 ที่ มี ป ริ ม าณเชื้ อ ตั้ งต้ น เข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 1.5x
108 CFU/ml
2. การเตรียมตัวอย่างอาหารและการเพาะเลี้ยงเชื้อตั้งต้นเพื่อ
ทดสอบการต้านทานความร้อน
- กะปิ
ชั่งกะปิน้าหนัก 10 กรัม บรรจุในกระดาษฟอยด์ห่อให้มิดชิด
และน้าไปฆ่าเชื้อในกะปิ โดย เครื่อง autoclave ที่อุณ หภูมิ 121
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที ความดัน 15ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ปิ เ ปตสารละลายเซลล์ C. perfringens มี จ้ า นวนเซลล์
ประมาณ 1.5x108 cell/ml ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ใ นกะปิ
ปราศจากเชื้อและคลุกเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- กุ้งขาวแวนนาไม
ชั่ ง กุ้ ง ขาวแวนนาไมน้้ า หนั ก ประมาณ 25 กรั ม ล้ า งผ่ า น
น้้าประปาจ้านวน 2 ครั้ง และล้างด้วยน้้ากลั่นปราศจากเชื้อ 1 ครั้ง
และซับตัวอย่างกุ้งให้แห้งด้วยกระดาษซับอาหารปลอดเชื้อ (อบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง)
- ปิเปตสารละลายเซลล์ V. paraheamolyticus เชื้อตั้งต้นลง
ในกุ้ง โดยปริมาณเชื้อตั้งต้นเท่ากับ 1.5 x 108 CFU/ml ปริมาตร 1
มิลลิลิตร และท้าคลุกผสมเชื้อให้เข้ากับตัวกุ้ง
3. การทดสอบการต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย
- กะปิ
- น้ าตัวอย่างกะปิที่ ใส่เชื้อตั้ งต้ น C. perfringens น้ าไปให้ ร้อนที่
อุณหภูมิ 63, 71 และ 80 องศาเซลเซียส ในตู้อบ (hot air oven)
และท้าการชักตัวอย่างกะปิ ในเวลาต่อไปนี้ 0, 1, 3, 5, 7, 10 นาที
โดยติดตามอุณหภูมิของบริเวณจุด cold point ของตัวอย่าง ด้วย
เทอโมมิเตอร์แบบปักในเนื้ออาหาร
- น้าตัวอย่างกะปิ 10 กรัม เจือจางตัวอย่างกะปิด้วยอาหารเลี้ยง
เชื้ อ fluid thioglycolate broth ปริม าตร 90 มิล ลิ ลิต ร เขย่าให้
กะปิเป็นเนื้อเดียวเป็นสารละลายกะปิ ความเจือจาง 10-1 และท้า
การเจือจาง 10 เท่าเป็นล้าดับ ๆ ถึงความเจือจาง 10-3 ด้วย fluid
thioglycolate broth ปริมาตร 9 มิลลิลิตร
- ตรวจสอบการรอดชีวิตของแบคทีเรียโดยการนับจ้านวนแบคทีเรีย
C. perfringens วิธี pour plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Brain Heart
Infusion agar บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24

ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
การศึกษาการต้านทานความร้อนของ C. perfringens ในกะปิ
จากการศึกษาการต้านทานความร้อนของ C. perfringens ในกะปิ
โดยท้าการให้กะปิมีอุณหภูมิ 63.0 71.0 และ 80.0 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10 นาที และตรวจสอบปริมาณของ
C. perfringens ที่ ร อดชี วิต จากความร้อ นโดยการเพาะเลี้ ย งบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Brain heart infusion agar และสร้างกราฟการ
รอดชี วิ ต ของแบคที เรี ย ณ อุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า งเวลาและจ้ า นวน
แบคทีเรียที่รอดชีวิต (log) ดังแสดงกราฟที่ 1 2 และ 3
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การศึกษาการต้านทานความร้อนของ V. parahaemolyticus
ในกุ้งเผา
จากการศึกษาการต้านทานความร้อนของ V. parahaemolyticus
ในกุ้งเผา โดยท้าการให้ความร้อนกับกุ้งที่ อุณหภูมิ 63.0 และ 70.0
องศาเซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ 7 นาที และ
ตรวจสอบปริ ม าณของ V. parahaemolyticus ที่ รอดชี วิ ต จาก
ความร้อนโดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS agar และ
สร้างกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย ณ อุณหภูมิระหว่างเวลาและ
จ้านวนแบคทีเรียที่รอดชีวิต (log) ดังแสดงกราฟที่ 4

กราฟที่ 1 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณ หภูมิ 63
องศาเซลเซียส

กราฟที่ 2 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณ หภูมิ 71
องศาเซลเซียส

กราฟที่ 4 แสดงการรอดชี วิ ต ของ V. parahaemolyticus ที่
อุณหภูมิ 63 และ 70 องศาเซลเซียส
จากกราฟแสดงการรอดชี วิต ของ V. parahaemolyticus ที่
อุณ หภูมิ 63 และ 80˚C เมื่อค้านวณค่าความต้านทานความร้อน
ของแบคที เรี ย (D-value) ค้ า นวณได้ จ ากความชั น ของสมการ
เส้นตรง จากกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย ระหว่างค่า log ของ
จ้านวนเซลล์ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน (log CFU/g) กับเวลา
ค่ า D = - 1/slope จ าก ก ารค้ าน วณ ค่ า D-value ข อ ง V.
parahaemolyticus ในกุ้งเผาที่ ให้ ความร้อนที่ อุณ หภูมิ 63 และ
80 องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า D value เท่ า กั น 26.4 วิ น าที แ ละ 8.4
วินาที ตามล้าดับ

กราฟที่ 3 แสดงการรอดชีวิตของ C. perfringens ที่อุณ หภูมิ 80
องศาเซลเซียส
จากกราฟแสดงการรอดชีวิต ของ C. perfringens ที่อุณ หภู มิ
63 71 และ 80˚C เมื่ อ ค้ า นวณค่ า ความต้ า นทานความร้อ นของ
แบคทีเรีย (D-value) โดยค่า D-value คือ ระยะเวลาที่ใช้ท้าลาย
จ้ า นวนจุ ลิ น ทรี ย์ ใ ห้ ล ดลง 90 เปอร์ เซ็ น ต์ หรื อ 1 log cycle ที่
อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ค้านวณได้จากความชันของสมการเส้นตรง
จากกราฟการรอดชีวิตของแบคทีเรีย ระหว่างค่า log ของจ้านวน
เซลล์ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน (log CFU/g) กับเวลา ค่า D
= - 1/slope จากการค้านวณ ค่า D-value ของ C. perfringens
ในกะปิที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 63 71 และ 80 องศาเซลเซียส มี
ค่ า D value เท่ า กั น 3.2 น าที , 1.6 น า ที แ ล ะ 0.1 น า ที
ตามล้าดับ

วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)
กะปิเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านที่นิยมบริโภคในกลุ่มคน
เอเซีย ลักษณะของการน้ามาบริโภคแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
บริโภคสด และมีการให้ความร้อนก่อนน้ามาบริโภค การตรวจพบ
แบคทีเรีย C. perfringens มีปริมาณสูงสุด 104 CFU/g ในตัวอย่าง
กะปิราคาถูกจนถึงราคาแพง (12) C. perfringens เป็นแบคทีเรีย
แกรมบวก รู ป ร่ า งท่ อ น สร้ า งเอนโดสปอร์ เจริ ญ ในสภาวะไม่ มี
ออกซิเจน แต่ ส ามารถเจริญ ได้ ในสภาวะที่ มีอ อกซิ เจนเนื่ องจาก
สามารถต้ า นทานออกซิ เ จนได้ ห รื อ ทนต่ อ สภาวะที่ มี อ ากาศ
สามารถทนความร้อนได้ที่อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส 0.31-38
นาที การศึกษาการความต้านทานความร้อนของ C. perfringens
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ใน Pork luncheon roll พ บ ว่ า D65˚c = 0.9 นาที ห รื อ 54
วิ น าที , D70˚c = 0.2 นาที หรื อ 12 วิ น าที (13) ความต้ า นทาน
ความร้ อ นของ C. perfringens NCTC 8798 ในเนื้ อ วั ว บด ค่ า
D59˚c เท่ า กั บ 7.2 นาที (14-15) อุ ณ หภู มิ 55-65 °C เซลล์ ข อง
Clostridium perfringens ใน เนื้ อ วั ว แ ล ะ ใส่ ส า ร sodium
pyrophosphate พบว่า ที่อุณหภูมิ 55, 57.5, 60, 62.5 °C มีค่า
D value เท่ ากับ 21.6, 10.2, 5.3, and 1.6 นาที ตามล้าดับ แต่
เนื้อไก่งวงบดค่า D55°C เท่ากับ 17.5 นาที และ D62.5°C เท่ากับ 1.3
นาที (16) ซึ่ง D-value ของแบคทีเรียมีความแตกต่างกัน มีผลมา
จากคุณสมบัติและส่วนประกอบของอาหาร, จุลินทรีย์ที่สามารถพบ
ได้ ใน อ า ห าร แ ต่ ล ะ ช นิ ด แ ล ะ ส า ย พั น ธุ์ ข อ ง Clostridium
perfringens ที่แตกต่างกัน
จากมาตรฐานเกณฑ์ คุณ ภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัม ผัสอาหาร ฉบับ ที่ ๓ ของกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์
และมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช. 61/2561 ระบุ ว่ า กะปิ
อาหารหมั ก พื้ น เมื อ ง ให้ พ บ C. perfringens ได้ ไ ม่ เ กิ น 1000
CFU/g (17-18) ในงานวิจัยนี้พบว่าความสามารถในการต้านทาน
ความร้อน C. perfringens ที่เป็นเซลล์สมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ 63, 71
และ 80˚C พบว่า D63°C , D71°C และ D80°C เท่ ากั บ 3.2 นาที , 1.6
นาที และ 0.1 นาที ตามล้ า ดั บ ประโยชน์ ข องค่ า D-value
สามารถประเมิ น เวลาและอุ ณ หภู มิ ในการให้ ค วามร้อ นของการ
ประกอบอาหารเพื่ อ ท้ า ลายและลดปริม าณแบคที เรีย ในอาหาร
จนถึงระดับที่มี ความปลอดภัยและมีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณไม่เกิน
มาตรฐานก้าหนด ซึ่งส้าหรับ การให้ ความร้อนกับ กะปิจนถึงจุด
cold point ที่ อุณ หภู มิ 63˚c ต้องใช้เวลามากกว่า 3.2 นาที ที่
อุ ณ หภู มิ 71˚c ต้ อ งใช้ เวลามากกว่ า 1.6 นาที และ ที่ อุ ณ หภู มิ
80˚c ต้ อ งใช้ เ วลามากกว่ า 0.1 นาที จะท้ า ให้ แ บคที เ รี ย C.
perfringens ในกะปิ ที่ มี จ้ า นวนเซลล์ ป ระมาณ 10 4 CFU/ ถู ก
ท้ า ลายและลดลงเหลื อ จ้ า นวนให้ น้ อ ยกว่ า 10 3 CFU/g ตาม
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มผช 61/2561 ท้าให้
กะปิที่น้าไปบริโภคปลอดภัย
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ต้ า น ท า น ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง V.
parahaemolyticus ในกุ้ งเผา ที่ อุ ณ หภู มิ ป านกลาง 63 องศา
เซลเซี ย สและอุ ณ หภู มิ สู ง 70 องศาเซลเซี ย ส (19) ระบุ ว่ า เป็ น
อุณหภูมิขั้นต่้าในการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่าง การศึกษา
การต้านทานความร้อน V. parahaemolyticus ในกุ้งที่อุณ หภู มิ
55, 75 และ 95 องศาเซลซี ย ส ได้ ค่ า D-value เท่ า กั บ 125.02,
26.22 และ 16.48 วิ น าที (8) การปรุ งอาหารทะเลให้ สุ ก และ
เพื่ อ ให้ ก ารท้ า ลายแบคที เรี ย V. parahaemolyticus ที่ D 65 oC
อย่างน้อย 1 นาที และ ที่ D ควรให้ความร้อนเป็นเวลา 2.5 นาที
(19) ค่า D50oC เท่ากับ 1.75 นาที และ D70oC เท่ากับ 2 นาที (2022) จ า ก ง า น วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ พ บ ว่ า ค่ า D-value ข อ ง V.
parahaemolyticus ในกุ้ งเผาที่ อุ ณ หภู มิ 63.0,และ 70.0 องศา
เซลเซีย ส พบว่า ที่ ท้ าให้ ป ริม าณเชื้อ ลดลง 1 log cycle ใช้ เวลา
26.4 วินาทีและ 8.4 วินาที ตามล้าดับ

บทสรุป (Conclusion)
การศึ ก ษาค่ า ความต้ า นทานความร้ อ นของแบคที เรี ย ก่ อ โรคใน
อาหารพร้อมบริโภค ในการทดลองได้ศึกษาการต้านทานความร้อน
ของแบคที เ รี ย ก่ อ โรค Clostridium perfringens ในกะปิ แ ละ
Vibrio parahemolyticus ในกุ้ง โดยใช้ความร้อนในระดับการต้ม
และปิ้งย่างระหว่างอุณ หภูมิ 63-80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
นาที และตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ ที่รอดชีวิตในตัวอย่างอาหาร
ทั้งสองชนิด พบว่า Clostridium perfringen มีค่าความต้านทาน
ความร้อนต่้าสุ ด คือ 3.2 , 1.6 และ 0.1 นาที ที่ อุณ หภู มิ 63 ,71
แ ล ะ 80 อ ง ศ า เ ซ ล เซี ย ส ต า ม ล้ า ดั บ แ ล ะ Vibrio
parahemolyticus จากการศึ ก ษาในตั ว อย่ า งกุ้ งเผาพบว่ า มี ค่ า
เท่ า กั บ 26.4 และ 8.4 วิ น าที ณ อุ ณ หภู มิ 63 และ 70 องศา
เซลเซีย ส ตามล้าดั บ ค่ าการต้านทานความร้อนของแบคทีเรีย นี้
สามารถน้ า ไปประเมิ น ระยะเวลาในการให้ ค วามร้อ นที่ อุ ณ หภู มิ
ต่างๆแก่อาหารทั้งสองชนิดเพื่อให้อาหารปลอดภัยจากเชื้อก่อโรค
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บทคัดย่อ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น
ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย ขี้เลื่อย ผักตบชวา เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้โดย
จุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น ในกลุ่มเชื้อรา เห็ดสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสได้ เห็ดนางรม
สามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วและใช้ลิกโนเซลลูโลสได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์โดยศึกษาการนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็น
วัสดุในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยเห็ดนางรม โดยทาการศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางรมบนอาหารแข็งพีดีเอ ทดสอบความสามารถใน
การย่ อ ย CMC agar และความสามารถในการผลิ ต เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสโดยใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร (ฟางข้ า ว ชานอ้ อ ย
ขี้เลื่อย และผักตบชวา) มาเป็นซับสเตรท จากการทดลองพบว่าเห็ดนางรมสามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 3-10 และสามารถย่อย
CMC agar ได้ จากนั้นทาการผลิตเอนไซม์เซลลู เลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย และผักตบชวา) จากการ
ทดลองพบว่า ขี้เลื่อยสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดเท่ากับ 0.54 ยูนิตต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ ชานอ้อย ผักตบชวาและฟางข้าว
เท่ากับ 0.44, 0.36 และ 0.35 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จากผลการทดลองจะเห็นว่า ขี้เลื่อย ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย และผักตบชวา
สามารถนามาใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงเป็นการทดลองเบื้องต้นในการนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการลด
ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านี้และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป
คาสาคัญ: เห็ดนางรม, เอนไซม์เซลลูเลส, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Abstract
Agricultural waste material or lignocellulose material (Lignocellulose),containing of cellulose hemicellulose and
lignin, such as rice straw, rice husk, bagasse, sawdust, water hyacinth, etc. These materials are digested by the enzyme
cellulase, an enzyme produced by microorganisms such as fungi, bacteria, etc. The fungus group; mushrooms can
produce cellulase enzymes and can degrade lignocellulose. Oyster mushrooms can grow rapidly and use
lignocellulose. Therefore, the objective of this research is to study the use of agricultural wastes as materials for the
production of cellulase enzyme with oyster mushroom. This study focus on the growth of oyster mushroom on Potato
Dextrose Agar (PDA), testing for hydrolyze CMC agar and cellulase enzyme production using agricultural waste materials
(rice straw, bagasse, sawdust and water hyacinth) as substrate. From the experiment, Oyster mushroom was able to
grow rapidly during 3-10 days and could be hydrolyze CMC agar. Cellulase enzyme was produced using agricultural
waste materials (rice straw, bagasse, sawdust and water hyacinth). Sawdust can produced cellulase enzyme highest at
0.54 units/mL, bagasse, water hyacinth and rice straw at 0.44, 0.36 and 0.35 units/mL, respectively. From the results,
rice straw, bagasse, sawdust and water hyacinth can be used in the production of enzyme cellulase. This experiment is
a preliminary in the use of agricultural waste materials for benefits; to reduce the amount of agricultural waste material,
to be recycled, added value to these materials and application in agriculture and industry in further.
Keywords: Oyster mushroom, Cellulase enzyme, Agricultural waste
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ในปัจจุบันเห็ดสกุลนางรม (ชื่อวิทยาศาสตร์; Pleurotus ostreatus
ชื่อ สามั ญ Oyster mushroom) ได้ รับ ความนิ ย มในกลุ่ ม เห็ ด ชนิ ด
หนึ่ งที่ กิ น ได้ Pleurotus sp. อยู่ ในคลาส Basidiomycetes อยู่ ใน
กลุ่ ม ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ white rot fungi [4] เห็ ด กลุ่ ม นี้ ผ ลิ ต เส้ น ใย
ไมซี เลี ย มสี ข าวและสามารถย่ อ ยสลายลิ ก โนเซลลู โลสที่ พ บใน
ธรรมชาติได้ [5]
การเจริญ เติ บ โตของเส้ น ใยเห็ ด นางรมสามารถเจริ ญ ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว โดยลิ ก โนเซลลู โ ลสต่ า งๆสามารถใช้ เป็ น อาหารในการ
เพาะเลี้ยงได้ [6] นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่ งแวดล้ อ มโดยน าวั ส ดุ ในกลุ่ ม ลิ ก โนเซลลู โลสมาเป็ น แหล่ ง
วัต ถุ ดิ บ ซึ่ งเป็ น แนวทางในการเพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทาง
การเกษตรและแก้ ปั ญ หาด้ า นพลั ง งานและการเกษตรได้ [7]
นอกจากนั้นเห็ดนางรมยังสามารถปรับตัวได้ดีในการเจริญเติบโตกับ
วัส ดุ ในกลุ่ ม ลิ ก โนเซลลู โลสในอุ ต สาหกรรมเกษตรที่ ห ลากหลาย
เนื่องจากความสามารถในการสังเคราะห์ เอนไซม์ เซลลูเลสซึ่งเป็ น
เอนไซม์ที่ผลิตออกมาภายนอกเซลล์ [8]
วั ส ดุ เ ห ลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร และพื ช ในกลุ่ ม ที่ เ ป็ นวั ส ดุ
ลิกโนเซลลูโลสที่พบมาก เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย ผักตบชวา
เป็นต้น ฟางข้าว เบื้องต้นเกษตรกรจะขายฟางข้าวให้กับ พ่อค้าใน
ราคาไร่ละ 80 บาท ซึ่งมีราคาต่า และ ฟางข้าว แกลบ ซังข้าว ส่วนที่
เหลื อก็ ป ล่อ ยทิ้ งให้ ย่อ ยสลายไปตามธรรมชาติ ชานอ้อ ยเป็ น วัส ดุ
เหลือใช้จากไร่อ้อย ขี้เลื่อย เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากไม้ ผักตบชวาเป็น
พืชลอยน้าที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สร้าง
ความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้า การเกษตร ดังนั้นในการศึกษานี้
จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการนาวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและวัสดุลิกโนเซลลูโลสมาใช้ประโยชน์ ในด้านชี วภาพ
โดยนามาใช้ในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป

1. บทนา
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือประมาณ
513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ ในการทาการเกษตรประมาณ
43 เปอร์ เซ็ น ต์ (138 ล้ านไร่ ) และและเป็ น แหล่ งผลิ ต และส่ งออก
สินค้าเกษตรที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกประเทศไทยจะผลิตข้าวเป็น
หลักและอยู่ในอันดับ 6 ของโลก แต่ไทยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 2
ของโลก ด้ ว ยมู ล ค่ า 4,400 ล้ า นเหรี ย ญ สหรั ฐ ฯ หรื อ คิ ด เป็ น
21.9 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั่วโลก ส่วนสินค้าเกษตร
อื่นๆ ได้แก่ อ้อย ยาง มันสาปะหลัง น้ามันปาล์ม ผลไม้ตามฤดูกาล
เป็นต้น [1] การทาการเกษตรในประเทศไทยหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลิตแล้วจะมี วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ
กากอ้อย เป็นจานวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่จะกาจัดวัสดุเหล่านั้น
ด้ ว ยการเผาทิ้ ง ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายจากการเผา สร้ า งมลพิ ษ ทาง
อากาศ ทั้งยังทาลายสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ยังไม่ได้ถูกนา มาใช้ประโยชน์มากนักอีกทั้งยังมีการจัดการของเสีย
โดยการเผาในที่ โล่ง (Open burning) ซึ่ งเป็ น สาเหตุ หนึ่ งของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมวลสารสู่ชั้นบรรยากาศ
วัสดุ เหลื อทิ้ งทางการเกษตรหรือ วัส ดุ ป ระเภทลิ กโนเซลลู โลส
(Lignocellulose) เป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเซลลูโลส
เฮมิ เซลลูโลส และลิ กนิน เป็ นองค์ป ระกอบภายในโครงสร้างของ
ผนังเซลล์ [2] เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบ
มากที่ สุ ด ประมาณ 45 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องสารอิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมดใน
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในที่ผนังเซลล์ของพืช มีโครงสร้างทาง
เคมี ซึ่ ง ป ระกอบ ด้ ว ยหน่ ว ยย่ อ ยของน้ า ตาลกลู โ คสจ านวน
1000 - 10,000 โมเลกุ ล ต่ อ กั น เป็ นโพลี เ มอร์ ที่ เ ชื่ อ มกั น ด้ ว ย
พันธะเบต้า 1-4 ไกลโคซิดิก (Beta 1-4) glycosidic linkages) [3]
ซึ่งอัตราส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุลิกโนเซลลูโลส
เช่น ฟางข้าว มีเซลลูโลสประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูก
ย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้
โดยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในกลุ่มจุลนิ ทรีย์ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น
ในกลุ่มเชื้อรา เห็ดสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และสามารถย่อย
สลายลิ ก โนเซลลู โลสได้ ซึ่ ง เอนไซม์ เซลลู เลสที่ ผ ลิ ต ได้ ส ามารถ
นามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น การผลิตกระดาษ เส้นใย ซักล้าง
อาหารสัตว์ ด้านการเกษตร
เห็ดนางรมมีถิ่นกาเนิดแถบยุโรป มีการเจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ๊ค
(Oak) เมเปิ้ ล (Maple) ไม้ พี ช (Peach) เป็ น ต้ น และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย
พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นที่รู้จักกันดี เห็ดนางรม
จั ด เป็ น เห็ ด ที่ นิ ย มรั บ ประทานกั น มาก เนื่ อ งจากเห็ ด ชนิ ด นี้ มี
สารอาหาร เช่น วิตามิน ฟอสฟอรัส เหล็ก แคลเซียม คาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน เห็ดนางรมยังมีวิตามินที่สาคัญ โดยเฉพาะวิตามินบี ซี
และดี วิ ต ามิ น บี 1 (ไทอามี น) วิ ต ามิ น บี 2 (Riboflavin) มี
กรดอะมิ โนที่ จ าเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย เป็ น แหล่ งแร่ ธ าตุ ที่ ส าคั ญ เช่ น
โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาการนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ เป็นวัสดุ ในการ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยเห็ดนางรม

3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร ฟางข้าว ชานอ้อย ผักตบชวา
ขี้เลื่อย
ฟ า ง ข้ า ว น า ฟ า ง ข้ า ว แ ห้ ง จ า ก น า ข้ า ว อ .วั ง น้ อ ย
จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มาตั ด เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ จากนั้ น ปั่ น ให้ ไ ด้ ชิ้ น
ขนาดเล็ก
ขี้ เลื่ อ ย น าขี้ เลื่ อ ยจาก อ.เสาไห้ จ.สระบุ รี มาอบที่ อุ ณ หภู มิ
60 อ งศ าเซ ล เซี ย ส เป็ น เวล า 6 ชั่ วโม ง แ ล ะ ปั่ น ให้ ได้ ชิ้ น
ขนาดเล็ก
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ชานอ้อย นาชานอ้อย จาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มาอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมง และปั่นให้ได้ชิ้นขนาด
เล็ก
ผั ก ตบชวา น าผั ก ตบชวา มาตากแดด และน ามาอบให้ แ ห้ ง
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนามาตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ และปั่นให้ได้ชิ้นขนาดเล็ก
3.2 เชื้อเห็ดนางรม
ตัวอย่างเห็ดนางรมจากฟาร์มเห็ดใน จ.พระนครศรีอยุธยา นา
ก้อนเชื้ อเห็ดนางรมมาท าการเปิ ดดอกและเก็บ ดอกเห็ด มาสังเกต
ลักษณะสัณฐานวิทยา จากนั้นทาการแยกเชื้
อบริสุทธิ์
จากดอกเห็ด โดยเลือกดอกเห็ดที่ตองการ แล้วนามาวางในจานแกว
ใ
ช
มี
ด
ที่
ฆาเชื้อแลวผาเห็ดออกเปน 2 ซีก นาเข็มเขี่ยเชื้อทีฆ่ าเชื้อแลวกรีดเนื้อ
เห็ดตรงกลางกานดอกออกเปนชิ้นเล็กๆ แลวถ่ายลงในจานอาหาร
แข็ งสู ต รพี ดี เอ (PDA) ที่ ใช้ ส าหรั บ เพาะเลี้ ย งเห็ ด ท าการบ่ ม ไว้ ที่
อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ว นาน 14 วั น สั งเกตการเกิ ด เส้ น ใย
ลักษณะเส้นใยบนจานอาหารเพาะเลี้ยง
3.3 การวัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็งพีดีเอ
นา cork borer ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มาเจาะชิ้นวุ้นบนจานที่ มีเส้น ใย
เห็ดเจริญ จากนั้นนาเข็มเขี่ยเชื้อทาการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารแข็งพีดีเอ วัดอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนาไปบ่มที่
อุณ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วัดการเจริญ โดยวัด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเห็ด เป็นเวลา 1 3 5 7 10 และ 14 วัน
อัตราการเจริญเติบโตคานวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
มิลลิเมตรต่อวัน
3.4 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ การย่ อ ย Carboxymethyl
Cellulose Agar (CMC) ของเส้ น ใยเห็ ด ในการผลิ ต เอนไซม์
เซลลูเลส
นา cork borer ที่ฆ่ าเชื้อแล้ว มาเจาะชิ้นวุ้น บนจานที่มีเส้น ใย
เห็ดเจริญ จากนั้นนาเข็มเขี่ยเชื้อทาการย้ายเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี ค าร์ บ อกซี เมทิ ล เซลลู โ ลส (CMC) และบ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา เป็ น เวลา 1 3 5 7 และ
10 วัน ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยไอโอดีน
(iodine) โดยเทไอโอดีน ให้ท่วมอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นเวลา 15 นาที
แล้วเททิ้ง จากนั้นสังเกตการเกิดโซนใสวัดขนาดโซนใสที่เกิดขึ้นรอบ
โคโลนี และคานวณค่า hydrolysis capacity (HC value) ดังแสดง
ในสมการ [9]

3.5 การศึกษาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากเห็ดนางรม
ใช้ วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตร ได้ แ ก่ ขี้ เลื่ อ ย ซานอ้ อ ย และ
ผักตบชวา ฟางข้าว เตรียมอาหารเหลว (Submerged medium)
ในการผลิตเอนไซม์ ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ มี
อาหาร 100 มิ ล ลิ ลิ ต รที่ เติ ม สารอาหารเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ ยี ส ต์ ส กั ด
(Yeast extract) 0.2 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ , เ ป ป โ ต น (Peptone)
0.2 เปอร์ เซ็ น ต์ , โพแทสเซี ย มไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2 PO4 )
0.05 เปอร์ เซ็ น ต์ , ไดโพแทสเซี ย มไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4)
0.05 เปอร์ เซ็ น ต์ , แมกนี เซี ย มซั ล เฟต (MgSo4) 0.05 เปอร์ เซ็ น ต์
และตัวอย่างเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 1 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนัก
ต่อปริมาตร) จากนั้นนาไปฆ่าเชื้อในหม้อหนึ่งความดันไอ ที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที [7]
จากนั้นนา cork borer ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มาเจาะชิ้นวุ้นบนจานที่มี
เส้นใยเห็ดเจริญ จากนั้นนาเข็มเขี่ยเชื้อทาการย้ายเส้นใยของเห็ดลง
ใน อาห ารที่ ฆ่ าเชื้ อแล้ ว น าไป บ่ ม ใน ตู้ บ่ ม เชื้ อ แ บ บ เขย่ าที่
180 รอบต่ อ นาที อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 10 วั น
จากนั้นเก็บเกี่ยวโดยการปั่นเหวี่ยงที่ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
1 5 น า ที แ ล้ ว เก็ บ ส่ ว น ใส แ ล ะ น า ไป เก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ ห ภู มิ
4 องศาเซลเซียส เพื่อนาไปวัดกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
3.6 การวัดกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
นาส่วนใสของเอนไซม์หยาบผสมลงในกับ CMC 1 เปอร์เซ็น ต์
citrate pH 4.8 บ่ มในอ่ า งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (water bath) ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดกิจกรรม
เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสที่ เ กิ ด จากน้ าตาลรี ดิ ว ซ์ ที่ ผ ลิ ต ได้ ด้ ว ยวิ ธี
Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) [10] วัดค่าดูดกลืนแสงด้วย
เค รื่ อ ง Spectrophotometer ที่ ค วาม ย าว 575 น าโน เม ต ร
บันทึกผลและคานวณค่ากิจกรรมของเอนไซม์
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลกิจกรรมของเอนไซมม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือ
ทิ้ ง ทางการเกษตร มาวิ เ คราะห์ ความแป รป รวน ทางเดี ย ว
(One - way ANOVA) ระดั บ ค วาม เชื่ อมั น ร้ อ ย ล ะ 95 แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
4. ผลการทดลองและวิจารณ์
4.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะของเส้นใยเห็ด
เห็ดนางรมขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม มีโคนก้านดอกติดกัน และมีหมวกเห็ด
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ดอกของเห็ดนางรมหมวกดอกมีลักษณะ แบนราบ
กลางหมวกดอกมีลักษณะเว้าเป็น แอ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
5-15 ซม. มีสีขาวหรือสี ขาวนวล มีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้าย
ขนกามะหยี่ ด้านล่างของหมวกดอกจะเชื่อมติดกับก้าน ดอกหรือ
เป็ น เนื้ อ เดี ย วกัน ก้ านดอกค่ อนข้ างสั้ น และเจริญ เข้าหาแสงสว่าง
ก้านโค้งงอเหมือน พัด มีความกว้างประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 1-3 เซนติเมตร ครีบดอกลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีขาวหรือ

ค่า Hydrolysis capacity (HC value)
=

ขนาดเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี
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สีเทาดังรูปที่ 1 ส่วนลักษณะของเส้นใยบนจานอาหารแข็งพีดีเอ จะมี
ลักษณะขาว ฟู มีการเจริญเส้นใยได้เร็ว ดังรูปที่ 2

SDA) พบว่าเห็ดนางรมสีชมพูมีการเจริญเติบโตของเส้นใยในอาหาร
SDA ได้ดีกว่าบนอาหาร PDA [12]

รูปที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเห็ดนางรม

รูปที่ 3 การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรมบนอาหารแข็งพีดีเอ

รูปที่ 2 ลักษณะของเส้นใยเห็ดนางรม

4.3 ประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ย Carboxymethyl Cellulose
Agar (CMC) ของเส้นใยเห็ดนางรม
ท าการย้ า ยเส้ น ใยของเห็ ด ลงบนจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี
ค า ร์ บ อ ก ซี เม ทิ ล เซ ล ลู โล ส (CMC) แ ล ะ บ่ ม ที่ อุ ณ ห ภู มิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา เป็นเวลา 1 3 5 7 และ 10 วัน ทดสอบ
ความสามารถในการย่ อ ยสลายเซลลู โ ลสด้ ว ยไอโอดี น (iodine)
คานวณค่า hydrolysis capacity (HC value) จากผลการทดลอง
พบว่าเส้นใยเห็ดที่เจริญเป็นเวลา 1 3 5 7 และ 10 วัน สามารถย่อย
CMC ให้ มี ค่ า HC สู ง มากกว่ า 3.5 ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า เห็ ด นางรม
สามารถผลิตเอนไซม์มาย่อยองค์ประกอบเซลลูโลสใน CMC agar ได้
ดังรูปที่ 4

4.2 การเจริญ เติ บ โตของเส้ น ใยเห็ ด นางรมบนอาหารแข็ ง
พีดีเอ (Potato dextrose agar)
การทดลองเบื้ องต้ นเพื่อ ศึกษาการเจริญ เติบ โตของเส้นใยเห็ ด
นางรมบนอาหารแข็งพี่ดีเอ โดยทาการวางเส้นใยของเห็ดลงบนจาน
อาหารแข็งพีดีเอและวัดอัตราการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด พบว่า
การเจริญเติบโตของเส้นใย ในช่วงแรกค่อยมีการเจริญ เติบโตและ
เจริญเติบโตรวดเร็วในช่วงวันที่ 3-10 หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะ
ค่อยๆคงที่และในวันที่ 14 พบว่า มีเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางรม
เต็มจานอาหารแข็งพีดีเอ ดังรูปที่ 3 ผลการทดลองนี้มีผลใกล้เคีย ง
กั บ การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ในการเจริ ญ เติ บ โตของไมซี เ ลี ย ม ของ
Pleurotus ostreatus (WICC-F18) บนอาหารแข็งพีดีเอ พบว่ามีไม
ซีเลี ย มที ก ารเจริญ เติ บ โตเต็ ม ที่ 12 วัน บนอาหารเลี้ ย งแข็ งพี ดี เอ
นอกจากนั้นทาการทดสอบโดยเติมสารมอลต์สกัด ยีสต์สกัด ลงใน
อาหารแข็งพีดีเอ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของไมซีเลียม พบว่ามีผล
ไม่แตกต่างกั นกับ เจริญ บนอาหารแข็งพี ดีเอเพียงอย่างเดี ยว [11]
จากการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดนางรมสีชมพูในอาหารแข็ง
พีดีเอ และอาหารแข็งที่มีฟางข้าว (Wheat straw-dextrose agar,

รูปที่ 4 ตัวอย่างการย่อย CMC ของเอนไซม์จากเห็ดนางรม ด้วย
สารละลายไอโอดีน
จากการทดลองพบว่าเห็ดนางรมสามารถย่อย Carboxymethyl
Cellulose Agar (CMC) ได้ ดังนั้นจึงนาเห็ดนางรมไปใช้ในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในขั้นตอนต่อไป
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4.4 ผลการศึ ก ษาวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรในการผลิ ต
เอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรม
จากการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรมโดยใช้
วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตร ขี้ เลื่ อ ย ซานอ้ อ ย และ ผั ก ตบชวา
ฟางข้าว เป็นซับสเตรทในการผลิต จากการทดลองพบว่ากิ จกรรม
ของเอนไซม์โดยใช้ วัสดุเหลือทิ้งเป็นซับสเตรทในการผลิตเอนไซม์
เซลลู เ ลส สามารถผลิ ต เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสได้ สู ง สุ ด คื อ ขี้ เ ลื่ อ ย
0.54 ยู นิ ต ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร รองลงมาคื อ ชานอ้ อ ย ผั ก ตบชวาและ
ฟางข้าว เท่ากับ 0.44, 0.36 และ 0.35 ตามลาดับ ยูนิตต่อมิลลิลิตร
ดั ง รู ป ที่ 5 จากผลการทดลองพบว่ า การใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
การเกษตรในกรผลิตเอนไซม์เซลลูเลสมีผลใกล้เคียงกับการทดลอง
ขอ ง Karthikeyan [13] ท าก ารผ ลิ ต เอ น ไซ ม์ เซ ล ลู เล ส จ าก
Pleurotus ostreatus ในอาหาร Modified Czapek’s cellulose
พบว่ามีกิจกรรมขเองเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดเท่ากับ 0.607 ยูนิตต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร Ayman et al. (2011) ท าการศึ ก ษาการผลิ ต เอนไซม์
เซ ล ลู เล ส จ า ก เห็ ด Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
(type NRRL-0366) ในอาหารเหลว (Submerged medium) ที
ประกอบด้ ว ย avicel PH101 6 เปอร์ เซ็ น ต์ พบว่ า สามารถผลิ ต
เอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุด [7]

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)
Source DF
SS
MS
F-Value
Mat
3 0.043007 0.014336
8.41
Error
4 0.006816 0.001704
Total 7 0.049823

P-Value

0.033

รูปที่ 6 ค่าเฉลี่ยกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร
นอกจากนั้ น ยังมี การศึก ษาการผลิตเอนไซม์ เซลลูเลสจากเห็ ด
นางรม Pleurotus sapidus WC 529 ด้ ว ยอาห ารแข็ ง basal
medium ที่มีลิกโนเซลลูโลสเป็นซับสเตรท (Solid state culture) ;
ฟางข้ า วสาลี ซั ง ข้ า วโพด ฟางข้ า ว ก้ า นกล้ ว ยและชานอ้ อ ย ท า
ออกแบบการทดลองแบบ Response surface methodology
(RSM) พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ให้ได้สูงสุด คือ
pH เริ่มต้น 4.0 อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความชิ้น 60 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณหัวเชื้อ 4 มิลลิลิตร และเวลาในการบ่ม 120 ชั่วโมง [14]
จากการทดลองนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการวัสดุเหลือ
ทิ้ ง ทางการเกษตรที่ พ บมาก เช่ น ฟางข้ า ว ชานอ้ อ ย ขี้ เ ลื่ อ ย
ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่สามารถย่อยสลายได้ เมื่อนามาใช้
เป็นวัสดุในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยกระบวนการทางชีวภาพซึ่ง
อาจจะมีกิจกรรมของเอนไซม์ เซลลูเลสที่ไม่ สูง แต่สามารถพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต ศึ ก ษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่สูงขึ้นได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมและเกษตรได้ จึงเป็นการนาวัสดุ เหลือทิ้งมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้ ง ลดภาวะโลกร้ อ นจากการก าจั ด ด้ ว ยการเผา
ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่าใช้กับวัสดุเหล่านี้

รูปที่ 5 กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่ใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเป็นซับสเตรทในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย กิ จ กรรมของเอนไซม์ เ ซลลู เ ลส
ผลทางสถิติ พ บว่ าค่ ากิ จ กรรมของเอนไซม์ เซลลู เลสที่ ผ ลิ ต ได้ จาก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 4 ชนิด คือ ฟางข้าว ชานอ้อย ขี้เลื่อย
และผักตบชวา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ค ว า ม เชื่ อ มั่ น 0.05 (P-value < 0.05) R-sq value (86.32%)
ขี้เลื่อย (Material 3) มีค่าเฉลี่ยของกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสสูง
ที่สุด ดังรูปที่ 6
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5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองนี้ จ ะเห็ น ว่ า มี วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร
(ฟางข้ าว ชานอ้ อย ขี้ เลื่ อย และผั กตบชวา) สามารถนามาใช้ เป็ น
แหล่งผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดนางรมได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
กระบวนการทางชี วภาพจากเห็ ด นางรมที่ มี เอนไซม์ เซลลู เลสที่ มี
ความสาคั ญ ในการย่อยลิกโนเซลลู โลสได้ ดังนั้ นการผลิ ตเอนไซม์
เซลลูเลสจากวัส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตรจากเห็ ดนางรม จึ งเป็ น
แนวทางหนึ่ งในการใช้ ประโยชน์ ลดปริม าณและเพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร นอกจากนั้นสามารถนาเอนไซม์ที่ผลิตได้
ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไปได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตไวน์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis ( Lour. ) Spreng) โดยท้าการคั้นน้้าฟักข้าวจาก
ผลฟักข้าวสุกแยกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเนื้อ ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด และส่วนเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ด ผสมกับน้้าเสาวรสและน้้าสับปะรดในอัตราส่วน น้้า
ฟักข้าว: น้้าเสาวรส/น้้าสับปะรด เท่ากับ 6:1 ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าด้วยน้้าตาลทรายให้ได้เท่ากับ 23 องศาบริกซ์ ท้าการหมักโดยใช้
เชื้อยีสต์ผง EC118 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้ไวน์ฟักข้าวทั้งหมด 6 สูตรคือ สูตรที่ 1 ไวน์น้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ด ผสมน้้าสับปะรด สูตรที่ 2
ไวน์น้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด สูตรที่ 3 ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด สูตรที่ 4 ไวน์น้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ด ผสมน้้า
เสาวรส สูตรที่ 5 ไวน์น้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส และสูตรที่ 6 ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้า ค่าปริมาณกรดซิตริก ค่าการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลัง หมัก ผลการวิจัยพบว่าไวน์น้า
คั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดที่ร้อยละ 94.4 เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบจ้านวน
35 คน พบว่าไวน์ที่ได้จากน้้าคั้นเนื้อ น้้าคั้นจากเยื่อหุ้มเมล็ด และน้้าคั้นจากเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดมีคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) และไวน์น้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส ได้คะแนนการยอมรับสูงที่สุดที่
ระดับความชอบปานกลาง
ค้าส้าคัญ: ไวน์ฟักข้าว, น้้าคั้นเนื้อ, น้้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ด, การต้านอนุมูลอิสระ

Abstract
This research aims to develop a wine product from Gac fruit (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.). The
gac fruit juice was prepared by separately squeezed into 3 portions; pulps gac juice, aril gac juice, and a mixture of pulp
and aril gac juice. The gac juices were mixed with passion fruit juice and pineapple juice at a ratio 6:1. The total soluble
solid of the fruit juice was adjusted by sugar to 23 °Brix. The fermentation process was conducted by commercial yeast
powder EC118 for a period of 2 weeks. Six recipes of gac fruit wine obtained were Formula 1: a mixture of pulp and aril
gac juice mixed with pineapple juice, Formula 2: an aril gac juice mixed with pineapple juice, Formula 3: a pulp gac
juice mixed with pineapple juice, Formula 4: a mixture of pulp and aril gac juice mixed with passion fruit juice, Formula
5: an aril gac juice mixed with passion fruit juice, and Formula 6: a pulp gac juice mixed with passion fruit juice. The
juices before and after fermentation were determined the pH, total soluble solid, total citric acid, antioxidant, and
alcohol content. The result revealed that aril gac juice mixed with passion fruit juice wine had the highest antioxidant
activity with 94.40% DPPH radical scavenging. Sensory evaluation was evaluated by 35 panelists. The results showed
that there were not significantly different in color, odor, taste, and overall liking of the different portion of gac juice
(p>0.05). However, the aril gac juice mixed with passion fruit juice wine had the highest score of moderate preference.
Keywords: Gac fruit wine, Pulp gac juice, Aril gac juice, Antioxidant
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พืชท้องถิ่นผสมกับผลไม้รสเปรี้ยวผลิตเป็นไวน์ผลไม้ หลากหลาย
ชนิ ด อาทิ เช่ น ไวน์ ก ระเจี๊ย บผสมลู ก หม่ อ น [4] ไวน์ ม ะม่ วงหาว
มะนาวโห่ [5] ไวน์สับปะรดภูเก็ตผสมน้้ามะม่วงหิมพานต์ [6] ไวน์
สับปะรดผสมแครอท [7] ไวน์ผสมแก่นตะวันและหม่อน [8] ไวน์
ข้าวสีทองจากแกลบ [9] เป็นต้น
ด้วยคุณสมบัติของฟักข้าว ผนวกกับประโยชน์ในด้านการต้าน
อนุมูลอิสระของเครื่องดื่มไวน์งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์ไวน์ฟักข้าวที่มีส่วนผสมของน้้าผลไม้รสเปรี้ยวได้แก่น้า
สับปะรดและน้้ าเสาวรส โดยคั้น น้้าฟั กข้าวจากส่ วนเนื้อและเยื่ อ
เมล็ดเพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงผลิต
ไวน์ให้มีรสชาติที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด ซึ่งไวน์ฟักข้าวนี้จะเป็น
เครื่องดื่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้ต่อไป

1. บทน้า
ฟั ก ข้ า ว ( Gac fruit ) หรื อ ที่ ภ าคเหนื อ เรี ย กว่ า “ ผั ก ข้ า ว ”
ภาคใต้เรียกว่า “ ขี้กาเครือ ” คัดเข่า ( นครราชสีมา ) , หมักบวบ
เข่ า , คายเข่ า หรื อ มี ชื่ อ สามั ญ ว่ า Gac fruit, Baby Jackfruit,
Cochinchin Gourd, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd,
Cochinchin Gour เป็นผักผลไม้พื้นบ้านที่นิยมน้ามารับประทาน
ผลและส่ ว นของยอดอ่ อ น มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Momordica
cochinchinensis ( Lour. ) Spreng. อ ยู่ ใ น ว ง ศ์
Cucurbitaceae [1] มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของ
ทวี ป เอเซี ย ตั้ งแต่ ป ระเทศจี น ตอนใต้ พม่ า ไทย ลาว กั ม พู ช า
เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ ฟักข้าวเป็นได้ทั้ง
อาหารและยา นิยมน้ามาประกอบเป็น อาหาร เช่น เยื่อหุ้มเมล็ด
น้ า มาหุ ง กั บ ข้ า ว ผลน้ า มาต้ ม แกง ผลสุ ก น้ า มาคั้ น สด เป็ น ต้ น
สรรพคุณ ของฟักข้าว รากและใบเมื่อน้ามาต้มน้้าดื่มช่วยลดไข้แก้
ปวดเมื่อย เมล็ดคั่วและบดเป็นผง ผสมกับน้้ามันน้าไปทาช่วยลด
การอักเสบช้้าบวม สารสกัดของฟักข้าวส่วนผล เยื่อหุ้มเมล็ด และ
เมล็ดมีรายงานการศึกษาพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ต้าน
มะเร็ง ต้านอักเสบ ต้านลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน และต้านอนุมูลอิสระ
เป็ นต้น สารส้าคัญ ที่พ บในฟั กข้า ว ได้แ ก่ สารกลุ่ม carotenoids
พบได้ในผล เมล็ด และเยื่อหุ้มเมล็ด สาร saponins พบในเมล็ด ล้า
ต้น เถาเรื้อย และราก สารประกอบ ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์พบ
ได้ในเปลือกผล เนื้อผล เมล็ด และเยื่อหุ้มเมล็ด [2] ฟักข้าวมีสารเบ
ตาแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า ซึ่งเบตาแคโรทีนคื อสารตั้ง
ต้นของวิตามิน A ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
ฟักข้าวมีไลโคปีนที่ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระมากกว่ามะเขือ
เทศถึง 12 เท่า มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง ไลโค
ปีนในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวถือเป็นสารต้านมะเร็งชนิดหนึ่ง ช่วยลด
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็น
และวิตามิน C ช่วยสร้างคอลลาเจนอีกด้วย [3] ปัจจุบันมีการน้าฟัก
ข้าวผลสุกมาท้าเป็นน้้าฟักข้าวบรรจุขวดขายโดยผสมกับน้้าเสาวรส
หรื อ น้้ า ผลไม้ ที่ มี ร สเปรี้ ย ว รวมถึ ง น้้ า ผึ้ ง เพื่ อ เพิ่ ม รสชาติ เป็ น
ผลิต ภั ณ ฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต้ านมะเร็ง อย่างไรก็ตามในด้าน
รสชาติและอายุการเก็บรักษาสั้นท้าให้น้าฟักข้าวยังไม่เป็นที่นิยม
มากเท่าใดนัก
ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความเชื่อมานานว่าการ
ดื่มไวน์เป็นประจ้าก่อนรับประทานอาหารช่วยป้องกันโรคและชะลอ
ความแก่เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์
และโรคพาร์กิ น สั น ช่ว ยให้ เส้ น เลื อ ดขยายตั วในคนไข้ ที่ เป็ น โรค
ความดันต่้า ช่วยในการยับยั้งการเกิดมะเร็งและช่วยให้หลอดเลือด
หัวใจไม่ ตี บ ตัน ผลไม้ที่ นิ ยมน้้ ามาผลิตไวน์ ส่วนใหญ่ เป็ น ผลไม้ รส
เปรี้ยว ได้แก่ องุ่น สับปะรด กระเจี๊ยบ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นผลไม้
ที่น้ามาผลิตเป็นไวน์ต่างประเทศจะใช้องุ่นเท่านั้น ไวน์แดงผลิตจาก
องุ่นแดง และไวน์ขาวผลิตจากองุ่นเขียว ส่วนผลไม้อื่น ๆ ที่น้ามา
หมักจะไม่เรียกว่าไวน์ แต่ ปัจจุบันประเทศไทยมีการน้าผลไม้หรือ

2. วิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมน้าผลไม้ส้าหรับหมักไวน์
2.1.1 การเตรี ย มน้้ า ฟั ก ข้ า ว ฟั ก ข้ า วที่ ใช้ ในการวิ จั ย นี้
เป็นฟักข้าวผลสุกที่ซื้อจากตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ น้้าคั้นจากฟักข้าวส่วนเนื้อ น้้าคั้นจากฟักข้าว
ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด และน้้าคั้นจากฟักข้าวส่วนเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ด
โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้ น้าฟักข้าวมาผ่าแยกเนื้อและเมล็ด ส่วนเนื้อ
ฟักข้าวน้ามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ชั่งให้ได้น้าหนัก 1 กิโลกรัม เติมน้้า
ต้มสุกปริมาตร 5 ลิตร ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันกรองด้วยผ้าขาวบาง
และปรับปริมาตรให้เท่ากับ 6 ลิตร จะได้น้าคั้น ฟักข้าวส่วนเนื้ อ
ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด ชั่งน้้าหนักให้ได้ 1 กิโลกรัม ล่อนเยื่อหุ้มออกจาก
เมล็ดด้วยกระชอนจากนั้นเติมน้้าต้มสุกปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปรับ
ปริมาตรให้ได้เท่ากับ 6 ลิตร จะได้น้าคั้นฟักข้าวส่วนเยื่อหุ้มเมล็ด
ส้าหรับส่วนเนื้อฟักข้าวและเยื่อหุ้มเม็ด ให้น้าส่วนของเนื้อและส่วน
เยื่อหุ้มเมล็ดอย่างละ 500 กรัม ปั่นรวมกันกรองด้วยผ้าขาวบางและ
ปรับปริมาตรให้ได้เท่ากับ 6 ลิตร จะได้น้าคั้นฟักข้าวส่วนเนื้อผสม
เยื่อหุ้มเมล็ด
2.1.2 การเตรียมน้้าผลไม้รสเปรี้ยว น้าสับปะรดพันธุ์ศรี
ราชา มาปลอกเปลื อ ก ล้ า งให้ ส ะอาด หั่ น ให้ เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ ชั่ ง
น้้าหนักเนื้อให้ได้ 1 กิโลกรัม ปั่นให้ละเอียดและคั้นน้้าด้วยผ้าขาว
บางปรับปริมาตรให้เท่ากับ 1 ลิตร ส่วนน้้าเสาวรสท้าเช่นเดียวกัน
โดยใช้เสาวรส 1 กิโลกรัม เมื่อได้ส่วนของน้้าฟักข้าวและน้้าผลไม้รส
เปรี้ยว น้ามาผสมกัน ในอัตราส่วน น้้าฟักข้าว : น้้าผลไม้รสเปรี้ยว
เท่ ากับ 6 :1 ปรับ ค่า pH ให้อยู่ ในช่วง 3.0-3.5 และเติม น้้าตาล
ทรายให้ มี ค่ า ความหวานเท่ า กั บ 23 °Brix บรรจุ ล งในถั งหมั ก ที่
ปราศจากเชื้อ ท้าการฆ่าเชื้อน้้าผลไม้โดยการเติมโปตัสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟต์ (KMS) ในอัตราส่วน 0.05 กรัมต่อน้้าผลไม้ 1 ลิตร ปิดจุก
ส้ าลี แ ละตั้ งทิ้ งไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 18-24 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระเหยออกก่อนท้าการหมักไวน์ วิเคราะห์ค่า
ทางเคมีของน้้าผลไม้ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้้า ค่าปริมาณกรดซิตริก และค่าการต้านอนุมูลอิสระ ก่อน
ท้าการหมักไวน์
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คะแนนความชอบในด้าน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม มี
ล้าดับ การให้คะแนนดังนี้ 1= ไม่ชอบมากที่สุด 2= ไม่ชอบมาก
3= ไม่ชอบปานกลาง 4= ไม่ชอบเล็กน้อย 5= เฉย ๆ 6= ชอบ
เล็กน้อย 7= ชอบปานกลาง 8= ชอบมาก 9= ชอบมากที่สุด
2.3.3 การทดสอบทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของไวน์ทั้ง 6 สูตร น้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติ (Analysis of variance: ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยวิ ธี Duncan’s multiple range test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95%

2.2 การผลิตไวน์
น้าน้้าผลไม้ที่ฆ่าเชื้อแล้วในข้อ 2.1 มาผสมกับหัวเชื้อยีสต์
โดยยีส ตที่ ใช้ในการหมั ก เป็ น ยีส ต์ ผ ง EC118 จาก หจก.ไวน์ แ ละ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยเตรียมหัวเชื้อตามวิธีการของ
ปุณยนุช นิลแสง [5] ดังนี้ ชั่งยีสต์ผงในอัตราส่วน 0.25 กรัม ต่อน้้า
ผลไม้ 1 ลิ ต ร ท้ า การละลายยี ส ต์ ผ งในน้้ าอุ่ น อุ ณ หภู มิ 40 องศา
เซลเซียสปริมาตร 50 มิลลิลิตร คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที
จะได้ ก ล้ า เชื้ อ ยี ส ต์ เทกล้ า เชื้ อ ยี ส ต์ ล งในถั ง หมั ก และเติ ม ได
แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DAP) ในอัตราส่วน 1 กรัมต่อลิตร
ปิดฝาถังหมักด้วยจุกส้าลี บ่มไว้ที่อุณ หภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะได้ไวน์ฟักข้าวทั้งหมด 6 สูตร คือ
สูตรที่ 1 ไวน์น้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด
สูตรที่ 2 ไวน์น้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าสับปะรด
สูตรที่ 3 ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด
สูตรที่ 4 ไวน์น้าคั้นเนื้อผสมเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส
สูตรที่ 5 ไวน์น้าคั้นเยื่อหุ้มเมล็ดผสมน้้าเสาวรส
สูตรที่ 6 ไวน์น้าคัน้ เนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส
หลังจากหมักครบก้าหนด ท้าการกาลักน้้าดูดส่วนใสใส่ในถังใหม่
หยุดการหมักด้วยการเติมโปตัสเซียมเมตาไปซัลไฟต์ ในอัตราส่วน
0.08 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ทิ้ งไว้ 1-2 วั น เพื่ อ หยุ ด การท้ า งานของยี ส ต์
จากนั้นท้าให้ไวน์ใสโดยใช้เบนโตไนต์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร เติมใน
ไวน์ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อไวน์ 1 ลิตร คนให้เข้ากันปล่อยให้
ตกตะกอน 2-3 วั น ดู ด เฉพาะส่ ว นใสบรรจุ ข วดที่ ป ราศจากเชื้ อ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และทดสอบทางประสาทสัมผัส
2.3 การวิเคราะห์
2.3.1 การทดสอบทางเคมี
น้้าผลไม้ก่อนท้าการหมักไวน์ และหลังจากหมักไวน์น้ามา
ทดสอบทางเคมี ได้แก่ (1) วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง
pH meter (2) วิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้้าด้วยเครื่อง
Refractometer (3) วิ เคราะห์ ห าปริ ม าณกรดซิ ต ริ ก โดยวิ ธี ก าร
Titration (4) วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ แอลกอฮอล์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ ง
Ebulliometer และ (5) วิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการต้ านอนุ มู ล
อิสระด้วยวิธีการท้าลายดีพีดีเอช ตามวิธีการของปุณยนุช นิลแสง
และจิตติมา กอหรั่งกูล [10] ดังนี้ ดูดไวน์ปริมาตร 300 ไมโครลิตร
ผสมกับสารละลายดีพีพีเอช 2.7 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันบ่มไว้ในที่
มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 515 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และ
ค้านวณประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ ตามสูตร
DPPH % Radical Scavenging = (A0-A1)/ A0 x 100
เมื่อ A0 = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลาย DPPH
A1 = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH
2.3.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์ฟักข้าวทั้ง 6 สูตร
ท้ า โดยวิ ธี 9 points hedonic scales โดยใช้ ผู้ ท ดสอบทั่ ว ไป
(untrained panellist) อายุระหว่าง 18-25 ปี จ้านวน 35 คน ให้

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้้า ร้อยละกรดซิตริก และร้อยละการ
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของน้้าฟักข้าวก่อนการหมักไวน์แสดงดัง
ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าน้้า คั้นจากส่วนของเยื่อฟักข้าว น้้าคั้นจาก
ส่วนของเนื้อ และน้้าคั้นจากส่วนของเยื่อผสมเนื้อฟักข้าวมีค่า pH
อยู่ในช่วง 6.1-6.7 โดยมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าอยู่ที่ระดับ 1-2
และไม่พบปริมาณกรดในส่วนของน้้าคั้นทั้ง 3 ชนิด ซึ่งหมายความ
ว่ารสชาติของฟักข้าวสุกที่น้ามาท้าไวน์นั้นมีรสจืด จ้าเป็นต้องเติมน้้า
ผลไม้รสเปรี้ยวเพื่ อปรับค่าความเป็ นกรด-ด่ าง และปรับปริม าณ
น้้าตาลเพื่อให้เหมาะสมกับการหมักไวน์ ผลการวิเคราะห์ค่าการ
ต้านอนุมูลอิสระ แสดงให้เห็นว่าน้้าคั้นจากส่วนของเนื้อฟักข้าวให้
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด และเมื่อท้าการผสมน้้าผลไม้
รสเปรี้ยวซึ่งได้แก่น้าสับปะรด และน้้าเสาวรส ปรับปริมาณความ
หวานและค่าความเป็นกรดด่างให้เหมาะสม พบว่าน้้าฟักข้าวผสม
น้้ าเสาวรสมี ค่ าการต้ านอนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น ถึ งเกื อ บ 4 เท่ า เมื่ อ
เทียบกับน้้าฟักข้าวคั้นก่อนการเติมน้้าผลไม้ ในขณะที่น้าฟักข้าว
ผสมน้้าสับปะรดมีค่าการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเพียง 2 เท่า
เมื่อน้าน้้าผลไม้มาท้าการบ่มโดยใช้เชื้อยีสต์ได้เป็นไวน์ฟักข้าว
ทั้งหมด 6 สูตร ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของไวน์ฟักข้าว
แสดงดังตารางที่ 2 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไวน์ฟักข้าวที่ได้มี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 3.1-4.1 มีค่าความหวานหลังจาก
หมักแล้วเหลือน้้าตาลเท่ากับ 8.5-11 องศาบริกซ์ มีค่าร้อยละกรด
ซิตริกเท่ากับ 0.7-1.7 โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ร้อยละ 8.5-11
และมีค่าการต้านอนุมูล DPPH อยู่ระหว่างร้อยละ 60-94 ไวน์น้า
คั้ น เนื้ อ ฟั ก ข้ าวผสมน้้ า เสาวรสมี ค่ า การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู งที่ สุ ด
(94.40%) รองลงมาคื อ ไวน์ น้ า คั้ น เยื่ อ ฟั ก ข้ า วผสมน้้ า เสาวรส
(86.58%) ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด (84.63%) และ
ไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด (80.60%) ตามล้าดับ ซึ่งให้
ค่าการต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับไวน์องุ่น (classic wine) ที่เก็บ
ตัวอย่างในจังหวัดนครราชสีมามีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับร้อย
ละ 83.7 [11] จะเห็นได้ว่าการแยกน้้าคั้นจากส่วนเนื้อและเยื่อจะ
ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าการปั่นเนื้อและเยื่อปนรวมกัน
สอดคล้องกับการทดลองในตอนต้นคือส่วนของเนื้อฟักข้าวจะมีสาร
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ต้านอนุมู ลอิสระสูง เมื่อรวมกับน้้าเสาวรสจะให้ค่าการต้านอนุมูล
อิสระเพิ่มขึ้นเมื่อหมักเป็นไวน์
ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์
ทั้ง 6 สูตรมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีการปรับค่าความหวานและ
ความเป็นกรดให้เท่ากันก่อนที่จะท้าการหมัก อย่างไรก็ตามไวน์ฟัก
ข้าวที่มีส่วนผสมของน้้าสับปะรดมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าไวน์
ที่มีส่วนผสมของน้้าเสาวรสเล็กน้ อย ทั้ งนี้เนื่องจากในสับปะรดมี
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง มี น้ า ตาล มี ป ริ ม าณไนโตรเจนที่ ยี ส ต์
สามารถน้าไปใช้ได้ และสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติ บโต
ส้าหรับยีสต์ และโดยส่วนใหญ่มักใช้น้าสับปะรดในการท้ากล้าเชื้อ
ส้าหรับหมักไวน์ยากยีสต์สด สอดคล้องกับผลการทดลองของ อ้า
พรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และสุนันทิดา สิงหพล [7] ส้าหรับค่าปริมาณ
ของแข็ งที่ ล ะลายน้้ า ที่ ล ดลงมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณของ
แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อยีสต์ท้าการย่อยน้้าตาลให้กลายเป็ น
แอลกอฮอล์ แล ะค าร์ บ อนไดออกไซด์ ต าม วิ ถี EmbdenMeyerhof-Panas (EMP) และระหว่างการหมักจะมีการสร้างกรด
เพิ่มขึ้นเห็นได้จากค่าร้อยละกรดซิตริกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการ

หมั ก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค่ า pH ลดลง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Chanprasartsak et al. [12] และ ประภาพัน ธ์ ศิริขันธ์แสง และ
คณะ [4]
ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รส และ
ความชอบรวมของไวน์ฟั กข้าวทั้ง 6 สูตร (ตารางที่ 3) ผู้ประเมิ น
คะแนนความชอบในด้านของกลิ่นของไวน์ 6 สูตรไม่แตกต่างอย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ส่ ว นคะแนนความชอบในด้ า นสี
รสชาติ และความชอบรวมนั้น ผู้ประเมิน ให้คะแนนไวน์ ฟักข้าวที่
ผสมน้้า สับ ปะรดแตกต่างอย่างมีนั ยส้าคัญ จากไวน์ ฟักข้ าวที่ผสม
เสาวรส (p<0.05) โดยให้ ค ะแนนความชอบไวน์ ฟั ก ข้ า วที่ ผ สม
เสาวรสสูงกว่า ในขณะที่น้าคั้นจากเนื้อฟักข้าว น้้าคั้นจากเยื่อฟัก
ข้าว และน้้ าคั้ นจากเนื้อ ผสมเยื่อ ฟักข้ าวเมื่อน้ า มาท้าเป็ น ไวน์ ที่ มี
ส่วนผสมของน้้าสับปะรดและน้้าเสาวรสนั้นผู้ประเมินให้ คะแนน
ความชอบ ด้ านสี รสชาติ และความชอบรวมไม่ แตกต่ างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองพบว่าผู้ประเมินให้
คะแนนความชอบด้านสี รสชาติ และความชอบรวมของไวน์น้าคั้น
เยื่อฟั กข้าวผสมน้้ าเสาวรสมากที่สุดที่ ระดับ ความชอบปานกลาง

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้้าผลไม้ก่อนการหมัก
น้าผลไม้
1.น้้าฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ)
2.น้้าคั้นจากส่วนเยื่อฟักข้าว
3.น้้าคั้นจากส่วนเนื้อฟักข้าว
4.น้้าฟักข้าว (1) ผสมน้้าสับปะรด
5.น้้าฟักข้าว (1) ผสมน้้าเสาวรส

pH
6.70
6.22
6.13
3.48
3.45

การทดสอบทางเคมีของน้าผลไม้ก่อนการหมัก
%Citric acid
°Brix
1
1
2
23
0.65
23
1.06

%DPPH
16.22
15.10
30.60
35.63
56.48

ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ซ้้า

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของไวน์ฟักข้าว
ไวน์
1.ไวน์ฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าสับปะรด
2.ไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าสับปะรด
3.ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าสับปะรด
4.ไวน์ฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าเสาวรส
5.ไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรส
6.ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส

การทดสอบทางเคมีของไวน์ฟักข้าว
°Brix
%Citric acid % alcohol
8.0
0.73
11
10.5
1.15
10.13
9.0
0.93
9.35
8.5
1.13
9.2
11.4
0.70
8.4
8.5
0.79
10.1

pH
3.08
3.22
3.20
3.51
3.10
3.18

%DPPH
60.07
80.60
84.63
64.51
86.58
94.40

ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ซ้้า
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไวน์ฟักข้าวแต่ละสูตร
ไวน์
1.ไวน์ฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าสับปะรด
2.ไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าว ผสมน้้าสับปะรด
3.ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าสับปะรด
4.ไวน์ฟักข้าว (เนื้อ +เยื่อ) ผสมน้้าเสาวรส
5.ไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส
6.ไวน์น้าคั้นเนื้อฟักข้าว ผสมน้้าเสาวรส

กลิ่น
7.13±1.13a
7.00±1.89a
6.86±1.99a
7.43±0.92a
7.37±1.23a
7.16±1.38a

คะแนนประเมินทางประสาทสัมผัส
สี
รสชาติ
ความชอบรวม
a
a
5.63±0.88
6.10±0.91
6.25±0.88a
5.70±197a
6.03±2.07a
6.06±2.14a
5.26±1.99a 5.90±2.04a
6.10±2.12a
6.61±1.65b 6.43±1.47b
6.80±1.40b
6.84±1.37b 6.83±1.37b
7.03±1.29b
6.53±1.19b 6.46±1.43b
6.73±1.54b

ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ n= 35
ตัวอักษร (a,b,c) ที่เหมือนกันในแนวตั้งของแต่ละสูตรของไวน์ หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ p>0.05

[3] OpenRice (20 กันยายน 2563) น้้าฟักข้าว คุณประโยชน์จาก
ชาวเขาสู่เราชาวไทย. สืบค้นจาก
http://s.openrice.com/LcycAFXi000.
[4] ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง, ณัฐมล แสนโคตร และละอองทิพย์ ชุ่ม
เสนา. “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของ
ไวน์กระเจี๊ยบและไวน์กระเจี๊ยบผสมลูกหม่อน” วารสารวิจัย, ปีที่
13, ฉบับที่ 1, หน้า 111-119, 2563.
[5] ปุณยนุช นิลแสง, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วงหาวมะนาว
โห่” การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจ้าปี
พ.ศ. 2662, พระนครศรีอยุธยา, 12-13 ธันวาคม 2562, หน้า
423-429.
[6] ชนากานต์ แก้วชะฎา, ปิยนุช สุวิสัน, สุทริษา รอดบุตร, พิรญ
ิ ญา
กฤศวงศ์งาม และวรางคณา ทองนพคุณ. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไวน์สับปะรดภูเก็ตผสมน้้ามะม่วงหิมพานต์,” วารสารฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 69-75, 2562.
[7] อ้าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ สุนันทิดา สิงหพล, “การผลิตไวน์
สับปะรดผสมแครอท,” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47
ฉบับที่2 (พิเศษ), หน้า 165-169, 2559.
[8] นุจรี สอนสะอาด, นิราภรณ์ ทองปลิว และ พรทิพา ทองแม้น,
“การผลิตไวน์ผสมจากแก่นตะวันและหม่อน,” การประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่ 3, สุรินทร์,
17-18 สิงหาคม 2554, หน้า A297- A303.
[9] วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ และศรีเวียง ทิพกานนท์, “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวสีทองด้วยแกลบ” แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับ
ที่ 4, หน้า 613-622, 2558.
[10] ปุณยนุช นิลแสง และจิตติมา กอหรั่งกุล, “การพัฒนาการผลิต
แบคทีเรียเซลลูโลสจากน้า้ สมุนไพร,” วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 123-134, 2561.
[11] ประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล, “การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมลู
อิสระในเครื่องดื่มสมุนไพรและไวน์ไทย,” เวชสารโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา, ปีที่32, ฉบับที่ 2, หน้า 101-108, 2551.

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาไวน์ฟักข้าวโดยมีส่วนผสมของน้้าเสาวรสและน้้า
สับปะรด โดยท้าการศึกษาน้้าฟักข้าวที่คั้นแตกต่างกัน 3 แบบคือน้้า
ฟักข้าวคั้นเฉพาะส่วนเนื้อ น้้าฟักข้าวคั้นจากส่วนเยื่อ และน้้าฟักข้าว
คั้นจากส่วนเนื้อผสมส่วนเยื่อในสัดส่วนเท่ากัน ผสมกับน้้าสับปะรด
หรือน้้าเสาวรสในอัตราส่วน น้้าฟักข้าว : น้้ าสับปะรด/น้้าเสาวรส
เท่ากับ 6 : 1 พบว่าไวน์ที่มีส่วนผสมของน้้าเสาวรสจะให้ค่าการต้าน
อนุมูลอิสระที่สูงกว่าไวน์ที่มีส่วนผสมของน้้า สับปะรด โดยไวน์น้าคั้น
เนื้อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด
ที่ ร้ อ ยละ 94.4 ในขณะที่ ไวน์ ที่ มี ส่ ว นผสมของน้้ า สั บ ปะรดจะให้
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงกว่า ไวน์ ที่มีส่วนผสมของน้้าเสาวรสเพี ยง
เล็กน้อย ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ประเมินจ้านวน 35
คนให้คะแนนความชอบไวน์น้าคั้นเยื่อฟักข้าวผสมน้้าเสาวรสสูงที่สุด
ที่ระดับความชอบปานกลาง (7.03±1.29 คะแนน)
จะเห็นได้ว่าฟักข้าวสามารถน้ามาผลิตเป็นไวน์ได้ ไวน์ฟักข้าวที่
ได้มีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูง สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงคุณค่า
และการเพิ่ ม มู ลค่ าในเชิงพาณิ ชย์ สามารถส่ งเสริม เป็ นผลิต ภั ณ ฑ์
ชุมชนเพิ่มศักยภาพในการแข็งขันเมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่ มเดียวกัน
ได้ อย่างไรก็ตาม การแยกคั้น เนื้อ และเยื่อ เมือ กเป็ นกรรมวิธีที่ ใช้
เวลาในการท้านาน มีการสูญเสียในระหว่างการคั้นค่อนข้างสูงจึงควร
มีการพัฒนาต่อยอดในขั้นตอนการเตรียมน้้าผลไม้เพื่อลดการสูญเสีย

5. เอกสารอ้างอิง
[1] Ampro Health. (20 กันยายน 2563). ฟักข้าว (Gac fruit) กิน
ยังไงให้ได้ประโยชน์. สืบค้นจาก
https://amprohealth.com/nutrition/gac-fruit-benefit.
[2] อชิดา จารุโชติกมล, หทัยพร ศรีบุตรา, ลีลาพิจ ยงหนู,
เบญจมาศ คุชนี และปวิตรา พูลบุตร. “ฤทธิ์ต้านลิปดิ เปอร์
ออกซิเดชันและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้้าจากส่วนที่
รับประทาน ได้ของฟักข้าว,”วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, หน้า 562-571,
2562.
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[12] O. Chanprasartsuk, K. Pheanudomkitlert and D.
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Vol.5, No. 2, pp. 104-111, 2012.

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

403

ภาคโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fermentation and Properties of Som-fug from Commercial Surimi Inoculated
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Abstract
Som-fug from commercial surimi (threadfin bream, FA grade) were prepared with and without inoculation of
Lactobacillus plantarum D6SM3 at 104 cfu/g (LP104) and 106 cfu/g (LP106). The fermentation and sensorial properties of
Som-fug samples were investigated. Inoculated Som-fug with LP106 showed a higher rate of fermentation than the
control (without inoculation) and LP104. Som-fug inoculated with LP104 had a greater likeness scores than that
inoculated with LP106 (p<0.05). Changes during fermentation in microbiological, chemical, and physical properties of
Som-fug inoculated with and without LP104 were compared. Due to the starter inoculation, higher lactic acid bacteria
count in sample inoculated with LP104 was observed (p<0.05). During fermentation, sample inoculated with LP104
exhibited a higher rate of fermentation than the control as indicated by the greater rate of pH drop and lactic acid
production (p<0.05). Based on pH desired (pH < 4.6), the fermentation was completed within 48 and 36 h for the
control and LP104, respectively. The proteolysis of Som-fug sample inoculated with LP104 was more pronounced
(p<0.05). However, no difference in weight loss in both fermented samples (p>0.05). At the end of fermentation (36h),
sample inoculated with LP104 exhibited higher hardness than the control (p<0.05), when assessed by texture profile
analysis (TPA). From the result, L. plantarum D6SM3 inoculation resulted in reduction of fermentation time and it can
improve quality of Som-fug.
Keywords: Som-fug, Lactic acid fermented fish, Surimi, Lactobacillus plantarum
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antimicrobial compounds such as bacteriocin, can act as
preservatives. The inoculation of probiotic L. plantarum
D6SM3 isolated from fermented shrimp (Kung-som) to
fish fermentation (Som-fug) has not been reported. The
raw material and carbon source were replaced by
commercial surimi and cooked glutinous rice and garlic,
respectively. So far, no information is available on the
application of L. plantarum D6SM3 as starter culture and
its effect on the fermentation and acceptability of Somfug from commercial surimi. Therefore, the objectives of
this study were to use L. plantarum D6SM3 as starter to
ferment Som-fug from commercial surimi and to monitor
changes in microbiological, chemical and physical
properties of Som-fug fermented with and without
inoculation of L. plantarum D6SM3.

1. Introduction
Som-fug, a lactic acid fermented fish product, is
normally produced from fish mince mixed with salt,
cooked glutinous rice, chopped garlic. Due to fish mince
is main ingredient; it is highly nutritious and is an
excellent source of protein. Generally, the ripened
product is slightly sour and salty in flavor. The
characteristics of Som-fug vary, depending on the type of
fish and the technology used in its production [1].
Freshwater fish are always used as the raw material for
Som-fug production [2]. There are some parasites in
freshwater fish used for Som-fug production which
making reluctance of consumer [3-4]. The study of
production of Som-fug from marine fish surimi has been
reported. Riebroy [4] reported that Som-fug produced
from bigeye snapper (Priacanthus tayenus) surimi could
be achieved the fermentation within 48 h at 30C. Surimi
is an intermediate product composed of boneless,
minced, water-washed, lean white fish, which is mixed
with food-grade cryoprotectants and frozen storage until
used for the production of textured/flavored products
[5]. Surimi-based products are gaining increasing attention
worldwide. Because of the abundant of myofibrillar
proteins, surimi can be used as a based-ingredient for
seafood products, such as fish ball, crab meat analogue,
kamaboko.
The use of starter culture for food fermentation is
now widely applied to small-scale manufacturer.
Valyasevi and Rolle [1] suggested that upgrading the
quality and safety of fermented foods by application of
starter culture can reduced the production cost and
maintain their authenticity and uniqueness. The
inoculation with lactobacilli resulted in a rapid pH
decrease and a rapid development of desired Nham
(Thai fermented pork) [6]. Also, inoculation with
Pediococcus acidilacici at 104 cfu/g can accelerate the
fermentation of Som-fug from bigeye snapper surimi [7].
The lactic acid bacteria isolated from lactic acid
fermented fish have been continuously studied.
Hwanlem et al. [8] reported that L. plantarum D6SM3
isolated from fermented shrimp (Kung-som) had probiotic
properties. In general, L. plantarum probiotic is generally
recognized as safe (GRAS) and it can be used as a food
ingredient. Beside probiotic properties, the metabolites
products, lactic acid, diacetyl, acetaldehyde, and other

2. Materials and Methods
2.1 Preparation of starter culture
Pure culture of L. plantarum D6SM3 [8] was obtained
from Assoc. Prof. Suppasil Maneerat (Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University). One loopful of a
stock of L. plantarum D6SM3 kept in 20% glycerol at 80C was cross streaked on De Man Rogosa and Sharpe
(MRS) agar and then incubated at 30C for 48 h. A single
colony of L. plantarum D6SM3 was inoculated into 5 ml
of MRS broth and incubated at 30C for 18-24 h. Cell was
harvested by centrifugation at 4C at 10,300 ×g for 15
min using refrigerated centrifuge (Allerga X-15R, Beckman
Coulter, USA) and washed with sterile deionized water.
The starter culture was prepared to obtain an
approximate cell concentration of 107 cfu/ml in sterile
deionized water.
2.2 Preparation of Som-fug
Som-fug was prepared from threadfin bream surimi
(FA grade) according to the method of Riebroy et al. [4]
with slight modifications. All ingredients were mixed for
15 min using a mixer (Heavy Duty, KitchenAid, USA). L.
plantarum D6SM3 starter was added into the mixture at
104 cfu/g (LP104) and 106 cfu/g (LP106) and mixed
thoroughly for 5 min. Sample without starter inoculation
was the control. Som-fug was then stuffed into a
polyethylene casing with a diameter of 2.0 cm and
sealed tightly. During fermentation (30C), pH of sample
was measured by pH meter. The fermentation was
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conducted until the pH of samples lower than 4.6.
Samples were subjected to sensorial evaluation (9-point
hedonic scale) by fifty untrained panelists (20-45 years
old). Sample inoculated with starter culture, which had
the highest acceptability and control without starter
culture were subjected to the comparative study on
changes during fermentation in microbiological, chemical
and physical properties.

2.6 Statistical analysis
Data were subjected to analysis of variance (ANOVA).
Comparison of means was carried out by Duncan’s
multiple-range test and independent t-test [14].

3. Results and Discussion
3.1 Effect of inoculum levels of L. plantarum D6SM3
starter on fermentation and acceptability of Som-fug
produced from surimi
Changes in pH of Som-fug samples inoculated with
different levels of L. plantarum D6SM3 during
fermentation are shown in Figure 1. The initial pH of all
samples was 6.7. As the fermentation proceeded, LP106
sample exhibited lower pH than the control and LP104
(p<0.05). Som-fug inoculated with LP104 and LP106
reached a desired pH of 4.6 within 36 h of fermentation.
The rapid pH decrease in pH within the first 36 h in Somfug inoculated with starter indicated the faster
fermentation. For the control, fermentation time of 48 h
for fermentation. The lowering pH was an important
factor in the control of spoilage and pathogen [15].
Riebroy et al. [7] reported that LAB played an essential
role in pH reduction of Som-fug produced from surimi.
From the result, L. plantarum D6SM3 had a very
important effect on the pH decrease of Som-fug from
surimi.

2.3 Microbiological analysis
Lactic acid bacteria (LAB) count was determined
according to the method of AOAC [9]. MRS agar was used
for LAB analysis and LAB count was reported as cfu/g.
2.4 Chemical analyses
The pH value of samples was measured by using a pH
meter (SevenCompact, Mettler Teledo, and Switzerland).
Total acidity was determined according to the method of
AOAC [9] and reported as % lactic acid (w/w).
Trichloroacetic acid (TCA)-soluble peptides was
determined according to the method of Greene and
Babbitt [10]. The soluble peptides in the supernatant was
measured by the method of Lowry et al. [11] and
expressed as mole tyrosine/g sample. Free a-amino acid
was determined by the method of Benjakul and
Morrissey [12] and expressed as mole of leucine/g
sample.
2.5 Physical analyses
Weight loss of samples was measured as described by
Nakao et al. [13]. The difference in weight of sample
before and after fermentation was referred to as weight
loss. Texture profile analysis (TPA) of sample was
determined by a texture analyzer (TA.XT plus, Stable
Micro System, England) with 50 mm diameter cylindrical
aluminum probe. Color was measured in the L*, a*, and
b* mode of CIE by a Colorimeter (ColorFlex, Hunter,
USA).

Figure 1 Change in pH of Som-fug inoculated with L.
plantarum D6SM3 at 104 (LP104) and 106 (LP106) cfu/g
and the control (without inoculation) during fermentation
at 30C. Bars represent the standard deviation from
triplicate determination.
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3.3 Effect of inoculation of LP104 on LAB count in
Som-fug from surimi during fermentation
Change in LAB count in Som-fug inoculated with
LP104 and in the control is shown in Figure 2A. The lower
initial LAB in the control (5 log cfu/g) than that of LP104
was observed (p<0.05). The inoculation of LP104 could
increase LAB load, which directly involved in
fermentation [7]. The increase in LAB count of LP104 was
higher than that of the control throughout the
fermentation (p<0.05). LAB produce lactic acid as their
fermentation end-product via glycolysis (the EmbdenMeyerhof pathway) or the 6- phosphogluconate
/phosphoketolase pathway and they are named homoor heterofermentative LAB, respectively [17]. In Som-fug,
the growth of LAB causing pH to decrease to below 4.5 in
2 days is essential to prevent spoilage [18]. Generally,
various metabolic products of LAB, such as short-chain
organic acids, carbon dioxide, hydrogen peroxide,
diacetyl, and bacteriocin, are known as antimicrobial
agents [19].

3.2 Effect of L. plantarum D6SM3 starter on
acceptability of Som-fug from surimi
The acceptability of Som-fug from surimi inoculated
with and without L. plantarum D6SM3 starter at two
different levels (104 and 106 cfu/g) is shown in Table 1.
Among sample inoculated with starter, LP104 sample
exhibited the higher likeness score for taste, flavor and
overall liking (p<0.05). From the result, no differences in
appearance, color, odor, and texture were observed
between inoculated samples and the control (p>0.05).
Furthermore, Som-fug LP104 had the greater overall
liking than the control (p<0.05). Lactobacillus is usually
used as starters for acidification of fermented sausages
[16] and Som-fug from surimi [7]. During fermentation,
the acidification plays an important role in imparting a
tangy acidity character and may enhance saltiness,
possibly masking other flavor [7]. Additionally, the higher
rate of Som-fug fermentation with starter inoculation
might be associated with faster rate of protein
degradation, with might cause the poorer taste and
flavor. In general, the surface hydrophobic on peptides
from proteolysis contributed to bitterness of food
proteins. Furthermore, the shorter fermentation time
used might not be sufficient for flavor development as
indicated by the lower taste and flavor likeness. Based
on the likeness, Som-fug inoculated with LP104 was used
for further study.

3.4 Effect of inoculation of LP104 on chemical
changes of Som-fug from surimi during fermentation
3.4.1 pH and total acidity
Changes in pH and total acidity of Som-fug inoculated
with LP104 and the control are shown in Figure 2B and
2C, respectively. At the same fermentation time, Som-fug
inoculated with LP104 had lower pH and higher total
acidity that the control (p<0.05). Generally, lactic acid
fermented meat/fish products with pH lower than 4.6 is
safe for consumption. From the results, Som-fug
inoculated with LP104 exhibited a higher rate of
fermentation that the control, particularly the first 24 h,
as indicated by the greater rate of pH drop and lactic
acid production. Therefore, the inoculation of L.
plantarum D6SM3 could accelerate the fermentation
process, approximately 12 h faster than the control.

Table 1 Likeness score of fermented Som-fug from surimi
inoculated with L. plantarum D6SM3 at 104 cfu/g (LP104)
and 106 (LP106) cfu/g
Attributes*
Appearance
Color
Odor
Texture
Taste
Flavor
Overall liking

Control
7.14 ± 1.43a**
7.08 ± 1.40a
7.58 ± 1.07a
6.30 ± 1.22a
6.84 ± 1.22a
6.82 ± 1.21a
6.60± 1.20b

LP104
7.40 ± 1.05a
7.32 ± 1.04a
7.18 ± 1.48a
6.62 ± 1.69a
7.10 ± 1.71a
7.10 ± 1.62a
7.24 ± 1.48a

LP106
6.96 ± 1.51a
7.00 ± 1.44a
7.44 ± 1.09a
6.06 ± 1.57a
6.30± 1.59b
6.38± 1.52b
6.60± 1.51b

*Mean ± SD from fifty determinations.
**Different superscripts in the same row indicate significant differences
(p<0.05).
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Figure 2 Changes in lactic acid bacteria (A), pH (B), and
total acidity (C) of Som-fug inoculated with L. plantarum
D6SM3 at 104 (LP104) and the control (without
inoculation) during fermentation at 30C. Bars represent
the standard deviation from triplicate determination.

Figure 3 Changes in TCA-soluble peptides (A) and free amino acids (B) of Som-fug inoculated with L. plantarum
D6SM3 at 104 (LP104) and the control (without
inoculation) during fermentation at 30C. Bars represent
the standard deviation from triplicate determination.

3.4.2 Proteolysis
TCA-soluble peptides and free-amino acid contents
in Som-fug samples increased continuously with
increasing fermentation time (Figure 3). Som-fug
inoculated with LP104 generally had the higher increase
in TCA-soluble peptides and free -amino acid contents,
compared with the control (p<0.05). The marked
difference was noticeable after 24 h of fermentation.
These increases were thought to reflect the activity of
proteases, though it could not be concluded weather
they were of microbial or indigenous meat/fish origin [7,
20]. The higher TCA-soluble peptides and free -amino
acid contents in Som-fug inoculated with LP104
suggested that the greater degradation took place. This
might be associated with the formation of flavoring
compounds and enhanced taste. Visessanguan et al. [20]
reported that the rate of proteolysis depends generally
on a number of factors, including the nature of the meat
microflora and conditions during processing. Low pH
values have been reported to stimulate hydrolysis of
myofibrillar proteins.

3.5 Effect of inoculation of LP104 on physical changes
of Som-fug from surimi during fermentation
3.5.1 Weight loss
Increase in weight loss of the control and inoculated
with LP104 samples were observed as the fermentation
proceeded (Figure 4). During first 36 h of fermentation, no
difference in weight loss was found between both
samples (p>0.05). During 36-72 h, higher weight loss was
observed in the Som-fug inoculated with LP104 (p<0.05).
At the end of fermentation (pH < 4.6), Som-fug
inoculated with LP104 had similar weight loss with the
control. Weight loss in meat products is mainly
associated with loss in water and water-holding capacity
of meat. The increasing proteolysis during fermentation
was responsible for the amount of weight loss (Figure 3).
Weight decrease due to the loss of water is of economic
importance [7]. Accumulated exudation is not attractive
to the consumer and water is also important for the
texture [21. Considering the fermented Som-fug (pH<4.6),
weight loss of Som-fug inoculated with LP104 (36 h) was
lower than the control (48 h). Thus, the inoculation of
LP104 could not effect on weight loss, when the
fermentation was achieved.
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Figure 4 Change in weight loss of Som-fug inoculated
with L. plantarum D6SM3 at 104 (LP104) and the control
(without inoculation) during fermentation at 30C. Bars
represent the standard deviation from triplicate
determination.

Figure 5 Change in hardness (A), adhesiveness (B),
cohesiveness (C) and springiness (D) of Som-fug
inoculated with L. plantarum D6SM3 at 104 (LP104) and
the control (without inoculation) during fermentation at
30C. Bars represent the standard deviation from
triplicate determination.

3.5.2 Textural properties
Changes in textural properties of Som-fug inoculated
with LP104 and the control are shown in Figure 5. During
the first 24-36 h of fermentation, Som-fug inoculated with
LP104 had higher hardness and cohesiveness than the
control (p<0.05). Riebroy et al. [7] reported that
inoculation with lactic acid bacteria starter resulted in the
faster and higher development in TPA texture attributes.
However, no differences in springiness and adhesiveness
were found between both samples (p>0.05). The
hardness of fermented sausage is a measure of
maturation, resulting from the aggregation of muscle
proteins and loss of water [7]. The results indicated that
the inoculation with LP104 likely increased the rigidity of
Som-fug. Riebroy et al. [7] reported that a decrease in pH
affected the conformational changes of muscle proteins
and might cause the acid-induced gelation during Somfug fermentation. Due to higher acid production rate, the
textural development of Som-fug inoculated with LP104
was more pronounced, particularly the end of
fermentation.

3.5.3 Color
L*, a*, and b* - values of Som-fug samples during
fermentation are depicted in Figure 6. Generally, no
difference in L* value was observed between the control
and Som-fug inoculated with LP104 throughout the
fermentation (p>0.05). During fermentation, a* in both
samples increased was observed (p<0.05). Som-fug
inoculated with LP104 exhibited greater a* than the
control (p<0.05). After the fermentation was
accomplished (pH < 4.6), similar trend of b*-value was
observed between both samples. However, fermented
Som-fug inoculated with LP104 had higher b*-value than
that naturally fermented Som-fug (p<0.05). Higher b*value might be a result of protein degradation induced
by acid formed. The increase in b* was possibly due to
the non-enzymatic browning reaction as the free amino
acid groups increased and reducing sugar in surimi.
Sucrose added in surimi as a cryoprotectant could serve
as the reactant for browning reaction when the glycosidic
bond is hydrolyzed and the reducing monosaccharide
constituents released. Furthermore, Maillard reaction
between carbonyl compounds and amino acids is a
major non-enzymatic browning reaction in foods (Sikorski,
2001). The fermentation temperature used (30C) for
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Som-fug production might accelerate the non-enzymatic
browning as indicated by the increases in a* and b* values [7].
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ถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า (Sky flat file) จากท้องฟ้าจะพบกับปัญหาการรบกวนของเมฆและสภาวะอากาศซึ่งเป็นผลมาจากการสภาวะโลกร้อน
ทาให้ภาพแฟลตท้องฟ้าที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาวิธีการสาหรับการถ่ายภาพแฟลต จาก 3 วิธีการ คือ
วิธีการที่ 1 ภาพถ่ายแฟลต จากกล่องแฟลตฟิวส์ (flat filed) ที่ระยะห่างระหว่างกล้องโทรทรรศน์ถึงฉาก 60, 70, 80, 90 และ100 เซนติเมตร
วิธีการที่ 2 ภาพถ่ายจากกล่องแฟลตฟิวส์ รวมกับ ภาพแฟลตท้องฟ้า และวิธีการที่ 3 นาภาพถ่ายแฟลต จากท้องฟ้า โดยทั้ง 3 วิธีการ นา
ภาพถ่ายแฟลตมาสเตอร์ มาใช้กับกระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวน และทาการวัดค่าความสว่างของดาวฤกษ์โดยเทคนิควิธีโฟโตเมตรี ผล
ปรากฏว่า ภาพถ่ายแฟลต จากกล่องแฟลตฟิวส์ ที่ระยะห่างระหว่างกล้องโทรทรรศน์ถึงฉาก 60, 70, 80, 90 และ100 เซนติเมตรเป็นวิธีการที่
ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า และมีระยะที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพ แฟลต คือ 60 เซนติเมตร จากหน้ากล้อง
โทรทรรศน์ถึงฉาก โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏและค่าผลต่างความส่องสว่างปรากฏ ร้อยละ 11.32 อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมี
การพัฒนาวิธีการกาจัดสัญญาณรบกวนจากภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เชิงแสงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: เทคนิควิธีการถ่ายภาพแฟลต, ภาพแฟลตท้องฟ้า, การกาจัดสัญญาณรบกวน

Abstract
The research on development of flat photography techniques by small telescope for optical astronomy
research was aimed to study method of flat photography for reduction process of eliminating astronomical noise. Due
to the problem of photograph taking of the sky flat file from the sky was encountered by cloud and weather
interference resulting from global warming. The picture of the flat sky was not completely perfect, therefore the
research team designed and developed a method for photographing flats out of 3 methods, first method, flat image
from flat filed at the distance between the telescope to the screen of 60, 70, 80, 90 and 100 centimeters. Second
method, photos from the flat file box combined with the image of the sky flats. Third method, only take photos of flats
from the sky. All methods of using flat master photos were used in the process of eliminating interference and measure
the brightness of the star by differentialphotometry technique. The result showed that the flat photo from the file box
distance between the telescopes to the screen of 60, 70, 80, 90 and 100 centimeters was the best method compared
to the other methods. The optimum distance for shooting flat was 60 cm from the front of the telescope to the screen
based on the average apparent luminance and 11.32 % apparent luminance difference. However, in the future, better
methods of eliminating the noise from optical astrophotography should be developed.
Keywords: shooting flat technique, Sky flat picture, image reduction
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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เทคนิควิธีในการปรับปรุงภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ คือ ต้องมีการ
นาภาพ Bias Frames, Dark Frames และ Flat Fields นามาผ่าน
กระบวนการทาเป็นภาพถ่ายมาตรฐาน (master image) ซึ่งการ
ปรับปรุงภาพถ่ายให้มีมาตรฐาน แสดงความสัมพันธ์ดังสมการที่ (1)

1. บทนา (Introduction)
1.1 ที่มาและความสาคัญ
กระบวนการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ซึ่งมีหลายขั้นตอน [2]
โดยขั้นตอนที่สาคัญคือการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อ
เข้ากับระบบซีซีดีในการถ่ายภาพ ซึ่งขั้นตอนการถ่ายภาพดังกล่าว
จะท าให้ ภ าพทางดาราศาสตร์ มี ค วามไม่ ค มชั ด เหมื อ นกั บ การ
ถ่ าย ภ าพ ด้ วย ก ล้ อ ง DSLR [3] เนื่ อ งจ าก มี สั ญ ญ าณ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์มารบกวนวิธีการกาจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ เช่น การภาพถ่าย Dark frame, Bias frame และ
Flat frame เป็ น ต้ น การถ่ ายภาพที่ ก ล่าวมาจะช่ วยลดสั ญ ญาณ
รบกวนที่มีอยู่ในภาพ โดยผ่านกระบวนการ Reduction อย่างไรก็
ตาม ปัญหาที่พบคือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแสงผ่านกระจกหรือ
เลนส์เข้ามากระทบกับเซ็นเซอร์ภาพไม่สม่าเสมอกัน ทาให้มีความ
สว่ า งไม่ เท่ า กั น โดยภาพจะสว่ า งบริ เวณตรงกลาง ส่ ว นบริ เวณ
ขอบภาพความสว่ า งจะลดลง เรี ย กว่ า Vignette [2] นั ก ดารา
ศาสตร์จึงใช้ฉากหลังเป็นภาพท้องฟ้าในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือ
ขณะที่ พ ระอาทิ ต ย์ ลั บ ขอบฟ้ า (Sky Flat) มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการกาจัด สัญญาณรบกวนอันเกิดจากแสงที่ผ่านเลนส์เข้า
มากระทบเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน ในแต่ละวันไม่สามารถกาหนดท้องฟ้า
ในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้ [10] เหตุ
เพราะว่าท้องฟ้าอาจมีเมฆมากทาให้ไม่สามารถถ่ายภาพ Flat ได้
ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างคือการนาภาพถ่าย Flat ที่ใช้ฉากหลังเป็น
ท้องฟ้า เข้ากระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทาง
ดาราศาสตร์ เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่าดาวที่อยู่ตรงกลางภาพมี
ความสว่างมากกว่าดาวที่อยู่ขอบของภาพซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกัน
เพราะภาพถ่าย Flat ที่ใช้ฉากหลังเป็นท้องฟ้าเกิด Vignette
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายภาพแบบ Flat
วิธีใหม่ขึ้นมาคือการนาผลการถ่ายภาพแสงจากกล่อง Flat field
และฉาก Flat field มารวมกันทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
และช่วยทาให้มีความสะดวกสบายในการใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
กาจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแสงผ่านกระจกหรือเลนส์เข้ามา
กระทบกับเซ็นเซอร์ภาพไม่สม่าเสมอกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.2 ทฤษฎี
การถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ในทางดาราศาสตร์นั้น ปัจจุบัน
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยในการบันทึกภาพ คลื่นแสงจากดาวฤกษ์
หรือวัตถุท้องฟ้า เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นหลายค่า
เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์เชื่อมต่อกับระบบซีซดี ี เพื่อใช้ในการบันทึก
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ พบว่าภาพถ่ายที่ได้มีความไม่ชัดเจนซึ่ง
เป็นผลมาจากสัญญาณรบกวนต่าง ๆ อาทิเช่น สัญญาณรบกวนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม สัญญาณรบกวนจากความร้อนภายในซีซดี ี
หรือสัญญาณจากภายนอก เป็นต้น [1] หากนาภาพถ่ายทางดารา
ศาสตร์ที่ได้ นาไปวิเคราะห์ด้วยกระบวนการดิฟเฟอเรนเชียลโฟโต
เมทรี จะส่งผลให้ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบแสงดาวมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้นกระบวนการปรับปรุงภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ให้มีมาตรฐาน (calibration) จึงมีความสาคัญ

(1)

2. กระบวนการวิจัย (Research process)
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาการถ่ า ยภาพแฟลตส าหรั บ
กระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
2.2 ขอบเขตการวิจัย
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ได้ ก า ห น ด ตั วแ ป รแ ล ะ ข อ บ เข ต ส าห รั บ
กระบวนการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น ได้แก่
- ระยะห่ า งจากฉากถึ ง หน้ า กล้ อ ง 60 70 80 90 100
เซนติเมตร
- ความเข้มแสงในการถ่ายภาพ Flat แต่ละครั้ง [4]
ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความสม่าเสมอของแสงในภาพ
- ความส่องสว่างปรากฏของดวงดาว
ตัวแปรควบคุม ได้แก่
- ทดลองในห้องมืดหรือถ่ายในที่มืดไม่มีแสงภายนอกเข้าหน้า
กล้องโทรทรรศน์
- ใช้หลอดไฟ LED 6 แผง
- ขนาดของกล่ อ ง กว้ า ง x สู ง x ยาว = 26 x 26 x 18 นิ้ ว
หน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว
- ภาพ Flat ที่ได้ควรมีแสงกระจายตัวประมาณ 20000 ลักซ์
2.3 วัสดุ อุปกรณ์ (materials)
วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการวิ จั ย ได้ แ ก่ กล้ อ ง
โทรทรรศน์ ส ะท้ อ นแสงขนาด 12 นิ้ ว ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมาเชื่อมต่อกับระบบซีซีดีโฟโตเมตรีผ่านแผ่นกรองแสง
ความยาวคลื่น ที่ตามมองเห็น (V) กล่อง Flat file [4] ดั งรูปที่ 1
(ก) และวงจรแหล่งกาเนิดแสง รูปที่ 1 (ข)

(ก) ภาพกล่องควบคุมแสงที่ใช้เป็นแหล่งกาเนิดแสงสาหรับ
การถ่ายภาพ Flat file
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(ข) ภาพวงจรแหล่งกาเนิดแสงภายในกล่อง Flat file
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างกล่อง Flat file สาหรับใช้ในกระบวนการ
ถ่ายภาพ Flat
2.4 วิธีการวิจัย (methods)
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลดังนี้
(1) ติดตั้ง CCD กับกล้องโทรทรรศน์ที่จะใช้ในการวิจัยและทา
การเชื่อมต่อ CCD กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AstroFX ใน
การถ่ายภาพ Flat field
(2) ถ่ายภาพ Flat จากท้องฟ้าโดยให้หันกล้องโทรทรรศน์ไป
ทิศตะวันตกโดยทาการถ่ายภาพในขณะที่ดวงอาทิตใกล้ลับขอบฟ้า
หรือตกไปแล้ว โดยท้องฟ้าต้องโปร่งใส และห้ามให้มุมของกล้อง
โทรทรรศน์ เกิน 75 องศา [9] วัดทางทิศตะวันตกจากเส้นขอบฟ้า
ขึ้นมา (Peng Wei. 2014) ถ่ายภาพ Flat sky 10 วินาที ,10 ภาพ
(3) ทาการถ่ายภาพดวงดาว, Bias, Dark โดยใช้โปรแกรม
AstroFX ในการถ่ายภาพดวงดาว
(4) จากนั้ น น ากล่ อ ง Flat field ที่ ได้ จั ด ท าขึ้ น ไปติ ด ไว้
หน้ากล้องโทรทรรศน์ โดยที่จะไม่ให้แสงจากภายนอกเข้าไปในหน้า
กล้องได้หรือถ่ายในที่มืด
(5) กาหนดระยะห่างจากหน้ากล้องถึงฉากของกล่อง Flat
field [4] เริ่มที่ระยะห่าง 60 70 80 90 และ100 เซนติเมตรและ
ทาการถ่ายภาพ Flat 10 วินาที, 10 ภาพ (ถ้าถ่ายด้วย CCD ต้อง
ปรับความเข้มแสงให้สว่างไม่มาก) [7]
(6) วิเคราะห์ภาพถ่ายที่ระยะห่างต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม
Maxlm DL 5 ในการวิเคราะห์ และนามาผ่านกระบวนการกาจัด
สัญญาณรบกวนและทาการวัดแสงด้วยเทคนิควิธี Photometry

รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพถ่าย Flat ที่ได้จากกล่อง Flat field ที่ระยะ
60 เซนติเมตร

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพถ่าย Flat Sky ที่มุม 30 องศา
หลังจากนั้นดาเนินการถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี เพื่อใช้ในการ
เป็ นภาพถ่ายทางดาราศาสตร์สาหรับ การกาจัดสัญ ญาณรบกวน
และการวัดแสงเปรียบเทียบ ได้ภาพดังรูปที่ 4

3. ผลการวิจัย (Results)

รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีสาหรับใช้เปรียบเทียบ
กระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวนและการวัดแสง

3.1 การเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
เมื่ อ ด าเนิ น การออกแบบและประดิ ษ ฐ์ ก ล่ อ งและผงวงจร
แหล่งกาเนิดแสงสาหรับถ่ายภาพแฟลตเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า
ได้ภาพแฟลตจากระยะ 60 เซนติเมตรที่ดีที่สุด ดังรูปที่ 2 และทา
การถ่ายภาพแฟลตท้องฟ้า ดังรูปที่ 3
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เนื่องจากโชติมาตรปรากฏมีความสัมพันธ์กับความส่องสว่าง ดังนัน้
เมื่อได้ค่าโชติมาตรปรากฏ m สามารถนามาหาค่าความส่องสว่าง
ปรากฏ ซึ่งโดยทั่วไปค่าความส่องสว่างปรากฏจะเปรียบเทียบกับ
กาลังการส่องสว่างของดวงอาทิตย์  Le  [5] โดยผลการคานวณ
ความสัมพันธ์ของโชติมาตรปรากฏกับความส่องสว่างปรากฏของ
ดาวพฤหั ส บดี ที่ เ ป็ น ผลมาจากการปรั บ ปรุ ง ภาพถ่ า ยด้ ว ย
กระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวนซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยภาพ
แฟลต จากการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารในการถ่ า ยภาพ 3 วิ ธี ก าร และ
ด าเนิ น การวั ด แสงด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี differential photometry
ผลปรากฏแสดงดังตารางที่ 1 และท าการเปรียบเที ยบภาพถ่ าย
แฟลตจากวิ ธี ก ารที่ 1 กั บ วิ ธี ก ารที่ 3 เพื่ อ น ามาก าจั ด สั ญ ญาณ
รบกวน ผลปรากฏดั งแสดงในตารางที่ 2 ท าการเปรี ย บเที ย บ
ภาพถ่ า ยแฟลตจากวิ ธี ก ารที่ 2 กั บ วิ ธี ก ารที่ 3 เพื่ อ น ามาก าจั ด
สั ญ ญาณรบกวน ผลปรากฏดั งแสดงในตารางที่ 3 และท าการ
เปรี ย บเที ย บภาพถ่ า ยแฟลตจากวิ ธีก ารที่ 1 กั บ วิ ธี ก ารที่ 2 เพื่ อ
นามากาจัดสัญญาณรบกวน ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 4

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าภาพถ่า ยที่ ได้ ม าผ่ า นกระบวนการก าจั ด สั ญ ญาณรบกวน
(Reduction) และการวั ด แสงด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี โ ฟโตเมทรี โดย
ดาเนินการลักษณะเดียวกันทั้ง 3 วิธีการ ดังนี้ วิธีการที่ 1 ค่าเฉลี่ย
ความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพ Flat จากล่อง Flat field , วิธีการที่ 2
ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพ Flat จากล่อง Flat field บวก
กับ ภาพ Flat Sky และวิธีการที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้
ภาพ Flat Sky
ซึ่งผลการคานวณในแต่ละวิธีการอธิบายได้ด้วยสมการความสัมพันธ์
ระหว่างโชติมาตรปรากฏกับความสว่างปรากฏ ดังสมการที่ (2)
m  2.512 log B
(2)
เมื่อ m คือ ค่าโชติมาตรปรากฏของดาวพฤหัสบดี
B คือ ค่าความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยโชติมาตรปรากฏกับค่าเฉลี่ยความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการ
กาจัดสัญญาณรบกวน (reduction image) และเทคนิควิธี differential photometry
ระยะถ่ายภาพ
Flat (cm)
60
70
80
90
100

ค่าเฉลี่ยโชติมาตรปรากฏกับค่าเฉลี่ยความส่องสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี
วิธีการที่ 1
วิธีการที่ 2
วิธีการที่ 3
App Mag.
Luminosity App Mag.
Luminosity App Mag. Luminosity
- 2.236
7.770
- 2.219
7.647
- 2.230
7.724
- 2.184
7.409
- 2.152
7.193
- 2.159
7.235
- 2.150
7.177
- 2.208
7.571
- 2.218
7.643
- 2.131
7.054
-2.107
7.070
- 2.208
7.570
- 2.182
7.392
-2.128
7.033
- 2.170
7.310
- 2.194
7.471
- 2.196
7.487
- 2.155
7.211
- 2.179
7.370
- 2.214
7.611
- 2.141
7.116
- 2.173
7.335

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 1 เทียบกับวิธีการที่ 3 มากาจัดสัญญาณรบกวน
ครั้งที่

1
2

ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ ที่ระยะต่าง ๆ (cm.)
60
70
80
90
100
7.770
7.724

7.193
7.177

7.643
7.570

7.310
7.487

7.370
7.116

ค่าเฉลี่ยความ
ส่องสว่าง
ปรากฏของทุก
ระยะ
7.457
7.415

วิธีการที่ 3
6.898
7.033

ผลต่างความ
สว่างปรากฏ
ของวิธีการที่ 1
กับวิธีการที่ 3
0.559
0.382
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 2 เทียบกับวิธีการที่ 3 มากาจัดสัญญาณรบกวน
ครั้งที่

1
2

ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ ที่ระยะต่าง ๆ (cm.)
60
70
80
90
100
7.647
7.409

7.235
7.571

7.054
7.392

7.471
7.211

7.611
7.335

ค่าเฉลี่ยความ
ส่องสว่าง
ปรากฏของทุก
ระยะ
7.404
7.384

วิธีการที่ 3
6.898
7.033

ผลต่างความ
สว่างปรากฏ
ของวิธีการที่ 2
กับวิธีการที่ 3
0.506
0.351

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของดาวพฤหัสบดี โดยการใช้ภาพแฟลตที่ได้จากวิธีการที่ 1 เทียบกับวิธีการที่ 2 มากาจัดสัญญาณรบกวน
ภาพแฟลตวิธีการที่

ครั้งที่

วิธีการที่ 1
วิธีการที่ 2
วิธีการที่ 1
วิธีการที่ 2

1
2

ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ ที่ระยะต่าง ๆ (cm.)
60
70
80
90
100
7.770
7.647
7.724
7.409

7.193
7.235
7.177
7.571

7.643
7.054
7.570
7.392

Average Magnitude 60 cm.
Average Magnitude 70 cm.
Average Magnitude 80 cm.
Average Magnitude 90 cm.
Average Magnitude 100 cm.
Average Magnitude Sky

Average Magnitude

-10.0
-9.5
-9.0
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0
-6.5
-6.0
-5.5
-5.0
-4.5
-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0

7.370
7.611
7.116
7.335

7.457
7.404
7.415
7.384

0.031

Average Magnitude 60 cm.
Average Magnitude 70 cm.
Average Magnitude 80 cm.
Average Magnitude 90 cm.
Average Magnitude 100 cm.
Average Magnitude Sky

-10.0
-9.5
-9.0
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0
-6.5
-6.0
-5.5
-5.0
-4.5
-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
1

1

ผลต่างความ
สว่างปรากฏของ
วิธีการที่ 1 กับ
วิธีการที่ 2
0.053

วิธีการที่ 2 ค่ าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพแฟลต จากกล่อง
Flat field รวมกับภาพ Flat Sky ซึ่งจะได้ค่าดังตารางที่ 3 วิธีการ
ที่ 2 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏมี
ค่าที่ติดลบมาก เนื่องจากข้อมูลมีภาพถ่ายแฟลต ที่ได้จากกล่อง
Flat field สามารถปรับความเข้มแสงได้เมื่อเทียบกับวิธีการที่ 3 ที่
ไม่สามารถปรับความเข้มแสงได้ ดังนั้นค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ
ถึงมีค่าที่มาก แสดงดังรูปที่ 6

จากวิธีการที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏที่ใช้ภาพแฟลตจาก
กล่ อง Flat field โดยนาวิธีก ารที่ 1 เปรียบเที ยบกับ วิธีก ารที่ 3
เพื่ อ หาวิ ธี ก ารส าหรั บ กระบวนการก าจั ด สั ญ ญาณรบกวนของ
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏของ
ข้อ มู ล ทั้ ง 2 ครั้ ง มี ค่ าเฉลี่ ย ความสว่างปรากฏที่ ติ ด ลบมาก (ค่ า
ความสว่างปรากฏยิ่งติดลบมากแสดงว่าแสงดาวยิ่งส่องสว่างมาก)
เพราะสามารถปรับความเข้มแสงได้ ซึ่งวิธีการที่ 3 ใช้ภาพแฟลต
โดยการถ่ายภาพท้องฟ้า(Flat Sky) ไม่สามารถปรับความเข้มแสง
ได้ แสดงดังรูปที่ 5

Average Magnitude

7.310
7.471
7.487
7.211

ค่าเฉลี่ยความ
สว่างปรากฏ
ทุกระยะ

2

2

Data collection times

Data collection times

รู ป ที่ 6 กราฟแสดงค่ า เฉลี่ ย ความสว่ า งปรากฏดาวพฤหั ส บดี
วิธีการที่ 2 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3

รู ป ที่ 5 กราฟแสดงค่ า เฉลี่ ย ความสว่ า งปรากฏดาวพฤหั ส บดี
วิธีการที่ 1 เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3
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จากรูปที่ 5 กับรูปที 6 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการที่ 1 กับ
วิธีการที่ 2 พบว่าระยะห่างจากหน้ากล้องโทรทรรศน์ถึงฉาก ที่
ระยะ 60 เซนติเมตร จากวิธีการที่ 1 ที่ใช้ภาพแฟลตจากล่อง Flat
field ในกระบวนการก าจั กสั ญ ญาณรบกวนภาพถ่ ายทางดารา
ศาสตร์ทาให้ดาวพฤหัสบดีมีความสว่างมาก

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(1) ถ้าถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉากควรมีความเข้มแสงมาก
และถ้าถ่ายภาพด้วย CCD ควรใช้ความเข้มแสงที่น้อย ๆ แต่ฉาก
ต้องมีความสม่าเสมอ
(2) ควรใช้หลอด LED ที่มีกาลังวัตต์ต่า ๆ กาหนดความเข้มแสง
ในการถ่ายภาพ Flat

4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)
จากผลการวิเคราะห์กราฟซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยความสว่างปรากฏ
ของดาวพฤหัสบดีกับวิธีการ ซึ่งจะนาวิธีการที่ 1 เปรียบเทียบกับ
วิธีก ารที่ 3 และ วิธีก ารที่ 2 เปรี ย บเที ย บกับ วิธี การที่ 3 พบว่ า
ภาพถ่ า ย Flat Sky มี ค่ า ความเข้ ม แสงที่ ต่ าประมาณ 5000 –
11000 เนื่องจากในการถ่ายภาพ Flat Sky บนดาดฟ้าอาคาร 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีสัญญาณรบกวนหลายประการ
เช่น แสงไฟตามท้องถนน ความเข้มแสงหลังจากดวงอาทิตย์ลับ
ขอบฟ้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีเมฆเคลื่อนตัวเข้ามาบด
บังเวลาถ่ายภาพแฟลต เป็นต้น แต่เมื่อนาภาพ Flat Sky รวมกับ
ภาพถ่ายแฟลต จากกล่อง Flat Field และหาค่าเฉลี่ยความส่อง
สว่างปรากฏของดาวพบว่าดาวพฤหัสบดีมีค่าความสว่างมากขึ้น
อย่างไรก็ตามกระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวน ยังมีตัวแปรหรือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยในภาพถ่ายของดวงดาวหรือภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ เช่ น แสงจากดวงจัน ทร์ ปริม าณค่ า air mass
หรื อ ความสมบู ร ณ์ ข องระบบกล้ อ งโทรทรรศน์ [8] เป็ น ต้ น
อย่ า งไรก็ ต าม จากการพิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของโชติ ม าตรเฉลี่ ย
ปรากฏ (apparent magnitude) ของวิธีการที่ 1 พบว่า ที่ระยะ
60 เซนติเมตร สามารถคานวณค่าโชติมาตรปรากฏได้สูงที่สุด คือ
เฉลี่ยเท่ากับ -2.233 เมื่อเปรียบเทียบกับโชติมาตรปรากฏของดาว
พฤหั ส บดี ใ นทางทฤษฎี ที่ มี ค่ า ความสว่ า งที่ สุ ด เท่ า กั บ -2.5
ผลการวิจัยพบว่าวิธีการที่ 1 มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าทาง
ทฤษฎี เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 11.08 ทั้ งนี้ ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ ป รากฏ
เนื่ อ งจากเป็ น ผลมาจากตั วแปรสิ่ งแวดล้ อ มอื่ น ๆ ขณะท าการ
ถ่ายภาพ ได้แก่ แสงรบกวนจากอาคารบ้านเรือน แสงไฟจากถนน
ฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศ เป็นต้น

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายสมานชาญ จัน ทร์เอี่ ยม และนาย
บุญญฤทธิ์ ชุนหะกิจ เจ้าหน้าสารสนเทศประจาหอดูดาวเฉลิมพระ
เกีย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสี มา สถาบั น วิจั ยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาหรับคาแนะนาต่าง ๆ
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5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
ผลจากการวิ จั ย เพื่ อ ห าวิ ธี ก ารถ่ า ยภ าพ แฟลตส าห รั บ
กระบวนการกาจัดสัญญาณรบกวนของภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
พบว่าวิธีการที่ 1 ภาพถ่าย Flat จากกล่อง Flat field ที่สร้างขึ้น
เหมาะสมที่ สุ ด เมื่ อ น าภาพถ่ า ย Flat เข้ า กระบวนการก าจั ด
สัญญาณรบกวนและการ Photometry และระยะที่เหมาะสมทีส่ ดุ
ในการถ่ายภาพ Flat คือ 60 เซนติเมตร จากหน้ากล้องโทรทรรศน์
ถึงฉากเพราะว่าดาวส่องสว่างมากที่สุดอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความ
สว่ า งปรากฏ และค่ า ความต่ า งความส่ อ งสว่ า งปรากฏร้ อ ยละ
11.32
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป บทบาทของหมอพื้นบ้าน อาการเจ็บป่วย และ วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านใน
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีดาเนินการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากหมอ
พื้นบ้านที่ยังคงให้การรักษาอยู่ในปัจจุบัน ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการรวบรวมภูมิปัญญาของ หมอสุรินทร์ หนูอนันต์ ซึ่งอาศัยอยู่ในอาเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา โรคกระดูกและเส้นเอ็นมาเป็นเวลานาน โดยการนวด การทาน้ามันและการใส่
เฝือก และมีการติดตามผู้ป่วยกรณีศึกษาที่เข้ารับการรักษาจานวน 8 คน สรุปผล จากการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ทาง ผู้วิจัยเห็นว่า องค์ความรู้
ดังกล่าวยังไม่มีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นแบบแผน ทาให้องค์ความรู้อาจสูญสิ้นไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ทาให้การแพทย์
พื้นบ้านเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุดจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
คาสาคัญ : หมอพื้นบ้าน, น้ามันมะพร้าว, เฝือกไม้ไผ่, การบาดกดเจ็บของกระดูกและเส้น, การนวด

Abstract
The purposes were to study the general information, folk healer's role, diseases and symptoms, and the types
of treatment by folk healers who live in Ronphibun, Nakhon Si Thammarat. The method; this is the qualitative research.
The questionnaire was used as the research tool. The researchers focused on the folk healers who still treat people.
The results; this research collect the data about the study of folk healers lived inRonphibun, Nakhon Si Thammarat by
Mr.SurinNuanantwhich specializes in the treatment of bone and Tendon Injury for a long time, in which treatment by
massage, an oiled andsplint. There were 8 patients undergoing treatment. In the conclusion, we could notice that the
knowledge of folk healers was not recorded, so these wisdoms would be disappeared together with the folk healers in
the same time. Therefore, this situation may lead to the deterioration and the vanishment of traditional medicine
finally. Thus, it is the source of this study.
Keywords : Folk Healer, Splint, Coconut oil, Bones and Tendon Injury, Massage
เอ็น (ligament) เป็นคากว้างๆ หมายถึงกลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่ อ
เกี่ยวพันซึ่งเรียงตัวในทิศทางเดียวเห็นได้ชัดและไม่มีกล้ามเนื้อยึดที่
ปลาย [2]
พบว่ า สถิ ติ ในภาพรวมความชุ ก ของความผิ ด ปกติ ข องระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อที่พบมากในสี่อันดับแรกคือหลังส่วนล่าง (ร้อย
ละ 73.31) สะโพก/ต้น ขา (ร้อยละ 41.16) ไหล่ (ร้อยละ 36.01)
และเข่า (ร้อย ละ 35.37) ตามลาดับ [3]
สาเหตุของการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น เอ็นส่วนใหญ่จะเกิด
จากอุบัติเหตุซึ่งกระดูกหัก (Fracture/Broken bones) เป็นภาวะที่

1. บทนา
กระดูก (Bone) กระดูกเป็นเนื้อเยื่อค้าจุน ที่แข็งที่สุดแบ่งตาม
ลั ก ษณะโครงสร้ า งได้ เป็ น สองพวกคื อ กระดู ก ฟองน้ า (Spongy
Bone) เป็นกระดูกที่มีรูพรุนคล้ายฟองน้าพบที่ส่วนปลายทั้งสองข้าง
ของกระดูกยาว ส่วนผิวนอกตรงส่วนปลายกระดูกจะมีกระดูกอ่อน
หุ้มอยู่ส่วนที่เป็นรู พรุนจะมีไขกระดูกบรรจุอยู่เป็นที่สร้างเม็ดเลือด
ให้แก่ร่างกาย และกระดูกแข็ง (Compact Bone) หมายถึงกระดูก
ส่วนที่แข็งแรงจะพบอยู่บริเวณผิวนอกส่วนกลางๆของกระดูกยาวมี
เนื้อกระดูกมากกว่าช่องว่าง [1]
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พบได้ บ่ อ ยทั้ ง ในเด็ ก และผู้ ใหญ่ ส่ ว นมากมั ก เกิ ด จากการได้ รั บ
บาดเจ็บ เช่น หกล้ม รถคว่า รถชน เป็นต้นในผู้สูงอายุ กระดูกเสื่อม
อาการปวดจากเส้ นเอ็ น พบบ่ อยบริเวณที่ มี การเคลื่อ นไหวข้ อ
มากๆ เช่น บริเวณไหล่ ศอก ข้อมือ ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจาก
การอั กเสบของเส้ น เอ็น ในบริเวณนี้ แ ละถ้าไม่ ได้รับ การดูแ ลอย่ าง
เหมาะสม อาจจะทาให้เกิดความพิการต่อไป [4]
การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูก และ เส้นเอ็นนั้นมีด้วยกัน
หลายวิธี อาทิเช่น การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการผ่าตัด
โดยใส่เหล็กและการทากายภาพบาบัด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่
มักจะเลือกรักษาแต่เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงประชากรที่มีฐานะ
ยากจนมีโอกาสเข้าถึงระบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้น้อย แต่ก็ยังมี
คนอี ก ส่ ว นหนึ่ งที่ ยั งเลื อ กรั บ การรัก ษากั บ หมอพื้ น บ้ านในการต่ อ
กระดูกหมอกระดูกหรือหมอต่อกระดูกพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาการ
บ าบั ด รัก ษาความเจ็บ ป่ วยอาการบาดเจ็บ จากอุบั ติ เหตุ ต่ างๆ ทั้ ง
กล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง [5]
ปัญญาในการบาบัดรักษาโรคกระดูกและเส้นเอ็น ปัจจุบันพบว่า
ยังคงมีความรู้ที่กระจัดกระจายและยังไม่เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
อย่างเป็นแบบแผนด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาภูมิปัญญาที่ค่ายิ่งของวิธีการรักษาทางด้านกระดูกและเส้นเอ็น
หนึ่ งในนั้ น คือ ภู มิ ปั ญ ญาของ หมอสุริน ทร์ หนู อ นัน ต์ ซึ่งเป็ น หมอ
พื้นบ้านตาบลควนชุม อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลา 13 ปี ทางผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มพูน
ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในโอกาสต่อไป

ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฉบับที่2
พ.ศ.2555 โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองครบ
ทั้ง 8 ประการ ดังนี้
1. มีผู้มารับ บริการสม่าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี
2. สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น
3. มี ค วามสามารถในการบ าบั ด รั ก ษา รู้ จั ก โรค รู้ จั ก ยา รู้
วิธีการบาบัดรักษา รู้จักการดูแลสุขภาพและให้คาแนะนา
4. ยินดีและเต็มใจเผยแพร่ความรู้
5. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้แกผู้ที่สนใจ
6. เรียกเก็บค่ารักษาอย่างเป็นธรรม/เหมาะสม
7. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน
8. มีคุณธรรม มีเมตตา และช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้อนุรักษ์รูปแบบ วิธีการ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์รักษาอาการ
บาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นตามภูมิปัญญาในการรักษาโรคของ
หมอพื้นบ้าน
2. ได้นาองค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยเชิงสารวจมาปรับใช้ใน
การศึกษาองค์ความรู้การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น
เอ็น
3. เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษามาบั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1.1 วางขอบเขตการศึกษากรณีศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอน
การรักษาจากหมอพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
5.1.2 คั ด เลื อ กหมอพื้ น บ้ านที่ ต้ อ งการศึ ก ษาจากเกณฑ์ ก าร
คัดเลือก คือ มีผู้มารับบริการสม่าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จาก
ท้องถิ่น มีความสามารถในการบาบัดรักษา ยินดีและเต็มใจเผยแพร่
ความรู้
5.1.3 หาข้ อ มู ล หมอพื้ น บ้ า นจากรายชื่ อ หมอพื้ น บ้ า นของ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.1.4 รวบรวมข้อมูล ของหมอพื้ นบ้ าน ประกอบด้ วย ข้อมู ล
ทั่วไปของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งข้อมูลภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลการรักษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการรักษาของหมอ
พื้นบ้านในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น เอ็น จานวน
8 กรณีศึกษา
5.1.5 ติ ด ตามผลการรั ก ษาจ านวน 8 ราย และติ ด ตามการ
รักษาต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหาย
5.2 วัสดุและอุปกรณ์
5.2.1 แบบฟอร์มสัมภาษณ์ข้อมูลองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน
5.2.2 กล้องถ่ายรูป
5.2.3 เครื่องบันทึกเสียง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในการรักษาอาการบาดเจ็บ
ของกระดูกและเส้นเอ็นของหมอ อย่างเป็นแบบแผน
2. เพื่ อ รวบรวมกรณี ศึ ก ษาจ านวนอย่ า งน้ อ ย 3 รายติ ด ตาม
ผลการรักษาในแต่ละรายจนกว่าจะหาย
3. เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการรักษาที่หมอพื้นบ้านใช้ในการรักษา
อาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น

3. ขอบเขตการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยการรวบรวมกรณี ศึ ก ษาและ
วิ เคราะห์ ขั้ น ตอนการรั ก ษาของหมอพื้ น บ้ า น : กรณี ศึ ก ษาหมอ
สุ ริ น ทร์ หนู อ นั น ต์ ต าบลควนชุ ม อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รายละเอียดในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ของหมอภูมิหลังของหมอองค์ความรู้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของ
กระดู ก และเส้ น เอ็ น กระบวนการในการรั ก ษา ระหว่ า งเดื อ น
กุมภาพันธ์ – ตุลาคม พ.ศ.2560
3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดกรองรองรับหมอพื้นบ้าน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกหมอพื้นบ้าน
แบบเฉพาะเจาะจงจากรายชื่อหมอพื้นบ้านของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหมอพื้นบ้าน
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5.2.4 สมุดจดบันทึกผล
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลท าในรูปแบบของการบรรยายข้อมูลเชิง
พรรณนา : สืบค้ นข้อมู ลของหมอพื้ นบ้ านที่ใช้ในการรักษาอาการ
บาดเจ็บของกระดูกและเส้น เอ็น จานวน 8 ราย ติดตามการรักษา
ต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหาย และนามาวิเคราะห์ขั้นตอนที่ใช้ในการ
รักษาโรคกระดูกและเส้นและจัดทารูปเล่มรายงาน
5.4 สถานที่การทาวิจัย
5.4.1 บ้านพักหมอ บ้านเลขที่ 46/2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านในปัง หมู่
ที3่ ตาบลควนชุม อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
5.4.2 สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รูปที่ 1 แสดงภาพ หมอสุรินทร์ หนูอนันต์

6. ผลการวิจัย

6.1.9 นายสุรินทร์ หนูอนันต์ เพศชาย เกิดวันที่ 3 มกราคม
พ.ศ 2509 อายุ 51 ปี ที่ อ ยู่ บ้ า นเลขที่ 46/2 หมู่ ที่ 3 ต าบลควนชุ
อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เบอร์ โ ทรศั พ ท์
0899083146 สถานภาพ สมรส จานวนบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน
หญิง 1 คนการศึกษา จบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐ
ประสานศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาชีพเกษตรกรรม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับพอเพียงสถานภาพชุมชน เป็นแบบ
ชนบท การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจาย บทบาทในชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ประสบการณ์ ด้านการรักษามีมานานประมาณ 13 ปี ซึ่ง
ยังคงรักษาอยู่จนถึงปั จจุบัน จานวนผู้ป่วยเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา อยู่ในระดับ 20-40 คนต่อเดือน ทั้งในรูปแบบของการเดินมา
รับการรักษาด้วยตนเองและการนาสมุนไพรไปใช้ในการรักษา
หมอพื้นบ้านที่ทาการรักษาด้วยการใช้วิธีการนวดซึ่งการนวดที่ใช้ใน
การรักษาส่วนใหญ่เป็นการนวดที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
6.1.10 ประวัติการศึกษาการรักษาการบาดเจ็บกระดูกและ
เส้นเอ็น
หมอได้คลุกคลีเรียนรู้กับการรักษาอากากรบาดเจ็บกระดูก
และเส้นเอ็นตั้งแต่อายุ 10 ปี เนื่องจากพ่อ คือ นายเนตรหนูอนันต์
เป็นหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์มายาวนาน ได้มีโอกาสติดตามดู
การทาการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น จนเมื่อพ่อของ
ท่านได้เสียชีวิตลงท่านจึงตัดสินใจสืบทอดวิชาความรู้ของการเป็น
หมอพื้นต่อจากพ่อ จวบจนถึงปัจจุบันยังคงทาหน้าที่เป็นหมอรักษา
อาการบาดเจ็บกระดูกมาอย่างต่อเนื่อง
ท่านจะมีความถนัดอย่างมากในด้ านการรักษาโรคกระดูกและเส้น
เอ็น อาทิเช่น โรคกระดูกหัก โรคกระดูกร้าว อาการเส้นจม ซึ่งการ
รักษาส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นการนวด ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้ง
จากคนในหมู่บ้านและคนต่างถิ่นให้เป็นหมอรักษากระดูกที่มีความ
เชียวชาญด้านโรคกระดูกและเส้นเอ็น
6.1.11 คุณสมบัติของการเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
จากการสัม ภาษณ์ ท่ านเป็ น ผู้ที่ ยิน ดี และเต็ มใจเผยแพร่
ความรู้ ท่ า นสามารถให้ ค วามรู้ให้ กับ นั ก เรีย น นั ก ศึ กษาที่ มี ค วาม
สนใจทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น รวมไปถึง

การรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็นของหมอพื้ นบ้าน ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้
6.1 ประวัติทางด้านการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้าน
6.1.1 ใบประกอบโรคศิลปะไม่มี
6.1.2 ประสบการณ์ด้านการรักษามีมานานประมาณ 10 ปี ซึ่ง
ยังคงรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน
6.1.3 จานวนผู้ป่วยเฉลี่ยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับ
20-40 คนต่อเดือนในรูปแบบของการเดินมารับการรักษาด้วยตนเอง
6.1.4 ประเภทของหมอพื้นบ้านอยู่ในกลุ่มของหมอกระดูกและ
หมอนวด
6.1.5 บทบาทกิจกรรมในฐานะหมอพื้ นบ้านในปัจจุบัน เป็ น
หมอในพื้นที่ทาการรักษาด้วยการใช้วิธีการนวด ซึ่งการนวดที่ใช้ใน
การรักษาส่วนใหญ่เป็นการนวดที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอีกทั้ง
ยังมี การจาหน่ ายน้ามั นสมุ น ไพรให้ แก่ ผู้ป่ วย อาทิเช่น ผู้ป่ วยกลุ่ ม
อาการกระดูกหัก แตก ร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นที่ยอมรับและรู้จัก
ของคนในชุมชน และบุคคลบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับการรักษาอาการ
บาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น
6.1.6 ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ท าการรั ก ษา ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “โดย
น้ ามั น ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาจะผลิ ต เองที่ บ้ า น เฝื อ กไม้ ไ ผ่ จ ะท าการ
ประกอบขึ้นมาเอง”
6.1.7 ท่านเป็นผู้ทยี่ ินดีและเต็มใจเผยแพร่ความรู้ ท่านสามารถ
ให้ค วามรู้กับ นั กเรียน นั กศึ กษาที่มี ความสนใจทางด้ านการรัก ษา
อาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น โดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆทั้งสิ้น โดย
รูป แบบในการถ่ายทอดความรู้ของท่านมีห ลายรูปแบบ อาทิ เช่ น
การนั่ งสนทนา การให้ สั ม ภาษณ์ ต อบค าถาม การแนะน าวิ ธี ก าร
เข้าเฝือกไม้ไผ่ และวิธีการนวดรักษาอาการต่างๆ
6.1.8 หากกล่าวถึงเรื่องของการรัก ษาโรค ท่านมี ความถนั ด
เกี่ยวกับโรคกระดูกและเส้นเอ็น อย่างเช่น โรคกระดูกหัก, กระดูก
แตก, กระดูกร้าว และ รวมไปถึงอาการเจ็บของเส้นเอ็น ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่กลุ่มอาการ ที่มารับการรักษาบ่อยจากคนในชุมชนและบริเวณ
ใกล้เคียงจะเป็นโรคการบาดเจ็บของเส้นเอ็น
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ให้ความรู้กับคณาจารย์หลายๆท่าน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น โดย
รูป แบบในการถ่ายทอดความรู้ของท่านมีห ลายรูปแบบ อาทิ เช่ น
การนั่งสนทนา การให้สัมภาษณ์ ตอบคาถาม การเปิดตาราสอนทั้ง
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ หากนับจานวนบุคคลที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ไป
ถือได้ว่าเป็นจานวนมากพอสมควร
6.1.12 การวินิจฉัยโรค
โดยเริ่มแรกหมอจะสังเกตจากสีหน้าและอาการของผู้ป่วย
โดยผู้ป่วยหน้าซีดและสีหน้าเป็นกังวล จากนั้นจะทาการซักประวัติ
อาการเจ็บป่วย มีอาการอย่างไรบ้าง มีอาการมานานเท่าไรเมื่อซัก
ประวัติอาการอย่างละเอียด จึงแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการป่วยและ
ชี้แจงถึงวิธีการรักษาให้ทราบ หากผู้ป่วยยินยอมที่จะรับการรักษา ก็
จะดาเนินการรักษาต่อไป
6.1.13 กระบวนการรักษา
เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยมาที่ บ้ า น ซึ่ งหมอใช้ บ ริ เวณภายในบ้ า นเป็ น
สถานที่รักษา โดยจะจัดน้ามันสมุนไพรให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาใช้
ในการรักษา น้ามันสมุนไพรหนึ่งขวดต่อผู้ป่วยหนึ่งคน ท่านจะเป็น
ผู้ผลิตน้ ามั นสมุ นไพรด้วยตนเอง จากนั้ นในกรณี ผู้ป่ วยกระดูกหั ก
กระดูกแตก และกระดูกร้าว จะให้ผู้ป่วยนาน้ามันสมุนไพรที่ตนทา
ด้วยตนเองไปใช้ต่ อที่บ้ านจนหาย แล้วจึงให้ ผู้ป่วยน าน้ ามั นมาคื น
พร้อมนาปิ่นโต และกล้วยน้าหว้า 1 หวี เพื่อมาประกอบพิธีไหว้ครูอีก
ครั้ง

สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและ
เส้นเอ็น เป็นรูปแบบ น้ามันนวด โดยสมุนไพรที่นามาเคี่ยวต้องเป็น
สมุ น ไพรสดเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด เชื้ อ ราในตั ว ยาและให้ ตั ว ยามี
ประสิทธิภาพต่อการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น
6.3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสมุนไพร
การเตรียมเครื่องมือในการเคี่ยวน้ามัน ประกอบด้วย มีด
สับยา กระทะสแตนเลส เตาถ่านซึ่งจะทาความสะอาดทุกครั้งหลัง
การใช้งานและมีการตรวจดูสภาพเครื่องมือในกระบวนการทายาทุก
ครั้งก่อนใช้และหลังใช้ หากพบว่ามีการชารุดเสียหายจะซ่อมแซม
และเปลี่ยนใหม่ทันที
6.3.3 การเก็บสมุนไพร
การเก็ บ สมุ น ไพรสามารถเก็ บ ได้ ทุ ก เวลาซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
สมุนไพรเป็นสมุนไพรที่หมอได้ปลูกไว้เองบริเวณบ้านจึงไม่มีสารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจึงไม่มี
สารเคมีตกค้าง
6.3.4 กระบวนการปรุงยาสมุนไพร
เครื่องมือ และอุปกรณ์
1. สมุนไพรสด
2. มีดสับยา
3. กระทะสแตนเลส
4. เตาถ่าน
วิธีการทา
1. นาสมุนไพรสดที่ผ่านการล้างน้าจนสะอาดแล้วให้นา
สมุนไพรที่ล้างสะอาดแล้วใส่ภาชนะที่มิดชิด ป้องกันการปนเปื้อน
2. นาสมุนไพรที่เตรียมไว้เสร็จแล้ว มาใส่ในกระทะสแตน
เลส จากนั้นนาขึ้นตั้งไฟบนเตาถ่านเคี่ ยวนาน 1-2 ชั่วโมง เมื่อครบ
แล้วนายามาพักไว้
3. วิธีใช้น้ ามั นทาบริเวณที่มี อาการวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
ตารางที่ 1 แสดงอาการและการติดตามผู้ป่วย 8 ราย จานวน 3 ครั้ง

รูปที่ 2 แสดงการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มารับการรักษา
อาการบาดเจ็บของเส้นเอ็น

ข้ อ มู ล อาการ
ทั่ว
สาคัญ
ชายไทย นิ้ ว ชี้ ข้ า ง
เดี่ยว 18 ข ว า หั ก
ปี
เป็นมา 1
เดือน

6.2 องค์ความรู้การรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็น
การศึกษาองค์ความรู้ มีหลักในการรักษาอาการบาดเจ็บของ
กระดูกและเส้นเอ็นโดยเริ่ มจากการสังเกตอาการจากสีห น้าตั้งแต่
ผู้ป่วยเดินมาพบหมอ และซักประวัติเพิ่มเติมพอสมควร พร้อมทั้ ง
ตรวจวินิจฉัยโดยการคลาบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ
6.3 วิ ธี ก ารใช้ น้ ามั น สมุ น ไพรในการรั ก ษาอาการบาดเจ็ บ
กระดูกและเส้นเอ็น
6.3.1 การเตรียมสมุนไพร

ครั้งที่1
มีอ าการ บวม
ลดน้อยลงกว่า
ตอนมารับการ
รักษาครั้งแรก
และมี อ าการ
ป ว ด บ ริ เว ณ
นิ้ ว ชี้ ข้ า งขวา
น้อย

หญิงไทย ปวดแขน ผู้ ป่ ว ยยั ง มี ค ง
เดี่ยว 22 ข้ า งซ้ า ย ป ว ด บ ริ เว ณ

การติดตาม
ครั้งที่2
นิ้ว ชี้ข้ า งขวามี
อาการบ วม
แดง น้ อ ยลง
และอาการเจ็บ
น้ อ ยลงยั ง ไม่
สามารถ
กระดิ ก นิ้ ว ได้
และยั งคงรู้สึ ก
ตึง
อาการป วด
แขนทุ เ ลาลง

ครั้งที่3
นิ้ วชี้ ข้ าง
ข ว า ไม่ มี
อาการ
บวม แดง
แ ต่ ยั งไม่
ห ายเป็ น
ปกติ
มี อ าก าร
ปวดน้ อ ย
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ปี

เป็นมา 3 แขนข้ า งซ้ า ย
วัน
แ ต่ ล ด ล ง
ยังคงมีอ าการ
บวมแดงและ
กระดู ก ยั ง ไม่
เข้าที่

ชายไทย ปวดไหล่ อาการปวดริ
คู่ 50 ปี ข้ า งซ้ า ย เวณ ไห ล่ ข้ า ง
เป็ น ม า ซ้ า ย ล ด ล ง
3 วัน
อาการปวดตึง
ร้ า วลงสะบั ก
ลดลง และ
สามารถย ก
ข อ งห นั ก ได้
มากขึ้น
หญิงไทย ป วดเข่ า อ า ก า ร ป ว ด
คู่ 55 ปี ซ้ า ย เข่ า ข้ างซ้ า ย
เป็ น มา1 และใต้พับ เข่ า
สัปดาห์ ข้ า ง ซ้ า ย ล ด
น้อยลง
หญิงไทย ป ว ด บั้ น
คู่ 69 ปี เอ ว ข้ า ง
ซ้ า ย
เป็นมา 1
วัน

ป ว ด บ ริ เว ณ
บั้ น เอ ว ข้ า ง
ซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย
ไม่มีอาการร้าว
ช า ถึ งป ล า ย
เท้า

หญิงไทย บวม
คู่ 45 ปี บริเวณ
แขนข้าง
ขวามา 2
วัน

แขนข้ า งขวา
บวมลดลง
และยังคงปวด
บ ริ เ ว ณ
กล้ามเนื้อแขน
ข้ า ง ข ว า
เล็กน้อย

ชายไทย ปวด
คู่ 83 ปี สะโพก
ข้างซ้าย
มา 1 วัน
ชายไทย ปวด
คู่ 53 ปี สะโพก
ข้างซ้าย
เป็นมา
5 วัน

ป ว ด ส ะ โพ ก
ข้ า งซ้ า ยและ
ร้ า ว ล ง ข า
เล็กน้อย
อาการป วด
ส ะ โพ ก ข้ า ง
ซ้า ยร้ า วชาลง
ก้ น ย้ อ ย และ
ข า ท่ อ น ล่ า ง
ลดลงเล็กน้อย

สามารถหยิ บ
จับ ของได้แ ละ
การบวมแดง
ลดลง แต่ยังคง
มี อ าการเสี ย ว
บริเวณกระดูก
แขนทีห่ ัก
ไม่ มี อ า ก า ร
ปวดตรงไห ล่
ข้ า งซ้ า ย ไม่ มี
อาการปวดตึ ง
ร้ า วลงสะบั ก
สามารถยก
ข อ งห นั ก ได้
มากขึ้น

ม า ก
ผู้ ป่ ว ย
ส าม ารถ
ขยั บ แขน
ได้

ไม่ มี อ า ก า ร
ปวดตึ ง ใต้ พั บ
เข่ า ร ว ม ถึ ง
ขณะเดินก็ไม่มี
อาการป วด
เช่นกัน
ปวดตึ บ ริ เวณ
ส ะ โ พ ก ข้ า ง
ซ้ า ย ขณ ะก้ ม
ห ยิ บ จั บ ข อ ง
อ า ก า ร ดี ขึ้ น
ผู้ป่วยสามารถ
ก้ ม ห ยิ บ จั บ
ของได้
แขนข้ า งขวา
ยั งคงมี อ าการ
บวมเล็ ก น้ อ ย
และปวด
บ ริ เ ว ณ
กล้ามเนื้อแขน
ข้ า งข วา เป็ น
บางครั้ง
ไม่ พ บอาการ
ปวดของ
ส ะ โ พ ก ข้ า ง
ซ้ายอีก
อาก ารป วด
ส ะ โ พ ก ข้ า ง
ซ้ า ยลดลง ไม่
ปวดร้ า วชาลง
ก้ อ นย้ อ ยและ
ข า ท่ อ น ล่ า ง
แต่ยังรู้สึกปวด
ตึ ง บ ริ เ ว ณ
ส ะ โ พ ก ข้ า ง
ซ้ า ย ขณ ะก้ ม
หยิบของ

-

7. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยว่า การรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้น
เอ็น จะใช้การนวด การทาน้ามัน และการใส่เฝือกไม้ไผ่ ซึ่งวิธีในการ
รักษาผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา สาหรับ
สมุ น ไพรที่ ห มอใช้ คื อ น้ ามั น มะพร้ า ว เป็ น น้ ามั น ทาเพื่ อ สมาน
ร่ว มกั บ การนวด ช่ ว ยคลายเส้ น เอ็ น และกล้ า มเนื้ อ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคบนผิวหนัง ป้องกันการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียระหว่างเข้าเฝือกไม้ไผ่ สามารถจาแนกตามอาการได้
เป็ น 2 ประเภท คื อ อาการบาดเจ็ บ ของกระดู ก จ านวน 2 คน
อาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นจานวน 6 คน โดยผู้ป่วยทั้ง 2 ประเภท
ได้มีการติดตามผลการรักษาจนกว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติ โดยผู้ป่วย
ส่วนใหญ่สามารถหายหรือยังคงมีอาการเพียงเล็กน้อยในการติดตาม
ผลการรักษาครั้งที่ 2

-

8.ข้อเสนอแนะ
1.ควรศึ ก ษาถึ งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและแพทย์ ที่ มี ต่ อ
ระบบการรักษาแบบพื้นบ้าน เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของหมอพื้นบ้าน
ตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการรักษา พยาบาลแบบพื้นบ้าน และเป็นแนวทาง
ที่จะสร้างทัศนคติที่เหมาะสม และแก้ไขทัศนะคติที่ไม่ถูกต้องของ
ประชาชนและแพทย์ซึ่งเป็นแนวทางความเข้าใจต่อระบบการรักษา
พยาบาลแบบพื้นบ้าน
2.ควรมีการนาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านจากการวิจัยครั้งนี้ไป
ทาการศึกษาไปทาวิจัยต่อในด้านประสิทธิผลของการักษาโดยการ
เปรียบเทียบกับศาสตร์ อื่นๆ

-

-

9.อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจาแนกขั้นตอนการ
รักษาของหมอพื้นบ้าน ได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การตั้งคายหรือเครื่องบูชาครูประกอบด้วยขัน 5
ได้ แ ก่ ดอกไม้ สี ข าว 5 คู่ เที ย น 5 เล่ ม และ เงิ น ค่ า คาย แล้ ว แต่
ประเภทของหมอ
ขั้นที่ 2 การวินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยนาคาย มาบูชาครูแล้ว
หมอจะทาการวินิจฉัยโรคตามวิธีการของหมอแต่ละประเภท ซึ่งมี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป
ขั้นที่ 3 การรักษา หลังจากการวินิจฉัยโรคแล้ว หมอจะทา
การรักษาตามกรรมวิธีของตนโดยอาจใช้สมุนไพรเป่าเสก ทาน้ามัน
ขับไล่ผี หรือพิธีสู่ขวัญ กรณี ที่รักษาไม่หายก็จะแนะนาให้ผู้ป่วยไป
รักษารูปแบบ อื่นๆ ต่อไป
ขั้นที่ 4 การปลงคายหรือสมนาคุณ เมื่อผู้ป่วยหายจากโรค
แล้ ว ก็ จ ะยกเครื่ อ งบู ช าครู ผ้ า ซิ่ น และเงิ น ค่ า สมนาคุ ณ (เงิ น
ค่าตอบแทน) ตามฐานะของผู้ป่วยให้กับหมอ กรณีที่ผู้ป่วยมีฐานะ
ยากจนสิ่งของที่ ใช้ป ลงคายอาจเป็ นเพี ยงอาหารหรือ สิ่งของเล็ก ๆ
น้อยๆ ก็ได้ [6]

-

ยังคงปวด
เล็กน้อย
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การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษารวบรวมภู มิ ปั ญ ญาในการรัก ษา
อาการบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็นจากหมอพื้นบ้าน คือ หมอ
สุรินทร์ หนูอนันต์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาอาการดังกล่าวมา
ยาวนานร่วม 13 ปี โดยมี ส่วนประกอบในการรัก ษา ได้แ ก่ น้ ามั น
มะพร้าว เฝือกไม้ไผ่ โดยการรักษาของหมอ จะทาการรักษาโดยการ
นวดและการทาน้ามันผสมผสานกันไป ตามอาการ ตามขั้นตอนที่ 3
และให้ค่าครูซึ่งเป็นการสมนาคุณเปรียบได้ในขั้นตอนที่ 4
การรักษา มีการซักประวัติผู้ป่วย และนาผลการตรวจจากแผน
ปัจจุบันเข้ามาร่วมวินิจฉัย และ วางแผนกระบวนการรักษาด้วย ซึ่งก็
มีงานวิจัยที่ใช้กระบวนการที่คล้ายกัน ดังเช่น งานวิจัยของสารัชและ
คณะ ที่มีการบูรณาการการรักษาระหว่างหมอพื้นบ้านและทีมแพทย์
แผนปัจจุบัน พบว่าหมอพื้นบ้านมีการรักษากระดูกหักที่คล้ายคลึงกัน
คือขั้นตอนการซักถามอาการเจ็บป่วย ขั้นตรวจดูอาการ ขั้นประกอบ
พิธีกรรม และขั้นตอนการรักษา ส่วนการรักษากระดูกหักของแพทย์
แผนปัจจุบันประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักเบื้องต้นและการ
รักษากระดู กหัก ปั ญ หาอุ ปสรรคในการรักษากระดูกหั กของหมอ
พื้ น บ้ า น คื อ การใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส จั บ คล า ฟั ง เสี ย ง หรื อ
เปรียบเทียบกับข้างที่ไม่ได้หัก ดูความสั้นยาวของกระดูกหักบริเวณที่
มีเนื้อ มากๆ กระดูกหักหลายท่อนกระดูกหักแตกละเอียด ทาให้ยาก
ในการจัดกระดูกของหมอพื้นบ้าน ผลการรักษาก็ออกมาไม่ดีส่วน
ปัญหาอุปสรรคในการรักษากระดูกหักของแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า
เฝือกที่ใช้ในการรักษามีน้าหนักมาก อับชื้น ค่ารักษาค่อนข้างแพง
เพราะอุปกรณ์ หลายอย่างต้องนาเข้าจากต่างประเทศ เป็นเหตุผล
หลักๆที่ทาให้ผู้ป่วยเลือกที่จะรักษากับหมอพื้นบ้าน [7]
สมุนไพรที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ น้ามันมะพร้าว จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า น้ามันมะพร้าวมีคุณสมบัติหลายประการที่
ส่งผลต่อความยืดหยุ่นของผิวหนัง และมีส่วนช่วยต่ออาการเมื่อใช้
การนวดร่วมด้ วย ดั งรายงานการวิจัย ของอุ บลรัตน์ และคณะ ที่
ทาการศึกษาผลของน้ามันมะพร้าวต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บ และเวลาใน
ระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก อีกทั้งในน้ามัน
มะพร้าวประกอบด้วยประโยชน์หลายชนิด เช่น ต้านแบคทีเรียบาง
สายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง Staphylococcus aureus ATCC
2 5 9 2 3 , Bacillus subtilis, Bacillus cereus ป้ อ ง กั น ก า ร
เจริญเติบโตของจุลินทรียร์ ะหว่างเข้าเฝือกไม้ไผ่ มีกรดไขมันที่มีขนาด
โมเลกุลที่เล็ก ทาให้มันถูกดูดซึมเข้าไปในผิวหนังได้ง่ายทาให้ผิวอ่อน
นุ่มและให้ความชุ่มชื้นอีกด้วย [8, 9]

[3] วรากร สังคพร. 2546. เนื้อหา. (ออนไลน์).สืบค้นจาก:
https://nectec.or.th (15 มีนาคม 60 )
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บทคัดย่อ
ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน สื่อประชาสัมพันธ์ทที่ ันสมัยจึงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการตลาดขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลของผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างตรงตามเป้าหมาย
อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะ 1) ศึกษาตลาดและช่องทางการจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ และ3) ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพั นธ์ผลผลิต เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 384 คน โดยใช้สูตรการคานวณของคอ
แครน เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบปริมาณของผู้ผลิตและผู้บริโภคผลผลิต เกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสั ม ภาษณ์ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โดยใช้ เทคโนโลยี เสมื อ นจริ ง ส่ งเสริ ม การตลาดนวธรรมชาติ และแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาตลาดและช่องทางการจาหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ เป็นการจาหน่ายในรูปแบบตลาดเกษตรกรหรือการจาหน่ายโดยตรง โดยผู้ผลิตนาผลผลิตมาจาหน่ายให้กับผู้บริโภคเองโดยไม่ผ่านคน
กลาง 2) เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของตลาดมีความต้องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ป้ายไวนิลที่ใช้เทคโนโลยี QR
Code และเทคโนโลยีเสมือนจริง และเว็บไซต์ 3) ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพั นธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.61 สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาดนวธรรมชาติ
คาสาคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, สื่อประชาสัมพันธ์, ตลาดนวธรรมชาติ

Abstract
During the fierce business competition in the present-day, modern public relations media is a powerful tool in
promoting and supporting the organization's marketing. Moreover, it can be a means of communicating the information
of the manufacturer to the consumers with their goals. The objectives of the research were 1) to develop media
publicity for organic agricultural products and 2) to assess the satisfaction of public relations media for organic
agricultural products. The sample group is consumers of organic agricultural products in Nakhon Sawan Province which
was collected by questionnaires of 384 people.
The Statistic formula in this research is the Cochran formula. The Cochran formula allows you to calculate an
ideal sample without knowing the number of population organic agricultural products consumers. Research tools are
interview, the virtual reality technology public relations media in the Navatammachat market and the satisfaction
questionnaire with public relations media. The data analysis used descriptive statistics.
The research results were as follows: 1) The study of markets and distribution channels of organic products
found that it sold in the form of farmers' markets or direct sales. The farmer sells products to consumers without
intermediaries. 2) Farmers who are members of the market need to develop public relations media in two forms: QR
Code-enabled vinyl banners and virtual reality technology and websites. 3) The satisfaction with public relations media
found that the respondents had a high satisfaction level with public relations media at the level of 3.75. It means the
media had attracted attention and create a positive image for the Navatammachat market.
Keywords: Augmented Reality Technology, Public Relations Media, Nawa Tammachat Market
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การเกษตรของกลุ่ ม เกษตร ตลอดจนสื่ อ สารข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของ
ผลผลิตจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย

1. บทนา (Introduction)
จากกระแสของสุขภาพทาให้ผู้บริโภคให้ความสาคัญและหันใส่
ใจกับสุขภาพมากขึ้น การเลือกบริโภคผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย
จากสารพิ ษ จึ งเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ก าลั งได้ รั บ ความนิ ย มใน
ปัจจุบัน จากกระแสความนิยมดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มเกษตรกรจาก
หลายชุมชมได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของตนจากเดิมที่
ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบหนึ่ งในกระบวนการผลิต ไปสู่วิถีของ
เกษตรกรรมในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
[1] โดยอาศัยความร่วมมือกันจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตภายในชุมชน
และเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างแนวทางการเกษตรอิ นทรีย์ตาม
แนวทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ [2] ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ ตลาดเกษตรกรนับเป็น
ช่ อ งทางในการกระจายผลผลิ ต การเกษตร โดยน ามาซึ่ ง การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค นอกจากนั้นยังเป็น รูปแบบ
การกระจายผลผลิตเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยเกษตรกร [3]
ปัญหาอุปสรรคของตลาดเกษตรกรเกิดขึ้นหลายประการ ประการที่
สาคัญ คือการสื่อสารการตลาดที่จะทาให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มี
ช่ อ งทางในการจ าหน่ า ยไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ต รงตามเป้ า หมาย
นอกจากนี้เกษตรยังต้องพึ่งพิงกับกลไกการจัดการระบบตลาดจึง
ส่งผลให้ เกษตรกรไม่ ส ามารถเข้าถึ งระบบช่ อ งทางการตลาดที่ มี
ศั ก ยภาพในการรองรั บ สิ น ค้ า เกษตร ตลาดเกษตรอิ น ทรี ย์ น ว
ธรรมชาติ หนองสมบุ ญ เป็ น ตลาดที่ เกิ ด จากการรวมกลุ่ ม ของ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชมรมเกษตรสุขภาพ เพื่อผลิตและจาหน่าย
ผลผลิตปลอดสารพิษทางการเกษตรที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยมีวิถีการทาเกษตรกรรมตามแนวเกษตร
อินทรีย์ จากการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบของตลาด
เกษตรกรของกลุ่ม ที่ผ่านมายังขาดศักยภาพในการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด ตลอดจนช่องทางการจาหน่ายไปยังผู้บริโภคได้ตรงตาม
เป้าหมาย จึงส่งผลให้ผลผลิตยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ปัจจุบันเทคโนโลยี QR Code และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
หรือเทคโนโลยี (AR) ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจและ
สร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ให้กบั ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การบันเทิง
การสื่อสาร รวมถึงตลาด โดยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพสามมิติ
หรือภาพสองมิติผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ เชื่อมต่อต่าง ๆ และ
แสดงผลผ่านหน้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบของเว็บไซต์ ทาให้
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้า หรือบริการได้ในทุกมิติ ตลอดจน
สามารถโต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร
โดยน าเสนอข้ อ มู ล ผลผลิ ต และกระบวนการผลิ ต ในรู ป แบบ
ภาพเสมือนจริง และสื่อวิดีโอ ทีผ่ ู้บริโภคสามารถเลือกเข้าชมได้ตาม
ความสนใจเพื่ อ สร้ า งแรงจู งใจและความสนใจต่ อ ผลผลิ ต ทาง

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่ อ ศึก ษาตลาดและช่องทางการจาหน่ ายและพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
2. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจต่อ สื่ อประชาสัม พั น ธ์ผลผลิ ต
ทางการเกษตรอินทรีย์

3. วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology)
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เสมือนจริ ง
สาหรับสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นงานวิจัย
เชิ งปริ ม าณมุ่ งเน้ น การศึ ก ษาและพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการตลาดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ QR Code
เทคโนโลยีเสมือนจริง และเว็บไซต์ ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บ ริโภคต่อ สื่อประชาสัม พั นธ์ โดยมี ขั้น ตอนการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาตลาดและช่องทางการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามจาก
เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ชมรมเกษตรสุ ข ภาพ ตลาดนว
ธรรมชาติ หนองสมบุ ญ เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค
2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ โดย
น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากขั้ น ตอนที่ 1 มาวิ เคราะห์ ถึ งปั ญ หาและความ
ต้องการของเกษตรกรผู้ผลิต และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาสื่อดังนี้
2.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยวิ เคราะห์
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง แนวคิ ด การออกแบ บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดรูปแบบการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
2.2 สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตตลาดนวธรรมชาติและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
รูปแบบและเนื้อหาที่จะนาเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
2.3 จัดเตรียมเนื้อหาของสื่อ ได้ แก่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และข้ อ ความที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ และข้ อ มู ล
ตลาดนวธรรมชาติ ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
2.4 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
เชื่ อ มต่ อ ต่ า ง ๆ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ โปรแกรม
Zappar, โปรแกรม Canva ส าหรั บ พั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใน
รู ป แบบไวนิ ล และโปรแกรม Google site ส าหรั บ พั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
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3. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคต่อสื่อประชาสัมพันธ์ต่อการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของ
ผลผลิตจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

4. ผลการวิจัย (Results)
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาตลาดและช่องทางการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรอินทรีย์
จากการศึกษาตลาดและช่องทางการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรอิ น ทรี ย์ พบว่ า ตลาดนวธรรมชาติ เป็ น ตลาดที่ จ าหน่ า ย
ผลผลิ ต เกษตรอิน ทรีย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าหน่ ายในตลาด ได้ แก่ พื ช
ล้มลุก ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และสินค้าโอทอป ช่องทางในการ
กระจายผลผลิ ต การเกษตรในรูป แบบตลาดเกษตรกรท าให้ เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการกระจายผลผลิตถึง
มือผู้บริโภคโดยตรงโดยเกษตรกรทาให้ผบู้ ริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่
ตรงกับความต้องการ นอกจากนั้นตลาดนวธรรมชาติยังใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้ แ ก่ เฟสบุ๊ ค ในการน าเสนอข่ า วสารของตลาดนว
ธรรมชาติอีกด้วย
4.2 ผลการพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตร
อินทรีย์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาตลาดและช่องทางการ
จาหน่ายของตลาดนวธรรมชาติ รวมถึงข้อมูลความต้องการในการ
ออกแบบและแนวทางการพัฒ นาสื่อประชาสัมพันธ์ของตลาดนว
ธรรมชาติ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรียม์ ีความต้องการ
พั ฒ นาสื่ อ ในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาช่ ว ย
เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของตลาด ตลอดจนข้อมูลของ
ผลผลิ ต ต่ า ง ๆ ของเกษตรกรไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ดี ก ว่ า สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ โดยมีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ดังนี้
1. เว็ บ ไซต์ โดยเว็ บ ไซต์ จ ะน าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตลาดนว
ธรรมชาติ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ข้อมูลและที่ตั้งของสมาชิก
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ตลอดจนกิ จ กรรมต่ าง ๆ ของตลาด พั ฒ นาโดยใช้
โปรแกรม Google site ดังรูปที่ 2
2. ป้ า ยไวนิ ล ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง ด้ า นหน้ า ของตลาด เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดีแ ละน าเสนอข้ อมู ล ของตลาดนวธรรมชาติ ได้ แ ก่
สถานที่ตั้งของตลาดนวธรรมชาติ วันและเวลาจัดจาหน่ายสินค้า
QR Code เชื่ อ มโยงไปยั งเว็ บ ไซต์ ข องตลาด และใช้ เทคโนโลยี
เสมือนจริง (AR) นาเสนอข้อมูล ผลิตภั ณฑ์ในรูปแบบภาพสามมิติ
ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม
Zappar, โปรแกรม Canva ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกประชากรเป็นกลุ่มผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยมี ก ารก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ งสิ้ น
จานวน 384 คน โดยใช้วิธีการคานวณโดยใช้สูตรของคอแครน [4]
เนื่ อ งจากไม่ ท ราบขนาดของผู้ บ ริ โภคผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ที่
แน่นอน
3.2 เครื่องมือการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 พั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์
ผู้วิจัยพั ฒ นาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุป กรณ์ เชื่อมต่อต่ าง ๆ เช่ น
Zappar, Canva, Google site หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง
ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์ มีลักษณะเป็น
ภาพนิ่งสามมิติ และวิดีโอ
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรอิน ทรีย์ โดยประเมิน ประสิ ท ธิภ าพในด้ านต่ าง ๆ
ได้แก่ ความสวยงาม/ความน่าสนใจ, ความรวดเร็วในการเข้ าถึ ง
ข้อมูล, ความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วน ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไป ขอ งผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ช่ อ ง
ทางการรับรู้ข่าวสาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่
เว็บไซต์ และป้ายไวนิล
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รูปที่ 2 รูปสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดนวธรรมชาติ

รูปที่ 3 รูปสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลตลาดนวธรรมชาติ
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
แยกกันอยู/่ หม้าย/หย่าร้าง
4. รายได้เฉลีย่
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
5. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล)
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ไลน์
เว็บไซต์
เพือ่ น/บุคคลทีร่ ู้จักแนะนา
วิทยุ/โทรทัศน์

จานวน

ร้อยละ

207
177

53.9*
46.1

6
193
30
62
93

1.6
50.3*
7.8
16.1
24.2

186
174
24

48.4*
45.3
6.2

42
255
61
26

10.9
66.4*
15.9
6.8

11
243
50
80
-

2.9
63.3*
13
20.8
-

* จานวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
1. ความสวยงาม/ความน่าสนใจ
2. ความเหมาะสมของสี
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

ค่าเฉลี่ย
( )
3.58
3.60
3.64

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1.167
1.224
1.175

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร (color)
5. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร (size)
6. ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร (font)
7. ความคมชัดของข้อความ (Sharpen)
8. ความเหมาะสมตาแหน่งข้อความ
9. ข้อความสื่อสารเข้าใจง่าย
10. ความครบถ้วนของข้อมูล
11. ความถูกต้องของข้อมูล
12. การสืบค้นข้อมูล สะดวก/รวดเร็ว
13. ความทันสมัย/เสมือนจริง
14. สร้างภาพลักษณ์และความเชือ่ มัน่ ต่อตลาด
15. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมแสดง
ภาพเสมือนจริง
รวม

ค่าเฉลี่ย
( )
3.57
3.46
3.45
3.51
3.48
3.54
3.45
3.51
3.78
3.91
3.58
4.16*

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1.175
1.149
1.144
1.174
1.169
1.130
1.107
1.131
1.203
1.272
1.149
1.278

3.61

1.18

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

* จานวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.9
เป็ น เพศหญิ ง ร้อยละ 46.1 อายุ ร ะหว่ าง 21-40 ปี ร้อ ยละ 50.3
สถานภาพโสด ร้ อ ยละ 64.1 ส่ ว นใหญ่ ม ารายได้ เฉลี่ ย 5,00115,000 บาท ได้ รั บ ข่ า วสารการประชาสั ม พั น ธ์ จ ากป้ า ยไวนิ ล
ร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 20.3
จากต ารางที่ 2 ผ ลการป ระเมิ น ความ พึ งพ อใจต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ อยู่ ในระดั บ มาก ( = 3.61, S.D. = 1.18) โดยมี
ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมแสดงมาก
ที่ สุ ด ( = 4.16, S.D. = 1.278) รองลงมา คื อ ความทั น สมั ย /
เสมื อ นจริ ง ( = 3.91, S.D. = 1.272) และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สะดวก/รวดเร็ว ( = 3.78, S.D. = 1.203) ตามลาดับ

สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป้ า ยไวนิ ล ที่ น าเสนอข้ อ มู ล ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรอิ น ทรี ย์ และกระบวนการผลิ ต ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค วาม
ทันสมัยของเทคโนโลยีเสมือนจริงในการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
สามมิติ ทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตได้ง่ายขึ้น [7]
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของผลผลิต และยังใช้จูง
ใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าไปใช้บริการของตลาดนวธรรมชาติได้มาก
ขึ้ น ตลอดจนเว็ บ ไซต์ ที่ น าเสนอข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ตลาดนว
ธรรมชาติยังสามารถสร้างแรงจูงใจและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดนว
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ รพี ภัทร มานะ
สุนทร [8] โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยมีความน่าสนใจ
มากขึ้น

5. บทสรุป (Conclusion)
ปัจจุบันผู้บ ริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยการบริโภค
ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ม ากขึ้ น ส่ งผลให้ ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า น
ช่องทางการตลาดแบบตลาดเกษตรกรที่ผู้ผลิตนาสินค้ามาจาหน่าย
ถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภ คโดยตรงมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ นสื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ที่ ทัน สมัย จึงมีความสาคั ญ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเว็บไซต์และป้ายไวนิลที่นาเสนอข้อมูล
ของตลาด ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทีผ่ ู้บริโภคสามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวกและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผลผลิต
ได้ง่าย จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ ส่งผลให้เกิดการ
รับรู้และมีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อผลผลิตการเกษตรอินทรีย์
นอกจากนั้นผู้บริโภคก็สามารถสื่อสารความต้องการของตนไปยัง
ผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกับความต้องการได้อีกด้วย

4. อภิปรายผล (Discussion)
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชายมีจานวนใกล้เคียงกัน
ผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ มี 2 กลุ่มช่วงอายุระหว่าง
21-40 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มวัยเริ่ม
ทางานและกลุ่มผู้สูงอายุ หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น จาก
การศึกษาพบว่าอายุและรายได้ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของวารุณี จีน
ศร [5] และพรทิพย์ วรกิจโภคาทร [6] โดยกลุ่มผู้บริโภควัยทางาน
ส่วนมากจะรับรู้ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคสูงวัย
จะรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายไวนิลจากการไปเลือกซื้อผลผลิตภัณฑ์จาก
ตลาดโดยตรง
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การแปรรูปมะกรูดแช่อมิ่ ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก
Processing of Bergamot candied for substitute dried fruit in fruit cake
สุนันทา คะเนนอก1 นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์2 และ ปิยะฉัตร แข็งงาน3
1-3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1Email

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
: sununta.kanenok@gmail.com, 2Email : kae_nantawan@hotmail.com

บทคัดย่อ
มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้มมีรสเปรี้ยว มีก รดซิต ริก และวิต ามิน ซีสูง ช่ว ยขับ เสมหะ แก้จุก เสีย ด ผู้วิจัยนามาเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตฟรุตเค้ก ศึกษาปริมาณมะกรูดแช่อิ่มศึกษาปริมาณที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ขนมฟรุตเค้ก โดยแปรปริมาณการทดแทนเนื้อมะกรูดแช่อิ่มเป็น 5 ระดับ (ร้อยละ 20 30 40 50 และ 60) นามาวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางเคมี กายภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลการวิจัยพบว่า การทดแทนร้อยละ 50 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (แป้ง
เค้ก ร้อยละ 27.93 ผงวานิลา ร้อยละ 0.69 ผงฟู ร้อยละ 0.55 ผงชินนาม่อน ร้อยละ 0.17 เนยสดเค็ม ร้อยละ 18.15 เกลือป่น ร้อยละ 0.11
น้าตาลทรายแดง ร้อยละ 24.93 ไข่ไก่ ร้อยละ 24.43 เชอรรี่รวม ร้อยละ 19.47 ลูกเกด ร้อยละ 19.47 เนื้อมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ 19.47
เม็ดมะม่วง หิมพานต์ ร้อยละ 23.36 ผิวส้มแมนดาริน ร้อยละ 7.78 น้าส้มซันควิก ร้อยละ 18.69 เหล้ารัม ร้อยละ 3.89 น้าผึ้ง ร้อยละ 7.32)
การศึกษาคุณภาพด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมดและค่า pH เพิ่มขึ้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการด้วย INMUCAL Nutrient V.3 พบว่า สูตรทดแทน
ร้อยละ 50 มีพลังงาน 792.48 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 90.96 โปรตีน ร้อยละ 11.52 และไขมัน ร้อยละ 42.24 จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการทดแทนมะกรูดแช่อิ่มในฟรุตเค้กพบว่ามีปริมาณแคลเซียม และวิตามินซีสูงกว่าสูตรมาตรฐาน ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบมาก มีการยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 95 และ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 89
คาสาคัญ : มะกรูดแช่อิ่ม, ฟรุตเค้ก

Abstract
Bergamot is a citrus plant, sour taste, rich of citric acid and high vitamin C. that useful to help expel phlegm
and solve colic. The objective of this research is study the suitable amount of dried fruit in fruit cake, to study fruit cake
production process. The dried fruit in fruit cake products was quantified into 5 levels (20%, 30% 40%, 50% and 60%)
Consumer acceptance, physicochemical qualities were analyzed by using the sensory quality assessment test 9-point
Hedonic scale and compare averaged result using Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT). The sensorial results
showed that all sample had the significant differences ( p≤0.05) in average liking scores. The optimal addition of
Bergamot cake products was 50%, indicating by the highest liking scores (27.93 % Cake Flour, 0.69 %Vanilla, 0.55 %
Baking Powder, 0.17 % Cinnamon Powder, 18.15% Butter,0.11% salt, 24.93% Brown sugar, 24.43% egg, 19.47%Cherry,
19.47%raisin, 19.47 % Bergamot candied, 23.36 % Cashews, 7.78 % Mandarin Orange skin, 18.69% Orange juice,3.89%
Rum, 7.32% Honey) For the physiological quality assessment found that non significantly .Total dissolved solids and pH
were statistical significance (p≤0.05) Nutritional value analyst by INMUCAL Nutrient V.3 contained 792.48 Kcal 42.24 %
fat, 90.96 % carbohydrate, 11.52 % protein. Bergamot candied for substitute dried fruit in fruit cake provide Calcium and
Vitamin C higher than control recipe. The sensorial results showed that the appearance, texture and overall acceptance
were significantly (p≤0.05) Consumer acceptance were Very liking.
Keywords : Bergamot candied, fruit cake
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5. เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะกรูดแช่อิ่ม
6. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กสูตร
มาตรฐาน กับสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับเปรียบเทียบ

1. บทนา (Introduction)
ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
เค้กผลไม้เป็นที่นิยมอยู่มาก ด้วยเหตุผลที่ว่ารับประทานง่ายและอิ่ม
นาน เหมาะสาหรับการรับประทานเป็นอาหารว่างและเป็นของฝาก
ในโอกาสต่างๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งเค้กผลไม้ยังได้รสชาติและลักษณะ
เฉพาะที่ ให้ เส้ น ใยอาหารมากกว่า เค้ กชนิ ด อื่ น ๆ แต่ อ ย่ างไรก็ต าม
ผลไม้ที่ใช้ในเค้กผลไม้ มักจะเป็นผลไม้นอก เช่น เชอรรี่ ลูกเกด ส้ม
แมนดาริน เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูง เพิ่มต้นทุนในการผลิตเค้กผลไม้ ทั้ง
ที่มีผลไม้ไทยอีกมากที่ มีคุณ ประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถลด
ต้นทุนได้มาก เช่น ผลมะกรูด เป็นต้น ซึ่ง มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม
(Citrus) [1] เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ลาต้น และกิ่ง มี
หนามยาวเล็กน้ อย มี ใบย่อ ย 1 ใบ เรียงสลับ รูป ไข่ คื อมีลั กษณะ
คล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ออกผลเป็นลูกกลมผิวขรุขระ ผลอ่อน
จะมีสีเขียวแก่ ผลสุกจะออกสีเหลือง มีกลิ่นหอม กระตุ้นการอยาก
รับประทานได้ ช่วยบารุงสุขภาพเหงือก และฟัน อีกทั้งยังอุดมด้วย
วิตามินซี เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี
มะกรูดมีการปลูกกันมากในท้ องถิ่น และส่วนใหญ่มีการ
ประโยชน์เพียงส่วนใบในการประกอบอาหารเท่านั้น ส่วนผลมะกรูด
มักจะปล่อยให้ร่วงหล่นและเน่าเสียไป ยังมีการนามาประกอบอาหาร
น้อย เช่น ใช้ผิวมะกรูดใส่ในเครื่องแกง น้ามะกรูดมาทาเป็นเครื่องดื่ม
สมุนไพร แต่ในผลมะกรูดเป็นสมุนไพรโบราณที่มีคุณประโยชน์ทาง
ยา มะกรู ด 100 กรั ม มี วิ ต ามิ น ซี 55 มก. น้ ามะกรู ด ช่ ว ยบ ารุ ง
สุขภาพเหงือก และฟัน เนื่องจากมีวิตามินซีในปริมาณมาก มีสารที่
สาคั ญ ที่ ช่วยเสริม สร้าง การท างานของอวัย วะ สามารถช่ว ยขจั ด
สารพิษ โดยในประเทศไทยมีการนาน้ามะกรูดไปใช้สาหรับเป็นยาขับ
เสมหะ แก้ ไอ แก้ โรคเลื อ ดออกตามไรฟั น [2] มะกรู ด มี ส ารต้ า น
อนุมูลอิสระสูง จึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและ
ต้านทานโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งบางชนิดด้วย
ด้วยคุณ สมบัติ และคุณ ค่าทางโภชนาการของผลมะกรูด
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาผลมะกรูดมาแปรรูปเป็น
มะกรูดแช่อิ่ม และนามาทดแทน ผลไม้นอกในผลิตภัณ ฑ์ ฟรุตเค้ก
หรือเค้กผลไม้ โดยศึกษาขั้นตอน และปริมาณการทดแทนของเนื้อ
มะกรูดเพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตฟรุตเค้ก และวิเคราะห์
คุ ณ ภาพทางเคมี แ ละกายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่ อเพิ่ม คุณ ค่ าทางโภชนาการ
สร้างความแปลกใหม่ และลดการสูญเสียของมะกรูดที่ร่วงหล่นตาม
บ้าน อี กทั้ งเป็ น การเพิ่ ม รายได้ให้ แ ก่เกษตรกรมาแปรรูป เพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปมะกรูดแช่อิ่ม
2. เพื่อศึกษาปริมาณการทดแทนเนื้อมะกรูดในการทาฟรุตเค้ก
3. เพื่อทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมที่
มีต่อเนื้อมะกรูด แช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
4. เพื่อศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนในปริมาณ
ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก

2. ขอบเขตการวิ จั ย /วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย /
ทดลอง (Materials and Methods)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
2.1 วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุ : ผลมะกรูด แป้งเค้กอเนกประสงค์ (ตรา พัดโบก) อบเชยป่น
(ตรา McGarrett) น้าตาลทรายแดง (ตรา มิตรผล) ผงฟู (ตรา Best
Foods) ผงวานิ ล ลา ผงฟู (ตรา Best Foods) เกลื อ ป่ น (ตรา
Tesco) เนยสดชนิ ด เค็ ม (ตรา Allowrie) ไข่ ไ ก่ เบอร์ 3 (ตรา
Tesco) น้าส้มชนิดเข้มข้น (ตรา Sunquick) เหล้ารัม (ตรา Captain
Morgan) น้าผึ้ง (ตรา Pure Honey)
อุปกรณ์ : หม้อแสตนเลส อ่างแสตนเลส ทัพพี เครื่องปั่น เครื่องชั่ง
ดิจิตอล ขวดแก้วใส มีด เขียง ช้อนตวง ถาด เตาอบ เครื่องวัดสี ยี่ห้อ
Hunter Lab เครื่ อ ง Texture analyzer ยี่ ห้ อ Brookfield และ
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส pH meter
2.2 วิธีการทดลอง
1) ผู้ วิ จั ย ได้ ท ดลองผลิ ต สู ต รฟรุ ต เค้ ก จาก นิ ด ดา หงส์ วิ วั ฒ น์ [3]
ปราณี พงษ์พันธ์ [4] จริยา เดชกุญชร [5] รวมทั้งหมด 3 สูตร ผลิต
ตามส่ ว นผสมและขั้ น แล้ วน าไปทดสอบการยอมรับ ทางประสาท
สั ม ผั ส โดยให้ ผู้ ท ดสอบเป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ มี ค วามชอบในการ
รับ ประทานฟรุต เค้ ก จ านวน 40 คน ทางประสาทสั ม ผั ส 6 ด้ า น
ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม โดยมีขั้นตอนดังนี้
2) ผู้ วิ จั ย ได้ ท ามะกรูด แช่ อิ่ ม ดั งนี้ 1. น ามะกรูด มาล้ างให้ ส ะอาด
จากนั้ น มะกรูด มาปอกเปลื อ กเอาผิว สีเขีย วด้ านนอกออกให้ ห มด
เหลือไว้แต่ผิดสีขาวด้านใน 2. นามะกรูดที่ปอกเปลือกออกหมดแล้ว
นามาล้างน้าสะอาดแล้วยกขึ้นพักไว้ 3. ผ่ามะกรูดตามแนวขวางเป็น
สองชิ้น แล้วนาเม็ดออกจนหมด แล้วนามะกรูดมาขย้ากับเกลือเพื่อ
ลดความขมของมะกรูด แล้วหมักทิ้งไว้ 6 ชม. 4. นามะกรูดมาล้างน้า
สะอาดให้หมดรสเกลือ บีบน้าออกให้หมดจากผลมะกรูด แล้วนาไป
แช่น้าปูนใส่ต่ออีก 2ชั่วโมง 5. ตักผลมะกรูดออกจากน้าปูนใสมาล้าง
น้า บีบน้าออกให้หมด แล้วพักไว้ 6. เตรียมหม้อ เทน้าสะอาดลงไป
น้าตาล เกลือ น้ามะนาว เปิดไฟปานกลางจนน้าตาลละลายตามด้วย
ผลมะกรูด ลดไฟลง รอจนเนื้อมะกรูดเริ่มใสประมาณ 15นาที ให้ตัว
น้าเชื่อมซึมเข้าเนื้อมะกรูดจนทั่ว ปิดไฟยกลง พักให้เย็น 7. จากนั้น
เตรียมขวดโหลสาหรับแช่ พอมะกรูดที่ต้มไว้เย็น ค่อยๆเทลงขวดโหล
ปิดฝาให้สนิท 8. เทน้าเชื่อมในโหลออกมาต้มให้เ ดือด แล้วยกลงพัก
ให้เย็น แล้วบรรจุโหลเดิม ทาแบบนี้ไปประมาณ 7 วัน ต้มจนน้าตาล
เหนียวเป็นสีน้าตาลเข้มเคลือบติดกับตัวมะกรูด
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก
ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส
สูตรที่
1
2
3
4
5
6

ปริมาณมะกรูด
แช่อิ่ม (ร้อยละ)
0
20
30
40
50
60

ลักษณะที่ปรากฏ*
7.10±0.79c
7.49±1.00bc
7.69±0.83ab
7.67±0.66ab
8.00±0.94a
7.54±0.79b

สี*
7.15±0.84c
7.38±0.90bc
7.79±0.95ab
7.59±0.71ab
8.00±1.00a
7.59±1.00ab

กลิ่น*

รสชาติ*

เนื้อสัมผัส*

ความชอบ
โดยรวม*

6.87±0.77c
7.23±0.93bc
7.79±0.95b
7.59±0.71b
8.99±0.76a
7.56±0.94b

7.08±08.4b
7.51±0.88a
7.90±0.85a
7.67±0.95a
7.92±1.08a
7.74±1.00a

7.33±1.00c
7.21±0.86c
7.90±0.79ab
7.59±0.88bc
8.13±1.00a
7.77±0.96ab

7.18±0.79c
7.59±0.88b
7.97±0.84ab
7.74±0.68ab
8.08±0.92a
7.82±0.94ab

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล, (a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตั้งที่มีตัวอักษร
ต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ (p≤ 0.05) ,* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)
7) ผู้วิจัยได้ศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนในปริมาณ
ต่างๆ ด้านความสูงและความกว้างของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กที่ทดแทน
ด้วยมะกรูดแช่อิ่มในระดับต่างๆ ร้อยละ 0-60

3) ผู้วิจัยทดลองผลิตเค้ก ดังนี้ 1.ร่อนแป้งเค้ก 400 กรัม ผงวานิลลา
10 กรัม ผงฟู 8 กรัม ผงชินนาม่อน2.5 กรัม พักไว้ 2. ตีเนยสดเค็ม
260 กรัม เกลือป่น 1.6 กรัม น้าตาลทรายแดง 400กรัม ตีให้ฟูเข้า
กันเล็กน้อย จากนั้นลดความเร็วค่อยๆเทไข่ไก่ 350 กรัม ใส่ทีละฟอง
จนหมด และตีต่อให้ ส่วนผสมเข้ากัน 3. จากนั้นนาส่วนของแห้ง ที่
ร่อนไว้นามาเทใส่ในส่วนของเหลวทีละนิดจนหมด ตีต่อให้แป้งเข้ากัน
เป็นเนื้อเดียว แล้วจึงนามิกซ์ฟรุต (ผลไม้ที่นาไปหมักไว้ 1 คืน) เทใส่
ลงไปจนหมดตีต่ อให้ตั วผลไม้ และตัวเค้ กผสมเป็ นเนื้ อ เดี ยวกั น 4.
เตรียมพิมพ์สาหรับใส่ขนม ตักใส่ถ้วยละ 15 กรัม ได้ 90 ถ้วยจากนั้น
นาไปเข้าตู้อบที่ไฟ 180 องศา 40-50 นาที
4) ผู้ วิ จั ย ได้ น าสู ต รมาตรฐานที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาด าเนิ น การ
ทดลองแปรรูป มะกรูดแช่ อิ่ม ทดแทนผลไม้ อ บแห้ งในฟรุต เค้ กนั้ น
ผู้วิจัยได้นาสูตรฟรุตเค้กที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสูตรมาตรฐานมาทา
การทดแทนเนื้ อ มะกรู ด เข้ า ไปในส่ ว นผสมของตั ว ฟรุ ต เค้ ก ซึ่ งมี
ปริมาณต่างๆ 5 ระดับ คือ 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัม และ
60 กรัม ตามลาดับ
5) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการยอมรับ ของผู้ ท ดสอบชิ ม ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นา
พั ฒ นาการใช้ ม ะกรู ด แช่ อิ่ ม ทดแทนผลไม้ อ บแห้ งในฟรุ ต เค้ ก ได้
ทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภคชิมจานวน 100 คน โดยใช้นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธยา และในการวางแผนการ
ทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดใช้ แ ผนการทดลองแบบ (Randomized
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point
Hedonic scale
6) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
ทดแทนมะกรูดแช่อิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 และเก็บตัวอย่าง
มะกรูดแช่อิ่มมาวิเคราะห์คา่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด
(๐Brix) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดใช้ แ ผนการทดลองแบบ (Randomized
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point
Hedonic scale เปรีย บเที ย บคะแนนการยอมรับ ของผู้ ชิม ที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (one-way
ANOVA) และทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ โ ดยใช้
Duncan’s New Multiple Range Test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
3.1 ผลการคั ด เลื อ กสู ต รเค้ ก ผลไม้ เพื่ อ พั ฒ นาสู ต ร
มาตรฐาน โดยผู้ทดสอบชิมให้ค่าคะแนนความชอบสูงที่สุด ผลการ
ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่า สูตรที่ 2 นิดดา หงส์
วิวัฒน์ [3] ได้รับการยอมรับให้เป็นสูตรพื้นฐาน ในการที่จะเสริมเนื้อ
มะกรูดแช่อิ่ม เนื่องจากเมื่อประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส
โดยใช้วิธี 9Point Hedonic Scale ผู้บริโภคให้การยอมรับเค้กผลไม้
สูตรที่ 2 มากที่สุดในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมลักษณะของเค้กผลไม้ ที่ ผู้บริโภคยอมรับคือ ด้านสีจะมี สี
น้าตาลอมเหลืองทอง ด้านกลิ่นจะมีกลิ่นหอมที่ได้จากผลไม้อบแห้ง
มะกรูด เหล้ารัม เป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัว ด้านรสชาติจะออกรสหวาน
เปรี้ยว เค็มเล็กน้อย ด้านเนื้อสัมผัสจะมีความหนึบ กรุบๆ เวลาทาน
จะรู้สึกเบา เนื้อแน่น และด้านความชอบโดยรวม
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ความเป็นกรดด่าง (pH) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p≤ 0.05) จะเห็นว่ามะกรูดแช่อิ่มในการแช่อิ่มแต่ละวันมี
ค่าความหวานลดลง แต่ pH เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 3)

3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณการทดแทนมะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้ อ บแห้ ง ในฟรุ ต เค้ ก จากการศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นการ
ทดแทนมะกรูดแช่อิ่ม สูตรที่ 1 เป็นสูตรพื้นฐานไม่มีเนื้อมะกรูดแช่
อิ่ม เป็ น ส่ วนผสม ส่ วนสู ต รที่ 2- 6 เสริม มะกรูดแช่ อิ่ม ปริม าณ 20
กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัมและ 60 กรัม ตามลาดับ ได้ นาเค้ ก
ผลไม้ทั้ง 6 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้
ทดสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ านวน 30 คน ประเมิ น การยอมรั บ
ทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9 Point Hedonic Scale เป็นการ
ให้คะแนนตามลาดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1=ไม่ชอบมาก
ที่ สุ ด ส่ ว น 9= ชอบมากที่ สุ ด ) ที่ มี ต่ อ ลั ก ษณะที่ ป รากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับ
มากที่สุดคือ สูตรที่ 5 เสริมมะกรูดแช่อิ่มในปริมาณ 50 กรัม ดังนั้น
จึงพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์การใช้มะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้ง
ในเค้กผลไม้ที่มีส่วนผสมปริมาณมะกรูดแช่อิ่มที่ร้อยละ 50 เนื่องจาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสครบทุกคุณลักษณะมาก
ที่ สุ ด เพราะมี ลั ก ษณะปรากฏที่ ส วย หอมกลิ่ น มะกรู ด รสชาติ
เปรี้ยวหวานลงตัวกว่าสูตรอื่นๆ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมีของมะกรูดแช่อิ่ม
วันที่วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางด้านเคมี
คุณภาพทางเคมี
ของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
๐
Brix *
pH *
วันที่ 1
7.0±0.00a
2.03±0.70b
วันที่ 2
6.4±0.00b
2.5±0.00ab
วันที่ 3
5.8±0.00c
2.67±0.58a
วันที่ 4
5.7±0.00d
2.73±0.58a
วันที่ 5
5.6±0.00e
2.70±0.00a
วันที่ 6
5.5±0.28f
2.53±0.58a
วันที่ 7
5.5±0.00f
2.60±0.00a
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

3.5 ผลการศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนใน
ปริมาณต่างๆ
จากผลการทดสอบ พบว่ า ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย
คุ ณ ภาพทางด้ า นกายภาพ ด้ า นความสู ง และความกว้ า งของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กที่ทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่มในระดับต่างๆ ร้อยละ
0-60 พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p> 0.05)
กล่าวคือ เมื่อทดแทนมะกรูดแช่อิ่มความสูงของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
อยู่ระหว่าง 2.17-2.18 เซ็นติเมตร ส่วนความกว้างของผลิตภัณ ฑ์
ฟรุตเค้กอยู่ระหว่าง 3.06 - 3.70 เซ็นติเมตร (ตารางที่ 4)

3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อยอมรับผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก
การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะกรู ด แช่ อิ่ ม
ทดแทนผลไม้อบแห้งในฟรุตเค้ก คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่ยอมรับคิด
เป็นร้อยละ 5 ถ้ามีการวางจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
คิดเป็ นร้อยละ 89 ไม่เลือกซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 11 โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบในระดับชอบมาก โดยด้านลักษณะที่ปรากฏ มีค่า
คะแนน 8.18±0.70 ด้านสี มีค่าคะแนน 8.02±0.71 ด้านกลิ่น มีค่า
คะแนน 8.15±0.72 ด้านรสชาติ มีค่าคะแนน8.22±0.70 ด้ านเนื้ อ
สัม ผั ส มี ค่ าคะแนน 8.09±0.77และด้ านความชอบโดยรวมอยู่ ใน
ระดับความชอบมาก 8.22±1.17ตามลาดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาขนาดของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กเมื่อทดแทนใน
ปริมาณต่างๆ
ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางด้านกายภาพ
ปริมาณร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
การทดแทน
ความสูงns
ความกว้างns
มะกรูดแช่อิ่ม
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
0
2.17±2.89
3.70±2.64
20
2.17±2.89
3.43±0.40
30
2.17±2.89
3.23±0.64
40
2.17±2.89
2.83±0.29
50
2.17±2.89
3.06±0.06
60
2.18±2.89
2.87±0.32

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ คุณลักษณะด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย±ส่วน
คุณลักษณะ
ระดับความชอบ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลักษณะที่ปรากฏ
8.18±0.70
ชอบมาก
สี
8.02±0.71
ชอบมาก
กลิ่น
8.15±0.72
ชอบมาก
รสชาติ
8.22±0.70
ชอบมาก
เนื้อสัมผัส (แน่นเนื้อ)
8.09±0.77
ชอบมาก
ความชอบโดยรวม
8.22±1.17
ชอบมาก
3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของมะกรูดแช่อิ่ม
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของมะกรูดแช่
อิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 และเก็บตัวอย่างมะกรูดแช่อิ่มมา
วิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด (๐Brix) และค่า

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,ns คือ ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p> 0.05)
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3.6 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กสูตร
มาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ 50
จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ
50 (ต่ อ น้ าหนั ก 100) โดยวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม INMUCALNutrient V.3 สู ต รมาตรฐานมี พ ลั ง งาน 742.72 กิ โ ลแคลอรี่
ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 79.26 โปรตีน ร้อยละ 11.43
และไขมัน ร้อยละ 42.12 สูตรทดแทนร้อยละ 50 ที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรั บ มากที่ สุ ด มี พ ลั งงาน 792.48 กิ โ ลแคลอรี่ ประกอบด้ ว ย
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 90.96 โปรตีน ร้อยละ 11.52 และไขมัน ร้อย
ละ 42.24 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้ก
สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับสูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่ม ร้อยละ
50 (ต่อน้าหนัก 100 กรัม)
คุณค่าทาง
ฟรุตเค้ก
ฟรุตเค้กสูตร
โภชนาการ
สูตรมาตรฐาน ทดแทนด้วยมะกรูด
แช่อิ่ม ร้อยละ 50
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
742.72
792.48
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
79.26
90.96
ไขมัน (กรัม)
42.12
42.24
โปรตีน (กรัม)
11.43
11.52
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
98.50
146.63
เหล็ก (มิลลิกรัม)
5.46
5.34
วิตามินเอ (เรตินอล)
306.46
306.46
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
7.86
27.20
ไนอาซิน (มิลลิกรัม)
2.37
2.28

4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)
4.1 ผลวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพทางด้ า นกายภาพด้ านความสู งและ
ความกว้างของผลิ ตภั ณ ฑ์ ฟ รุต เค้ก ที่ ท ดแทนด้ วยมะกรูด แช่ อิ่ม ใน
ระดับต่างๆ ร้อยละ 0-60 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p> 0.05) เมื่อทดแทนมะกรูดแช่อิ่มความสูงของผลิตภัณฑ์
ฟรุ ต เค้ ก อยู่ ร ะหว่า ง 2.17-2.18 เซ็ น ติ เมตร ส่ ว นความกว้ า งของ
ผลิตภัณฑ์ฟรุตเค้กอยู่ระหว่าง 3.06 - 3.70 เซ็นติเมตร
4.2 ค่ า ความเป็ น กรดเบส (pH) มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) มะกรูดแช่อิ่มในการแช่อิ่มแต่ละวันค่า
ความหวานลดลง แต่ pH เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของน้าตาลที่
ให้ ค วามหวาน โดยมี ก ารดู ด ซึ ม เข้ า สู่ เนื้ อ มะกรู ด จึ งส่ งผลให้ เนื้ อ
มะกรูดความขมลดลง และมีความหวานมากขึ้น
4.3 จากการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โดยการทดแทนมะกรูดแช่ อิ่ม ใน
ฟรุตเค้กพบว่ามีปริมาณแคลเซียมและวิตามินซีสูงกว่าสูตรมาตรฐาน
ทั้งนี้เนื่องจากในผลมะกรูดมีกรด ซิตริก ให้แคลเซียม และวิตามินเอ
ซีอยู่ม าก [6] อี กทั้งยังเป็น การเสริมรสชาติที่ดี ให้ กับผลิตภั ณ ฑ์อี ก
ด้วย

5. บทสรุป (Conclusion)
1. การพั ฒ นาสู ต รมาตรฐานของซอสมะเขื อ เทศ พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้ สูตรที่ 3 สูงที่สุด มีส่วนประกอบคือ
แป้งเค้ก 400 กรัม ผงวานิลลา 10 กรัม ผงฟู 8 กรัม ผงชินนาม่อน
2.5 กรัม เนยสดเค็ม 260 กรัม เกลือป่น 1.6 กรัม น้าตาลทราย
แดง 400 กรัม ไข่ไก่ 350 กรัม โดยมีค่าเฉลี่ยทางด้านลักษณะที่
ปรากฏ ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับความชอบมาก เนื่องจากมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ และมีรส
หวานพอเหมาะ เนื้อเค้ กนุ่ม ผลไม้ ที่ ใส่ในเค้ กมีป ริมาณเหมาะสม
มากกว่าสูตรอื่นๆ
2. การศึกษาปริมาณมะกรูดที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้
พบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มที่ร้อยละ 50
สูงที่ สุด โดยมีค่ าคะแนนเฉลี่ ยด้ านลัก ษณะที่ ป รากฏ ด้ านสี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก
3. การยอมรับของผู้บริโภค มีความชอบทางด้านประสาทสัมผัส
อยู่ ใ นระดั บ ความชอบมาก ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มทดแทนผลไม้อบแห้งในผลิตภัณฑ์เค้กผลไม้
และผู้บริโภคระบุจะซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจาหน่าย ส่วนที่เหลือ
ไม่ยอมรับเพราะไม่ชอบรับประทานผลไม้
4. ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความหวานลดลง แต่
ค่า pH มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) pH
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของน้าตาลที่ให้ความหวาน โดยมีการดูด
ซึม เข้าสู่ เนื้ อมะกรูด จึ งส่งผลให้ เนื้ อ มะกรูด ความขมลดลง และมี
ความหวานมากขึ้น
5. การประเมิ นคุณ ค่าทางโภชนาการของผลิตภั ณ ฑ์ เค้กผลไม้
สูตรทดแทนด้วยมะกรูดแช่อิ่มร้อยละ 50 ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
มากที่สุด มีพลังงาน792.48 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ 90.96 โปรตีน ร้อยละ 11.52 และไขมัน ร้อยละ 42.24 จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการทดแทนมะกรูดแช่อิ่มในฟรุตเค้กพบว่า
มี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรต แคลเซี ย ม และวิ ต ามิ น ซี สู ง กว่ า สู ต ร
มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากในมะกรูดให้แคลเซียม และวิตามินซีอยู่มาก
อีกทั้งยังเป็นการเสริมรสชาติที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย
6. ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศทดแทนด้วยมะม่วงหาวมะนาวโห่มี
ปริมาณ โปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไขมัน สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับสูตรมาตรฐาน
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ผลการทดแทนกะทิด้วยน้านมผสมข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมชัน
Results of substitute coconut milk with the Homnil rice and milk in Steamed layer cake.
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
กะทิเป็นส่วนผสมที่สาคัญในขนมชั้น การทดแทนด้วยน้านมผสมข้าวหอมนิลจะช่วยลดความเสี่ยงของการได้รับกรดไขมันอิ่มตัว
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้านมผสมข้าวหอมนิล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ทางเคมีกายภาพ และศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิล โดยแปร
ปริมาณการทดแทนกะทิด้วยน้านมผสมข้าวหอมนิล เป็น 4 ระดับ (ร้อยละ 15 30 45 และ 60) วิเคราะห์คุณ ภาพทางเคมีกายภาพ และ
ทดสอบคุ ณ ภาพทางด้ านประสาทสั มผั สด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรียบเทีย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วย Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งปริมาณทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิลสูตรที่
เหมาะสมมากที่สุด คือ น้านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 (แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 1.48 แป้งมันสาปะหลังร้อยละ 4.23 แป้งเท้ายายม่อมร้อยละ
12.70 กะทิร้อยละ 36.50 น้านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 16.42 น้าตาลทรายร้อยละ 33.19 น้าร้อยละ 11.64 กลิ่นมะลิ ร้อยละ 0.13 และสี
ผสมอาหารสีแดงร้อยละ 0.13) เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ 100 กรัม พบว่า มีความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ
และคาร์โบไฮเดต ร้อยละ 36.62 0.89 2.64 3.60 1.67 และ 54.58 ตามลาดับ ให้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ 261.28 กิโลแคลอรี่ ค่าความแข็ง
ค่าความยืดหยุ่น และค่าความยึดเกาะเพิ่มขึ้น (17.00±2.00 กรัม,132.33±46.14 มิลลิเมตร และ 48.93±3.34 กรัมต่อมิลลิเมตร) ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้าได้ทั้งหมด เท่ากับ 16 ºBrix
ค้าส้าคัญ : น้านมข้าวหอมนิล , ขนมชั้น,ผลการทดแทนกะทิด้วยน้านมข้าวหอมนิล

Abstract
Coconut milk is the main ingredient in the Steamed layer cake. Using of milk and Homnil rice instead of
coconut milk to reduce the risk of saturated fat intake. The objective of this research is to study the suitable amount of
milk and Homnil rice instead of coconut milk, to study the change in physicochemical quality, and to study the
consumer acceptance in the Steamed layer cake between control formula and sample formula by sensory quality
assessment. In this study, the coconut milk in Steamed layer cake products was quantified into 4 levels (15%, 30% 45%
and 60%). Consumer acceptance, physicochemical and microbiological qualities were analyzed by using the sensory
quality assessment test 9-point Hedonic scale and compare averaged result using Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT). The sensorial results showed that all sample had the significant differences (p≤0.05) in average liking scores for
all attributes. The optimal addition of Steamed layer cake products was 45%, indicating by the highest liking scores
(1.48 % Rice Flour, 33.19% sugar, 11.64% water, 0.13% jasmine flavor and 0.13% red Food coloring) Approximate
chemical composition was found that the product was composed of moisture, ash, protein, fat, fiber and carbohydrate
(36.62 0.89 2.64 3.60 1.67 and 54.58 % ) and provided energy around 261.28 kcal/100 g. For textural, the hardness, the
springiness, adhesiveness (17.00±2.00 g.,132.33±46.14 mm. and 48.93±3.34 g.mm. ,respectively) Total dissolved solids
were 16 ºBrix .
Keywords : Homnil rice milk , Steamed layer cake, Results of substitue coconut milk with the Homnil rice milk
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3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพทางเคมีกายภาพของขนม
ชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิลกับสูตรพื้นฐาน

1. บทน้า (Introduction)
ขนมชั้ น เป็ น ขนมไทยที่ ใช้ ค วามละเอี ย ดอ่ อ นประณี ต
บรรจงเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนจะมีส่วนผสมอยู่ 3 อย่าง คือ แป้ง
น้ าตาล และมะพร้ า ว สื่ อ ความหมาย ให้ มี ย ศมี ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น
เพราะเป็นขนมไทยที่ถือเป็นขนมมงคล และจะต้องหยอด ขนมชั้นให้
ได้ 9 ชั้น เพราะคนไทยมีความเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขสิริมงคล ความ
เจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนชั้น เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงส่งยิ่งขึ้นไป
ในขนมชั้นจะมีกะทิเป็นส่วนผสมที่ให้เกิด กลิ่นหอม หวาน มัน แต่
ข้อเสียของกะทิ คือ มีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งใกล้เคียงกับไขมันได้จากสัตว์
ซึ่งเมื่อรับประทานมากๆ จะทาให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและ
จะทาให้ไขมันไปอุดตัวในหลอดเลือดจนเกิดโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น [1] ผู้วิจัยจึงต้องการลดปริมาณกะทิ
โดยใช้น้านมพร่องมันเนยผสมข้าวหอมนิลทดแทน ซึ่งนมช่วยลดการ
สร้างไขมันและการสะสมไขมันในร่างกาย ลดการผลิตคอเลสเตอรอล
ของตับ ทาให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรค
หลอดเลือดสมอง นมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีไขมันอยู่ไม่เกิน 15%
เท่านั้น แต่ในส่วนของคุณค่าทางอาหารอื่น ๆ ยังมีอยู่ครบ จึงเหมาะ
อย่างมากสาหรับผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือ
มีไขมันในเส้นเลือดสูง ทั้งนี้ในนมยังมีวิตามินต่างๆ ที่ช่วยลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วย ส่วนข้าวหอมนิล คือ ข้าวที่มีสีดา
โดยกาเนิด ไม่ได้มีการย้อมสีใด ๆ ทั้งสิ้น มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตั ว เองประกอบไปด้ วยวิต ามิ น B1, B2, Bรวม
และวิตามิน E ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โพแทสเซียม
(โดยเฉพาะธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 30 เท่า) โปรตีน 12.5%
(มากกว่าข้าวกล้องทั่วไป) คาร์โบไฮเดรต (ต่ากว่าข้าวกล้องทั่วไป จึง
กินแล้วไม่อ้วน) สารต้านอนุมูลอิสระ (ANTI-OXIDANT) สูงกว่าข้าว
กล้ อ งทั่ ว ไป 7 เท่ า เส้ น ใยอาหาร (FIBER) มี ส าร GABA ป้ อ งกั น
โรคอั ล ไซเมอร์ เหน็ บ ชา ปากนกกระจอก ช่ ว ยเผาผลาญอาหาร
บารุงสมอง ช่วยการทางานของระบบประสาท และระบบผิวหนั ง
ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน ป้องกัน โรคโลหิตจาง ช่วยให้ขับถ่าย
สะดวก ป้องกันมะเร็งลาไส้ ซับไขมัน ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล
ป้องกันโรคไขมัน สะสมในเส้นเลือด ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์
ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิด โรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง
ด้ ว ยการยั บ ยั้ งไม่ ให้ เลื อ ดจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น ชะลอความเสื่ อ ม ของ
ดวงตา [2] ดังนั้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการใช้น้านมผสมข้าวหอมนิล
ทดแทนกะทิในขนมชั้นในครั้งนี้ เพื่อที่จะ อนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้
คงอยู่ และให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และเป็นตัวเลือกอีก
ทางหนึ่ง สาหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพโดยการทดแทนน้านมจากข้าว
หอมนิลซึ่งทาให้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มากขึ้น มีวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้
1.เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้านมผสม
ข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมชั้น
2.เพื่อศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิล

2. ขอบเขตการวิ จั ย /วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย /
ทดลอง (Materials and Methods)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
2.1 วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุ : แป้งข้าวเจ้า ตราสามเศียร แป้งมันสาปะหลัง ตรา
มังกร แป้งเท้ายายม่อม ตรานกนางแอ่นคู่ น้าตาล
ทรายขาว ตรามิตรผล กะทิ ตราชาวเกาะ สีผสมอาหารสี
แดง ตราวินเนอร์ กลิ่นมะลิตราวินเนอร์ ข้าวหอมนิล ตรา
Green Niche นมพร่องมันเนย UHT โฟร์โมทต์
อุปกรณ์ : ลังถึง ผ้าขาวบาง อ่างผสมสแตนเลส ถ้วยตวง
ของเหลว ถ้วยตวงของแห้ง หม้ออะลูมิเนียม พิมพ์
สาหรับใส่ขนม 5x5 นิ้ว กระบวย เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ
TANITA รุ่น KD-182 เครื่องปั่น ยี่ห้อ BENRL แก้วตวง
สาหรับหยอดขนมชั้น ช้อนตวง เครื่องวัดสี ยี่ห้อ Hunter
Lab เครื่อง Texture analyzer ยี่ห้อ Brookfield และ
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส pH meter
2.2 วิธีการทดลอง
1) ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตขนมชั้น 3 สูตร จาก รัมภา ศิริวงศ์ [1] บริษัท
สานักพิมพ์แม่บ้าน จากัด [3] และวิภาวัน จุลยา [4] ได้นาขนมชั้น
ทั้งหมด 3 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้
ทดสอบเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นอาหาร และนั ก ศึ กษาราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน ประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัส เพื่อคัดเลือกเป็น สูตรมาตรฐาน
2) ผู้ วิ จั ย ได้ น าสู ต รมาตรฐานที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาทดลองการ
ทดแทนในปริมาณต่าง ๆ 4 ระดับ ปริมาณการทดแทนน้านมผสม
ข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์ขนมชั้นคือ ร้อยละ 15, 30, 45 และ 60
3) ผู้วิจัยได้นาสูตรขนมชั้นทีม่ ีคะแนนการประเมินความชอบสูงสุด
มาทดสอบโดยผู้บริโภค บุคคลทั่วไป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 100 คน เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์
2.3 วิธีการท้าผลิตภัณฑ์ขนมชันมีขันตอนในการท้าดังนี
ขันตอนในการท้าน้านมผสมข้าวหอมนิล
1. น้าข้าวหอมนิล 50 กรัม ไปล้างน้า 1 ครั้ง แล้วนาไปปั่น 1 นาที
2. ต้มน้า 1,000 มิลลิลติ ร ใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หลังจาก
นั้นใส่ข้าวหอมนิลลงไปต้มประมาณ 15 นาที ยกหม้อลงแล้วใช้ผ้า
ขาวบางกรองเอาแต่น้าข้าวหอมนิลไว้
3. นาน้าข้าวหอมนิลมา 200 มิลลิลิตร ผสมรวมกับน้านมพร่องมัน
เนย 100 มิลลิลติ ร แล้วคนให้ เข้ากัน เพื่อใช้ทดแทนกะทิใน
ผลิตภัณฑ์ขนมชั้น
ขันตอนในผลิตขนมชันจากน้านมผสมข้าวหอมนิล
1. ผสมน้าตาลทรายกับน้าลอยดอกมะลิ นาไปตั้งไฟ คนจนน้าตาล
ทรายละลาย กรองด้วยผ้าขาวบาง น้ากลับไปตั้งไฟ เคี่ยวจนเป็น
น้าเชื่อมข้นๆ ทิ้งไว้ให้เย็น
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2. ผสมแป้งเท้ายายม่อม แป้งข้าวเจ้า และแป้งมันเข้าด้วยกัน นวด
กับกะทิทีละน้อยจน แป้งนิ่มมือดี จึงค่อยๆใส่กะทิ น้านมผสมข้าว
หอมนิลและน้าเชื่อมจนหมด กรองด้วยผ้าขาวบาง แบ่งแป้ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือสีขาวและสีจากสีผสมอาหาร
3. นาลังถึงใส่น้าและตั้งไฟแรงรอจนน้าเดือด เมื่อน้าเดือดแล้วนา
พิมพ์ใส่ลังถึง นึ่งประมาณ 5 - 7 นาทีหยอดแป้งลงใส่ในพิมพ์โดย
หยอดสลับสีกัน โดยนึ่งชั้นละ 5 นาที ในการนึ่ง ขนมชั้นควรใช้ไฟ
แรงตลอดเวลา
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดใช้ แ ผนการทดลองแบบ (Randomized
Complete Block Design ; RCBD) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีแผนแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Point
Hedonic scale ผลการทดลองที่ได้เป็น ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
randomized design, CRD) [5] ทาซ้าทั้งหมด 5 ครั้ง เปรียบเทียบ
คะแนนการยอมรั บของผู้ชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ โ ดยใช้ Duncan’s New Multiple
Range Test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
3.1 ผลการคัดเลือกสูตรขนมชัน เพื่อพัฒนาสูตรพืนฐาน สูตรที่
เหมาะสมต่อการทดแทนกะทิด้วยน้านมผสมข้าวหอมนิล คือ สูตร
ของวิภาวัน จุลยา เนื่องจากผู้ทดสอบชิมให้ค่าคะแนนความชอบ
สูงสุด
3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณการทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิลใน
ผลิตภัณฑ์ขนมชัน
จากการศึกษาอัตราส่วนการทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิลในขนม
ชั้นตารับที่ 1 เป็นตารับพื้นฐานไม่ ทดแทนน้านมข้าวหอมนิล ส่วน
ตารับที่ 2,3,4 และ 5 ทดแทนน้านมข้าวหอมนิล ในปริมาณร้อยละ
15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 และร้อยละ 60 ตามลาดับ ได้นาขนมชั้น
ทั้ง 5 สูตร ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้ทดสอบ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 100 คน ประเมินการยอมรับทางด้าน
ประสาทสั ม ผั ส โดยใช้ วิ ธี 9 Point Hedonic Scale เป็ น การให้
คะแนนตามลาดับความชอบในช่วงคะแนน 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด
ถึ ง 9= ชอบมากที่ สุ ด ) ที่ มี ต่ อ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และ
ความชอบโดยรวมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดคือ สูตรที่ 4
ทดแทนน้านมข้าวหอมนิลในปริมาณร้อยละ 45 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมชั้นน้านมผสมข้าวหอมนิล
ปริมาณน้านม
สูตร
ข้าวหอมนิล
ที่
(ร้อยละ)
1
2
3
4
5

0
15
30
45
60

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส
ลักษณะที่
ปรากฏ*
7.60±0.89c
8.10±0.80b
7.80±0.66ab
8.53±0.51a
6.50±0.51d

สี*
7.23±0.73b
7.73±0.74a
8.00±0.70a
8.07±0.64a
6.67±0.61c

กลิ่น*

รสชาติ*

เนือสัมผัส*

7.33±0.80b
7.40±0.86b
6.93±0.69c
8.13±0.63a
7.50±0.90b

7.10±0.66c
7.53±0.94b
7.20±0.48c
8.87±0.35a
6.23±0.50d

7.27±0.87b
7.57±0.90b
7.57±0.73b
8.57±0.50a
6.43±0.50c

ความชอบ
โดยรวม*
7.20±0.71c
7.80±0.85b
7.67±0.48b
9.00±0.00a
6.40±0.50d

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล, (a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกันหมายถึงมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (p≤ 0.05) ,* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมชัน
จากน้านมข้าวหอมนิล
จากผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่าความหวานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมชั้ น และขนมชั้ น จากน้ านมข้าวหอมนิ ล ทั้ ง 2 สู ต ร
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) จะ
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นสูตรมาตรฐาน มีค่าความหวานเท่ากับ 16
และผลิตภัณฑ์ ขนมชั้นจากน้านมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 มีค่าความ
หวานเท่ ากั บ 16 º Brix ตามล าดั บ ค่ า Texture Analyzer ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p≤0.05) ขนมชั้ น สู ต รมาตรฐานมี ค่ า เฉลี่ ย ของ Hardness (g)
11.33±0.58 ขน ม ชั้ น จากน้ านม ข้ า วห อม นิ ลมี ค่ าเฉลี่ ย ของ
Hardness (g) 17.00±2.00 ขนมชั้ น สู ต รมาตรฐานมี ค่ า เฉลี่ ย ของ

Springiness (mm.) 44.88±3.77 ขนมชั้นจากน้านมข้าวหอมนิลมี
ค่ า เฉลี่ ย ของ Springiness (mm.) 132.33±46.14 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นม
ชั้ น สู ต ร ม าต ร ฐา น มี ค่ าเฉ ลี่ ย ข อ ง Adhesiveness (g.mm.)
14.67±1.04 และขนมชั้ น จากน้ านมข้ า วหอมนิ ล มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
Adhesiveness (g.mm.) ที่ 48.93±3.34 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมชั้น
จากน้านมข้าวหอมนิล
การวิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมีกายภาพ

ผลิตภัณฑ์ขนมชัน

16±0.01
3.40±0.10
297.30±24.27

สูตรทดแทน
ร้อยละ 45
16±0.01
4.33±0.25
1536.26±40.07

44.88±3.77b

132.33±46.14a

สูตรพืนฐาน
ค่าความหวาน º Brix
ค่า pHns
ค่าความแข็ง* Hardness (g)
ค่าความยืดหยุ่น*
Springiness (mm.)
ค่าความยึดเกาะ*
Adhesiveness (g.mm.)

จากน้านมข้าวหอมนิล พบว่า ความชื้นของขนมชั้นสูตรมาตรฐาน
35.71±0.65 ความชื้ น ของ ขนมชั้ น จากน้ านมผสมข้ า วหอมนิ ล
36.62±0.04 โปรตีนของขนมชั้นสูตรมาตรฐาน 1.86±0.25 โปรตีน
ของขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิล 2.64±0.50 ไขมันของขนม
ชั้นสูตรมาตรฐาน 3.30±0.14 ไขมัน ของขนมชั้นจากน้านมผสมข้าว
หอมนิล 3.61±0.43 เถ้าของขนมชั้นสูตรมาตรฐาน 0.55±0.42 เถ้า
ของ ขนมชั้นจากน้านมข้าวหอมนิล 0.90±0.11 เส้นใยของขนมชั้น
สูตรมาตรฐาน 0.45±0.08 เส้นใยของ ขนมชั้นจากน้านมผสมข้าว
หอมนิ ล 1.67±0.04 คาร์ โ บไฮเดรตของขนมชั้ น สู ต รมาตรฐาน
58.13±0.32 และคาร์โบไฮเดรตของขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอม
นิล 54.58±0.38 ตามลาดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของขนมชั้นสูตร
พื้นฐานเปรียบเทียบกับขนมชั้นน้านมผสมข้าวหอมนิล (ต่อน้าหนัก
หมายเหตุ :ns คื อ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P≥0.05), 100 กรัม)
14.67±1.04b

48.93±3.34a

* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05)

คุณค่าทางโภชนาการ

ขนมชัน
สูตรพืนฐาน
ความชื้น*
35.71±0.65b
โปรตีน (แคลอรี่)*
1.86±0.25b
ไขมัน (แคลอรี่)*
3.30±0.14b
เถ้า*
0.55±0.42b
ใยอาหาร*
0.45±0.08b
คาร์โบไฮเดรต (แคลอรี่)* 58.13±0.32a

3.4 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ ยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมชั น
น้านมผสมข้าวหอมนิล
ขนมชั้นสูตรที่ 4 สูตรทดแทนร้อยละ 45 เมื่อนามาทดสอบ
การยอมรับกับผู้บริโภค 100 คนพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนเฉลีย่ 8.34
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในระดับชอบมาก โดยมีคะแนนด้าน
ลักษณะปรากฏ 8.43 ด้านสี 8.13 ด้านกลิ่น 8.13 ด้านรสชาติ 8.45
ด้านเนื้อสัมผัส 8.35 และความชอบโดยรวม 8.52 ตามลาดับ
(ตารางที่ 3)

4. วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion)

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ คุณลักษณะด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์
ขนมชั้นน้านมผสมข้าวหอมนิล
ค่าเฉลี่ย±ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลักษณะที่ปรากฏ
8.43±0.69
สี
8.13±0.96
กลิ่น
8.13±1.03
รสชาติ
8.45±0.74
เนื้อสัมผัส(ความเหนียวนุ่ม)
8.35±0.90
ความชอบโดยรวม
8.52±0.76
คุณลักษณะ

ขนมชันน้านมข้าว
หอมนิล
36.62±0.04a
2.64±0.50a
3.61±0.43a
0.90±0.11a
1.67±0.04a
54.58±0.38b

4.1 การผลิตขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิล ในครั้งนี้เป็นการ
ทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 ลงไป เนื้อสัมผัสขนมชั้น
จึงเหนียวนุ่ม การลอกของแต่ละชั้นง่าย ไม่ติดกัน สีสันออกมา
สวยงาม ทาให้ไม่สามารถทดแทนในปริมาณมากได้ เนื่องจากค่า
ความแข็ง (Hardness) เพิ่มขึ้น ค่าความยืดหยุ่น (Springiness)
เพิ่มขึ้น และค่าความยึดเกาะ (Adhesiveness) เพิ่มขึ้น ขนมชั้นลอก
ชั้นยาก มีความนุ่มจนเกินไป และสีสันของขนมชั้นไม่น่ารับประทาน
4.2 การที่ไขมันมีปริมาณทีเ่ พิ่มขึ้น เนื่องจาก ในขนมชั้นสูตร
ทดแทนยังมีกะทิอยู่บางส่วน กะทิในปริมาณ 100 กรัม มีไขมัน 24
กรัม ในส่วนของนมพร่องมันเนย เป็นนมผงที่ทาจากน้านมที่มีการ
แยกมันเนยออกบางส่วนมีมันเนยอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 และไม่
มากกว่าร้อยละ 26 การเติมนมพร่องมันเนยมีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ช่วยให้เนื้อสัมผัสนุ่มเหนียว ไม่แข็ง
กระด้างใกล้เคียงกับส่วนผสมของกะทิ และเมื่อแปรระดับการ
ทดแทนพบว่ามีค่าความยืดหยุ่นสูงขึ้น

ระดับ
ความชอบ
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

3.5 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการขนมชันพืนฐานกับ
ผลิตภัณฑ์ขนมชันน้านมผสมข้าวหอมนิล
จากการศึ ก ษาคุ ณ ค่ าทางโภชนาการของขนมชั้ น พื้ น ฐานกั บ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ขนมชั้น น้ านมผสมข้ าวหอมนิ ล (ต่ อ น้ าหนั ก 100) โดย
วิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม INMUCAL-Nutrient V.3 ผลการศึ ก ษา
คุณค่าทางโภชนาการขนมชั้นสูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับ ขนมชั้น
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5. บทสรุป (Conclusion)
5.1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนกะทิด้วยน้านม
ผสมข้าวหอมนิลในขนมชั้น ผลการศึกษา พบว่า สูตรที่ผู้ทดสอบชิม
ให้การยอมรับมากที่สุด คือ สูตรทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิล ร้อย
ละ 45 เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏเห็นการแบ่งชั้นที่ชัดเจนเงาวาว
สวยงาม รสชาติหวานกลม กล่อมจากน้านมผสมข้าวหอมนิล มีกลิ่น
หอมจากดอกมะลิ และมี เนื้ อ สั ม ผั ส ที่ เหนี ย วนุ่ ม โดยมี ส่ ว นผสม
ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 1.48 แป้ งมัน สาปะหลังร้อ ยละ
4.23 แป้งเท้ายายม่อมร้อยละ 12.70 กะทิร้อยละ 36.50 น้านมผสม
ข้าวหอมนิลร้อยละ 16.42 น้าตาลทรายร้อยละ 33.19 น้ าร้อยละ
11.64 กลิ่นมะลิร้อยละ 0.13 และสีผสมอาหารสีแดงร้อยละ 0.13
5.2 การศึกษาการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจาก น้านมผสมข้าวหอมนิล ผลการศึกษาคุณภาพ
ทางด้ า นประสาทสั ม ผั ส พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค ะแนนความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับความชอบมาก การที่ทดแทนน้านมผสมข้าวหอม
นิลเข้าไป ได้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับขนมชั้นมากขึ้น มีความ
แปลกใหม่แ ต่ยั งคงความเป็ น ขนมชั้ น แบบดั้งเดิม และยังเป็น การ
อนุรักษ์ ขนมไทยอีกด้วย
5.3 การศึกษาคุณภาพทางเคมีของขนมชั้นสูตรมาตรฐานกับขนม
ชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิล ร้อยละ 45 ผลวิเคราะห์คุณภาพทาง
เคมี แ สดงค่ าความหวานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมชั้ น และขนมชั้ น จาก
น้านมผสมข้าวหอมนิลทั้ง 2 สูตร พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นสูตรมาตรฐาน
และผลิตภัณ ฑ์ขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิลร้อยละ 45 มีค่า
ความหวานเท่ากับ 16 เท่ากัน และผลการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีโดยประมาณของขนมชั้น สูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกับขนมชั้น
จากน้านมผสมข้าวหอมนิล พบว่า ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และ
เส้ น ใยของขนมชั้น จากน้ านมผสมข้าวหอมนิ ลมี ค่ าเฉลี่ย ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
คาร์โบไฮเดรตของขนมชั้นจากน้านมผสมข้าวหอมนิลมี ค่าเฉลี่ ยที่
ลดลง เนื่องจากมีการทดแทนน้านมผสมข้าวหอมนิลลงไปจึงทาให้ได้
คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
5.4 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของขนมชั้นจากน้านมผสม
ข้าวหอมนิลร้อยละ 45 ผลวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่า
ความแข็ ง (Hardness) เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า ความยื ด หยุ่ น (Springiness)
เพิ่มขึ้น และค่าความยึดเกาะ (Adhesiveness) เพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศ
ซัพพลาย 2) ศึกษาความพึงพอใจของใช้งานระบบการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศ
ซัพพลาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ได้แก่ บุคลากรห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย สามารถพัฒนาโดยใช้
วิธีวัฏจักรการพัฒนาระบบ เอสดีแอลซี (Software Development Life cycle: SDLC) ในการวิเคราะห์ระบบและใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเอสคิว
แอลเซิฟเวอร์ (SQL Server) ในการเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมุลทางจอภาพเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์
ของระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไข
สืบค้น และบารุงรักษาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผู้ใช้ การใช้งานข้อมูลมีความสะดวก ง่าย
ต่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลและการใช้งานสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการ
จัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านและเรียงลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรกคือ ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ ความรวดเร็วในการทางานงานเว็บไซต์ และ ในระบบหรือเว็บไซต์
มีวิธีการทางานและส่วนการทางานอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: ระบบจัดการสต๊อกสินค้า, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสต๊อกสินค้า, จัดการสต๊อกสินค้า

Abstract

The objectives of this research were: 1) Improve the efficiency of stock management system, a case study of P.C. Office
Supply Ltd., Part. Office supply The target group used to assess the satisfaction with the database performance was 5 personnel of
P.C. Office Supply Limited Partnership. Stock management system: case study of P.C. office supply limited partnership And
satisfaction assessment form The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results of the study showed that 1) Stock management system, a case study of P.C. Office Supply Limited
Partnership It can be developed by using the Software Development Life cycle (SDLC) method to analyze the system and use the
SQL Server database program to store data on the machine. computer Users can read the information via the screen, linked to the
electronic database system of the stock management system, a case study of P.C. Office Supply Limited Partnership via the
Internet. The system can record, update, edit, search and maintain information through the Internet network. Access rights are set
according to the type of user. The use of information is convenient. Easy to communicate, information and use, can be searched via
the Internet at any time. 2) Results of a study on user satisfaction, stock management system, a case study of P.C. Office Supply
Ltd., Part. Overall is at a high level. When considering each aspect, they were found to be at high level in all aspects and ranked on
the top 3 average, ie the ease of use of the website. The speed of work The website and the system or the website has a proper
working method and part.
Keywords: P.C. Office Supply Ltd., Part., P.C. Office Supply Ltd., Part.
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

3. ขอบเขตของการวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ตั้งอยู่ที่ 50/4 ม.1
ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทาธุรกิจการจาหน่ายเครื่องเขียน
อุปกรณ์สานักงาน โบว์ ริบบิน และของใช้ภายในบ้าน เป็นกลุ่ม ธุรกิจ
รูปแบบครอบครัว จากการศึกษาการทางานพบว่า การจัดเก็บเอกสาร
ที่มีอยู่เป็นจานวนมากโดยเฉพาะเอกสารที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของกระดาษและไฟล์ Excel สินค้าที่มีอยู่ภายในร้านเก็บไว้หลาย
สถานที่ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทั้งหมด ทาให้สินค้าเกิดการสูญหายคิด
เป็นร้อยละ 50 ของจานวนสินค้า เนื่องจากการที่พนักงานแอบนา
สินค้าไปจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง มีความยากลาบากใน
การค้นหาและดูแลรักษา และ สั่งสินค้าเพิ่มโดยไม่จาเป็น ส่งผลให้
เกิ ด ความเสีย หายและโอกาสในการแข่ งขั น ทางธุรกิ จ ให้ กั บ ผู้ ที่
สามารถทาการจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าได้
ดังนั้น ในการทาวิจัยในครั้งนี้ทางผู้วิจัยและนางสาวปนัดดา พรหม
ชั ย ซึ่ งเป็ น เจ้ าของห้ างหุ้ น ส่ วนจ ากั ด พี .ซี . ออฟฟิ ศซั พ พลาย มี
แนวความคิด ที่จะนาระบบการจัดการสต๊อกสินค้าห้างหุ้นส่วนจากัด
กรณีศึกษา พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายมาใช้จัดการงานสต๊อกสินค้าเพื่อ
ช่วยในการพัฒนา กระบวนการทางานจากเดิมไปเป็นการทางานด้วย
ระบบคอมพิ วเตอร์ แบบออนไลน์ ในการพั ฒ นาระบบใช้ ขั้น ตอน
วงจรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life cycle:
SDLC) ประกอบด้วยการก าหนดความต้ องการ การศึก ษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การติดตั้งใช้งาน
แ ล ะ ก ารป ระเมิ น ผ ล เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารพั ฒ น าได้ แ ก่
ระบบปฏิบัติการ Windows server 2020 ซึ่งมีความเสถียรเหมาะ
ส าหรั บ การจั ด การเครื่ อ งแม่ ข่ า ย ซอฟแวร์ IIS บริ ห ารจั ด การ
เว็บไซต์สนันสนุนการทางานของภาษา ASP จัดการฐานข้อมูลใช้
ซอฟแวร์ SQL Server ซึ่งมีความยืนหยุ่นและรองรับต่อการใช้งาน
จากข้อมู ล จานวนมาก และพั ฒ นาซอฟแวร์ด้วยภาษา ASP ซึ่งมี
ความยื ด หยุ่ น ในการเขี ย นโปรแกรม เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการ
ทางานให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมการทางาน และเอกสารต่า งๆ ที่มีอยู่ของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย และปัญหาที่เกิดจากการ
จัดเก็บสินค้ารวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไป

1. การดาเนินการวิจัยการพัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี.
ออฟฟิศซัพพลาย เป็นการนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพ
พลาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีที่นามาใช้ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
1.2 ศึกษาความต้องการของผู้ที่เกีย่ วข้องกับพัฒนาระบบ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจัดการ สต๊
อกสิ น ค้ าห้ างกรณี ศึ ก ษา หุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พี . ซี . ออฟฟิ ศ ซั พ พลาย
จานวน 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ใช้
งานระบบ จานวน 4 คน ผู้ดูแลระบบ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน
2. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาระบบระบบจัดการสต๊อก
สินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
3. เนื้อหาในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่ง
ทาหน้าที่เป็นระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากั ด พี .ซี . ออฟฟิ ศ ซั พ พลาย ในรู ป แบบเว็ บ ไซต์ โดยใช้ แ นว
ท างก าร พั ฒ นาระบบแบบ System Development Life Cycle
Method : SDLC
3.1.1 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี ค วามชั ด เจน
ถูกต้อง และเป็นไปได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC [1] คือ
- การวิเคราะห์ความต้องการระบบเพื่อทาความเข้าใจการ
ด าเนิ น งานระบบฟอรื ม กระดาษ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รู ป แบบ
รายงานที่ ใ ช้ ง านและข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม จากผู้ ใ ช้ ง านที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ออกแบบระบบ โดยการสร้างหน้าจอแบบจาลองการทางาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบ โดยนาการออกแบบที่ได้จัดทาไว้พัฒนาเป็นระบบ
- การนาไปใช้งาน ทาการทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ อบรม
แนะนาการใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
บัญชี (Stock Card) แล้วนาระบบ Scan Barcode เข้ามาทดแทน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบจั ด การสต๊ อ กสิ น ค้ า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการสต๊อกสินค้ากรณีศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของจัดการสต๊อกสินค้ากรณีศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
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ในการเพิ่มและลดยอดสินค้าในระบบ ทาให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจเช็ค
และนับจานวนสินค้าคงคลังแบบ Real Time จารุภา อุ่นจางวาง [2]
3.2.3 การจัด การสิน ค้ าคงคลังในโรงงานผลิ ต และกระจ
จายสินค้าแช่แข็ ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏี และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คลังสินค้าอาหารแช่แข็ง ภัสสร สกุลประดิษฐ์ [3]
3.3.4 การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนก คลังสินค้า
Management System ของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อช่วยผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อน
การติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้า วราภรณ์ สารอินมูล [4]
3.3.5 การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้า โดยใช้แนวคิด
การบริหารคลังสินค้าโดยผู้ขาย : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นาโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่มีชื่อว่า Open ERP
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารสินค้าคงคลัง สิริวรรณ ด้วงพลู [5]
เพื่อให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้
ระบบจัดการใช้ในควบคุมการทางานและการจัดการระบบ
ทั้งหมดของเว็บไซต์ ระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา หุ้นส่วน
จากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ได้แก่ การเพิ่ม การแก้ไข การลบ การค้นหา
ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขประกอบด้วย ข้อมูลตั้งต้น ได้แก่ ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลสาขา ข้อมูลผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน ข้อมุลสินค้า พื้นที่ สถานที่เก็บ
3.2 พัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ไว้โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องแม่ข่าย (Server) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ด้วยซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ Windows server 2012 R2 [6]
สาหรับการจัดการเครื่องแม่ข่ายบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยซอฟแวร์ IIS
จัดการฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server 2012 [7] และพัฒนา
ซอฟแวร์ด้วยภาษา ASP [8]
เครื่องลูก ข่าย (Client) ติ ดตั้ งโปรแกรมสาหรับ ใช้บ ริก าร
เว็บ ไซต์ (Web Browser) เช่ น Mozilla Firefox Microsoft หรื อ
Internet Explorer : IE หรือ Edge หรื อ Google Chrome ส าหรั บ
การเปิดเว็บไซต์ระบบจัดการสต๊อกสินค้าห้างกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
ด าเนิ นการติ ดตั้ งและทดลองใช้ งานจริ งเพื่ อประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ ของระบบ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยผู้ เชี่ ย วชาญ ประเมิ น
คุณภาพหรือความพึงพอใจที่ต่อการใช้ระบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทาการเผยแพร่ ระบบระบบจัดการสต๊อกสิ นค้าห้างกรณี ศึกษา
ห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด พี .ซี . ออฟฟิ ศ ซั พ พลาย คื อ นางสาวปนั ด ดา
พรหมชัย ต่อไป
4. ระยะเวลาการวิจัย ระยะเวลาช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่
1.แบบสอบถามประเมิ ณ คุ ณ ภาพระบบจั ด การสต๊ อ กสิ น ค้ า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
2. ประเมินความความพึงพอใจของระบบจัดการสต๊อกสินค้า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในแต่ละ
กิจกรรมที่ดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามลักษณะประเภทของข้อมูล คือ
2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบประเมินการพัฒนาระบบระบบจัดการสต๊อกสินค้า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
2.2 วิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงในแต่ ล ะกลุ่ ม ข้ อ มู ล และก าหนด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเชื่อมโยงกับความ
มุ่งหมายของการวิจัยเป็นสาคัญ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามลักษณะ
ของข้อมูล ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิงปริม าณ จากแบบประเมิน ระบบ
ระบบจั ด การสต๊ อ กสิ น ค้ า กรณี ศึ ก ษา ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พี .ซี .
ออฟฟิศ ซัพพลาย โดยการพิจารณาระดับผลงานตามเกณฑ์การหา
ค่าเฉลี่ย นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพของระบบ โดยการประเมินคุณภาพของระบบนั้นจะประเมิน
โดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบตามลักษณะ การมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน
ที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ด้านหลัก
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) เป็นการประเมิน
ความสามารถของระบบ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ ใช้มากน้อย
เพียงใด
2.2 ด้ านผลลั พธ์ ที่ ได้ จากระบบ (Functional Test) เป็ นการ
ประเมิน ความสามารถของระบบว่าสามารถทางานตามหน้าที่ที่มี
อยู่ได้มากน้อยเพียงใด
2.3 การประเมินระบบด้าน (Usability Test) เป็นการประเมิน
ลักษณะการใช้งานของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อย
เพียงใด
2.4 การประมวลผลของระบบด้าน (Performance Test)
เป็นการทดสอบโปรแกรมในด้านประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ว่ามี
มากน้อยเพียงใด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรภายในห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
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2.5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมุล (Security Test)
เป็นการทดสอบระบบในด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้ระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด
การตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านทาเครื่องหมาย X
ลงในช่ องใบแบบประเมิน แต่ ละด้ านมี ม าตราส่ วนประเมิ นค่ า 5
ระดับ แต่ละระดับกาหนดค่าความหมายของคุณภาพไว้ ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตารางที่ 2 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสาขา
ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
RM_OFFICE
สาขา
COMCODE*, OFFCODE,
THNAME, ENNAME,
OFFTYPE, CORPID,
TAXID, BRANCHCDE,
BRANCHFLAG, REMARK,
RECSTS, CREUSER,
CREDTE, UPDDTE,
CREIP, CREWRKN,
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN

ไม่สามารถนาไปใช้ได้
ควรปรับปรุง
มีคุณภาพปานกลาง
มีคุณภาพดี
มีคุณภาพดีมาก

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบการจัด การสต๊ อ ก
สินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของระบบที่พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ใช้ มี
ผลการศึกษารายละเอียดตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ ผลการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด วันชัย เมทัลเวิร์ค แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ผลการออกแบบ
ฐานข้อมูล (Database Design) และผลการออกแบบข้อมูลนาเข้า
และผลลัพธ์ (Input and Output Design)
1.1 ผลการออกแบบฐานข้อ มูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสาเภาล่ม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อ
สร้ า งตารางจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Table) ไว้ ในฐานข้ อ มู ล (Database)
ของระบบงานที่พัฒ นาขึ้นรวม ทั้งหมด 9 ตาราง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1-9

ตารางที่ 3 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อตาราง ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
RM_USER
ผู้ใช้งาน
COMCODE*, OFFCODE,
USERNAME, PWDCDE,
ROLE, RECSTS,
CREUSER, CREDTE,
RM_USER
ผู้ใช้งาน
CREIP, CREWRKN,
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN
ตารางที่ 4 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสินค้า
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
PM_PRODUCT
สินค้า
COMCODE*, OFFCODE,
PRDCODE, THNAME,
ENNAME, BRAND,
CATGNO, PTYPE,
PGROUP1, PGROUP2,
PGROUP3, PGROUP4,
PGROUP5, COLOR,
RECSTS, CREUSER,
CREDTE, CREIP, UPDIP,
CREWRKN, UPDUSER,
UPDDTE, UPDWRKN

ตารางที่ 1 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลบริษัท
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
RM_COMPANY
บริษัท
COMCODE*, THNAME,
ENNAME, OFFTYPE,
CORPID, TAXID, CREIP,
BRANCHCDE, CREDTE,
BRANCHFLAG, RECSTS
REMARK, CREUSER,
CREWRKN, UPDUSER,
UPDDTE, UPDIP,
UPDWRKN
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UPDDTE, UPDWRKN
ตารางที่ 5 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลประเทศ
ข้อมูลที่
ชื่อตาราง
คอลัมน์หรือAttribute
จัดเก็บ
ZM_COUNTRY
ประเทศ
COUNTRYCDE*,
THNAME, ENNAME,
PIORITY, RECSTS,
CREUSER, CREDTE,
CREIP, CREWRKN,
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN

ตารางที่ 9 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลสถานที่เก็บ
คอลัมน์หรือ
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
Attribute
WM_WHSNO
สถานที่เก็บ COMCODE*, OFFCODE,
WHSNO, THNAME,
ENNAME, WHSTYPE,
WSEG1, WSEG2,
WSEG3, WSEG4,
WSEG5, RECSTS,
CREUSER, CREDTE,
CREIP, CREWRKN,
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN

ตารางที่ 6 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลจังหวัด
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
ZM_DISTRICT
จังหวัด
DISTRICTCDE*, THNAME,
ENNAME, PROVINCECDE,
PIORITY, RECSTS,
CREUSER, CREDTE,
CREIP, CREWRKN,
ZM_DISTRICT
จังหวัด
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN

2. ผลการออกแบบข้อ มูล น าเข้า และผลลัพ ธ์ (Input and
Output Design)
หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและ
ผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอกสังกัดหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบ
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษเรียงตามลาดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ
1 คอลัมน์ สาหรับส่วนอื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 7 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลอาเภอ
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ คอลัมน์หรือAttribute
ZM_DISTRICT
อาเภอ
PROVINCECDE*,
THNAME, ENNAME,
PROVINCECDE,
PIORITY, RECSTS,
CREUSER, CREDTE,
CREIP, CREWRKN,
UPDUSER, UPDDTE,
UPDIP, UPDWRKN

2.1 การออกแบบข้อมูล นาเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล
(Input Design)
การยกตัว อย่า งการออกแบบข้อ มูล นาเข้า และรูป แบบ
การรับข้อมูล ณ ที่นี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากรูป แบบ
ของรายงานสารสนเทศมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังรูปต่อไปนี้

ตารางที่ 8 อธิบายความหมายของข้อมูลตารางฐานข้อมูลตาบล
คอลัมน์หรือ
ชื่อตาราง
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
Attribute
ZM_SUBDISTRICT
ตาบล
SUBDISTRICTCDE*,
THNAME, ENNAME,
DISTRICTCDE, UPDIP,
POSTCDE, PIORITY,
RECSTS, CREUSER,
CREDTE, CREIP,
CREWRKN, UPDUSER,

รูป ที่ 1 การออกแบบข้อมูล นาเข้ าของระบบจัดการสต๊อกสินค้ า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย
จากรูปที่ 1 แสดงหน้าจอออกแบบข้อมูลนาเข้าของข้อมูลระบบ
จัดการสต๊ อกสิ นค้ า กรณี ศึกษา ห้ างหุ้ นส่วนจากั ด พี .ซี . ออฟฟิ ศซั พ
พลาย เป็นการนาเข้ามูลต่างๆ เพื่อเก็บเป็นแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
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ข้อมูล บริษัท/สาขา ข้อมู ลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า ข้อมู ลพื้นที่ ข้อมู ล
สถานที่เก็บ

ได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถนาไปใช้ใน
การบริห ารจัด การระบบจัด การสต๊อ กสิน ค้า กรณีศึก ษา ห้า ง
หุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศ ซัพพลายได้
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบจัดการสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด
พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย จานวน 5 คน มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของระบบ
ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้

รูปที่ 2 การออกแบบข้อมูลนาเข้าผู้ใช้งาน
แสดงหน้าจอการออกแบบรูปแบบแสดงการรับข้ อมูลการเพิ่ม
ข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบในการเพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผ่านการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์

3. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ
ผลการติดตั้งระบบเพื่อทดลองใช้งานจริง ทาการประเมินคุณภาพ
ของระบบโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อระบบ โดยกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการสต๊อกสินค้า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย จานวน 5 คน
3.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ
การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
มีผลการประเมินคุณภาพในแต่ละด้านและคุณภาพในภาพรวมของ
ระบบ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม
ระดับ
S.D.
รายการประเมิน
คุณภาพ
1. ด้านตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.39 0.24 มีคุณภาพดี
2. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
4.44 0.37 มีคุณภาพดี
3. ด้านการใช้งานของระบบ
3.73 0.45 มีคุณภาพดี
4.ด้านการประมวลผลของระบบ 5.00 0.00 มีคุณภาพดี
5.ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาด 4.67 0.38 มีคุณภาพดี
ของข้อมูลที่ป้อน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
4.45 0.29 มีคุณภาพดี
จากตารางที่ 10 ผลการประเมิน คุณ ภาพระบบทั้ง 5 ด้า น
ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ด้าน
โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.29 ในด้านการประมวลผลของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดนั้นเกิด
จากการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server 2020 และ จัดการ
ฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server ที่มีประสิทธิภาพในการทางาน
และมีความยืด หยุ่นสูงกับการใช้งานข้อมูลปริมาณจานวนมาก ใน
ด้านการใช้งานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ซึ่งเป็นค่าต่าสุดนั้นเกิดจากการใช้งานบางอย่าง
ยังไม่ครบตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบและการออกแบบสรุปรายงาน
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมิน
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รายการ
1.ความสะดวกในการ
ใช้งานเว็บไซต์
2.ความรวดเร็วในการ
ทางานของเว็บไซต์
3.สามารถเรี ย นรู้ ก าร
ใช้งานระบบได้ง่าย
4.การจัดวางองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเว็บไซต์ดูง่าย
และชัดเจน
5.ความเหมาะสมของ
การเชื่อมโยง (Link) หน้า
เว็บต่าง ๆ ในเว็บไซต์
6.ความเหมาะสมในการ
ทางานของระบบโดยรวม
7.ความถูกต้องของการ
ค้น หาคานวณผลลัพ ธ์
สมบูรณ์ครบถ้วน
8.ความเหมาะสมด้าน
การรักษาความปลอดภัย
ในการใช้งานระบบ
9.สามารถตรวจสอบ
ความถู กต้ องการท างาน
ของระบบได้ตลอดเวลา
10.มี ค วามถู ก ต้ อ งใน
การบันทึก แก้ไข หรือ
ยกเลิก
1 1 .แ ส ด ง ค ว า ม
ผิ ด พลาดให้ เห็ น อย่ าง
ชั ด เจ น เพื่ อ ค ว า ม
สะดวกในการแก้ไข
12.ระบบสามารถแยก
ป ร ะ เภ ท ร า ย ก า ร
สารสนเทศ ต่ า ง ๆ ได้
อย่างชัดเจน
ตารางที่ 11 (ต่อ)

S.D.

4.60

0.49

เกณฑ์การประเมิน
มีคุณภาพดี

4.60

0.49

มีคุณภาพดี

3.80

0.40

4.00

0.00

มีคุณภาพ
ปานกลาง
มีคุณภาพดี

4.20

0.40

มีคุณภาพดี

3.80

0.40

3.60

0.49

4.00

0.00

มีคุณภาพดี

4.20

0.40

มีคุณภาพดี

4.40

0.49

มีคุณภาพดี

4.40

0.49

มีคุณภาพดี

4.00

0.00

มีคุณภาพดี

รายการ
13.การออกแบบภาพ
กราฟฟิก มีความชัดเจน
และเหมาะสม
14.ความชัดเจนของขนาด
และสี ตั วอั กษร ที่ แ สดง
ในหน้าเว็บไซต์
15.ในระบบหรือเว็บไซต์
มีวิธีการทางาน และส่วน
ในการทางานอย่างเหมาะสม
16.มีที่อยู่สาหรับติดต่อผู้
ดูและระบบอย่างชัดเจน
17.มีคู่มืออธิบายการใช้
งานซึ่ งสามารถ เรี ย นรู้
และทาความเข้าใจได้ง่าย
18.มีระบบป้องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจ
โดยรวม

มีคุณภาพ
ปานกลาง
มีคุณภาพ
ปานกลาง

4.60

SD
0.49

เกณฑ์การประเมิน
มีคุณภาพดี

4.40

0.49

มีคุณภาพดี

4.60

0.49

มีคุณภาพดี

4.40

0.49

มีคุณภาพดี

4.00

0.00

มีคุณภาพดี

4.00

0.00

มีคุณภาพดี

4.20

0.33

มีคุณภาพดี

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อในภาพรวม
พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบในทุ ก ๆ ด้ า นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.33 ในด้านความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และความ
รวดเร็วในการทางานของเว็บไซต์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดนั้นเกิดจากการใช้
งานระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows server 2020 และ จั ด การ
ฐานข้อมูลใช้ซอฟแวร์ SQL Server ที่มีประสิทธิภาพในการทางาน
และมีความยืดหยุ่นสูงกับการใช้งานข้อมูลปริมาณจานวนมาก มาก
ในความถูกต้องของการค้นหาคานวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ครบถ้วนได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ซึ่ง
เป็ น ค่ า ต่ าสุ ด นั้ น เกิ ด จากการค านวณค่ า บางฟิ ว ล์ ในฐานข้ อ มู ล
เรี ย กใช้ งานค่ า ที่ ใช้ ในการค านวณผิ ด แสดงให้เ ห็น ว่า ระบบที่
พัฒ นาขึ ้น สร้า งความพึ งพอใจต่ อ ผู้ ใช้ สามารถน าไปใช้ ในการ
บริหารจัดการระบบจัดการสต๊อกสิน ค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่ว น
จากัด พี.ซี. ออฟฟิศ ซัพพลาย ได้
การอภิปรายผล
คุณภาพของระบบ ผลการติดตั้งและทดลองใช้งานเพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น พร้อมดาเนินการหาคุณภาพ
และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบพบว่า ระบบสามารถทางาน
ได้จริงและคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) เนื่องจากการพั ฒ นาระบบใน
ครั้งนี้ ได้ดาเนินการออกแบบและพัฒ นาอย่างเป็นขั้นตอนในเชิง
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ระบบโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า วงจรพัฒนาระบบ หรือ SDLC
ดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษา
ระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานเดิม การออกแบบระบบงาน
และฐานข้อมูลใหม่ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบและการติดตั้ง
ความพึงพอใจผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบจั ด การสต๊ อ กสิ น ค้ า กรณี ศึ ก ษา ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจากั ด พี . ซี .
ออฟฟิศซัพพลาย ซึ่งดาเนินการใช้งานเผยแพร่ผ่านในรูปแบบซอฟแวร์
ประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web Application) ผลการประเมินจากผู้ใช้
มีความพึงพอใขต่อระบบในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ทั้งนี้อาจ
เนื่ องมาจากการเพิ่ ม ประสิท ธิภาพระบบการจัดการสต๊ อกสิ นค้ า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลาย ที่พัฒนาขึ้น
ลั ก ษณะเด่ น การออกแบบภาพกราฟฟิ ก มี ค วามชั ด เจน และ
เหมาะสม ความสะดวกในการใช้งานรวมไปถึงความรวดเร็วในการ
ท างานของเว็ บ ไซต์ เป็ น ผลมาจากการใช้ ป ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานตลอดเวลา ไม่มีข้อจากัด ด้าน
ระยะทาง เวลา สถานที่ จึงท าให้ ผู้ใช้สามารถค้นหา ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ด้วยความสามารถของระบบที่ให้ผลลั พธ์ได้ตรงตามความ
ต้ องการของผู้ ใช้ จึ งท าให้ ผู้ ใช้ บ ริ การมี ความพึ งพอใจต่ อระบบที่
พัฒนา ขึ้นอยู่ในระดับดี ในส่วนของข้อจากัดของระบบยังขาดในเรื่อง
ของการใช้งานบาร์ โค้ด เพื่อช่วยในการขายและการตรวจสอบสินค้า
ในสต๊อกสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทางาน ข้อจากัดใน
การทางานวิจัยครั้งนี้ การเดินไปยังสถานที่จัดเก็บสินค้าค่อนข้าง
ไกลกัน มาก สถานที่ จัดเก็ บสิ น ค้าจัด เก็บ ไปเป็น ระเบี ยบ ไม่ แยก
ประเภทสินค้า การจัดเก็บใช้วิธีวางตามื้นที่ว่างหรือวางตามทางเดิน
ทาให้ยากต่อการสารวจสินค้า ทาให้มีช่องทางสาหรับ พนักงานแอบ
นาสินค้าไปจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ซี. ออฟฟิศซัพพลายที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร จนสาเร็จเรียบร้อยผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
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ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทางาน
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The Effect of Exercise Program for Reducing Work Relate Musculoskeletal
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บทคัดย่อ
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนับว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยในพนักงานสานักงาน ซึ่งการบริหารร่างกายสามารถช่วยลด
อาการดังกล่าวได้ จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจัดทาแนวทางการบริหารร่างกาย และเปรียบเทียบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อน
และหลังการบริหารร่างกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานสานักงานที่ทางานกับคอมพิวเตอร์ จานวน 45 คน บริหารร่างกายตามโปรแกรมที่
กาหนดให้ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ 10-15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดระดับความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อบริเวณ คอ ไหล่ มือ และ
ข้อมือ ก่อนและหลังการบริหารร่างกาย โดยใช้มาตรวัดระดับความปวด Wong-baker faces pain rating scale
ผลการศึกษาพบว่า หลังบริหารร่างกายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลง โดยตาแหน่งคอ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.76±1.02 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 1.24±0.98 ตาแหน่งไหล่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.87±1.10 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 1.36±0.90 ตาแหน่งข้อมือและมือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก่อนบริหารร่างกายเท่ากับ 1.51±1.12 หลังบริหารร่างกายเท่ากับ 0.84±0.85
คาสาคัญ: การบริหารร่างกาย, อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, พนักงานสานักงาน

Abstract
Musculoskeletal pain is the most common occupational health problem affecting work and daily functioning of
office workers, stretching exercises may reduce musculoskeletal pain. This study aimed to make a stretching exercises
guidelines for reduce work related musculoskeletal syndrome and to evaluated the effects of stretching exercises on
musculoskeletal pain in Office workers. The samples were 45 office workers to working with computer in Electronics
company. The exercise program was demonstrated to the samples, and then they was assigned to perform self-exercise
for 10-15 minutes twice a day for 4 weeks. Data collection was done with Wong-Baker faces pain rating scale
questionnaire, before and after the exercise. The areas to study including neck, shoulder, wrist and hand.
After exercising for 4 weeks, the pain level was reduced neck area ( ± SD before 1.76±1.02, after 1.24±0.98),
shoulder area ( ± SD before 1.87±1.10, after 1.36±0.90), wrist and hand ( ± SD before 1.51±1.12, after 0.84±0.85).
Keywords: Exercises, Work Relate Musculoskeletal Syndrome, Office worker
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พนั กงานส านั กงานที่ ท างานกั บ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อช่ วยเพิ่ ม ความ
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ และลดอาการปวดในระบบโครงร่ า ง
กล้ า มเนื้ อ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ พ นั ก งานสามารถท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

1. บทนา
ในปัจจุบันมีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารในการท างานเพิ่ ม มากขึ้ น จากการส ารวจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ในประเทศไทยปี
พ.ศ. 2551 พบว่ามี การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ร้อยละ 18.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ร้ อ ยละ 56.8เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 38.6
อย่างไรก็ตามการทางานกับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์เพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ ยั งส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ใช้ อี ก ด้ วย จาก
ลักษณะท่าทางการทางาน พนักงานสานักงานมีท่าทางการทางานที่
ต้องนั่งทางานนาน นั่งหลังงอ บิดตัว ไหล่ยก ก้มศีรษะ เงยศีรษะ
เพื่อดูแป้นพิมพ์และจอมอนิเตอร์ มีการใช้มือและข้อมือในการกด
แป้ น พิ ม พ์ การใช้ เ มาส์ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารใช้ มื อ และข้ อ มื อ ซ้ า ๆ
เพื่ อ ที่ จ ะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ลั ก ษณะการท างาน
ดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่อาจก่ อให้เกิดอาการปวดระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ [1]
ความชุ ก ของอาการปวดกล้ า มเนื้ อ ของพนั ก งาน
สานักงานในประเทศไทย พบว่าพนักงานที่ทางานกับคอมพิวเตอร์มี
อาการปวดบริเวณคอและไหล่ในสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 42-58
อาการปวดบริ เวณหลั ง ร้ อ ยละ 34-54 และอาการปวดบริ เวณ
ข้อมือหรือมือ ร้อยละ 20-51 ตามลาดับ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทางานของพนั กงาน โดยพบว่า
พนัก งานสานั กงานมี อัต ราการลาป่ วยจากอาการปวดกล้ามเนื้ อ
บริเวณรยางค์ส่วนบน ร้อยละ 16.37 [4] อาการปวดกล้ามเนื้อที่
เกิดจากการทางานถึงแม้ไม่ทาให้เกิดความรุนแรงถึงแก่ชีวิต แต่ก็ทา
ให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข ดังนั้น ควรมี
การป้ อ งกั น และลดอาการปวดกล้ า มเนื้ อ จากการท างานกั บ
คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งพบว่าการป้ องกั น และลดอาการปวดกล้ ามเนื้ อ
สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี โดยทั่ ว ไปมี ก ารน าโปรแกรมด้ า นการย
ศาสตร์มาใช้เพื่อลดอาการปวดกล้า มเนื้อในพนักงานที่ทางานกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถานีงานเพื่อให้พนักงานทางานได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พนักงาน โดยการปรับท่าทางการทางานให้ถูกต้องได้แก่ ลักษณะ
การนั่งทางาน การพักสายตา การให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้อง
ในการทางานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการส่งเสริม ให้ พนั กงาน
ออกกาลังกายเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และลดความรุนแรงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการออกกาลังกายโดย
การยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ ในพนั ก งานส านั ก งานและพนั ก งานที่
ทางานกับคอมพิวเตอร์พบว่า สามารถช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
ได้ [2]
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การออก
กาลังกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สามารถช่วยลดอาการปวด
ในระบบโครงร่ า งกล้ า ม เนื้ อ ช่ ว ยท าให้ ก ล้ า มเนื้ อ แข็ งแรงและ
ยืดหยุ่นดีขึ้น ทั้งใน ผุ้ป่วยและคนทั่ว ไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
น าการออกก าลั งกายโดยการยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ มาใช้ ในกลุ่ ม

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
จากการทางานก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการบริหารร่างกาย
ของพนักงานสานักงาน บริษัทอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การบริหาร
ร่างกาย

อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า คื อ
พนักงานสานักงานที่ทางานกับคอมพิวเตอร์ บริษัทอิเลคทรอนิกส์
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 45 คน โดยไม่มีการ
สุ่มตัวอย่าง เนื่องจากพนักงานทุกคนมีความเสี่ยงในการทางานที่
อาจส่งผลต่ออาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. เอกสารการให้ ค วามรู้เกี่ ยวกั บ อาการปวดคอ ไหล่ ข้ อ มื อ
และมือ เมื่อทางานกับคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวน
วรรณกรรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาการปวดระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเมื่อนั่งทางานกับคอมพิวเตอร์ ผลกระทบและ
แนวทางในการดู แ ลเมื่ อ มี อ าการปวดคอ ไหล่ ข้ อ มื อ และมื อ
ประโยชน์ ข องการบริห ารร่ างกาย วิ ธีก ารเตรี ย มตั ว และวิ ธีก าร
บริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ
2. โปรแกรมการบริหารร่างกาย ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
เพื่อลดจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อโดยการใช้ท่าทางต่าง ๆ ประกอบไปด้วยท่าทาง
การบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อย 5 ท่าทาง การบริหาร
ข้ อ มื อ และมื อ 6 ท่ า ทาง ท าให้ ก ล้ า มเนื้ อ ผ่ อ นคลายและการ
เคลื่ อ นไหวร่ า งกายเป็ น ไปอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การท างาน
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ ดีขึ้นและทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกายในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ
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คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และโรคประจาตัว พบว่าไม่มีโรคประจาตัว
จ านวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.1 จากผู้ ต อบแบบประเมิ น
ทั้งหมด (รายละเอียดดัง ตารางที่ 1)
4.2 การหาค่าจานวนร้อยละของแบบประเมินระดับความปวด
เมื่อยกล้ามเนื้ อก่อนและหลังการบริห ารร่างกาย พบว่าก่อนการ
บริหารร่างกาย ตาแหน่งคอ มีระดับความปวดปานกลาง จานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.4 หลังการบริหารร่างกายตาแหน่งคอ
มีระดับความปวดเล็กน้อย จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ใน
ส่วนตาแหน่งไหล่ก่อนการบริหารร่างกาย มีระดับความปวดปาน
กลาง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หลังการบริหารร่างกาย
ตาแหน่งไหล่ มีระดับ ความปวดเล็กน้อย จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.7 และก่อนการบริหารร่างกายตาแหน่งข้อมือและมือ มี
ระดั บ ความปวดปานกลาง จ านวน 15 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 33.3
หลังการบริหารร่างกายตาแหน่งข้อมือและมือไม่มีอาการปวดเลย
จ านวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ตามล าดั บ (รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 2)
4.3 การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อ โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-baker faces
pain rating scale ประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อ น
และหลังการบริหารร่างกาย พบว่าตาแหน่งคอก่อนและหลังการ
บริหารร่างกาย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน
โดยก่อนการบริหารร่างกายเท่ากับ 1.76±1.02 และหลังการบริหาร
ร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24±0.981
ตาแหน่งไหล่ก่อนและหลังการบริหารร่างกายพบว่า มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานแตกต่ างกัน โดยก่อนการบริห ารร่างกาย
เท่ากับ 1.87±1.10 และหลังการบริหารร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.36±0.90 ตาแหน่งข้อมือและมือพบว่า
ก่ อ นและหลั งการบริ ห ารร่ า งกาย มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานโดยก่อนการบริหารร่างกายเท่ากับ 1.51±1.12 และหลัง
การบริหารร่างกายมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.84±0.85 ตามลาดับ (รายละเอียดดัง ตารางที่ 3)

3. แบบประเมิ น ระดั บ ความปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะและสภาพการทางาน
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการออกกาลัง
กาย ชั่วโมงการทางาน ลักษณะท่าทางการทางาน ประวัติการรักษา
เกี่ ย วกั บ โรคในระบบโครงร่ า งกล้ า มเนื้ อ และประวั ติ ก ารได้ รั บ
อุบัติเหตุหรือผ่าตัดหลังและบริเวณอื่น ๆ เป็นต้น
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดย
ใช้ มาตรวัด ความเจ็ บ ปวดแบบ Wong-Baker faces pain rating
scale ใช้ประเมินการรับรู้ระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ [3]
3.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าแบบประเมิ น ระดั บ ความปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อ โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wong-Baker faces
pain rating scale เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ร ะดั บ ความปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อ บริเวณคอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ก่อนได้รับการบริหาร
ร่างกาย หลังจากนั้นแจกเอกสารการบริหารร่างกายให้ความรู้ และ
ทาการสาธิตท่าการบริหารร่างกาย แก่พนักงานสานักงานที่เข้าร่วม
วิจัย และให้ พนักงานสานักงานที่ เข้าร่วมวิจัยท าการบริหาร โดย
บริหารวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าก่อนเริ่มทางานและช่วงเย็นก่อนเลิก
งาน แต่ละครั้งใช้เวลา 10 -15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อครบ
4 สัปดาห์ ให้ทาแบบประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดย
ใช้ มาตรวัด ความเจ็ บ ปวดแบบ Wong-Baker faces pain rating
scale เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ร ะดั บ ความปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ
บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ หลังได้รับการบริหารร่างกาย โดย
สถิติ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่แ ละร้อยละ (Frequency
and Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : SD)

4. ผลการวิจัย
4.1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบประเมิ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบ
ประเมินเป็นเพศหญิง จานวน 35 คน เพศชาย จานวน 10 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 77.8 และร้ อ ยละ 22.2 ตามล าดั บ ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
ระหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.1 เมื่ อ พิ จ ารณ าระดั บ
การศึกษา พบว่ามีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 82.2 สาหรับสถานภาพปัจจุบันพบว่า สถานะโสดและ
สถานะสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.9 ซึ่งมีจานวนเท่ากัน ในส่วนอายุ
การทางาน พบว่ามีอายุการทางานในระหว่าง 1-3 ปี มากที่สุด คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 35.6 และระยะเวลาในการท างานต่ อ วั น พบว่ า มี
ระยะเวลาในการทางานต่อวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง จานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.6 การเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนือ้
พบว่าไม่เคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อ จานวน
33 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 73.3 อุบั ติเหตุที่ เคยได้ รับหรือเข้ารับการ
ผ่าตัด พบว่าไม่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัด จานวน 39
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N = 45)
ผู้ตอบแบบประเมิน

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

สถานภาพ

ระยะเวลาในการทางานต่อวัน
อายุการทางาน

อุบัติเหตุ
การเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับ
อาการปวดกล้ามเนื้อ

โรคประจาตัว
ดัชนีมวลกาย

ชาย
หญิง
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี

จานวน
10
35
4
32

ร้อยละ
22.2
77.8
8.9
71.1

41 - 50 ปี

7

15.6

50 ปีขึ้นไป
มัธยมศึกษาปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

2
3
3
37
2

4.4
6.7
6.7
82.2
4.4

โสด
สมรส
หม้าย
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
เกิน 8 ชั่วโมง
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
10 – 12 ปี
มากกว่า 13 ปี
เคย
ไม่เคย
เคย

22
22
1
30
15
16
7
8
7
7
6
39
12

48.9
48.9
2.2
66.6
33.3
35.6
15.6
17.8
15.6
15.6
13.3
86.7
26.7

ไม่เคย

33

73.3

มี

4

8.9

ไม่มี

41

91.1

ผอม = น้อยกว่า 18.50

10

22.2

ปกติ = 18.50 - 22.90

18

40

ท้วม = 23.00 - 24.90

9

20

อ้วน = 25.00 - 29.90

6

13.3

อ้วนมาก = มากกว่า 30

2

4.4
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลการประเมินระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการบริหารร่างกาย (N = 45)
ก่อนการบริหารร่างกาย
จานวน
ร้อยละ

ระดับความปวด
ตาแหน่งคอ

ตาแหน่งไหล่

หลังการบริการร่างกาย
จานวน
ร้อยละ

0 = ไม่มีอาการปวดเลย

4

8.9

10

22.2

1 = มีอาการปวดเล็กน้อย
2 = มีอาการปวดปานกลาง

14
20

31.1
44.4

20
10

44.4
22.2

3 = มีอาการปวดค่อนข้างมาก
4 = มีอาการปวดมาก

3
4

6.7
8.9

4
1

8.9
2.2

5 = มีอาการปวดมากที่สดุ

0

0.0

0

0.0

0 = ไม่มีอาการปวดเลย

4

8.9

7

15.6

1 = มีอาการปวดเล็กน้อย
2 = มีอาการปวดปานกลาง
3 = มีอาการปวดค่อนข้างมาก

14
15
8

31.1
33.3
17.8

21
11
6

46.7
24.4
13.3

4 = มีอาการปวดมาก

4

8.9

0

0.0

5 = มีอาการปวดมากที่สดุ

0

0.0

0

0.0

9

20.0

18

40.0

14
15

31.1
33.3

18
7

40.0
15.6

3 = มีอาการปวดค่อนข้างมาก

4

8.9

2

4.4

4 = มีอาการปวดมาก

3

6.7

0

0.0

5 = มีอาการปวดมากที่สดุ

0

0.0

0

0.0

ตาแหน่งข้อมือ
0 = ไม่มีอาการปวดเลย
และมือ
1 = มีอาการปวดเล็กน้อย
2 = มีอาการปวดปานกลาง

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการบริหารร่างกาย
(N = 45)
ก่อนการบริหารร่างกาย
ตาแหน่งการเจ็บปวด
คอ
ไหล่
ข้อมือและมือ

ค่าเฉลี่ย
( )
1.76
1.87

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
1.02
1.10

1.51

1.12

หลังการบริหารร่างกาย
ค่าเฉลี่ย
( )
1.24
1.36
0.84

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.98
0.90
0.85
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ [5] ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อจากการทางานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ โดยมีการ
เก็ บ ข้ อ มู ล อาการปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ จากการท างานด้ ว ย
แบบสอบถาม Wong-baker faces pain rating scale ร่ ว มกั บ
modified nordic questionnaire ก่อ นและหลั งบริ ห ารร่างกาย
แบบมณีเวชด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมู ลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
อาการปวดเมื่อยบริเวณต่าง ๆ ก่อนและหลังการบริหาร พบว่าหลัง
บริห ารร่างกายต าแหน่ งที่ ระดับ อาการปวดเมื่ อ ยลดลง คื อ ไหล่
ข้อมือ/มือ หลังส่วนบน หลังส่วนล่างและสะโพก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

5. สรุปและอภิปรายผล
5.1 การจั ด ท าแนวทางการบริ ห ารร่ า งกาย เพื่ อ ลดอาการ
เมื่ อยล้ าในพนั กงาน มี เนื้ อหาประกอบด้วย ดั งนี้ เอกสารการให้
ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ เมื่อทางานกับ
คอมพิ ว เตอร์ เอกสารเกี่ ย วกั บ อาการปวดระบบโครงร่ า งและ
กล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเมื่อนั่งทางานกับคอมพิวเตอร์ ผลกระทบและ
แนวทางในการดู แ ลเมื่ อ มี อ าการปวดคอ ไหล่ ข้ อ มื อ และมื อ
ประโยชน์ของการบริหารร่างกาย และวิธีการบริหารร่างกายเพื่อลด
อาการปวดคอ ไหล่ ข้อมือและมือ ให้กับพนักงานสานักงานที่เข้า
ร่วมในการวิจัย และให้ พ นั ก งานส านั ก งานที่ เข้ าร่ว มวิจั ยท าการ
บริหารร่างกาย โดยวั น ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 10-15 นาที
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา มูลคา [4]
ที่ทาการศึกษาเรื่อง ผลของการออกกาลังกายแบบโยคะต่ออาการ
ปวดคอและไหล่ในพนักงานสานักงานที่ทางานกับคอมพิวเตอร์ โดย
มีการจัดทาคู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และ
คู่มือการออกกาลังกายแบบโยคะ ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2
กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยกลุ่ ม ทดลอง ได้ รั บ
ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และร่วมกิจกรรมการออก
กาลังกายแบบโยคะ 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับความรู้
เกี่ ยวกับ อาการปวดคอและไหล่ และไม่ ได้ ร่วมกิจกรรมการออก
กาลังกายแบบโยคะ พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ออก
กาลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอและไหล่ น้อยกว่าก่อน
การออกกาลังกายแบบโยคะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.01)
และกลุ่มทดลองที่ออกกาลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอ
และไหล่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.01)
5.2 การเปรียบเทียบระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ก่อนและ
หลังการบริหารร่างกาย โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบ Wongbaker faces pain rating scale เพื่อประเมินการรับรู้ระดับความ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการบริหารร่างกายพบว่า หลังการบริหารร่างกาย
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บริเวณ คอ ไหล่ ข้อมือ และมือ ลดลง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยฯ และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จาแนกตาม
เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน (คานวณโดยใช้โปรแกรม G*Power) เลือกตัวอย่างมาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยเมื่อตรวจสอบเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้ค่าความเที่ยง (สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน บาค)
เท่ากับ 0.72 สาหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบ แมน-วิทนีย์ยู และการทดสอบครัสคัลวอลลิส โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจส่วนใหญ่ ด้านเนื้อหาอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 45.0 (𝑋̅= 3.98, SD= 0.58) ด้านการใช้ภาษาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.0 (𝑋̅= 3.63, SD= 0.58) ด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.0 (𝑋̅= 3.92, SD= 0.28) ด้านการนาเสนอสื่ออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0 (𝑋̅=28.73,
SD=8.09) และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 75.0 (𝑋̅=28.73, SD=8.09) และผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจด้ าน
เนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=3.273, p=0.049) และเมื่อทาการทดสอบรายคูใ่ น
ตัวแปรดังกล่าวด้วยวิธีการ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 18 – 22 ปี มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี ในขณะที่ตัวแปรอื่นไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาสื่อให้เข้ากับคนในทุกช่วงอายุ
คาสาคัญ: สื่ออิเล็กทรอนิกส์, ความปลอดภัย, พนักงานฝ่ายผลิต

Abstract
This research It is a survey research. The objective is to assess the satisfaction of the use of electronic safety
media and compare the satisfaction of using electronic media about safety, occupational health and environment
between sex, age, and education. The study sample was 20 peoples (calculated using G * Power program) by simple
random sampling. IOC were between 0.67 – 1.00 and reliability (alpha) was 0.72. Data were analyzed in term of frequency,
percentage, independent sample t-test, one way ANOVA, independent sample Mann-Whitney U test, and independent
sample Kruskal- Wallis test. The results found that Most of the satisfaction, content aspect was at a high level of 45.0%
( 𝑋̅= 3.98, SD = 0.58), language was at a high level, 65.0% ( 𝑋̅= 3.63, SD = 0.58). The font format was at a high level at
85.0% (𝑋̅ = 3.92, SD = 0.28), and the media presentation was at a high level at 60.0% (𝑋̅= 28.73, SD = 8.09). Very 75.0%
( 𝑋̅= 28.73, SD = 8.09). The comparative study found that content satisfaction was significantly different in at least 1 age
group at 0.05 (F = 3.273, p = 0.049). By the LSD method, it was found that the 18 - 22 years old group was found to have
a higher content satisfaction than the 23 - 27 years old group, while the other variables were not statistically significant.
Therefore, it should focus on developing the media to suit people of all ages.
Keywords: Electronic Media, Safety, Production Workers
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดั บ
การศึกษา

1. บทนา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทาให้เกิดการแข่งขันและ
พัฒนาด้านการผลิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน จึงเป็นผลทาให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศมีการพัฒนาและขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดปัญหา
ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกินศักยภาพจน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศ น้า ดิน สิ่งมีชีวิต ปัญหาขยะ มลพิษ
ต่างๆ ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [2] อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มในโลกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการ เติบโต
ต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดเครื่องดื่มโลกมีมูลค่าประมาณ 2.15 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณการบริโภค 9.50 แสนล้านลิตร โดยมี
อัตราการเติบโตของปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 3.8 % ต่อปีในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2551-2560) [6] ในขณะเดียวกันการประสบ
อันตรายจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การป้องกันการประสบอันตรายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
จึ งควรได้ รั บ การส่ งเสริ ม ควบคู่ กั น ไปความเสี่ ย งในอุ ต สาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม แต่ละประเภทมีลักษณะอันตรายและความ
รุนแรงของ ผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต
และมีลักษณะอันตรายอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ การทาความสะอาด การตัดแต่งวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ
และการปิดฉลาก และบรรจุกล่อง รวมทั้งการจัดเก็บเพื่อรอการ
จาหน่าย ซึ่งกระบวนการทางานต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ พนักงานไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ ตระหนักถึงลักษณะอันตรายและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทาให้ขาดการป้องกันที่เหมาะสม อาจจะทาให้
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ นเกิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ พนั ก งานถึ งขั้ น เสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินเสียหายได้ [5] จากอุบัติเหตุดังกล่าว ทาให้พนักงานขาด
ความใส่ใจด้านความปลอดภั ยจึงต้องสร้า งสื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ ด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน [3,4] สามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเพื่ อ
ป้องกันอุบัติเหตุหรือลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน

3. ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จั ยเรื่ องความพึ งพอใจในการใช้ สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับ
พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท ผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบเขตการวิ จั ย โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิต
เครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 295 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต
บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
20 คน (ขนาดตัวอย่างคานวณโดยใช้โปรแกรม G*Power โดยใช้ค่า
effect size ที่ได้จากการสารวจข้อมูล ในบริษัทผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มศึกษา โดยได้ค่า effect size เท่ากับ 1.2 กาหนดนัยสาคัญ
(𝛼) ที่ 0.05 และกาหนด Power of Test (1-𝛽) ที่ 0.80)
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา
คณะผู้วิจัยได้จัดทา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. สมมติฐานการวิจัย
1) ความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง อยู่ในระดับมาก
2) ความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต
บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครือ่ งดื่มแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการ ใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง

6. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตจานวน 20 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3
ส่วน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน 2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และ 3) ข้อบังคับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามความพึ งพอใจในการใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ด้านความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 2
ส่วน คือ 1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2) ความพึงพอใจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีทั้งหมด 14 ข้อ
โดยแบ่งเป็น ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 5 ข้อ ความพึงพอใจด้านการ
ใช้ ภ าษา 2 ข้ อ ความพึ ง พอใจด้ า นการออกแบบและจั ด รู ป แบบ
ตัวอักษร 3 ข้อ และความพึงพอใจด้านการนาเสนอสื่อ 4 ข้อ โดย
แบบสอบถามฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดนิยามตัวแปร เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา โดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ ป ระกอบด้วย
อาจารย์และผู้ที่ทางานในสาขาวิชาอาชีวอนามัย 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 หลังจากปรับปรุง
แล้ ว น าไปทดลองใช้ แ ละวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม ในแบบวัดความพึงพอใจในการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้านความปลอดภัย ฯ แล้วคานวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอ
นบาค ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.72
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา โดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ ต ก ล ง เ บื้ อ ง ต้ น
(Assumption) ว่าข้อมูลความพึงพอใจ ในแต่ละกลุ่มมีการแจกแจง
แบบปกติ (Normal Distribution) หรื อ ไม่ โดยใช้ Shapiro-Wilk
Test ซึ่งหากพบว่าไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่ผ่านข้อตกลง
เบื้องต้น จะใช้สถิตินอนพาราเมตริก โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็น
อิสระต่อกันจะใช้สถิติ Independent Sample t-test แต่หากไม่
ผ่านข้อตกลงเบื้ องต้น จะใช้สถิติ Independent Sample MannWhitney U test
2.2) เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่าง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็น
อิสระต่อกันจะใช้สถิติ One Way ANOVA และทดสอบรายคู่ด้วย
วิ ธี ก าร LSD แต่ ห ากไม่ ผ่ า นข้ อ ตกล งเบื้ องต้ น จะใช้ ส ถิ ติ
Independent Sample Kruskal- Wallis test

7. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง 20 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.0
อายุ 23 – 27 ปี ร้ อ ยละ 45.0 ( 𝑋̅=28.73, SD=8.09) การศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ 65.0 ความพึงพอใจส่วน
ใหญ่ ด้ า นเนื้ อ หาอยู่ ใ นระดั บ มาก ร้ อ ยละ 45.0 ( 𝑋̅= 3.98, SD=
0.58) ด้ า นการใช้ ภ าษาอยู่ใ นระดั บมาก ร้ อ ยละ 65.0 ( 𝑋̅= 3.63,
SD= 0.58) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 85.0 (𝑋̅= 3.92, SD= 0.28) ด้านการนาเสนอสื่ออยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60.0 (𝑋̅=28.73, SD=8.09) และในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 75.0 (𝑋̅=28.73, SD=8.09)
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่ม
จากการเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้
1) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างเพศ พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรความพึงพอใจด้านการนาเสนอสื่อ
และความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศ
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample
t-test
ความพึงพอใจฯ
ด้านเนื้อหา
- ชาย
- หญิง
ด้านการใช้ภาษา
- ชาย
- หญิง
ด้านการนาเสนอสื่อ
- ชาย
- หญิง
ภาพรวม
- ชาย
- หญิง

̅
𝑿

SD

t

p

3.95
4.10

0.63
0.38

-0.453

0.656

3.59
3.75

0.52
0.87

-0.470

0.644

4.09
4.00

0.31
0.20

0.561

0.582

3.93
3.98

0.31
0.31

-0.283

0.780

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample
Mann-Whitney U test
Median
ความพึงพอใจฯ
SD
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร
- ชาย
4.00
0.29
- หญิง
3.83
0.32

U

p

32.000

1.000

หมายเหตุ ใช้สถิ ติ Independent Sample Mann-Whitney U test เนื่องจาก
เมื่อทดสอบด้วยสถิ ติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้ อมูล
ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ
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2) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า ความพึง
พอใจด้านเนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=3.273, p=0.049) และเมื่อทา
การทดสอบรายคู่ในตัวแปรดังกล่าวด้วยวิธีการ LSD พบว่า กลุ่มอายุ
18 – 22 ปี มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี
ในขณะที่ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร ความพึงพอใจด้านการนาเสนอสื่อ
และความพึ ง พอใจในภาพรวม ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น กลุ่ ม อายุ
รายละเอียดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

3) การเปรียบความพึงพอใจฯ ระหว่างการศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา ความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษรความพึงพอใจด้านการ
นาเสนอสื่อ และความพึงพอใจในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามการศึ ก ษา โดยใช้ ส ถิ ติ Independent
Sample t-test

ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน จาแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA
ความพึงพอใจฯ
ด้านเนื้อหา
- 18 – 22 ปี
- 23 – 27 ปี
- 28 – 32 ปี
- ตั้งแต่ 33 ปี ขึ้นไป

̅
𝑿

SD

F

p

4.60
3.64
4.04
4.27

0.53
0.50
0.48
0.50

3.273*

0.049

ความพึงพอใจฯ
ด้านเนื้อหา
- ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช.
- ตั้งแต่อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
ด้านการนาเสนอสื่อ
- ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช.
- ตั้งแต่อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
ภาพรวม
- ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช.
- ตั้งแต่อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามกลุ่ ม อายุ โดยใช้ ส ถิ ติ Independent
Sample Kruskal- Wallis test
ความพึงพอใจฯ

Median

SD

ด้านการใช้ภาษา
- 18 – 22 ปี
3.50
0.50
- 23 – 27 ปี
3.50
0.53
- 28 – 32 ปี
4.00
0.79
- ตั้งแต่ 33 ปี ขึ้นไป
3.50
0.29
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร
- 18 – 22 ปี
4.33
0.51
- 23 – 27 ปี
3.67
0.18
- 28 – 32 ปี
4.00
0.28
- ตั้งแต่ 33 ปี ขึ้นไป
4.00
0.19
ด้านการนาเสนอสื่อ
- 18 – 22 ปี
4.25
0.29
- 23 – 27 ปี
4.00
0.26
- 28 – 32 ปี
4.00
0.27
- ตั้งแต่ 33 ปี ขึ้นไป
4.25
0.50
ภาพรวม
- 18 – 22 ปี
4.36
0.25
- 23 – 27 ปี
3.79
0.22
- 28 – 32 ปี
4.07
0.30
- ตั้งแต่ 33 ปี ขึ้นไป
3.93
0.35

Test
Statistic

p

2.048

0.562

̅
𝑿

SD

t

p

3.91
4.11

0.64
0.47

-0.751

0.462

4.04
4.14

0.25
0.38

-0.750

0.463

3.88
4.05

0.29
0.31

-1.185

0.251

ตารางที่ 6 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จ าแนกตามการศึ ก ษา โดยใช้ ส ถิ ติ Independent
Sample Mann-Whitney U test
Median
ความพึงพอใจฯ
ด้านการใช้ภาษา
- ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช.
3.50
- ตั้งแต่อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
3.50
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบตัวอักษร
- ไม่เกินมัธยมศึกษา/ปวช.
3.67
- ตั้งแต่อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
4.00

SD

U

p

0.58
0.56

59.000 0.311

0.32
0.23

54.500 0.485

2.587

0.460

หมายเหตุ ใช้สถิ ติ Independent Sample Mann-Whitney U test เนื่องจาก
เมื่อทดสอบด้วยสถิ ติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้ อมูล
ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ

0.733

0.865

8. อภิปรายผล

7.176

จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจฯ เมื่อพิจารณาจากค่า
p ที่น้อยกว่า 0.05 พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหามีความแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่กลุ่มอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(F=3.273, p=0.049) และเมื่ อ ท าการทดสอบรายคู่ ใ นตั ว แปร
ดั งกล่ า วด้ ว ยวิ ธีก าร LSD พบว่ า กลุ่ ม อายุ 18 – 22 ปี มี ค วามพึง
พอใจด้านเนื้อหามากกว่ากลุ่มอายุ 23 – 27 ปี แสดงให้เห็นว่า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ที่ใช้มีความเหมาะสมกับกลุ่มที่อายุน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ [7] ที่ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของ
ผู้ใช้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานประกันสังคมเขตพืน้ ที่
9 และพบว่าผู้มีอายุ 20 -30 ปี 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี มีความ

0.066

หมายเหตุ ใช้สถิติ Independent Sample Kruskal- Wallis test เนื่องจากเมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่า มีอย่างน้อย 1 กลุ่ม ที่ข้อมูลไม่ได้มี
การแจกแจงแบบปกติ
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พึ งพอใจในการใช้ บ ริก ารทางสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ มากกว่ากลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] ที่ศึกษาความพึง
พอใจของลูกเรือที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยคือ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน และพบว่า
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning เรื่อง
Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบินสาหรับลูกเรือ
บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด มหาชน อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการสร้างสื่อคณะผู้วิจัยมีรายละเอียดของเนื้อ หาเหมาะ
ส าหรั บ กลุ่ ม ที่ มี ช่ ว งอายุ น้ อ ย ท าให้ ก ลุ่ ม คนที่ อ ายุ ม ากมี ค วามไม่
สะดวกหรือไม่เหมาะกับการใช้สื่อฯ ดังนั้นจึงควรสร้างสื่อที่เหมาะ
สาหรับคนทุกกลุ่มอายุ

[3] นวลฉวี ศรี ไ ชย และ ยศวี ร์ ร่ อ งจิ ก , “การพั ฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดีย เรื่องวิธีขับขี่ให้ปลอดภัยช่วงฝนตก,” ปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
[4] พัชรินทร์ พรมแดง, “การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พื้นฐานสาหรับพนักงาน
ในโรงงาน อุ ต สาหกรรม,” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึ ก ษา, มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ,
2560.
[5] วาณิชา โขมพัฒน์ และ ศุภาภาส คาโตนด, “การรับรู้ความ
เสี่ ย ง และพฤติ ก รรมด้ า นความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
ปฏิ บั ติ ก ารสายการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม เขตกรุงเทพมหานคร,” วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ., ปีที่ 9, ฉบับที่ 33, หน้า 9(33), 8-9, 2559.
[6] วรรณา ยงพิศาลภพ. (30 สิงหาคม 2563). อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม. สืบค้นจาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/77793d
c9-0214-4a51-9dd1cd16af17ebcd/IO_Beverage_190503_TH_EX.aspx.
[7] อุทุมพร บารุงศิลป์ , “ความพึงพอใจและพฤติ กรรมของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์ ข องส า นั ก งา น
ประกั น สั ง คมเขตพื้ น ที่ 9,” วิ ท ยานิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
9.1 ควรนาผลการประเมินไปปรับปรุงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ
9.2 ควรมีการทากิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ทางานนอกจากการอบรม เช่น การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
การประกวดคาขวัญความปลอดภัย การประกวดกิจกรรม 5 ส. การ
รณรงค์ด้วยโปสเตอร์หรือป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
10.1 ควรมีการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน
10.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอบรม
ที่ มี ก ารจ าลองสถานการณ์ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมได้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ควบคุมและดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานสาหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ

11. เอกสารอ้างอิง
[1] ชมเกียรติ เขมานันต์ และ สุรชัย ประเสริฐสรวย, “การพัฒนาสื่อ
เสริม เอ็มเลินนิ่ง (M-Learning) เรื่อง Emergency
Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สาหรับลูกเรือ
บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน,” วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมป์., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 115-122, 2558.
[2] ทิวาพร สุระพล, “การวิเคราะห์การจัดการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา
บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง,”
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒ
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